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Ester Nilsson är 31. Hon är poet och essäist och en förnuftig människa i en förnuftig relation. 

En dag i juni får hon ett samtal med en förfrågan om att hålla ett föredrag om konstnären 

Hugo Rask. I publiken sitter konstnären själv, hänförd, och de två möts för första gången 

efter föreläsningen. 

Från och med nu ska återstoden av hennes tillvaro hänga samman med detta till sin avsikt 

helt oskyldiga samtal. Knappast något som senare sker skulle ha haft samma inverkan utan 

den händelsekedja som nu sätts igång. 

Ett slags kärlekshistoria inleds mellan Ester Nilsson och Hugo Rask, banal i sin enkelhet, 

storslagen i sin fullständiga hängivenhet. 

Egenmäktigt förfarande är en berättelse om hur villiga vi är att bedra oss själva i vår önskan 

att bli älskade. 

Stilen är tidlös, exakt och lätt - korsar Söderbergs molande kärlekssorg med Gun-Britt 

Sundströms klara ironi - och just denna koncentration gör boken till en av de tyngre i höst. 

Jag läste den i ett svep, så förtjust som man bara kan bli när en roman hittar helt rätt. Det är 

grymt men också grymt roligt, en glasklar redogörelse för hoppets lust och själens obotliga 

ensamhet som Lena Andersson funnit en perfekt form för Egenmäktigt förfarande [kommer] 

med all säkerhet och med all rätt att innebära Lena Anderssons verkliga genombrott också 

som romanförfattare. 

Daniel Sandström, Svenska Dagbladet 

--------------------------------------------------------------------------- 

Jag tror inte jag har gjort så många förstreckningar i marginalen av en bok sedan jag läste 

Stendhals Om kärleken.  

Nils Schwartz, Dagens Nyheter 

 

Det resonemang som förs är så intressant, Anderssons hantering av problematiken bitvis så 

briljant, att jag utan svårighet accepterar hennes premisser. Hon närmar sig i denna bok 

eviga frågor om kärlek och frihet med en språklig lätthet, en glimt av humor och distans mitt 

i svärtan, som ger framställningen en oerhörd lyster. 

Jens Liljestrand, Expressen 

 



Anderssons roman är utmärkt. Ja, rent av älskvärd. 

John Sjögren, Upsala Nya Tidning 

 

"Det har gjorts tusentals romaner om kärlek det här är en av de bättre jag har läst Man ska 

läsa den här om man är kär, har varit kär eller planerar att bli kär. Om man är olyckligt kär 

så känner man igen sig och känner sig lite mindre ensam, och har man ett lyckligt 

förhållande så blir man nog extra tacksam efter att ha läst denna bok 

Tara Moshizi, Gokväll 

 

Lena Andersson har skrivit en briljant, rakknivsvass roman om kärlek. Hon är obarmhärtig i 

sin klarsyn, visar hur vi ljuger för oss själva i vår önskan att bli älskade 

Inglill Mosander, Aftonbladet 

 

Egenmäktigt förfarande utvecklas till en järngrå, komedi. Byggd av den sorts humor där en 

person helt låst i sig själv, klampar in i en situation där en lika låst person befinner sig helt 

upptagen av sina agenda och så försöker båda fejka att de lyssnar. John Cleese kan göra det 

där när han full av raseri träder in i ett rum, och sedan tror att det inte märks. Läs den, du 

kommer känna igen dig, och alla du känner. 

Jenny Teleman, Kulturnytt 

 

Jag skrattar högt flera gånger. Högst skrattar jag åt personteckningen av Hugo Rask, en riktig 

uppblåst narcissist Jag skrattar också, lätt kvidande, åt de situationer som man så väl känner 

igen sig i, när någon har ens hjärta i klorna 

Kristian Ekenberg, Arbetarbladet 

 

Apropå intelligent. Nog tusan måste det vara Lena Anderssons mellannamn? Hon är känd 

som offentlighetens skarpaste analytiker av politik och kulturella fenomen, men i nya 

romanen Egenmäktigt förfarande handlar det om kärlek ett ämne så konventionellt att det i 

sammanhanget framstår som genialt ... Hennes essäroman är en obehagligt klarsynt 

dissektion av kärlekens snåriga psykologi. 

----------------------------------------------------- 



Den som bromsar bestämmer alltid. Den som vill minst har mest makt.  

Under dagen hade han ringt henne 6 gånger.  

Dragan var född jugoslav …. (82) 

Hugo Rask föraktade allt som luktade liberalism, västerland och borgerlighet (83) comme-il-

faut (politiskt korrekt) 

De slöt upp bakom Milosevic i Serbien (84)  

Tredje natten, tre nätter tillsammans inom fem dygn kan inte kallas misstag. (88) 

 

Hans svagheter som konstnär. "Han vågade inte gå in i sin smärta, därmed inte i andras" (91) 

Av allt detta blev begränsad konst.  

