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2 9 NOV EMBER, 2 0 1 3 · 1 4 :0 2

Julbrand
• Ordbrand fick en otroligt positiv recension av Dispatch Int. Lite deprim erande, för positiv are recension går
nog inte att få, så det kan bara bli nerförsbacke härifrån.
• Det börjar v ankas m ot jul och det är dags att köpa julklappar. Som alla v et är hårda julklappar bäst.

Vill

påm inna om att Ordbrand är en utm ärkt julklapp; en present som innehåller ilska & frustration, glädje &
hum or, v em od & depp, politik, religion och annat allv ar, såv äl som tram s & flam s (och faktiskt lite bajs, ur
religiös och politisk v inkel förstås). För att inte glöm m a kärlek, lite sex och m y cket m etal. Dessutom är den
fräscht form giv en. Toppa det om du kan!
Kan också glädja er med at t Ordbrand nu säljs t ill julpris; sänkt från 250:- t ill 195:- på förlaget s
webbshop (för pappersboken, e-boken har sänkt s t ill 100 :-).
Litet förlag= begränsad budget. Och eftersom inga m ainstream tidningar ännu har recenserat den så får m an
köra lite gerillam arknadsföring och DIY. Därför har jag m eckat ihop några citatbilder som lätt kan spridas på
nätet, bloggar och Facebook. Kom m er göra fler när jag har tid. Vänligen ladda ner och sprid!
Upplösning: 100 dpi
Stlk: 1,25 M
Dok.stlk: 20 x 15 cm
Pixeldimension: 787 x 555
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Gilla

Gilla
Bli den första att gilla det här.

Related
Ordbrand
In "Djur"
Ordbrand – om valet av förlag
In "Media"
Ordbrand – Ikoner
In "Personligt"

26 kommentarer till Julbrand
Kim
2 9 nov em ber, 2 01 3 kl. 1 4 :4 9
”Det börjar v ankas m ot jul”? Ny tt uttry ck!?

(Har beställt boken)
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K
3 0 nov em ber, 2 01 3 kl. 00:4 7
Har du v erkligen aldrig hört det uttry cket eller ordet ”v ankas” förut? ^^
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Kim
1 decem ber, 2 01 3 kl. 1 6 :1 9
Det v ankas något: julklappar, gröt… eller nu v ankas det sm ällkaram eller, sm isk…whatev er. Och
m an kan v anka av och an. Vanka bety der ju ”gå långsam t m ed tunga steg”. Varför ska v i gå
långsam t och tungt m ot jul, kan m an undra? Men v isst skulle m an kunna säga ”v i går m ot jul” (i
bety delsen långsam t och tungt) / v i v ankar m ot jul, m en jag skulle aldrig säga ”det gås m ot jul”
m ed v erbet i passiv form , så därför skulle jag heller aldrig säga det v ankas m ot. Att det v ankas MOT
jul – nej, det har jag faktiskt aldrig hört någon säga. Därem ot är ”det lackar m ot jul” ett fast
uttry ck.

