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ARG.  

Inledning: 
 

Jag tycker inte om att skriva sånt här.  

Det är en väldig massa text och jag vet inte hur man fyller 15 sidor men jag ska försöka.  

Jag hatar att skriva på dator också, skriver mycket hellre för hand.  

Har skrivit jätte mycket för hand.  

Mest poesiliknande grejer. 

Men dom är aldrig femton sidor.  

Det gör mig lite arg att jag ska skriva så mycket, men jag är ofta lite arg.  

Inte jättearg men lite så där.  

Det är så jag gör konst.  

När jag är arg.  

Nu får jag sitta inne på toan och skriva för min flickvän tycker det är jobbigt när jag låter, det 

är ganska sent.  

Jag jobbar alltid bäst på natten men hon måste upp tidigt och behöver sova.  

Ibland tänker jag att det vore skönt om jag inte gjorde allt i sista sekunden.  

Det här gör jag sista sekunden.  

Som vanligt.  

Det har nog varit så, så länge jag kan minnas.  

Morsan brukar berätta att jag en gång klockan tio på kvällen, någon gång när jag gick på 

mellanstadiet, hade kommit på att jag hade nationellt prov nästa morgon i geografi. 

Så där lite för sent. 

Hon brukar alltid säga att jag har dålig framförhållning.  

Hon har rätt.  

Men jag har faktiskt blivit lite bättre, det har jag.  

Det riktigt jobbiga med att sitta på toastolen och skriva är att man inte sitter så hemskt 

ergonomiskt.  

Jag och min mor har en sak gemensam, vi kommer ihåg en massa och ska därför alltid berätta 

samma historier om och om igen.  

Hon berättar alltid historier om hur det var i Dalarna när hon var liten och jag berättar om allt 

jag nånsin varit med om.  

Om och om igen.  
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Funderar på att sätta mig i badkaret – det kanske är bättre där? Mer ergonomiskt.  

Det jag skriver om i mina animationer brukar ofta vara någon av mina historier, om dock i lite 

omskriven form.  

Men oftast är det rätt personligt.  

Nästan jämt är jag arg när jag skriver, lite som nu. 

Det finns ju så sjukt mycket att irritera sig på. 

Det kan vara allt från större och politiska saker till småsaker, så som att jag får DN´s 

bostadsbilaga varje vecka även fast jag har satt upp en lapp om att jag inte vill ha någon 

gratistidning, men dom satarna har enligt brevbäraren betalat extra så den är adresserad till 

mig och på det sättet kringgått min arga lapp!  

Nu vart jag arg igen. 

Det blev aldrig nåt badkar, det såg inte så ergonomiskt ut efter ytterligare eftertanke.  

Jag har nog tecknat hela mitt liv och vart lite rolig.  

Minns att när jag var nio år sade en tjej i min klass att hon trodde jag skulle bli antingen 

tecknare eller ståuppkomiker när jag blev stor.  

Det har följt med mig sen dess.  

Jag upptäckte tidigt att min sorts humor inte skulle funka på ”Norra Brunn” men att 

kombinera med det visuella fungerade väldigt bra.  

Det blir tyvärr en mindre kamp att inte falla för nära det av Jan Stenmark1 m.fl. uppkörda 

spåret.  

Men han klipper ju bara ut lite skojiga bilder och langar till en punchline.  

Han måste tröttna i längden. 

Eller så är han bara jäkligt nöjd. Han är nog nöjd. Han lär väl tjäna skapligt.  

En annan jag känner att jag buntas ihop lite med är Leif Elggren.  

Det är väl på grund av mina ansökningsbrev. 

För den som inte vet så var det så att jag under cirka 7 år + har skickat ansökningar runt om i 

världen och sökt höga tjänster inom konstvärlden.  

Skälet varför jag gjorde det har jag haft en hel del förklaringar för under åren, men den 

ärligaste är att jag ville att de längre ner i hierarkin, som tog emot och behandlade ärendena, 

skulle få lite roligt i sin mellangrå vardag. 

                                                 
1 Jan Lennart Stenmark, svensk serietecknare. Känd från Aftonbladets kultursidor. Stenmark utmärker sig med 
sin speciella collageteknik där bilder åtföljs av ironiska, underfundiga och elaka kommentarer. (Wikipedia, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Stenmark, 2007-01-15) 
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Hur som helst har ju då tydligen Leffe skickat brev han också men bara till moderna museet, 

men så är det väl jämt, alltid har någon varit där framme och petat förut, när man tror man är 

ett geni och briljant. 