Är svartsjuk på Eva-Stina hon som jobbade för honom.  

Väntar många dagar på ett tecken från Honom men vill inte pressa honom med att själv ta 

kontakt.  

Det viktigaste var att hon höll ut, inte låg på. Hans ateljé är igenbommad. Är han i Malmö 

hos sin älskarinna.  

Hon skriver ett långt sms till honom. Det kom inget svar.  

Nästa dag skriver hon ett mejl i vilket hon "torrt analyserade hela händelsekedjan" (103)  

"Styrka och duglighet väcker beundran men inte kärlek. Det brustna hos människan är det 

som inger kärlek" (105) 

Nu är det nog. Hon åker hem till hans ateljé. Ester kräver ett samtal De går till krogen över 

gatan. I hans närhet är allt bra.  

Det var en passion, säger han, du blev mer drabbad än jag säger han. Men är inte passion 

kärlek? 

Nej! 

"Du har tagit mig i anspråk", (110)  

Hugo Rask var en person som ville att man skulle säga om honom att han var sympatisk. 

Varmast var han mot främlingar. När de lärde känna honom kom kylan och hårdheten.  

Det kändes som allt var slut. Något måste hon göra. Åkte till Paris. Kvällen innan hemresan 

ringer hon honom. "Vi kan väl ses när du kommer hem", dessa små ord av vårdslöshet lyfte 

henne till sjunde himlen.   

Men det går flera månader utan att hon hör av honom.  

En kväll ringer hon Per, mannen hon levt med och hastigt lämnat ett halvår tidigare.  

Sedan träffar de på varandra på ett kafé på Östermalmstorg.  

Med riden lär hon sig. "Människor ljuger för att andra tar sig rätten att konfrontera dem i 

sanningens namn" (146) Det skulle Ester Nilsson ha sett (146) 

Jag ska visa dig Leksand nån gång (147) 

"Klådan hade återvänt, den malariska kärleksklådan som för alltid ligger latent när den en 

gång inventerat cellsystemet och kan bryta ut på nytt när som helst" (149) 

Sedan blir det åter en lång väntan.  Efter 4 månader finns det ett mejl  till henne. Att han 



tänkte på henne.  

Han ville alltid vara  maximalt trevlig inför världen, därför att världen var potentiellt fientlig.  

Hon träffar honom av en slump på en julfest. Pratar med honom och analyserar tyst för sig 

själv alla hans ord och kroppsspråk. Lovande eller ej för deras (hennes) relation. I hennes 

huvud kommenterar väninnekören (169). 

Sedan träffas de inte på länge - hela julhelgen går.  

Hon ringer - han svarar inte.  

Hon skriver en artikel om hederskultur, som blir refuserad. (Kom i SANS??) 

I februari är hon på väg till honom för att lämna tillbaka filmen Gasljus. Tar sig in och träffar 

Hugo i sällskap med Eva-Stina och två andra arbetskamrater. Får ett glas vin och fördömer 

det TV program de tittar på. De tre bjuder henne att följa med och äta.  

Han ger henne en bok, en julklapp. "Utilitarismens olyckliga konsekvenser".  Hon blir glad.  

De pratar om USA-imperialismen. Tanke slår plötsligt Ester att ""Det var inte en person hon 

ville leva med (194).  

Men kanske hon förlorade honom genom att uppträda drygt, vasst och polemiskt. Så 

onödigt att g¨å in i en diskussion om Stalin och talibaner. (198) 

Han väntar en kvinna, men en annan kvinna, Eva-Stina.  

 

 

 

(205) 

Mitt hopp fanns kvar länge. Men jag inte upp det. Jag fortsatte trots alla dåliga odds. Och jag 

övervann dem.  

Och idag är vi båda lika glada över att det ändade på detta sätt! 

Visst kan förälskelse från den ena parten övergå till en djup kärlet för båda parter!  

Önskar dig detta Lena (Ester) Anderssom! 

 

"Väninnekören" kan självklart ha en sundare syn på deras relation. 

 

Lena Andersson har egna erfarenheter av ätstörningar. De fick hon under ungdomsåren som 

elitsatsande längdskidåkare på Torsbys skidgymnasium. 

– Jag vet hur det är att gå fruktansvärt hungrig för att gå ner i vikt. Jag gick för långt i idén om 

att kontrollera vad man äter. Och har man en gång blivit allt för medveten om vad man äter, 

sitter det alltid i, berättar hon. 



 


