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Utdrag fra PEER/BITCH av Runa Borch 
Skolseg er hentet fra sceneteksten til fore-
stillingen PEER/BITCH som har premiere på 
Black Box teater høsten 2019. 

Runa Borch Skolseg er dramatiker og skribent 
utdannet fra KHIO med en MA i teater. Hun har 
vært redaktør for Mette Edvardsen, Verk pro-
duksjoner, Utflukt og Koreografi. Hun debu-
terer høsten 2019 med diktsamlingen bois på 
Kolon forlag. Høsten 2019 er hun aktuell på 
Black Box teater i prosjektene PEER/BITCH, 
Det Siste Epos og som medarrangør av semi-
naret Working Title. 

Alle menn jeg dater er morsomme, men dumme, 
de legger ordene i munnen min og tvister de til de 
ligner sine egne, hello my name is doughgrl and i 
eat dough as a living, hele tiden alle spør meg om 
jeg er en luktende liten drittunge som elsker meg 
selv, ingen vil knulle med meg og jeg elsker det for 
jeg er banebrytende, en mester i å omfavne det 
stygge og la skjønnheten skinne gjennom den. 
Spørsmål jeg blir stilt, hva jeg synes om Johannes 
sin musikk, hva jeg synes om Solmund sin pikk, 
hva jeg syntes om espen sine ideer, hva jeg synes 
om Ole magnus sine refleksjoner, hva jeg synes 
om petter sin estetikk, om jeg liker fredrik sin 
gonore, men jeg bryr meg ikke, jeg maler munnen 
min rød, once you have tasted doughgrls dough 
you never go back to your own dough, og blør sæd 
fra leppens utskudd, jeg ser serier om hvite mis-
lykkede jenter som egentlig er velykket, de bygger 
opp under mitt rasende jeg, min hud er full av kvi-
ser som forflytter seg rundt på huden som den 
manio-depressive kuk jeg knullet sist helg, hva 
skal jeg gjøre med meg selv og mitt tørre halebein, 
med min leppestift som renner utover munnen, en 
jente sier hun elsker meg fordi jeg ikke kan sminke 
meg, men jeg bedriver seriøs identitetspolitikk, du 
skal aldri glemme meg! Dough can be so many dif-
ferent things you can put what ever you like into 
the dough and the dough will be delicious, you can 
put fruit in the dough, you can put chocolate in the 
dough, you can put dough in the dough and then 
you get a meta dough, you can put cheese in 
dough and then you get a pizza, you can put meat 
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in dough, you can put vegetables in dough, you 
can put chips or nuts in dough, you can put color in 
dough, you can put your own children in the dough 
like hans or greta or something? Som barn var jeg 
besatt av ideologi nå er alt identitet, en vinnende 
personlighet, en karismatisk stjerne, en klam 
kropp som renser huden sin og stønner foran 
kamera på youtube mens hun spiser deig, hello 
and today i will eat 22 cinnamonrolls for you, hello 
this is rita and today i will show you my make up 
routine, hello this is nil sani, follow my 6 minutes 
abs work out for the perfect bikinibody, jeg vasker 
huden, strammer magen, intimitetssåpe og fukt, 
deigrester under neglene, menn elsker huden min 
etter body lotion, eple, appelsin, grønnkål gir 
huden glød, many of you have asked what i eat in 
one day 12, 11, 10, 9 i am almost on my last cin-
namonroll give it up for doughgrl, hvorfor gjen-
kjenner ikke jeg meg selv i de som kjenner seg 
igjen i meg, i mine femten aborter, i min kjempe-
gonore, fellesskap skal da være oppløftende og 
godt for identiteten, hello and today i will talk 
about somethin senesetive, I will talk about that 
time menstruation ruined my character in 
lawschoool, hello and today i will eat a special 
dough from my grandmother, alt er kapital og jeg 
har ingen penger, ingen, ingen penger, ingen kan 
profittere på meg, min identitet er hjemløs, gi meg 
spenn og jeg skal sette fokus på deres forpulte ret-
tigheter, today i will put som focus on what i like to 
call basic human rights, I add some salt and sugar, 
jeg har stressrelaterte utslag og symptomer på 