Ska skicka Leffe kaffesump i posten.  

Det har en vän till mig fått.  

Kaffesump i posten.  

Det var en galen granne som tydligen gjorde så mot folk han inte gillade, nästan alla i trappen 

hade fått det någon gång. 

Kom inte riktigt ihåg om han begick självmord eller om han blev tvångsintagen sen. 

Såna människor tycker jag är fascinerande. 

Jag skulle också vilja trycka ner kaffesump i mina grannars brevlåda, jag har flera som 

förtjänar det.  

I den förr så fantastiska men tragiska världen av dag-tv (som tyvärr nu regeras av Martha 

Stewart2 som bakar muffins med smak av apelsin och kardemumma) fanns allt jag då byggde 

min konst på – inavel, grisfarmare med hockeyfrilla o.s.v.  

Tyckte att det var allt man behövde.  

Blev frekvent besökare på en hemsida vid namn ”mulletsgalore.com” där allsköns machomän 

med intressant frisyrval fanns att finna.  

Höll på med det ett bra tag att hylla dessa ”rednecks” totala kulturhaveri som en skön motpol 

till finkulturens –Hej, jag har byggt en billybokhylla och målat den i grått som en parafras till 

bla bla bla…   

Nu är jag inte lika arg på det där längre. 

Orkar inte. 

Har hållit på för länge och det finns ju en hel värld där ute med saker att vara arg på istället.  

Har kommit fram till att jag helt enkelt inte behöver gå och se på sånt jag anar att jag inte 

kommer uppskatta.  

Ibland kan jag tycka att det nästan inte finns någon konst jag tycker om.  

Ärligt talat nästan jämt. 

Jag har tyvärr väldigt lätt att bli uttråkad.  

T.ex. om jag går på Moderna Museet springer jag alltid fort, fort igenom allt. 

Så jag inte ska tycka det är för trist.  

Tristess gör mig arg. 
                                                 
2 Martha Stewart är en tv-programledare, egenföretagare och hemdekoratör från USA (Wikipedia, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/ Jan_Stenmark, 2007-01-15) 
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”Jag vill döda din swimmingpool” 

Utställning: 

 

Kan inte somna.  

En sån här natt som jag brukar ha när en utställning närmar sig.  

Helt omöjligt.   

Tankarna bara snurrar, har två hundra idéer om vårutställningen och jag vet att ingen kommer 

att hålla tills det börjar bli dags. 

Det ovanliga den här gången är att jag inte ens vet när utställning blir, bara att det blir en 

utställning. 

Brukar alltid börja med att fundera på hur rummet ser ut.  

Vita Havet på Konstfack är en jävla lokal. 

Inget tak inga väggar. 

Bara stort.  

För stort. 

Måste bygga ett tak men vill inte göra någon stel vit box, det är väldigt krystat med såna. 

Taket kommer helt klart bli problem.  

Får snacka med någon tekniker.  

Om jag tycker jag behöver det, när jag funderat lite imorgon, kanske inte vill ha nåt tak då.  

Nästa grej jag alltid tänker är att den här utställningen ska bli monstruös, skitmycket grejer 

och ingen styrsel.  

Sen kommer jag alltid på att jag kanske vill ha någon styrsel ändå.  

Sen ändrar jag mig ett antal gånger fram och tillbaka.  

Exakt så var det med ”Jag vill döda din swimmingpool”, min magisterutställning.  

För ett drygt år sedan bestämde jag mig för att göra 5000 teckningar till den utställningen, 

tänkte göra ett dagligt schema och allt, typ 20 teckningar om dan eller nåt sånt.  

Så har jag gjort förut men då har jag bara klämt ur mig 500 teckningar.  

Tappade dock fort sugen på att göra så många så jag drog ner ambitionen till 3000 teckningar. 

Kom på att jag ville ha animationer och skulpturer också.  

Började animera. 

Det var roligt. 

Bestämde mig för att göra 50 filmer, det blev 8 tror jag sen tröttnade jag. 

Fick aldrig någon lust att teckna. 
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Gjorde två Jeff Koons-liknande kassa men ljudliga skulpturer. 

