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Välkommen till Let’s write herstory! 

– ett fanzine skapat av deltagarna på 

Popkollo FALUN i juLi 2014,  

tillsammans med Grrrlcollection.

Här skriver vi om våra hjältar, om musik vi gillar, saker vi tycker är viktiga och 
sådant vi vill dela med oss av. 

Det här är vår historia!

Tryckt med s
töd av:

Medverkande: 

Victoria Anderson, Tova Eriksson, 
Malin Franz, Sofia Hansson, 
Miranda Hedlund, Agnes Hjalmarsson, 
Leyah Holmstedt, Ellen Hägglund, 
Cajsa Jakobsson, Nilla Jakobsson, 
Hanna Lidberg, Vilma Nyberg Keenan, 
Olivia Nygårds, Johanna Ringsby, 
Tilde Schweitzer, Patricia Sjögren, 
Victoria Wallin, Alva Wiklund.

Deltagare på Popkollo Falun 
i juli 2014.









































RIOT GRRRL är en feministisk musikrörelse  
som uppstod i USA i början av 1990-talet. Unga 
tjejer som ville spela musik, gå på spelningar  
och på andra sätt engagera sig musikaliskt kände 
sig utestängda av killdominansen i musikscenen, 
och som en reaktion på detta startade de riot grrrl  
– en egen musikscen där deras intressen, värderingar 
och åsikter fick stå i fokus. Bikini kill, Bratmobile  
och Heavens to betsy är några av de band som var 
med och definerade riot grrrl-rörelsen. En riot grrrl  
är en normbrytande person som tillåter sig själv 
att ta plats i musikscenen (eller i andra samman-
hang) på sina egna villkor och som stöttar andra 
utanför normen att göra detsamma! 

HERSTORY Vi på Grrrlcollection brukar prata om 
vikten av att skriva herstory (på svenska ”hennes 
historia”) som motvikt till history (på svenska 
”hans historia”). Med det vill vi belysa det faktum 
att historien genom tiderna ofta har skrivits av 
män – som har skrivit om andra män, medan kvinnor  
och tjejer ofta har sorterats ut och glömts bort. 
Vi tycker att det är viktigt att historieskrivningen  
ska vara jämställd, och därför driver vi Grrrl- 
collection där vi uppmärksammar grymma tjejer/
kvinnor/icke cismäns kulturgärningar och uppmuntrar  
till fortsatt skapande.

FANZINE är en hemmagjord tidning där tillverkaren 
själv kan styra över innehållet. Det kan vara en  
papperstidning, som den här, eller finnas tex på 
nätet. Inom riot grrrl-rörelsen har det gjorts och 
spridits massor av fanizines genom åren, där riot 
grrrls har fått utrymme att skriva om sådant som 
de tycker är viktigt men som inte tas upp och får 
utrymme i vanlig media. 
Fanzines är ett jättebra verktyg för att vara med 
och påverka vad som blir uppmärksammat, ihågkommet 
och går till historien. Skriv om dina kompisars 
grymma band, hjälp varandra synas och ta er egen 
musik på allvar – oavsett om någon annan gör det 
eller inte!

Lite ORDFÖRKLARINGAR:



Grrrlcollection är en 
blogg om riot grrrl. Ett forum för att 
lyfta fram och synliggöra populärkultur 
av/för/om tjejer, kvinnor och personer 
som definerar sig utanför cisnormen. 
Ett projekt för att skriva herstory. 

Grrrlcollection drivs av Emilia Henriksson 
och Malin Ringsby som båda har sina rötter i den 

svenska riot grrrl-scenen som spirade under tidigt 
2000-tal. Sedan starten i början av 2012 har de

kompletterat bloggandet med att spela in podcasts, 
DJ:a och hålla i föreläsningar på bland annat 

Popkollo. Under våren 2014 har de även synts på tv 
i SVT-programmet Kobras program om riot grrrl.

grrrlcollection.com
info@grrrlcollection.com


