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- Att vara sig själv

Alter Ego definieras som ett andra jag, en ställföreträdare, vilket förutsätter att det finns ett första 
jag, något slags original för alter egot att luta sig mot, vi måste alltså först undersöka hur och 
när detta jag blir till. Som vän av snabba resultat skriver jag meningen ”vara sig själv” i Googles 
sökruta och inser snabbt att sig själv är inte någon som man i dagens läge är, utan någon som man 
måste jobba hårt för att bli. Men lyckas man bli sig själv har man mycket att vinna. Uttryck som 
”våga vara dig själv”, ”konsten att vara sig själv”, ”förmågan att vara dig själv” är också titlarna på 
några av de självhjälpsböcker och föreläsningar som (väntat) utgör majoriteten av sökresultaten. 
Men trots att sig själv är något som måste uppnås, utgår ovan nämnda citat från att det finns en 
kärna där inne som ruvar på det som man egentligen är, en kärna som vill blomma ut men som är 
så nedsolkad av alla gånger man anpassat sig efter vad andra vill eller hur man tror att andra 
vill att man skall vara att det hårda arbetet krävs att både ta reda på vad jaget vill och sedan försö-
ka röja väg för dessa önskningar. 

I en av slutscenerna på Quentin Tarantinos film Kill Bill 2 håller karaktären Bill, medan han väntar 
på att sanningsserumet han injicerat i Beatrix Kiddo skall börja verka, en monolog om sin favorit-
superhjälte, Superman, som, menar Bill, skiljer sig från alla andra superhjältar genom att vara född 
till Superman och klä ut sig till Clark Kent, istället för att som exemplen han tar upp, Batman och 
Spiderman, vara Bruce Wayne och Peter Parker och klä ut sig till respektive superhjälte alter ego. 
Tittar man på den här scenen på Youtube och läser kommentarerna märker man snabbt att det är 
ett hett ämne som det råder stor oenighet kring.

Signaturen Faxmodem1 skriver:

Bill har helt fel här, antingen det, eller så har han inte läst en serietidning sedan 1960-talet. Stål-
mannen är en kostym, han är Clark Kent, bondgrabben från Kansas som blev journalist. Han gör 
Stålmannen-grejen för att han måste hjälpa människor, eftersom han vet att han kan. 
Någon som verkligen bär sin hemliga identitet som en kostym är Batman. Bruce Wayne, den 
odräglige alkoholiserade Playboyen, det är Batmans dräkt, sitt verkliga ansikte är det han bär när 
han slåss mot brottslingar. 



Faxmodem1 replikerar:

Tänk på att Clark kom till gården som baby. Undantaget hans fysiska förmågor blev han uppfos-
trad och kände sig själv sig som Clark Kent. Det var först senare, när det visade sig att han hade 
sina förmågor som hans föräldrar visade rymdraketen de hade inlåst i ladan. Kal-El är bara hans 
födelsenamn, som gick förlorad när Krypton exploderade, och Superman är den dräkt han bär för 
att hjälpa människor.Bills poäng skulle bättre förklaras med Batman, eftersom den typen av per-
sona aldrig bleknar. 

Aliaset Bahamute619 menar att:

Det handlar inte om personlighet, det handlar om den identitet du är född med, inte identiteten du 
väljer att skildra. Batman var inte född Batman, han var utbildad och tjänade pengar och valde att 
använda dem för att göra gott. Stålmannen kunde ha valt hur han ville använda sina krafter, men 
det viktigaste är att han föddes med dem, de var alltid med honom, hade behövde inte lära sig det. 
Därför bär han inte en mask som den han väljer att vara, utan som den han egentligen är. 