Bestämde mig för att skippa dom.  

Struntade i utställningen i ett par månader och hoppades på att jag skulle gripas av inspiration 

och dålig nattsömn. 

Tog ett tag. 

Hittade tavlor på myrorna, dom var inte snygga men på nåt sätt ändå. 

Jag har arbetat med såna förr men hade aldrig visat nåt. 

Började förvränga dom så att de blev nåt annat. 

Dom blev bra.  

Inspirationen kom, två veckor innan utställningen. 

Lite stressad som vanligt och sjukt lite sömn vart det. 

Tänkte på rummet. 

Såg jävligt mycket ut som en korridor på slottet eller kanske en tronsal. 

Bestämde att här hör rojalister hemma. 

Gör nåt med kungafamiljen. 

Knugen, Silvia och knoddarna. 

Vad gör dom egentligen? 

Stoppar korv så klart!  

När jag var liten så brukade SVT visa en julspecial med familjen Bernadotte när de pressade 

ner kött i en köttkvarn och ut kom korv. 

Känns lite som att det är deras grej. 

Det och att vinka åt pöbeln med ett stelt leende. 

Hade mina ansökningsbrev också. 

Min professor tyckte breven borde hänga i tronsalen. 

Styrsel. 

Lite makt å så. 

-Aha! sa jag, 

-Mmm… sa hon. 

Det var så här efteråt inte så fint. 
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Skulle ha varit mindre. 

Styrsel.
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New York 

Inspiration: 

 

Jag var i New York med klassen när jag gick fjärde året. 

Det var så där. 

Hade trubbel hemma och hade ingen lust att vara där. 

Men där var jag. 

Alla bråkade med varann hela tiden. 

Big Brother-konflikter typ. 

Gick mest för mig själv, fram och tillbaka på Manhattan. 

Då och då kollade vi på någon utställning. 

Allt som visades i det posha Chelseaområdet var riktigt skräp. 

Såg en utställning av Damien Hirst. 

Den var skräp. 

Såg en massa måleri. 

Det var skräp. 

Åkte ut med klassen till en filial av MoMa. 

Där var det mesta skräp men det fanns två konstnärer som stod ut. 

Ett rum med mängder av elektriskt drivna snömän och några verk av Misaki Kawai.  

Hon gjorde ett mish-mash av collage, teckningar och skulpturer. 

Kände mig plötsligen hemma. 

Precis som med Leif Elggren så var vi väldigt nära varandra. 

Hon hade gjort skulpturer av plan och annat med figurer på, med hennes påklistrade ansikte, 

som socialiserade med varandra.  

Gjorde nästan samma sak för ett antal år sedan med bilar. 

- Haha! Tänkte jag. 

Hittade henne i en tidning när jag kom hem. 

Ett citat: 

I guess I just start each project trying to make something I like. Maybe that´s what really ties 

the sculpture and collage together with the drawing.3 

- Vi funkar likadant. Tänkte jag. 

 

                                                 
3 Beutiful/Decay, Issue J, s. 71,  
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Dagarna i New York trampade på och jag började åter igen tycka att allt var trist. 

Dokusåpabråken fortsatte. 

Jag satt nästan jämt själv i Central park och slöade. 

Dagen innan vi skulle åka hade jag bestämt mig för att gå till MoMa. 

Det är ju faktiskt sådant en konststuderande ska göra när den kommer till New York. 

Jag gick fel.  

Vilse.  

Träffade ett sjukt prydligt par som verkade tycka att jag var exotisk. 

Det var jag inte. 

Tyckte jag. 

Dom sa att jag hade gått alldeles för långt, att jag var i utkanten av Harlem och skulle tillbaka 

en bra bit. 

Dom sa också att jag borde besöka Judiska Museet.  

Det gjorde inte jag. 

Jag hade redan varit på det i Berlin. 

Det var stort med en massa rum med information om Andra Världskriget men ingenting om 

Israel. 

Jag kom fram vid halv fem på eftermiddagen.  

Dom stängde fem sa kvinnan i kassan och jag skulle nog inte hinna se så mycket på en 

halvtimme. 

Det tyckte jag lät vettigt. 

Dagen efter innan vi skulle åka fick jag ett tips av en klasskamrat om en utställning av Barry 

McGee som han trodde jag skulle tycka om. 

