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medverkande

eva kristina olsson är poet, performer och filmare. Hon har se dan debuten med diktsamlingen 

Brottet (1988) utkommit med och uppfört ett tjugo tal verk, senast Det ängelsgröna sakramentet 

som utkom i år. Hon har medverkat i verk av Helena Ahlbäck, Björn Elis son, Per Jonsson och Anne 

Külper. Hon är medlem i Stockholms surrealistgrupp. Niobes labyrint är utgiven i bokform: An-

tigones ansikte Niobes la by rint. Två mytopoetiska dramer (Albert Bonniers förlag 2013).



leif elggren är verksam som författare, bildkonstnär, förläggare, performancekonstnär och 

kompositör. Baserad i Stockholm. Utbildad vid Kungliga konsthögskolan. I sitt arbete rör han sej 

mellan drömmar och subtila absurditeter som att vända de sociala hierarkierna uppochned. Hans 

arbete inkluderar ofta kungliga kronor, emblematiska maktsymboler, virus, smittsamma sjukdo-

mar, möbler och kombinationen gult och svart. 

anne külper utbildades på Balettakademien i Stockholm 1971–74 med fokus på nutida dans. Fort-

satta dansstudier i London, New York och Berlin. 1981 flyttade hon tillbaka till Sverige, verksam 

som koreograf och dansare. Första koreografin SEQUOIA visades på Fylkingen 1982. Fyra år se-

nare bildades gruppen TIGER dans & performance som gjorde föreställningar i samarbete med 

konstnärer och musiker, dansade på små och stora scener, konsthallar och gallerier, samt verk i 

utomhusmiljöer. Turnéer i Sverige och Europa. År 2000 skapade hon TOLV TIGER för stora gal-

leriet på Konstakademien. Därefter blev det soloföreställningar, bl.a. på Bildmuseet i Umeå och 

Galleri 125 kvadrat i Stockholm. Solot LIV blev till en film som har visats på olika festivaler. Sedan 

2006 har hon skapat performanceverk med Sjunger och Tiger för olika konsthallar, kyrkorum och 

parker. 2013 framförde hon solot I VITT i lilla salen i Uppsala konsert & kongress. Har undervisat 

i Tai Chi och Qigong i 35 år.

emma lundenmark är medlem i Stockholms surrealistgrupp, skriver poesi och längre berättel-

ser, utgiven med Organica Fläktrum (Styx förlag 2010) samt Hans fru Judith (Sphinx Förlag 2012); 

en novellsamling med bilder av Niklas Nenzén. Uppträder med poesi, bild och musik i olika kon-

stellationer.

helena boberg är verksam som poet, översättare från danska och medarbetare på tidskriften 

Kritiker. Debuterade 2011 med diktsamlingen Repuls, som var den första svenska diktsamlingen 

någonsin som översatts och publicerats på arabiska inom loppet av ett år (Sodood, Kairo 2012). 

Den senast utgivna boken Sinnesvåld publicerades 2013 på 10TAL Bok och utkommer snart på 

engelska i USA.

lotta häggblom är textilkonstnär, arbetar främst med egen tillverkning av unika stickade lin- 

och ullplagg, som handinfärgats. Hon har verkstad och butik — Stickeriet Leopard — i Gamla stan, 

Stockholm, och har utställningar årligen i Tokyo.

aux animaux är ett synthwave/synthpop band från Stockholm. Deras musik bärs fram av en dys-

topisk stämning med ekon från 80-talet.

