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Jetlag – när tvåsamheten utmanas
Bobbi A Sands fjärde bok, Jetlag, handlar om relationer, hemligheter, önskningar, skuld och
flersamhet. Tre karaktärers vägar strålar samman via den lilla sexleksaksbutiken Silver & Salt,
en plats där fantasier kan födas och vingar prövas. Men går det verkligen att få ihop drömmar
och verklighet? Boken släpps den 7 augusti i samband med Malmö Pride.

– Det finns relativt få böcker som tar upp andra relationsformer än tvåsamhet, säger Bobbi A
Sand. Jag tycker att det är viktigt att visa att de sätt vi har konstruerat våra samhällsnormer inte
alltid är det mest optimala för människor. Men att leva utanför tvåsamhetsnormen är
fortfarande kontroversiellt för många.
– Jetlag berör framför allt de frågor som kommer upp när en relation som varit tvåsam ställs
inför utmaningen att öppnas upp. Det är ungefär som den klassiska “komma ut-berättelsen”, där
sexualiteten problematiseras, men här är det i stället att öppna upp en relation som berörs, och
normen kring tvåsamheten. Även andra frågor tas upp i boken, jag ville till exempel ge en mer
nyanserad bild av bondage och BDSM än den som oftast visas upp i populärkulturen.
Jetlag har kommit till som ett resultat av Bobbis starka intresse för alternativa relationsformer.
– Förra året gjorde jag en sorts undersökning, där jag försökte få tag på böcker som tog upp fria
relationer, flersamhet eller där tvåsamheten utmanades. Jag skapade en lista, läste de böcker jag
hittade och samlade recensioner på min hemsida. Frågan togs upp i flera berättelser men väldigt
få visade upp alternativa relationsformer som en möjlighet eller någonting positivt. I de flesta
berättelserna slutade det illa på något sätt, och bara en av de böcker jag läste hade ett lyckligt
flersamt slut. Jag fick en känsla av att verkligheten var betydligt mer mångfacetterad än vad
berättelserna i skönlitteraturen var. Själv vill jag gärna bidra till att mångfalden inom
litteraturen ökar, både vad gäller identiteter, sexualiteter och olika sätt att leva.
Boksläppet sker söndag den 7 augusti kl 13-14 i RFSU:s tält i Pride Park, Folkets Park.
Mer om Jetlag: http://transcenders.se/jetlag/jetlag/
Skönlitteratur utanför tvåsamhetsnormen: http://transcenders.se/poly-bokcirkel/
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