5
0

Rate This
Sv ara

Rim Rutsdotter
1 0 decem ber, 2 01 3 kl. 2 1 :1 9
Nu skall det v ankas andra bullar, och det bety der hårda tag!
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K
1 2 decem ber, 2 01 3 kl. 2 3 :03
Blandade nog ihop v ankas m ed nalkas. Får sky lla på att jag v ar trött.
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Nima Dervish
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 08:3 9
Du har fullständigt rätt. My bad.
(Efter alla dessa år… *skam *)
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Fnordspotting
2 9 nov em ber, 2 01 3 kl. 1 6 :1 9
Har Mum m elförlaget någon widget eller liknande m an kan anv ända sig av ? I så fall lägger jag gärna till
en ruta på m in blogg m ed lite reklam för subv ersiv litteratur.
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Lizette
2 9 nov em ber, 2 01 3 kl. 2 0:4 3
Kunde inte låta bli, sorry !
http://beta.im ages.theglobeandm ail.com /bc4 /incom ing/article1 4 6 7 7 9 84 .ece/ALTERNATES/w3 00/webSatedcar05co2 .jpg
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Rim Rutsdotter
3 0 nov em ber, 2 01 3 kl. 1 7 :55
Nu har jag beställt boken. Skulle v ara skoj att få den signerad!
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Nima Dervish
3 0 nov em ber, 2 01 3 kl. 1 8:4 6
Hoppas du gillar den.
Besöker Sv erige nästa som m ar. Får fixa en signerings-session då.
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Antisocialist
7 decem ber, 2 01 3 kl. 1 9 :4 6
Tror du får akta dig för tårtor då, likt Åkesson så har du v äl m assor m ed fiender här bland
islam ister, nazister, socialister och kom m unister?
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Nima Dervish
7 decem ber, 2 01 3 kl. 2 1 :2 5
Fiender? Förstår inte v ad du pratar om . Jag är älskad av alla.
Jag har redan m in strategi klar: När islam ister, nazister och socialister/kom m unister sam las på
sam m a ställe kom m er de att stanna upp, ha en kort wtf-m om ent och sedan kasta sina tårtor på
varann.
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Hans Odeberg
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 1 2 :59
Jag hoppas någon är på plats och film ar när det händer. Det skulle kunna återuppliv a
stum film sfarsen som genre.
Jag fattar inte v arför SVT inte sänder Helan&Halv an, Charlie Chaplin, Buster Keaton,
Fy rtornet & Släpv agnen osv , som de gjorde i m in barndom . Är det bara jag som skrattar så
bältet spricker när någon halkar på bananskal eller får en paj i ny llet?
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Nima Dervish
7 decem ber, 2 01 3 kl. 2 1 :2 6
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Hey wait a m inute… Likställde du m ig just m ed Åkesson? *kränkt*
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Antisocialist
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 07 :05
Ni är ju faktiskt lite lika utseendem ässigt.
Sen så bör du bli kränkt då jag är en v it heterosexuell m an, allt jag säger är kränkande per
autom atik.
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Nima Dervish
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 08:3 8
> Ni är ju faktiskt lite lika utseendem ässigt.
Ok, nu ÄR jag kränkt.
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Johan Laestadius
4 decem ber, 2 01 3 kl. 1 5:51
Ser fram em ot bok – och att ge bort den. MEN, betaltjänsten är görseg. Tillfälligt hoppas jag. I öv rigt, kul
http://nordicdervish.wordpress.com/2013/11/29/julbrand/
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att du är tillbaka!
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Kattis
7 decem ber, 2 01 3 kl. 1 3 :03
Hur ser du på att bli hy llad av en tidning som Dispatch?
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Nima Dervish
7 decem ber, 2 01 3 kl. 1 6 :05
Det får m ig att v ilja lägga ner pennan och inte skriv a m er. Oh wait, det har jag ju redan gjort.
Hm … det får m ig att v ilja dra in alla exem plar av m in bok och bränna dem på bål och därefter begå
harakiri av ren skam , så att v ärlden kan bli bra igen. Det är ju sjukt jobbigt när ens bok blir uppskattad