Samt giuliano medici, lou fallenius & ambra byrne



niobe

 Men hur ska vi lämna utan något blod

 utan nu när jag lämnar  mitt hår

 och ansiktena  dessa kroppars huvudens ögon

 som växer och ur dem växer vattenslanor

 och stavar  hornbeströdda vingar som håller

 min armbåge där jag skälver

 jag skälver

 jag allt som är jag  allt som är jag

 som nu inte  är  som har gått  som har

 lämnat  som har skurits ur min kropp

 nu resterna  trådarna  klänningsblodets tårar

 samlar sig till ett barn

 det som skulle varit

 det som är du

 de offrade barnen

 men den nu världens moder ser inte

 barnet

 den pressar  pressar  bergskedjor av

 mänsklighet äter barnens namn ur

 deras bara kroppar där näktergalen

 deras ännu varma kroppar

 tillber dem



 Stjärna över axeln  jord

 ställ ljuset till bergväggen  gör löst berget

 långsamt av dess hetta letar sig isbladen in i

 skiktar sig in till växt

 Niobe växt

 träder genom vad ni glömt

 ni att er allt är intet allt jag

 står genom mig

 går ur mitt bröst Lucia in i Ave

 träder  träder  tar  tråden  tråden

 träder genom bröstet

 från och till  till och från

 vänder genom bröstet  trär och trär

 en oändlighetens jord en oändlighetens

 hav en oändlighetens tysta näktergal

 i mörkret söker sig till öppningen

 där det oändliga barnet sjunger till

 sin väg  till till  går i stjärnan som

 faller in i berget

 utan spår



Homeros diktade om henne. Ovidius diktade om henne i Metamorfoser. Atterbom strök stora de-

lar av henne i andra upplagan av Lycksalighetens ö ; hon passade inte in i hans bild av paradiset. För 

mig flöt hon upp i eftervattnet av Antigones ansikte i Rabbe Enckells dikt »Iokasta« —

   Dock — ödets stormar svepte obehindrat

   på nytt över staden. Niobes

   skärande jämmer utan

   uppehåll ekar över dräpta

   barnens blodade lik — O vartill

   mänskosläktets strävan?

   När stormen stillnar svartna redan vattnen

   runt omkring av nya

   hastande olyckstillbud —

jag har länge identifierat mig med Antigone; revolten, sanningssägandet, det verkliga livet bortom 

samhället. Frihetsgestalten i mitt eget drama, mina egna familjekonstellationer; mamma och min 

syster, min syster eller min bror som dog vid födseln, min pappa; farmor och farfar och farbror 

Alvar, som alla dog tidigt och jag aldrig fick träffa. Farmor Anna har jag alltid trott dog i spanska 

sjukan men hon var försvagad redan före den och dog 1917, Alvar dog av lunginflammation som 

han fått i militärtjänsten, 19 år gammal, min syster dog 39 år gammal och pappa 48 år gammal; 

båda i cancer. Min tolkning är att båda arbetade ihjäl sig med att skapa ett välstånd de inte mäkta-

de med i krävande omgivning, också jagade av sig själva och döden. Farfar blev i alla fall 65 år, det 

var hjärtat som inte orkade längre; andra världskriget var ett faktum och farfar oroade sig säkert 

för att också hans förstfödda son skulle dö i kriget. Alla ser jag döda för tidigt i ett samhälle som 

kräver det omänskliga: ett omänskligt samhälle.

 Länge levde Antigone, och hon lever än och tar gestalt för mig, i pappas utgrävda sandtag som 

vi hade hus alldeles intill och där pappa växte upp och jag som barn ofta var både sommar och 

vinter och också bodde några år med Erik, min son. Mitt Antigonedrama tar gestalt i detta amphi-

teaterliknande landskap där mitt döda syskon: Anden och Antigone gräver fram mig: Ave, ur min 

grav; levande begravd av Sons och samhället, och där min syster Gunve som hette Lovisa i andra 

namn som jag förväxlade med Lucia och kallade henne för, kretsar kring. Och mamma och pappa, 

och det gamla paret Lennström som länge bodde på undervåningen i Skogshyddan och skötte den 

prunkande trädgården. Det var Antigonedramat för mig.



ave lucia

antigone

farfar och pappa farmor anna



alvar arvid lennström, mamma, jag och anna lennström



Men när jag skrivit klart Antigones ansikte var det inte nog. Gunve och jag talade aldrig med varan-

dra och möttes aldrig i dramat och jag kände att en konfrontation mellan oss återstod. Niobe blev 

gestalten jag kunde klyva mig själv och Gunve, min syster, i och sen i försoning låta växa samman. 