Struntade i MomA. 

Tänkte att jag säkert bara skulle känna som jag gör på Moderna Museet. 

Gick till Dietch Projects med en annan klasskamrat för att titta på Barry McGee. 

Min klasskamrat hade rätt, jag tyckte jättemycket om Barry. 

När man kom in märkte man att man hade gått in genom en vält lastbil och rummet var jätte 

kaotiskt. 

Där fanns: 

En mängd Chevy Vans i hög. 

En massa rutor. 

En massa skulpturer av mekaniska grafittimålare som målade på vägarna. 
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Rök. 

En massa videofilmer med bilder på vad jag tror var mördare eller nåt, som skiftade mellan 

tecknat och mugshots. 

Ett rum med kasserade videoapparater. 

En massa flaskor på en vägg med figurer målade på. 

 

Sånt vill jag också göra. 

Men det kostar nog en förmögenhet. 

Minibussar på hög lär ju kosta mer än vad jag har råd med på studielånet. 

Men själva tanken att göra en massiv utställning med allt man känner för är ju det jag vill.  

Tror jag. 

Ett till citat: 

Att behärska scenrummet är alltså absolut nödvändigt.4  

När vi gick därifrån var jag lycklig. 

Min kompis som var med sa senare att han äntligen förstod vad jag gillade. 

 
Barry McGee 

                                                 
4 Madia C, Gör din egen cirkus (2003), Alfabeta Bokförlag AB, sthlm, s. 28 
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Det rör sig. 

Animation. 

 

När jag skulle välja gymnasium hade jag sedan länge bestämt mig att gå konst. 

I efterhand en kanske inte så givande period. 

Hur som helst. 

Jag fick höra att de på Skärholmens gymnasium hade animationsutrustning. 

Valet var självklart. 

Där skulle jag gå. 

Jag skulle göra tecknad film! 

Jag skulle bli nästa Per Åhlin! 

Han som gjorde ”Karl-Bertil Jonssons julafton”. 

Den första dagen i den nya skolan fick jag veta att de inte hade den utlovade utrustningen. 

Den var stulen sa någon… 

Jaha. 

Fick vänta ett tag. 

På Konstfack kan man gå kurs i After Effects. 

Ett program man kan animera i. 

Jag gick första dagen. 

Var tvungen att vara med i en annan kurs samtidigt. 

Det räckte. 

Började lära mig själv. 

Det gick bra. 

Min första film tog sex månader att få klart. 

Den var cirka tre minuter. 

Sen gick det mycket snabbare. 

Nu gör jag filmer när jag har lite trist. 

Det är kul. 

Filmerna har fungerat som ett bra komplement till det jag annars gör. 

En mix av mina teckningar och mina texter. 

Och de rör sig. 

Fantastiskt! 

Okej, det är inte direkt Per Åhlin-klass på grejerna men va fan. 
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Någon gång kanske jag lär mig att göra så där Disney-snyggt men det tror jag om allting. 

Tror alltid att jag ska kunna göra såna där snygga utställningar med blankpolerad yta men blir 

alltid så där trashigt. 

- Rock´n´Roll-konst, sa en lärare på Konstfack en gång. 

Lät fint. 

Nöjer mig med det tror jag. 

Kämpade när jag skulle ta min Kandidatexamen med att göra sån där schysst yta. 

Sjukt mycket jobb. 

Blev ändå trashigt. 

Och dyrt. 

Skulle haft roligt istället. 

Hade jättetråkigt. 

Mina animationer påminner mest om såna där filmer man såg på barn-tv på åttio-talet, gjorda 

av åttaåringar. 

Gjorde faktiskt en sån när jag gick i högstadiet. 

Fick för mig att jag skulle animera hela ”Bilbo” av JRR. Tolkien. 

Gick inte. 

Jobbade med en idiot och fick bara till öppningsscenen. 

”Gandalf” kom fram till ”Bilbo” och skulle egentligen få honom med på äventyr. 

I min version sa ”Bilbo” bara – nej tack och ”Gandalf” sa – synd. 

Sen gick han. 

Sen sjöng jag in låten ”En slemmig torsk” av KSMB. 

Vågade inte närvara när vi skulle visa filmen för klassen. 

Gömde mig på toaletten. 