För oss som inte har våra superhjältebiografier längst fram i minnesförrådet lyder Batmans och 
Supermans respektive biografier som följer. Både Batman och Superman är karaktärer som for-
mats av hundratals tecknare, manusförfattare, regissörer och läsare, så några exakta fakta finns inte 
men i stort kan vi säga detta: Superman föddes som Kal-El på planeten Krypton. Strax innan plan-
eten Krypton utplånas skickar Kal-Els pappa, vetenskapsmannen Jor-El sin son i en rymdraket mot 
jorden, Kal-El kraschar på en åker utanför Smallville i delstaten Kansas och hittas av paret Kent 
(Eben och Sarah, John och Mary eller Jonathan och Martha, beroende på vilket seriealbum eller 
film man ser) bönder från trakten, som tar pojken till sitt hjärta och Smallvilles barnhem, de ut-
trycker där sin önskan att få adoptera pojken, vilket sedermera sker. Han får förnamnet Clark och 
paret Kent uppfostrar honom med höga moraliska värderingar, och när hans superkrafter snart 
börjar göra sig märkta fostrar de honom att använda de till att göra världen bättre och bekämpa 
brottslighet, samt att hålla krafterna hemliga för att inte råka i trubbel. För att underlätta hem-
lighållandet syr också fru Kent Supermans karaktäristiska dräkt av filten som Clark var insvept i 
när han kraschade, och därmed skapas alter egot Superman (först Superboy enligt vissa historier). 
Men, parallellt med sin supertillvaro så fortsätter Clark Kent att leva som en vanlig människa och 
arbeta som journalist på tidningen Daily Planet.



Batman föddes som Bruce Wayne, utan några superkrafter utöver pengar. Familjen Wayne var oer-
hört rik och ägde det multinationella företaget Wayne Enterprises, tidigare WayneCorp, som gjorde 
mycket för det lokala samhället i staden Gotham, bland annat i form av investeringar i infrastruk-
tur, sjukvård och social verksamhet. Som ung ser Bruce sina föräldrar bli rånmördade och svär vid 
deras grav att hämnas på brottslingar återstoden av sitt liv. Bruce åker utomlands och tränar upp 
sig fysiskt och psykiskt under flera år innan han återvänder till Gotham, redo att bli Batman. 
För att dra misstankarna om vem som är Batman så långt från Bruce Wayne som möjligt börjar 
Bruce Wayne spela rollen av sig själv som en rikemansbrat, bortskämd och oansvarig festandes upp 
sina ärvda tillgångar.

Tarantinos Bill menar alltså att Superman definieras av sitt arv – de kryptonska gener som gett 
honom hans superkrafter. Andra menar att det är miljön – hans uppväxt hos paret Kent – som gjort 
honom till den han är. I fallet Batman är det hur han förvaltar de förutsättningar han har som gör 
honom till den han är. I filmen Batman Begins ramar meningen: ”It’s not who I am underneath, it’s 
what I do that defines me” in hela historien. Detta uttryck är besläktat med uttrycken jag googlade 
fram i början, med skillnaden att det inte förutsätter existensen av något slags innersta kärna där 
personligheten gömmer sig i väntan på bördiga omständigheter.



Vem tittar ut genom dina ögonhålor?

Varför är självet och identiteteten så viktiga att fånga och definiera och varför sticker det hela tiden 
ur våra händer som en hal tvål? Jaget tillskrivs större betydelse än någonsin i vår kultur, vi förvän-
tas hitta och förverkliga oss själva, plocka fram vår riktiga potential och veta precis vilken macka, 
av subways, minst 1280 st (5 brödsorter x 2 storlekar x varm/kall x 8 tillbehör x 8 dressingar) möjli-
ga kombinationer, som är just Sebastian Nordbecks favorit. Att man inte vet vilken macka man vill 
ha skulle betyda att man inte vet vem man är, är kanske att hårddra det, men att det i vår kultur 
finns en enorm tilltro till det individuella valet som bärare av identitet är svårt att ta miste på. Att 
alla dessa 1280 möjliga mackor smakar ungefär likadant berättar för oss att det inte är smaken i 
sig utan valmöjligheten som är det viktiga, så vi kan fortsätta tro på vår unika identitet. Vår kulturs 
idé om den unika identiteten, som till stor del är skapad av marknaden, tjänar såklart  kassan på att 
få oss att tro att unikhet visar vi genom vad vi köper. Den här önskan om unik identitet projicerar 
vi också på våra barn – antalet registrerade förnamn hos Skatteverket ökar i snabb takt – men i tron 
att vi ger våra barn unika namn är det snarare vår egen kulturella identitet vi bekräftar. Om du 
råkar heta Liam eller Engla är det större chans att din farsa har tribaltatueringar på halsen och bor 
i Upplands Väsby än om du heter Nils. Nu låter det kanske som jag menar att vi inte är unika, det 
säger jag inte, men jag menar att prata om unik människa eller unik identitet är olika saker, och 
jag menar absolut att det unika inte sitter i vilken macka vi väljer eller huruvida vi dricker latte, 
macchiato, cortado eller snutkaffe till den där mackan, som nutiden vill att vi ska tro. Att vårt jag 
är så svårt att definiera beror på att vi i själva verket jagar flera saker när vi tror att vi jagar en, å 
ena sidan den kulturellt skapade identiteten som vi precis pratat om, å andra sidan önskan att for-
mulera den förunderliga känsla det är att titta ut ur just dina ögonhålor och tänka att ingen annan 
kan se saker precis så som du ser dem, och tolka intrycken utifrån dina referensramar. Jag har hört 
äldre personer säga att det är skönt att bli äldre eftersom man blir bättre på att spela rollen av sig 
själv, och tänker att det här med att vara sig själv inte handlar om att gräva fram något slags kärna 
utan snarare är en fråga om övning, att kunna sin roll så bra att man kan glömma att man spelar, 
från att man som barn upptäcker att det finns en roll att spela, till att det når sin absoluta peak i 
tonåren, där många gör stora åthävor för att markera tillhörighet, och därifrån använder vi våra 
erfarenheter till att långsamt forma en karaktär som man trivs i/med. Om det finns en inneboende 
personlighet som är med i formandet och om den består av en gener eller något slags själ är en an-
nan stor diskussion men den skulle ta oss för långt från dagens ämne.



