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● – Många tänker nog att jag är exhi-
bitionist men jag ser ut så här även om 
jag sitter inne ensam i min lägenhet, 
säger Adora BatBrat över en kopp te i en 
hotellobby i Karlskrona. 

Receptionisten känner igen Adora 
BatBrat från en video hon sett på 
Youtube. Flera tittar nyfiket på den 
svartklädda kvinnan med blodsminkade 
händer. 

Hon heter egentligen Ann-Sophie 
Wimmerstedt men kallar sig och är 
känd som Adora BatBrat. Hon valde 
redan som tonåring att se annorlunda ut 
när hon växte upp i småländska Kalmar.   

– Jag fick inte sminka mig förrän jag 
var tolv år men när jag fick det gick jag 
från noll till hundra på en vecka och 
sminkade mig jättemycket, säger hon. 
Vad sa dina föräldrar? 

– Mina föräldrar har aldrig sagt något 
om det. Smink är inte farligt och jag har 
alltid varit en skötsam unge. När mor-
mor tog upp det sa mamma att jag gil-
lade Egypten och att de gamla egyptierna 
sminkade sig så och sedan var det ingen 
mer diskussion om det. Min morfar 
trodde det var en fas jag gick igenom 
men när jag fyllde 35 sa han att han nu 
förstod att det inte skulle gå över. 

Varifrån kommer viljan att ha en annor-
lunda stil? 

– Från att jag var liten har jag alltid ve-
tat att jag är annorlunda och inte passar 
in i normen. Jag kände mig för kreativ, 
för glad. Jag har heller aldrig brytt mig 
om vad andra människor tycker om mig 
eller hur jag ser ut. Vad jag tycker är 
viktigast.

Adora växte upp på 1980-talet. 
Individualismen stod i centrum. På hen-
nes skola hade många elever alternativa 
stilar och det var ett kreativt klimat.  

– Visst fick jag någon gång höra fan-
tasilösa kommentarer som ”är det redan 
Halloween” eller ”kolla in häxan” men 
då var jag ruskigt elak tillbaka. Ryktet 
spred sig att det inte var någon idé att ge 
sig på mig. 

Adora hittade som ung en gemenskap 
inom synthkulturen. Senare i livet trött-
nade hon på den androgyna synthstilen 
och utvecklade den, bland annat med 
vampyrinslag. 

– Jag är alltid svartklädd, gillar tiaror 
och har skitmycket smink. 

Hennes makeup är ett mindre 
konstverk. Adora säger att hennes yttre 
matchar hennes inre. 

– Som barn satt jag alltid på rummet 

– Jag är lite som   
Martha Stewart

Hon har rosa hår, krona, vampyrtänder 
och blodsminkade händer. Varje dag. 
Möt trebarnsmamman Ann-Sophie, 40, 
som lever svenssonliv … och samtidigt är 
världskänd som Adora BatBrat. 
Av AnnA Smedberg  FOTO: mOrgAn KArLSSOn

Adora BatBrat (Ann-Sophie 
Wimmerstedt)  
Ålder: 40. 
Familj: Maken Ronny Gärdh, 44, 
barnen Synthia, 9,5, Fairlight, 8, 
och TeeBee, 6,5 (barnen är alla 
döpta efter synthesizer efter-
som föräldrarna är synthare).
Bor: Karlskrona.  
Gör: Alternativmodell, kläd-
designer, frilansande makeup-
artist, bloggare, youtubecelebri-
tet, studerar mönsterkonstruk-
tion, har synthbandet Asperger 
Synthdrome med sin syster 
Jenny Wimmerstedt, skriver på 
flera barnböcker.  

Vi VågAr StickA ut!
– Jag vet att jag är en 
fridlyst blomma här, 
men jag tar aldrig illa 
upp om någon tittar, 
säger Adora, här med 
sina tre barn. 

tillsammans



alls konstigt. Om inte jag mår bra, mår inte heller 
mina barn bra. Min man och jag är alfaparet som 
ska må bra och ta hand om barnen. Mina barn är 
självständiga och tar för sig. Vi uppfostrar dem att 
tro på sig själva och älska sig själva. Jag frågar varje 
kväll: ”Vem älskar du mest?” De svarar sig själva. Det 
är bra. Strunt i om du älskar mamma. Du ska alltid 
tro och älska dig själv, då har du i alla fall ett fan. 