Men dom tyckte tydligen om den. 

Bra tyckte jag. 

Det här ska jag fortsätta med, tänkte jag. 
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I sometimes write in english. 

Texter: 

 

För ett par år sedan var jag lite låg. 

Började skriva en hel del texter med ett rätt tragiskt innehåll, typ om döden, ensamhet och 

sånt. 

Sånt som andra gör när de är femton. 

Jag har alltid eller åtminstone så länge jag kommer ihåg kompletterat mina teckningar med en 

rolig punchline eller nåt liknande. 

Nu slutade jag med det. 

Bra på ett sätt, dåligt på ett annat. 

Bra för jag började hitta ett nytt uttryck. 

Dåligt för att det bara blev sorgligt. 

Tog en paus från skrivandet för att hitta tillbaka till det jag tyckte var kul med konsten. 

Impulsivitet och humor. 

Och inte ett alltför skitnödigt uttryck. 

Hittade det till slut. 

Jippi! 

När jag började skriva igen märkte jag att under tiden hade mitt skrivande nått en ny nivå, 

varken tomt roligt eller bara deppigt. 

Hade hittat en bra blandning av de båda. 

Det blev en tragikomiskare och mer intressant del av min konst. 

Det var nog bra. 

Hade mer att säga, kan ta upp allvarligare ämnen och fortfarande använda mig av humorn. 

Kan inte hålla mig till svenska. 

Vet inte varför. 

Det bara blir så. 

Är ganska bra på engelska och ibland känns det helt enkelt naturligare. 

Vissa ord är bara snyggare helt enkelt. 

Gillar att skriva på svenska också men det blir som det blir. 

Kanske en del av min lillhjärna vill satsa på en internationell karriär. 

Vem vet. 
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Skräp är bra! 

Skulptur: 

 

I mitt livsmål att göra stora massutställningar hör skulpturer till. 

Jag gör nästan uteslutande skulpturer av skräp jag hittar i containrar, grovsoprum eller på 

gatan. 

Okej, inte så mycket i containrar längre. 

Min råttfobi har tagit över. 

För ett antal år sedan när jag pluggade på den förberedande konstskolan Paletten i Västberga 

industriområde, såg jag en stor råtta bland de containrar jag vanligtvis hämtade mitt material. 

Slutade hämta grejer där. 

Kunde inte sova på en vecka. 

Hatar råttor. 

Tänker att jag ska göra stora skräpskulpturer men kan inte svetsa och är lite rädd förr eld och 

sånt också. 

Dom blir små istället. 

Det gör ingenting. 

Det räcker gott och väl med limpistol istället till dom. 

Har aldrig något riktigt koncept när jag gör dom precis som med allt annat jag gör.  

Det blir nog bra bara man litar på sin känsla. 

Vissa säger att tänka igenom är bra. 

Det tycker inte jag. 

Tänka dumt. 

Göra bra! 

Gillar att använda leksaker i mina skulpturer, speciellt om de låter, lite gratis humor så där. 

Bara man inhandlar eller hittar tillräckligt fula saker. 

Fula saker är bra. 

Folk är alldeles för elaka mot sina fula saker. 

När man var liten var man säker på att ens leksaker hade känslor och skulle bli ledsna om man 

lekte med dom för lite. 

Tänk då på alla fula saker som bara ligger överallt. 

Överallt omkring, fula saker med krossade självförtroenden. 
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Chevy Chase. 

Humor: 
 

Jag är uppväxt på en ganska mild åttiotals-humor. 

Det var Chevy Chase, Steve Martin, Galenskaparna och Helt Apropå-gänget. 

Man behövde inte använda könsord eller cyniska personangrepp. 

Man föll bara i en taggbuske eller var lite konstig. 

Folk är lite konstiga. 

Vissa är jättekonstiga. 

Det fanns en värme i det de gjorde. 

Nu tycker jag det mesta är rätt trist från den perioden men jag kan fortfarande känna den 

värmen. 

Humor bör nog vara gjord med värme. 

Tänker inte gå in på det ironiska nittiotalet. 

Det känns lite gjort så där. 

Ett par gånger för mycket. 

Ingen av de här komikerna har förvaltat det de hade på ett speciellt bra sätt, tyvärr. 

Glömde Nöjesmassakern med Sven Melander. 

Det var roligt. 