och gillad.
Fråga Kattis: Har du läst boken? Och v ad ty ckte du isf? (Om du gillar den så skicka m ig en beskriv ning
av dina åsikter så jag v et v em du är och kan av göra om jag ska bli glad öv er att du gillade boken, eller
om jag ska ställa m ig i skam hörnan pga dig.
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Kattis
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8 decem ber, 2 01 3 kl. 1 6 :3 7
Nej, jag har inte läst boken än, m en den står på att köpa-listan. Jag har läst på din blogg då och då
genom åren och har uppskattat det m esta av det du skriv it m y cket.
Anledningen till m in fråga v ar att din kom m entar om recensionen på Dispatch, inkl länk, v ar
form ulerad som att du v ar glad öv er denna. Och jag förstår giv etv is att m an blir glad om någon
gillar det m an skriv er, m en att bli hy llad av Dispatch ser jag som tv eksam ära. Därav undrade jag
hur du kände. Är det så konstigt? Nu har jag ju inte läst boken, m en om den innehåller det jag tror
att den innehåller, dv s det bästa av din blogg, förtjänar du ov ationer från v ettigare håll.
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Björn
9 decem ber, 2 01 3 kl. 2 1 :4 4
Vad är ”v ettigare håll”? Jag är av åsikten att v ärlden inte är tråkigt och enkelt dikotom .
Dispatch m å v ara tv eksam m a, m en om de nu uppskattar Nim a är det v äl ingenting han kan
råda öv er, och ingenting som kan anses sm utsa ner hans eget ry kte. Därem ot gissar jag på att
hans belackare kom m er köra på just sådana guilt-by -association argum ent.
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Nima Dervish
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 09 :3 1
Glad och glad… Jag gick inte ner i spagat och skrev ”tack underbara Dispatch, ni är bäst, I’m not
worthy of y our praise, thanky outhanky outhanky ou” utan skrev skäm tsam t att ”detta m åste
v ara den m est positiv a och hy llande recension jag nånsin fått så härifrån kan det bara gå
neråt”. Vilket ju är sant, (snubben kallade m ig profet for God’s sake!).
Tv eksam ära? Kanske det, m ed tanke på att de är hårt kritiserade, m en v ad ska jag göra? Den
här boken är resultatet av 9 års slit och ständig om tanke om v arje text, v arje rad och v arje ord.
http://nordicdervish.wordpress.com/2013/11/29/julbrand/
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Jag gillar den och står för den. Ska jag plötsligt ty cka att allt detta som jag är stolt öv er är skit,
anledning till skam och spola boken i toaletten? För att fel publikation hade fräckheten att se
v ärdet i den och uppskattade den? Vad skulle det säga om m in egen tro på v ad jag gör (gjort)?
(Sen har jag inga problem m ed att ty cka att allt jag gjort v arit skit om den insikten plötsligt
infinner sig, m en då skulle jag offentligt ta av stånd fr m ina tidigare åsikter och INTE sam la ihop
dem i en bok).
Visst, det hade v äl v arit fint om boken recenserats av finare och respekterade tidningar (som
m ajoriteten av de här texterna publicerades i) m en om nu AB, DN, Sv D, UNT m fl (som
*publicerade* de här texterna in the first place) av okänd anledning inte recenserar boken, v ad
ska jag göra? Ska jag plötsligt ty cka att boken och jag är skit? (Då är de här tidningarna också
skit eftersom de betalade m ig för att publicera dem .)
När v änstertidningen AB hade m ig som fast krönikör v ar det ingen ”icke-v änster” som skrev :
”Jag ty cker att AB är skit, så Nim a m åste v ara skit per autom atik.” Istället skrev de: ”Vad roligt
att skittidningen AB ger honom utry m m e att skriv a saker som jag finner v ettiga.” Det är
skillnaden m ellan diss by association, och att bedöm a v arje person, text eller åsikt för sig själv .
Gällande Dispatch, jag har aldrig följt dem , m en jag skum m ade igenom ett nr som Roger
Sahlström skickade till m ig. Höll inte m ed om allt, v issa saker jag höll m ed om hade jag
personligen form ulerat annorlunda, m en jag hittade inget rasistiskt/fascistiskt/nazistiskt. Det
är inte om öjligt att jag m issade nåt, m en än så länge har jag hittat långt m er upprörande saker i
