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Traavik var tidlig trukket mot Østblokken og Kina. Teater studerte han blant annet i Moskva, der han så kuppforsøket i 1993 på kloss hold.
foto: privat

Kort om
Morten Traavik

– Utfordringen i det, at det er nesten
uoppnåelig. For eksempel å arrangere
rockekonsert i en totalitær stat, der den
offisielle linjen er at jazz og rock bidro
til Østblokkens fall. Utover det er jeg
alltid interessert i å utfordre etablerte
sannheter.

Hva er den største avgjørelsen
du har tatt?
– Å være
Hva er det beste rådet noen har
gitt deg?
– Å se det an
Hva er det dummeste du har
gjort?
– Det skal dere drite i
Hva er du mest stolt over å ha
oppnådd?
– Et voksenliv
Hva er det viktigste du har
lært?
– At livet går videre
Hva er det fineste noen har
gjort for deg?
– Født meg
Hva er din største svakhet?
– Speil
Hva vil du det skal stå på
gravsteinen din?
– Why so serious?
Hvordan sover du?
– På teateret
Hvilken sport skulle du gjerne
vært god i?
– Skreifiske

Allerede etter noen dager i barnehagen begynte unge Traavik å instruere de andre
barna i små oppsetninger, sier familiehistorien. foto: privat

«Metoo er som de fleste revolusjoner, det startet
med at noen svin fikk som fortjent, men ender som en
heksejakt på annerledes tenkende. »

Selvhatet på Söder
Ta Miss Landmine i 2008. Traavik arrangerte missekonkurranse for mineskadede
kvinner i Angola. Vinneren fikk protese.
I videoen «Pimp my aid worker» gir han
en tydeligere kritikk av bistandsbransjen.
Traavik går rundt med englevinger blant
«fattige barn i Afrika». Djevelen er en fallen
engel, heter boken hans om Miss Landmine, og om norsk bistand.
– Inngangen for mange verdensforbedrere som meg, tror jeg er et ganske rent
og vakkert ønske om å gjøre noe godt. Det
er det som gjør bistanden så tragikomisk.
Nestekjærligheten blir korrumpert, og
skaper en avhengighetskultur.
Traavik var i Stockholm for å stille ut
Miss Landmine i 2010, da han traff kona
si, som jobber som utstillingsprodusent.
Siden hun hadde en «ordentlig jobb»,
bosatte de seg der da de fikk det første av
to barn. I tillegg har han en bonusdatter
på tolv.
Traavik snøfter når tilstanden i Sverige
blir brakt på banen.
– Don´t get me started, sier han og
skifter sittestilling.
– Sverige viser hvor galt det kan gå når
hvit skyldfølelse og velmenende naivitet
smelter sammen. Det er jo så mye selvhat
der. Jeg spør av og til kona mi, hva har
dere så dårlig samvittighet for? Er det noe
vi utlendinger ikke vet? Ofrer dere nyfødte
jentebarn ved fullmåne?
Noen morgener våkner Traavik hjemme på Söder, verdens tredje hippeste
nabolag, ifølge Wallpaper, og kjenner at
dette er en dag for T-skjorten med «Heteronormativ» trykket i store, gotiske
bokstaver.
– Hvordan arter selvhatet seg?
– Bare å hevde at det finnes en svensk
identitet, noe typisk svensk, er nok til å
skape ubehag rundt et svensk middagsbord. Det er litt mer takhøyde etter hvert
nå. Og det skulle jo bare mangle, når en