Barnens skolkamrater tycker att hon är häftig 
och behandlar henne som en idol. 

– Barn är nyfikna och har många frågor om mitt 
utseende. Jag vill inte att barn ska bli rädda för mig, 

jag vill inte se läskig ut utan hellre se 
ut som en seriefigur. 
Hur går det med vampyrtänder och 
blodsminkning på händerna? 

– Man får vara lite busläskig. 
Jag har Halloween alla dagar. Vem 

älskar inte maskerad? 
Adora vill lyfta fram det positiva i att gå sin 

egen väg. 
– Alla ska vara så som man trivs bäst. Jag skulle 

må dåligt om någon tvingade mig att ha en blom-
mig topp och blå jeans. Om andra tvingades se ut 
som jag skulle de säkert må apdåligt. 

Adora BatBrat delar med sig av sminktips i sin 
blogg och i Youtube-
videor. Hon uppmuntrar 
även andra att våga ha en 
alternativ stil. 

Unga från hela världen 
skriver till henne och berät-
tar att hon ger dem styrka. 

– Jag blir glad när jag 
hör att de har tittat på 
mina Youtube-videor 
tillsammans med sina för-
äldrar för att de ska förstå 
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och ritade. Sedan kom sminket. Jag älskar att ha 
saker för händerna. Det ger mig ett inre lugn, 
säger Adora som även kallar sig för en alternativ 
Martha Stewart eftersom hon älskar att baka, pyssla 
och laga mat.

– Jag har alltid känt mig kreativ. Jag vaknar varje 
morgon och ser mitt ansikte som en tom målarduk 
som jag får måla. Mitt motto är att varje dag är ett 
party. Jag är värd att vara snygg varje dag. Andra 
tycker kanske att det är att ta på sig en mask när 
man sminkar sig och visst kan jag gå till affären 
osminkad men jag ser ingen nytta med det. 

Adora har studerat konst på olika 
ställen i Sverige men bor sedan flera år i 
Karlskrona i Blekinge tillsammans med 
sin man och tre barn. 

– Jag förstår att jag är en ovanlig, 
fridlyst blomma här men jag tar aldrig 
illa upp om folk tittar på mig. Många säger att jag 
är fin och att de blir glada av att se mig. Om någon 
ger mig en negativ kommentar, vilket väldigt sällan 
händer, tänker jag att alla andra 400 som jag mötte 
inte sa något och att de måste tyckt jag var fin. Jag 
vänder det till något positivt.

Hon lever tämligen anonymt i Karlskrona. 
– Men om jag går i till exempel London kan jag 

inte ta ett steg utan att folk vill fotografera mig och 
många känner igen mig som Adora BatBrat. Jag är 
en ikon inom gothvärlden men jag har inte velat 
marknadsföra mig i Sverige då det inte är min scen.

Det har hänt att hon gått ut med ”vanligt” smink 
och mindre extrema kläder. 

– Om jag inte sminkar mig så mycket blir jag 
helt enkelt för snygg. Då är jag bara en lång, smal 
tjej med långt blont hår och får uppmärksamhet 
som jag inte vill ha från killar jag inte är intresse-
rad av och bitchiga blickar från andra tjejer. Jag är 
inte jag, det är inte min stil. 

Adora säger att omgivningen hade svårare att 
kategorisera henne innan hon fick barn. De kanske 
undrade om hon var stökig eller hade en politisk 
agenda. Som mamma fick hon en gemensam näm-
nare med andra familjer. 

– Folk kunde förstå mig, för jag var förälder. Jag 
ser annorlunda ut men är bara en vanlig mamma. 

Adora lär sina barn att det inte finns några hinder 
och de har själva fått välja kläder sedan två års ålder.  

