
Det är Kerstin Thorvalls 
höst i år. Kanske har 
tiden äntligen hunnit  
i kapp denna besvärliga 
banbryterska som ska-
kade om Sverige med sitt 
skoningslösa sannings-

sägande, sina unga älskare och sina träff-
säkra texter. 

Snart kommer en Thorvall-biogra!,  
Uppror i skärt och svart, skriven av Beata 
Arnborg och på Stockholms Stadsteater gör 
Ann Petrén en monolog om Kerstin Thorvall. 
I höst börjar även SVT !lmatisera ett manus 
som utgår från hennes kanske mest kända 
bok, Det mest förbjudna, som nu släpps  
i nyutgåva. 

Kerstin Thorvall var före sin tid. Hon 
skapade rabalder genom att hudlöst tala om 
sina egna kroppsvätskor, ångest, förnedring, 
besatthet, lycka och längtan. Och inte minst 
om sin sexlust i mogen ålder. Hon är något 
av bekännelseromanens urmoder i Sverige 
och krattade manegen för dagens självutläm-
nande författare, skribenter och bloggare. 

 var ständigt kärringen 
mot strömmen som retade gallfeber på tidens 
kulturfarbröder (och somliga tanter). Hon 
skrev rappt och lättläst i veckotidningar som 
Damernas Värld men det ansågs inte !nt och 
hon bemöttes länge med ett nedlåtande för-
akt. Men många kvinnor kände igen sig och 
Kerstin Thorvall blev omåttligt populär. 

Hon började sin karriär som mode-
tecknerska på 1950-talet och åkte till mode-
visningarna i Paris. Resultatet kunde bland 
annat beskådas i Damernas Värld, som 
också sände ut henne att göra ”garderobs-
tittar” hos kända kvinnor våren 1955. 

Ett år senare skrev Kerstin Thorvall en 
nyskapande artikel i tidningen om hur det 
var att föda barn – egentligen. Något som 
dittills varit fullständigt otänkbart.

Kerstin Thorvall hade ett absolut gehör för 
frågor i tiden och skrev en serie i Damernas 
Värld om tonåringar, När kärleken vaknar. 
Den väckte ståhej och hjälpte till att bana väg 
för ett annat sätt att se på tonåringar. 

Själv hade Kerstin Thorvall varit en häm-
mad tonårs"icka som kände sig klumpig och 
ful. Men detta tog hon igen med besked. Så 
här sammanfattade hon det hela när jag 
intervjuade henne i DV 2000:

– Efter 43 !ck jag en sturm und drang-
period och levde ut min försenade pubertet 
under många, många år. Länge hade jag ett 
slags "ickaktig utstrålning och en våldsam 
iver som gick hem bland männen. 

Det fanns en utbredd uppfattning om att  
Kerstin Thorvall jagade stackars unga män 
som inte kunde värja sig från den kåta tanten. 

– Det är en nidbild som kommer ur ett öns-
ketänkande från medelålders män som inte 
kunnat fatta att jag varit populär bland unga 
pojkar. Jag är inte typen som sitter i en bar och 
tar unga män på låren. Sånt är jag alldeles för 
blyg för. Det är faktiskt männen som raggat 
upp mig, förklarade hon i samma intervju.

Hon var förvisso både klipsk och kul men 
även en krävande fullblodsegocentriker. En 
diva vars later tilltog med åren.

När vi träffades var hon märkbart misslynt 
över att artikeln inte skulle bli mer än en sida  
i tidningen. Hon hade förväntat sig betydligt 
mer. Kanske ville hon också ha revansch för 
att hon tyckt sig blivit illa behandlad av 
Damernas Värld tio år tidigare. 

Då hade hon under "era decennier med-
verkat i tidningen men det förhållandet  

var lika stormigt som hennes övriga. Kerstin 
Thorvall krävde ständig bekräftelse, gjorde 
slut och försonades.

Kerstin  
Thorvall till förebild (fast hon gillade inte ordet) 
och senare till Årets kvinna. En frispråkig före-
gångare som inspirerat och banat väg för oss 
andra. Något 
som hon 
säkerligen 
fortsätter att 
göra länge än. 
Inte minst nu 
i höst. 

Hon är aktuell på tv, teatern och i bokform.  
Författaren och tecknaren Kerstin Thorvall  
provocerar vissa människor än i dag, tre år efter 
sin död. I Damernas Värld syntes hon också under 
många år, både som skribent och som illustratör.
AV GERTRUD DAHLBERG
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