Tyckte jag då. 

Har inte sett det på väldigt länge. 

Skulle säkert tycka det var jättetrist nu. 

Men det kvittar. 

Den värmen vill jag ha i det jag gör. 

Jag tycker att man också bör vara hårdare än de var då, men värmen måste finnas, men inte 

den humorn som passar för ett kristdemokratiskt familjehem. 

De kan dra åt… 

Brukar ibland bli jämförd med Jan Stenmark men det är dumt tycker jag. 

Gubben har ingen svärta. 

För lam. 

Han kan dra åt… 

Man måste få vara lite elak men man behöver inte bli dum i huvet för det. 

Då får man bara jobb på tv-serien ”Timeout” med Martin Timell… 
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Grand Finale! 

Slutsats: 

 

Jaha, då skulle man komma till en slutsats då. 

Ja vad ska man säga. 

Min utgångspunkt är att alltid göra konst på känsla, inte efter noga övervägande. 

Då blir det inte så bra. 

Då blir det, i alla fall när jag försöker, rätt statiskt och dåligt. 

Måste vänta på känslan. 

Till sista sekunden. 

Tyvärr. 

En dag kanske det ändras men till dess får det gå till så. 

Humorn är ett viktigt instrument. 

Det ger en enklare kommunikation med eventuell publik. 

Man ska inte glömma dom tycker jag. 

Sen behöver man inte uppföra sig populistiskt som folkpartiet. 

Dom kommer att bita sig själva i svansen. 

Det vill man ju inte vara med om. 

Sedan är blandningen av material av godo. 

Det blir intressantare att se på och roligare att utföra om man blandar. 

Blandning är bra, på alla sätt och vis. 

Det är bra att vara vis. 

Om man är vis kanske man kan ge nåt lite mer substantiellt till folk och inte bara vara så där 

Jan Stenmarkig. 

Att skriva är bra. 

Då kan man tydligare få sagt vad man nu känner att man vill få sagt. 

Jag vill ofta få sagt att jag är arg på saker och ting. 

Det är bra för man ska inte gå omkring och bära på ilska. 

Då blir man till slut deprimerad och kanske slutar göra konst. 

Det är inte bra. 

Som sagt, konst är bra. 

Man får ett eget litet forum att utrycka sig på. 
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PS/Lite eftertanke: 

 

När jag funderade på hur jag skulle gå till väga med den här uppsatsen tänkte jag väldigt länge 

på vilket sorts språk jag skulle använda. Skulle jag vara akademisk och formell, något jag inte 

är lagd för, eller skulle jag skriva på det sätt som mest liknar det sätt jag gör konst på? Jag 

valde det senare, så här i efterhand ett för mig ganska självklart val. 

 

På samma sätt som jag i den här uppsatsen låtit mina förvirrade tankar ta mig dit dom vill, så 

har det också varit en spegelbild av min konst. 

Det jag utryckt på dessa sidor är faktiskt det sätt jag ser på saker och ting, kanske i en något 

mer radikal och ibland naiv vinkel, men likt väl densamma.  

 

Jag har fått lite kritik för att jag varit för hård mot till exempel Jan Stenmark i denna text och 

det kanske är sant. Men när jag skrev kände jag så. Precis på samma sätt som jag inte skulle 

välja bort en hård knytnäve när jag gör konst har jag valt att inte censurera mig själv nu.  

 

När jag började skriva kände jag ett oerhört motstånd mot skrivandet i sig men även till att 

behöva förklara min konst. Dessa saker har förändrats under arbetets gång. Jag trivs ganska 

bra med skrivandet och kommer nog att fortsätta med det lite då och då, 

 

Att stå för min konst har blivit något enklare för mig efter den här upplevelsen. Jag har sedan 

jag börjat på Konstfack fått höra att jag tar för lätt på saker, att jag skämtar för mycket. Det 

har talats om att jag skulle lära mig de konstnärliga koderna etc. Detta har gjort att jag nog 

alltid känt mig lite fel. Den som inte har riktigt rätt bakgrund eller vad nu skälet kan vara. 

Men jag känner nu att jag har lite mer att ta av.  

 

Jag tycker nog att jag faktiskt fått sagt det jag ville genom denna uppsats och jag har fått det 

sagt precis som jag vill ha det sagt. 

DS: 

 

 