– Eftersom jag kan vara utklädd till katt eller ha 
lösmustasch en helt vanlig dag låter jag även mina 
barn gå klädda så om de vill det. Andra föräldrar 
säger skämtsamt att deras barn kommit hem med 
krav på att få se ut som mina barn. 

Hon säger att barnen är egensinniga och vilje-
starka, liksom hon själv är.  

– Jag är på plats ett, två och tre i mitt liv. Min man 
är på plats fyra och mina barn på delad femteplats. 
Är inte barnen viktigast? 

– Jag måste komma som nummer ett. Det är inte 

vad alternativ stil är. 
Även personer i hennes egen ålder hör av sig och 

tackar för inspirationen. 
– Jag får mejl från människor som i ungdomen 

varit alternativa men som sedan fallit in i fållan och 
som säger att de tack vare mig fått 
styrkan tillbaka och hittat tillbaka till 
sitt ”äkta jag”. 

Adora tycker om att få kompliman-
ger och svarar gärna på frågor från 
personer hon möter men hon söker 
inte bekräftelse. 

– Jag har min man och mig själv 
som älskar mig och det räcker. Jag är 
gladast i världen för det. 
Funkar det att vara alternativ i alla sammanhang? 

– Jag kan nog begränsa mig om jag ska träffa 
äldre personer som jag inte känner eller om jag ska 
på begravning. Jag kan ändra mig om det behövs. 
En liten stund. Jag skulle aldrig göra det för att 
någon annan vill. Det handlar om att jag vill göra 
det av respekt för någon annan. 
Men tar det inte jättelång tid att fixa sig varje dag?

– Haha, det är det vanligaste frågan jag får. Det tar 
cirka 45 minuter med hår och kläder en vanlig dag.

– Om någon retades var jag ruskigt elak tillbaka

DOMiNikA  
kAllAr Sig  

ExHiBitiONiSt

Adora BatBrats 
pepp till dig som 
vill ha en udda stil:
● Välj den positiva sidan av 
saker.
● Var den bästa du som du 
kan vara.
● Älska dig själv mest och 
var din egen bästa vän.
● Den viktigaste i ditt liv 
är du.
● Att må bra på utsidan får 
dig att må bra på insidan.

Men Adora, hur 
fixade du tänderna?
Hon har permanenta, för-
längda hörntänder som hon 
gjort hos Folktandvården. 

– Jag ville fixa riktiga 
vampyrtänder innan jag 
fyllde 40, för sedan blir det 
patetiskt. Tandläkaren sa 
att det inte var något han 
brukar göra men förstod att 
det var viktigt för mig i min 
image som modell. De är 
byggda av dental komposit 
och kan filas bort om jag vill, 
vilket aldrig kommer att ske, 
säger Adora. 

”Mitt motto är 
att varje dag 
är ett party”

MTV ville köpa ett av Adora BatBrats 
Youtubeklipp för 1 000 pund och dess-
utom ville företaget som gjorde spelet 
Guitar Hero ha rättigheterna till att 
utforma en av figurerna i spelet efter 
henne. Hon tackade nej. 

– Jag gick från 
noll till hundra 
i sminkväg när 
jag var tolv år, 
säger Adora. 

tillsammans

forts

Vilka positiva saker har din stil fört med sig? 
– Min man. Han har gett mig kärlek och han är 

det bästa jag fått på grund av min stil och tack vare 
att vi träffades har vi fått våra coola barn. 
Kommer du fortsätta ha samma stil? 

– Jag tänkte att när jag fyllde 30 skulle 
jag säkert sluta men nu är jag 40 och 
kommer säkert se likadan ut när jag är 
50, säger Adora och skrattar.  
Att lägga tid på sitt utseende kan upple-
vas som en ”gammaldags” kvinnoroll. Vad 
säger du om det? 

– Frågeställningen förutsätter att jag 
gör mig fin för någon annan. Jag lägger 

tid på mig själv för att jag vill det. Tid för sig själv 
är helt tvärtemot en gammaldags kvinnoroll och 
talar mer om att bejaka egot. Det har inget med vare 
sig kvinnligt eller manligt att göra utan endast att 
värdesätta sin person. ●

”Jag är num-
mer ett, om 
inte jag mår 
bra, mår inte 
barnen bra”
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tillsammans

– Jag gillar 
att pigga upp!