utmattelse, my menstruation fucked up my thin-
king, I went to rektor and said, we need to talk 
about basic rights, den tafatte mannen er ingen 
diagnose, men en rådende identitet, de er allerede 
selvopptatte, jeg vil ikke gi dere flere komplimen-
ter, kuken til solmund er strålende selv med vorte 
og hjerte i tuppen som et bankende stykke kjøtt 
inn i mitt skallete skinn, kan hans pikk gi meg litt 
identitet? Every where there is power, there is a 
man, sugar, and salt, and add a egg for some extra 
protein, I mean if you were bleeding every month 
five to six days and on your most bleeding day you 
have exaaamsss, maaaaan, its fucked, i wanted to 
fuck the system, but instead the system fucked 
me! Kan disse Marni sandaler gi meg litt håp, kan 
denne veledige donasjon gi meg et hjerte, today i 
will eat cookiedough its delicious and a mix bet-
ween dark and milk chocolate, jeg bærer rundt på 
min glutenfylte kropp som det var viktig sikker-
hetspolitikk, plasser meg hvor som helst i parla-
mentet og jeg vil synge amazing grace, he was 
laughin of me, he was like girls, periods are biology, 
periods are Gods way to tell us to make babies, I 
feel sorry for you but dont lecture me on the bio-
logy of the human body, som barn var jeg besatt 
av klasse, jeg så Oprah, think like a queen, be a 
queen, and get a free car, nå vil jeg bare bo i et slott 
og dø sakte, se livet ebbe ut og håpet blinke som 
den sprengte hummus på markedet, se blodet ut 
av min munn og tykktarm da jeg sa til afroameri-
kansk artist at jeg ville bli rapper og han sa min 
integritet ikke exist, at jeg er en copycat, og ikke 
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ekte, jeg hulket til ansiktet mitt var et annet, og 
fortsatt rant det blod ut av mitt rumpehulll, mitt 
munnhull, mitt tankehull, jeg var en blodig liten 
kule rullende rundt i gresset, gjennom kropper, 
med null identitet, null integritet, jeg hulket masse 
and then i called all the girls on campus and said 
we have a leader that try to learn us about our 
bodies and that is not okay, jeg kastet meg over 
alle murer som de var klagemuren, jeg hamret løs 
og pakket 40 katteunger ned i en plastsekk og 
kastet de i en elv for fem dollar, de stirret på meg 
gjennom plasten og sang what is life, what is love, 
baby dont hurt us, men jeg sto løpet ut til raneren 
kom med sin lille kniv og la den mot pulsen min, so 
today i will eat a more healthy dough, its a new 
year, and doughgrl is ready to make some chan-
ges, de tok mine fem dollar, de gjenkjente mine 
skritt og min gråt, I know a girl that bleed and killed 
her kids, I know a girl that almost won the nobel-
prize but then she bleed, i know a girl that was in 
the finale in the olympics but then she bleed, this 
is not jokes, this is true stories about how system 
always keep women down, snart holder jeg i meg 
selv, jeg vil ikke rive i solmund sine vegger av argu-
mentasjon, hans naive tro, men hvordan kan en 
kvinne leve, jeg mener fylle mine lepper, botoxe 
min identitet til jeg har et ansikt for fremtiden, 
husk meg, husk meg, husk å betale mine inkassoer 
før de puler dere i retten, husk Jemen, husk Syria, 
husk ebola i Afrika, husk at hvis du er trist og gjør 
triste valg blir du tristere, husk hvis du er suicidal 
og slår av lyset i tunellen kommer du aldri ut 

