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2011 intervjuade jag Katarina 
O’Nils för första gången. 
Då mötte jag en 23-åring 
som drömde om ett liv med 
orden i centrum, som redan 
hade skrivit en diktsamling, 
medverkat i antologier och 
hade ett nästan färdigskri-
vet romanmanus. En fram-
tid som journalist, författare, 
poet … ja som en skrivande 
människa överhuvudtaget, 
lockade. 

Mindre än två år in i den 
där framtiden går det att 
konstatera att Katarina har 
hamnat precis i den värld 
hon drömde om. I slutet av 
december började hon som 
tillförordnad chefredaktör/
projektledare på Frivärld 
Magasin, ett nytt utrikes-
politiskt nätbaserat magasin 
som på kort tid fått många lä-
sare. Redaktörsjobbet på ma-
gasinet gjorde att hon lämna-

de sin tjänst som politisk se-
kreterare, knuten till mode-
raterna, i riksdagen där hon 
bland annat jobbade direkt 
för gruppledaren Anna Kin-
berg Batra. Årets första num-
mer av Frivärld Magasin, som 
enbart finns på internet och 
som är gratis att läsa, kom ut 
i tisdags. 

Hur känns det att vara chef-
redaktör, Katarina O’Nils? 
– Jag är ju ganska junior på 
posten än så länge (skratt), 
men det känns otroligt roligt 
att få förtroendet. 

Frivärld Magasin, ge en lite 
närmare beskrivning tack.
– Frivärld Magasin starta-
de i september 2012 utifrån 
Stockholm Free World Fo-
rum, en tankesmedja som 
jobbar med utrikespolitisk 
debatt och ”tankesmedje-

verksamhet”, ger ut rappor-
ter och böcker  och jobbar för 
mer demokrati i världen. En 
hel del säkerhetspolitik blir 
det, bland annat debatteras 
Nato-frågor. Meningen är att 
lyfta de här frågorna lite. Och 
så försöker vi lyfta länder som 
inte får så mycket utrymme i 
svensk media. 

Frivärld Magasin kommer 
varje tisdag, med 4-8 nya ar-
tiklar, bokrecensioner från 
böcker med vidgat perspek-
tiv på världen. Överhuvudta-
get ligger fokus på reportage 
med djupgående analys från 
problemdrabbade länder. 

Blir det ”klassiskt redaktör-
skap” för dig, eller skriver du 
själv också?
– Främst blir det redaktör-
skap, jag kontaktar journa-
lister och akademiker som 
är duktiga på ämnena som 

ska debatteras, ser till att 
texter kommer in och korr-
läser. Men det blir en del 
skrivande också, jag har 
bland annat skrivit en arti-
kel om tyska kärnkraftsde-
batten, vilken påverkan den 
får på världen. 

Tio av dina dikter har just 
publicerats – i en stor vecko-
tidning i irakiska Kurdistan. 
Hur gick det till? 
– Journalisten och översät-
taren Karim Taghana, från 
Söderhamn, hade läst dikter 
av mig på webben och i an-
tologier. Han tyckte de var 
fina och frågade om han fick 
översätta dem och publicera 
i irakiska Kurdistan. Så över 
julen publicerades en stor in-
tervju med mig, plus tio dik-
ter och prosalyrisk text i tid-
ningen Rexney cawder. Väl-
digt roligt att få det utrym-

met, när man jobbar med 
internationella frågor. Skri-
vande är lite av en dörröpp-
nare mellan kulturer. 

Du ligger även bakom en 
teateruppsättning i Uppsala, 
berätta. 
– Den velige, kallar jag den. 
En kortpjäs på tjugo minu-
ter, den bygger på min ro-
man, som är färdigskriven 
men inte utgiven. Pjäsen 
sätts upp på Teater Blanca i 
Uppsala och lyfter fram kär-
nan i romanen och jag hop-
pas att den kan fungera som 
lite reklam för den, jag har 
skickat runt manuset till fle-
ra förlag men inte fått något 
svar än.

Katarina O’Nils, Undersvikstjej boende i Stockholm, har skrivandet som bas i sitt liv, såväl yrkesmässigt som privat. 

Katarina 
hittar 
orden

Hon har gått från ett arbete som politisk sekreterare i riksdagen till chefredaktörskap på nystartade nättidningen 
Frivärld Magasin. Dessutom har hon en roman färdigställd, ett teatermanus under uppsättning – och kan titulera 
sig internationell poet. Det skrivna ordet är grejen för Katarina O’Nils från Undersvik, både i arbetslivet och privat. 
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