AB, i v issa kristna tidningar, på Fem inistiskt Perspektiv .se eller på v issa sv enska m uslim ska
organisationers sajter. (Och ingen av dessa brukar norm alt kallas för ”hatiska” och
”förkastliga”.)
Sen har v i skillnad m ellan tidning och skribent. Jag har läst flera av just Rogers krönikor.
Återigen, höll inte m ed 1 00% om precis allt, och v issa saker hade jag kanske form ulerat
annorlunda, m en jag såg inget som upprörde m ig och fick m ig att utbrista ”är du dum i hela
huv udet?” Tv ärtom . I nån text skrev han om v ikten att se alla m änniskor som just m änniskor
och gå bortom etiketter som ”sv art, v it, hom o, blatte etc”. Det skulle jag säga är innersta kärnan
av m in egen öv erty gelse och m itt budskap.
Jag har dessutom träffat Roger IRL och fikat ngra ggr. Aldrig hört nåt rasistiskt eller m ärkt av
rasistiska tendenser (v ilket jag HAR m ött hos flera personer som utåt anses v ara kosher och ickehatiska). Tv ärtom v ar hans åsikter av den karaktären som är fullt norm ala och accepterade
bland iranier, turkar, kurder etc gällande deras egna länder.
(Jag har hört iranska socialdem okrater säga saker priv at som skulle m ake big headlines och få
dem sparkade om de sagts offentligt. Men skulle sam m a person recensera m in bok i S-ungdom s
tidning skulle ingen kalla det ”tv eksam ära”.)
Men skitsam m a, låt oss för diskussionens skull säga att Dispatch är hardcore-nassar hela bunten.
Om de nu har v ett nog att hålla m ed om m ina åsikter och uppskatta m in bok skulle jag inte
börja tv iv la på m itt v erk för att fel tidning gillade den utan snarare säga: ”tur, de är inte helt
förlorade, det v erkar finnas hopp för dem ”.
För några år sen fotade jag nationaldagens nassem arsch gratis för Expo. I tåget såg jag tre
http://nordicdervish.wordpress.com/2013/11/29/julbrand/
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snubbar m ed hårdrocks-t-shirtar m ed m ina fav oritband. Now… Borde jag hata dessa band och
slänga m ina skiv or m ed dem eftersom v issa nazister bev isligen gillar dem ? Istället tänkte jag
”säga v ad m an v ill om de här snubbarnas politiska åsikter, m en de har fan bra m usiksm ak iaf.
Sy nd att de ty cker som de gör, annars hade v i säkert kunnat ha gem y tliga sam tal om m usik”.
Jag ”förtjänar ov ationer från v ettigare håll” skrev du. Isf ty cker jag att det är dem på v ettigare
håll som bör få m ejl fr dig om v arför de håller inne m ed uppskattningen, inte jag och ej heller
Dispatch.
Varm a hälsningar/N
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Nima Dervish
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 1 0:04
Glöm de en sak btw, på tal om uppskattning från v ettigare håll: Boken innehåller redan
uppskattning från v ettigare håll, så v ettiga som jag inte hade kunnat v åga hoppas på. Fr
fav oritskribenter och förebilder som bl a Sakine Madon, Staffan Dopping, Elisabeth Ohlson
Wallin, Per Brinkem o, Eli Göndör, Henry Bronett + m ina tv å idoler/husgudar Boris Benulic och
Dilsa Dem irbag-Sten. Så jag känner att Nationalsocialistisk front, Hizb-ut Tahrir och själv aste
Hin håle kan hy lla m in bok utan att jag bry r m ig.
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otmeahij
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 1 0:55
Det v ar ett utförligt kom m entarsv ar, m å jag säga. Jag frestas ställa lekm annadiagnosen
skriv abstinens.
But seriously : Du är så klok, så klok. Heja dig!
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Pingback: Uppskattning och guilt by association | Nordic Derv ish

Ned Newman
1 4 decem ber, 2 01 3 kl. 1 6 :2 6
Men du kom in på en v iktig sak. Att få beröm från fel håll kan v ara dödsky ssen. Vissa bry r sig inte om
innehållet utan ser bara där deras förutfattade m eningars ficklam pa ly ser. F.ö. har Disp Int. råkat ut för
sam m a skit som v äldigt m ånga andra råkat ut för. Deras åsikter går inte i ledband m ed en v iss grupp
journalister och v ilka dessa journalister är behöv er jag inte säga. De talat m ed höga och hy steriska röster
från v åra större dagstidningar
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