derfra, husk og spise one kale a day makes the 
piano in your head go away, fem kroner til ofrene 
etter jordskjelvkatastrofen i Indonesia, 1 kr til alle 
de solgte jentene et eller annet sted, 0.5 øre for de 
gjenglemte hestene på Mongolias sletter, det fin-
nes ingen rettferdig lesning, det finnes en lesning 
fra solmund sin pikk som renner over mine dikt og 
gjør alt blekt, drikke, gråte, revne og vise meg den 
substansielle mann som skinner i lyset fra mine 
premenstruelle bryster, since doughgrl started on 
a diet doughgrl has lost many followers and doug-
hgrl has a message for you dicks, i am not going to 
be skinny, but this youtube channel will not be 
doughgrls slow suicide, a kranbil will not pick me 
up and take me out of my house, doughrgrl will 
alway have some extras but my heart will not stop 
beating because of your dicks, i am not only doug-
hgrl, I have a personality and that personality is 
synsk, doughgrl can see the future, and there is a 
lot of dicks just turning into dicks like the dinosau-
rus turned to stones so yes that was my message, 
jeg smører mine sprukne lepper, jeg satser penger 
og min blodige hinne, kan mine ideer holde til en 
dag på spa? Det finnes ingen rettferdig lesning, we 
bleed and we make the world go around, the rek-
tor should show us some, det finns ingen rettfer-
dig lesning, det finnes en lesning fra mitt skritt, 
blod som drypper over kommentarfelt og jeg vet 
ikke, solmund sine holdninge forstyrrer meg mer 
enn oppdrettslaks, jeg vil spise fjelløret!!! Girls 
there is a time before and after and we are not 
going to live in before, we dont accept before, we 
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will bleed this motherfucking campus out! Jeg vil 
ligge mellom det rosa skinnet, jeg vil smelte i min 
egen munn, jeg vil at fingrene mine skal brenne 
rundt solmund sin pikkkkkk, heeellloooooo its your 
favorite doughgrl, i would just say i had my period 
last time when i was angry, now i am back in me, 
myself and i, and today i will eat a delicious brownie 
douhg itss sooo gooooood, my water has been run-
ning in my mouth for many hours already, avaaa-
daaaaa kadaaaavraaaa, no easy roads, only hard 
work, avaaaadaaaaa, on bad and grey days i always 
start the day with hot water and a hint of lemon 

Kadaaaavraaaaa, jeg gjør solmund om til en tykk 
bok!

Alle menn jeg dater ringer meg mens jeg sover, jeg 
tilgir dem alt, en uke med hat, en uke som geni, det 
er mitt liv og det stinker, hvorfor skriver alle om 
gartnere som går i svømmehall, lager tomatsuppe 
og har et ulykkelig sexliv, hvorfor fucker ikke flere 
opp, eksplosjoner og raske biler, jeg har ikke noe 
livsmotto, jeg har ikke noe liv, jeg vil være en inn-
holdsprodusent, jeg vil produsere en bærekraftig 
karakter, jeg er en romantiker, alt jeg tenker og gjør 
ligger tett opp til fiksjonen, å forfatte is a lifestyle, 
buhuuuuuuuu, jeg har ikke noe motto, jeg har ikke 
noe innhold, men jeg har noen råd: 

Ta alltid taxi
Stå opp
Betal regningene dine om du kan

Husk at det finns fordeler av at holde seg i live når 
angsten siver inn og huler brystet ditt ut til skåler 
og kopper som en knyttneve mot mitt ansikt, spo-
rer jeg volden tilbake til knokene og blodet mitt 
buler ut og strømmer nedover

