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Pressmeddelande från Tundell Salmson audio, april 2014 
 

En för alla och alla för en – stark debut av Kirsti Torhaug 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut En för alla och alla för en som är en gripande novell om våld, 
förtryck, överlevnad och hämnd. Den är skriven av den mångfasetterade norska skådespelerskan 
Kirsti Torhaug som gör sin debut som författare. En för alla och alla för en utkommer på cd, mp3-
fil och som e-bok. 
 

”Jag låg bredvid honom i sängen och njöt av att känna att detta var ett av de ögonblicken då han vilade… 
vilade från att göra mig illa… Ett av de ögonblicken då jag, som djuret i öknen, kunde doppa mulen i en 
handfull vatten och hämta ny kraft, innan jag kämpade vidare …” 
 

En för alla och alla för en är en nyskriven novell i monologform av skådespelerskan och sångerskan Kirsti 
Torhaug. Den beskriver en kvinnas kamp för att överleva ett våldsamt och manipulativt förhållande. En för 
alla och alla för en handlar om rädsla, men också om hämnd. Hämnden som är så ljuv och så smakfull … 
 

”De andra kvällarna hade varit hans, varenda en hade de varit hans. Det var detta som var kvällen. Detta 
var mitt livs stora kväll!” 
 
Kirsti Torhaug säger att hon får inspiration från alla möjliga håll: 
– Vad som helst kan inspirera mig. Det kan vara en målning eller ett fotografi, en människa som passerar 
och väcker mitt intresse eller en rörelse, en strof från en tango. 
 

Idén till En för alla och alla för en uppstod efter att hon läst en tidningsartikel om en kvinna som dödat sin 
man. 
 

– Kvinnlig brutalitet intresserar mig eftersom kvinnan är så förknippad med omhändertagande, 
moderskap, omsorg ... Hur vi, jag själv inberäknad, betraktar en sådan kvinna, alltså en kvinna som har 
utfört en brutal handling, är också intressant, säger hon. 
 

– Det är oerhört roligt att få ge ut en bok av en debutant. Och mig veterligen är det första gången som 
någon gör författardebut direkt för ljud, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Kirsti Torhaug har gjort roller inom teater, film och musikal både i Sverige och utomlands. I Sverige är hon 
bland annat känd för att ha spelat i filmen Beck – Stormens öga och i tv-serierna Labyrinten och Våra 
vänners liv. Hon har medverkat i ett tiotal uppsättningar på Teater Tribunalen, men har också gjort roller 
på Malmö stadsteater, Riksteatern, Strindbergs Intima Teater med flera. 
Läs gärna mer: www.kirstitorhaug.com 
 
En för alla och alla för en har nyligen släppts som cd, mp3-fil och e-bok på Tundell Salmson audio. 
Författaruppläsning 
ISBN cd: 978-91-87141-63-8 mp3-fil: 978-91-7607-008-6 e-bok: 978-91-7607-011-6 
För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/en_for_alla_och_alla_for_en.shtml 
eller kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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