Dominika Skansen är exhibi-
tionisten som med utmanande 
kläder och vinrött hår tar igen 
den uppmärksamhet hon inte 
fick som liten. Hon har också 
tagit revansch på mobbarna. 

● Chockrosa, turkos och lila. Dominika 
Skansen är färgstark i sin utstyrsel som 
hon beskriver som sexig, street- och 
clubwear. 

– Antingen hatar folk hur jag ser ut 
eller så tycker de att jag lyser upp gatan 
där jag går. Jag tror inte någon säger 
något högt men jag ser vad de tänker, 
säger Dominika Skansen. 

Redan som barn, när hon kom från 
Polen som sjuåring till Sverige, såg hon 
annorlunda ut. 

– Alla svenska tjejer hade jeans och t-
shirt. Jag hade en väldigt flickig stil med 
kjol eller klänning. Jag blev retad. Min 
mamma sa att ”om du ger vika nu måste 
du göra det resten av livet”. 

Dominika stod på sig. Hon började sy 
egna kläder, blev designer och startade 
egen klädbutik. 

– Det blev en tvärtom-effekt för det 
händer att de som retade mig kommer 
och handlar hos mig. Det väcker en 
segerkänsla hos mig. 

Dominika vill 
gärna synas. Hon 
kallar sig exhi-
bitionist och får 
en viss tillfreds-
ställelse när folk 
tittar på henne.  

– Jag växte 
upp utan min 
biologiska pappa 
och jag fick inte 
tillräckligt med 
kärlek och upp-
märksamhet av 

min mamma. Genom kläderna 
försöker jag få till uppmärk-
samheten. 

Dominika får många komp-
limanger men det finns också 
nackdelar med att ha uppseen-
deväckande klädsel. 

– Det är svårare att bli tagen 
på allvar i många samman-
hang, till exempel när jag söker lån eller 
tittar på en ny lokal. Men jag står på 
mig och visar att jag är normal. Det går 
aldrig att spela någon annan. Om man 
visar boobs och klär sig sexigt tror folk 
att man är en slampa men jag tycker att 
du kan ha polotröja och ändå få slamp-
stämpel för det har med uppförandet att 
göra. 

Dominika gillar att bemöta fördomar. 

Dominika Skansen
Ålder: 43.
Bor: Trångsund.
Gör: Egen designer, driver 
butiken C.U.M Clubwear och 
sallads- och pastabaren Mega 
mums i Stockholm. 
Familj: Maken Thor Skansen, 
42, och dottern December, 1, 
två hundar och en sköldpadda. 

– Om någon tittar på mig 
med nedvärderande blick 
tycker jag det är extra roligt 
att bevisa motsatsen, det är 
en utmaning, och efter att 
de pratat med mig en stund 
kan de säga ”men herregud, 
du är verkligen trevlig och 
smart”. 

Men att lägga så mycket tid på sitt utse-
ende, är det inte lite ”gammeldags”?

– I så fall får jag kallas gammalmodig 
eller gammaldags. Inget fel med det. 
Jag gör mig inte fin bara för att få upp-
märksamhet, utan för att jag vill vara fin 
för mig själv. Jag mår bra av det, plus 
att detta är mitt jobb. Jag säljer de här 
kläderna och då måste man bära upp 
dem och stå för dem. ●

Dominikas pepp till 
dig som vill ha en 
udda stil: 
● Du ska själv känna om 
du vill se annorlunda ut, 
om inte känslan finns där 
kan jag inte pracka på nå-
gon annan en chockrosa 
tröja som den personen 
inte vill ha. Du måste 
kunna bära upp stilen och 
vilja vara annorlunda.

”Du kan ha 
polotröja 
och ändå 
får slamp-
stämpel”

– Jag tycker 
många i Sverige 
är grå möss, 
säger Dominika 
Skansen. 