Jeg rører i tanken til den eser utover og blir stor og 
uoverskuelig 
Jeg legger hendene for øret
Jeg legger hendene for hjertet 
Fingrene strekker seg ut og vil mye mer enn jeg
Jeg kan ikke lengre produsere en tanke, jeg kan 
ikke lengre snakke eller spise
Jeg vil produsere en person med innhold, jeg har 
ikke noe innhold, what is life, what is innhold, what 
is love, jeg er et fattig menneske, jeg stirrer inn i 
menneskers ansikt i håp om at jeg en dag skal ha 
evnen til å suge deres gode sjeler ut så jeg kan 
bli glad og full av innhold, er det solmund jeg ser 
fra den andre siden, er det hans rotete ansikt har 
han vurdert kirurgi? Jeg samler min usle kropp 
sammen, det finnes alltid et potensial for for-
bedring, male en vegg, flytte en stol fra den ene 
siden av stuen til den andre, jeg kryper på bak-
ken, jeg blir et hus fylt med ingenting, solmund 
sitt håndlag med dyr er nesten like imponerende 
som mitt hår på gode dager, jeg ser 8 episoder 
av Tabitha, Solmund er min Tim, han er dum, og 
enkel å manipulere, ansiktet hans er helt fucked, 
men han har en slags personlighet, do i have a 
personality, do i have content, what is content in 
sen-kapitalistiske times, jeg sto på butikken da 
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nyheter presset seg gjenom kroppens kanaler, 
terror, bombe, bombe, bombe, eksplosjon, trump, 
trump, trump, putin, putin, putin, heksene vender 
tilbake, hestene vender tilbake, aids er likevel ikke 
kurert, pandemi er på vei, obs, obs, obs, tyfon er 
på vei, obs, obs, micheal jackson sto opp av gra-
ven sin for å renvaske seg selv, nei, gjestesynge 
på drake sin neste plate, nei, pusha t, nei, kanye 
west, neei, i love you both, nei i love naps! Det satte 
seg i tarmen og rant sakte gjennom kroppen min, 
dark dark utflod, jeg gråt og skjelte ut butikkan-
satt for å ikke ha det jeg aldri kan få, hvorfor holder 
jeg verden mellom mine fettlag, ligge i sengen og 
trekke pusten til ribbeina sprekker og dritten flyter 
ut, jeg er new bachmann, jeg skal bare ligge her og 
drikke, røyke, drikke røyke til jeg tar fyr fordi stus-
selige tindermenn ikke svarer på mine beskejder, 
so he is making movies and he is a tyr, and tyr and 
fish are the most sexual stjernetegn and we are a 
matchmade in heaven so hello, men alt er bare hull 
jeg fyller med fett, se taler bli handling, se hat bli 
refleksjon, se refleksjon bli tilstand, se jeg smører 
huden min og kler meg i identitet, i have a content, 
i am a person in the senkapitalistiske times, jeg er 
en dust som spiser tre brødskiver med smør når 
jeg har glutenallergi, skal bare ligge her, skal bare 
ligge her og tar fyr, mens jeg eser ut i mitt deiglige 
jeg, jeg bestiller hjem dårlig indisk, ringer og prater 
med fitte på callcenter, jeg er den nye middelklas-
sen, jeg bruker alt for mye tid på å rense og vaske 
min hud, det er kjedelig og leve et så kjemisk fritt 
life en nydelig hud krever, so this is my year for ro 

og avslapning, jeg spiser så mye femaril at tarmen 
min samler de små piller og kaster de opp gjennom 
kroppen, ut gjennom munnen så jeg kan resirku-
lere, jeg er et menneske av naturen fra naturen har 
jeg kommet og fra naturen skal jeg bli, så jeg piller 
pillene ut og spiser de igjen for å spare cash når jeg 
trenger å kjenne ro i mitt vibrerende hjerte, stikke 
en kniv i solmund, installere et program i han som 
sier love peer bitch hver gang hans usunne behov 
for oppmerksomhet melder seg, love peer, jente, i 
love peer, jente, i love peer jente, jente, i love peer, 
jente, jente, jente, i love peer, jente i love peer, 
jente, jente, jente, i love peer, pen mann, pen gris, i 
love peer, pen hund, jente, pen mann, jente, jente, 
jente, i love peer, i love peer, jente, tjei, tjei, love 
peer, pen grus, pen geit, pen hest, jente, jente, love 
peer, hest, hest, gris, bondetjei, I love peer, i love 
bitch, veronica orderud, tjei, tjei, ful och tråkig tjei, 
i love peer, jente, tjei, pige, pige, bondegård, elsk 
med meg, og grisene, du er en gris, ahhhh love me, 
tjei, tjei, bondegård, elsk med meg og grisene, du 
er en griss, ahh love me, tjei, tjei, love peer, du er så 
stygg Solmund, jeg står her og holder i din sjel og 
den brenner, den brenner for alle du kaster blikket 
ditt etter, alle idioter, jeg bare hello i am a content-
producer, i content deg, jeg content solmund, jeg 
content griser, jeg content hester, jeg content kna-
sugård, jeg content picasso, og van gogh, jeg sa 
kutt av ditt øre og bli geni, jeg sier til solmund kutt 
av din pikk og bli en purke, jeg er content og jeg 
kan spå din contentfuture for veldig lite penger, du 
er ikke future, nei, nei , du er en purke rull rundt din 
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purke rull rundt fordi du er utømt, micheal jackson 
stop opp og der ble det en ledig grav, et hull sol-
mund kan fylle, han er ikke ferdig solmund, han 
skal ha litt mer nese, han skal ha litt mer content, 
han har kommet til meg contentbitchen og con-
tent skal han få! 