Alla är egentligen alla i stycket; Ave kunde vara Lucia, Lucia kunde vara Ave, men nu är vi dom vi 

är. Texten är lika svår varje gång jag läser den. Eldstecken där jag ställer mig själv helt utanför 

samhället och Gunve är den som helt anpassar sig. Naturligtvis har och hade jag drag av anpass-

ning och Gunve drag av protest och känslor, men i det stora gick våra personer i var sin tydlig rikt-

ning. Jag hoppas att Gunve och mamma förlåter mig för dramat, men uppenbarligen behövde jag 

detta tydliggörande: denna bottenpunkt i samhällsgrunden i Niobes fråga — 

   Är det er mänskas grund?

   Rätten att döda och äta mänskor?

Då är det befriande att läsa Walter Benjamins essä »Försök till en kritik av våldet« där Niobe är en 

central gestalt i texten.

På genombrytandet av detta kretslopp under bannet av de mytiska rättsformerna, av-

skaffandet av rätten jämte de former av våld som den är utlämnad åt, liksom de åt den, 

i sista hand alltså av statsvåldet, baserar sig en ny historisk tidsålder.

(Walter Benjamin, Bild och dialektik, Essayer i urval 

och översättning av Carl-Henning Wijkmark)

Även om jag inte är helt klar över »det gudomliga våldet« och Benjamins gränsdragningar. Och 

Hölderlins anteckningar till Antigone som jag också sjönk i när Antigones ansikte började sin fö-

delse i mig, men då uppenbarade sig inte Niobe för mig. 

 Än

Antagligen det högsta draget hos Antigone. I den

mån heligt vansinne utgör den högsta mänskliga

uppenbarelseformen och här är mera själ än språk,

överträffar det sublima hånet alla hennes övriga ytt-

randen; och det är nödvändigt att tala om skönheten

i sådana superlativer, eftersom hållningen bland

annat också grundar sig på den mänskliga andens och

den heroiska virtuositetens superlativ.

 Det är den hemligt arbetande själens stora pro-

visorium att vid högsta medvetande vika undan för

medvetandet, och innan den närvarande guden verk-

ligen griper själen möter den honom med djärva, ofta

till och med blasfemiska ord, och på detta sätt undfår

den andens heliga levande möjlighet.

 I högt medvetande jämför den sig då alltid med

ting som inte äger medvetande, men som i sitt öde

antar medvetandets form. Ett sådant är det ödelagda



landet som i ursprunglig, yppig fruktbarhet förstär-

ker solljusets verkan alltför mycket och därför torkar

ut. Den frygiska Niobes öde; liksom överallt den

oskyldiga naturens öde, som i sin virtuositet överallt

övergår i det alltför-organiska i samma utsträckning

som människan närmar sig det aorganiska under

heroiska förhållanden och sinnesrörelser. Och Niobe

är då egentligen även bilden av det tidiga geniet.

niobe — »Frygisk prinsessa, dotter till Tantalos och Dione, och gift med den thebanske kungen 

Amphion. Niobe var stolt över sina sju döttrar och sju söner« (inte sju barn som det står i min käl-

la, i vissa texter är det sex döttrar och sex söner), »och förbjöd kvinnorna i Thebe att offra till ti-

tandottern Leto, eftersom denna bara hade två barn. Därför dödade Letos tvillingar Apollon och 

Artemis niobiderna. Av sorg över de mördade barnen förstenades Niobe till en gråtande klippa på 

berget Sipylos i sin hembygd« (som motsvarar den västra delen av inlandet i dagens Turkiet).

(Ur »Anmärkningar till Antigone«, Friedrich Hölderlin, Kom nu, eld!

Tolkningar, efterord och anmärkningar av Aris Fioretos.)

niobe