Jaja, jeg gråter hele tiden er så lettrørt, blir glad for 
blomster og regelmessig sex 

Jeg er i en storby
Jeg er på en strand
Jeg er på love island
Jeg er i middelalderen
Jeg er på galtvort 
Jeg er ex on the beach 
Jeg er i skogen
Jeg er på fjellet

Nei det stinker, jeg er trist, det er ikke mannen på 
bygda vi gråter for, det er de begavede kvinnene 
mannen ikke kan stå for, de venter på en nystrikket 
trøje og litt mat, jeg gråter for peer/bitch, jeg grå-
ter for anette, pernille, sara, tine, tårene mine stin-
ker av solmund og urin, men jeg sier ikke unnskyld 
denne gangen, du hadde rett hele tiden Solmund, 
hovedstaden i den sentral afrikanske republikk 
heter Bangui, men jeg er ikke et offer, et offer, er 
et offer, er et offer som ofrer noe og jeg ofrer ingen 
ting, bare ligger her og spiser lakerol til dritten 
renner utover og lager en liten sjø, der ligger sol-
mund og drukner, det største sviket er aldri større 

enn at jeg kan overskue det, jeg er en idiot, idiot 
er content, idiot er merkevare, bygge merkevare, 
bygge du som liker kvinner som strikker og mater 
bygge du som liker idiot, bygge et livsmotto, nei 
jeg har ingen veske full av råd, men jeg har noen 
leveregler, 

Smøre min hud med kuldekrem
Spise fem om dagen
Tenke på hvem du får barn med
Drikke litt mer
Knus glasset og tråkke i dem
Skli ditt eget rot, det er mye bedre 
enn å skli i alle andres

Alle mine relasjoner er usunne, jeg savner dem all-
tid, selv når de sitter rett ovenfor meg, jeg husker 
tiden hvor jeg trodde alt ville vare evig nå lever jeg 
på lånt tid, jeg er ikke et menneske som kan elskes, 
jeg tilgir solmund alt! 

Se ikke inn i min sjel, det er jeg som er synsk og 
har spesielle evner, alt jeg kan si, knuller du meg 
knuser jeg hjertet ditt!
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Tre spørsmål til Runa Borch Skolseg
Elin Amundsen Grinaker

1.  I høst er du dramatiker på to  
 forestillinger her på Black Box 
teater, PEER/BITCH og Det Siste Epos. 
Den ene med utgangspunkt i Norges 
store nasjonalepos Peer Gynt og den 
andre et moderne epos. Røsker du opp 
i fortiden for å lage nytt språk?

– Jeg vet ikke om jeg skaper et nytt 
språk, men, jeg arbeider med ulike 
konstruksjoner av språk og språkre-
gimer. Jeg twerker ulike materialiteter 
som vanligvis ikke hører sammen, det 
kan være såkalt høykultur/trashkultur, 
nytt/gammelt, norsk/engelsk/dansk/
svensk osv.. I PEER/BITCH og Det 
Siste Epos har jeg hatt mye glede av 
å lese originalteksten og eldre epos, 
det er noe veldig stivt og konstruert i 
språket som jeg liker og har tatt med 
meg inn i tekstene. 

2.  Når jeg leser tekstene dine,  
 opplever jeg en eklektisk skrive-
måte som er befridd for regler. Det  
er nesten som om teksten velter ut  

og framover. Hvordan er skrive- 
prosessen?

– Min gamle skrivelærer sa at det 
fantes to skrivetyper, den bulemiske 
eller den anorektiske, og jeg er defi-
nitivt den bulemiske skriveren. Jeg 
skriver og produserer alt for mye tekst. 
Jeg arbeider alltid med et lag referan-
sialitet og jeg henter mye inspirasjon 
fra internettet, hip hop, billedkunst, 
tv-serier og selvsagt andre skrivende.

3.  Hva og hvem er store inspirasjo-
 ner for deg?

– Friederike Mayröcker, Eminem, 
Phoebe Philo, Inger Christensen, 
Anne Carson, Lisa Robertson, 
Euripides, Sapfo, Marc Fisher, Agnes 
Varda, Ye, Cardi B, Nicki Minaj, beefs i 
hip hop verden, Migos, Lil Uzi, Prada, 
Dragongirl, Eileen Myles, Mette 
Edvardsen, Vinge/Müller, Fredrik 
Floen, Marie Ursin, Saks Potts, 
Hannah Arendt og sikkert hundre 
millioner andre.