Att göra sig ett namn/ fastna i en roll/ leva på sitt namn 
 
Att göra sig ett namn heter det på äldre svenska att bli berömd, ett uttryck som också vittnar om 
att inte heller namn är något man drabbas av, det är något vi själva måste fylla med mening. Bara 
under eget namn antar vi alla en mängd roller, vi är en annan person mot vår chef än mot våra 
barn, en annan på fotbollsläktaren än på Ica. Det exempel där valet hur man vill framstå är som 
allra tydligast är Facebook. Varje gång du skall skriva en kommentar eller statusuppdatering flyger 
tanken ”är det så här jag vill att andra skall se mig?” förbi.
  
De flesta som tar ett offentligt namn, gör det av den enkla anledning att de vill, eller inte vill, visa 
tillhörighet. Det kan vara att man som Nicholas Cage har att associationstyngt efternamn och vill 
bli bedömd för den man är (?) och inte för vad man heter. Nicholas Cage är född Nicholas Kim 
Coppola och brorson till den ena berömda regissören och kusin med den andra. Namnet Cage sägs 
vara taget från Marvelhjälten Luke Cage (född Carl Lucas även kallad Power Man), men man kan 
också tänka sig Cage som en metafor för den bur som det skulle innebära att dras med det, i film-
världen, tyngda namnet Coppola. 

 

Cassius Clay blev Muhammed Ali när han konverterade till Islam, likaså Steven Demetre Geor-
giou, den vi känner som Cat Stevens: ”I couldn’t imagine anyone going to the record store and 
asking for ‘that Steven Demetre Georgiou album’. And in England, and I was sure in America, they 
loved animals.” Han blev tillslut Yusuf Islam.



Att leva på sitt namn är ett annat uttryck för leva på gamla meriter, jag har hört att gamla tiders 
japanska kalligrafer, när de gjort sig en karriär, bytte namn, just för att undvika att förslappas och 
leva på sitt namn. Jag har inte lyckats verifiera den här historien och om den inte är sann är det 
också ett underhållande exempel på hur västerlandet projicerar sin idé om japansk kultur på stack-
ars döda kalligrafer.   
Artisten Jason Diakité gjorde sig namnet Timbuktu, lever på sitt namn och upplever att han fastnat 
i en roll. I sitt sommarprogram i P1 berättar han såhär: I samma rum föddes Timbuktu, han som 
kommit att dominera mitt liv, det var Timbuktu som började träffa tjejer, det var Timbuktu som 
gav mig självförtroende och existensberättigande, det var Timbuktu som vann priser, det var tack 
vare Timbuktu som jag kunde betala räkningarna, resa och ta sovmorgon när jag ville, nästan. Det 
var Timbuktu som lärde känna folk och lärde sig vara social och Timbuktu lät sig aldrig hindras 
av blyghet, hudfärg eller längd. Hela mitt liv är byggt kring Timbuktu, men om han inte fanns, 
vem är då Jason? I mer än tjugo år har jag i många av mina finaste och hemskaste ögonblick varit 
just Timbuktu, men innan Timbuktu fanns ju Jason, och detta har jag först på livets bergsbestign-
ings första paus börjat begrunda. De senaste två åren har jag känt mer och mer att jag vill skaka av 
mig pseudonymen av min ungdom och bara vara Jason, och när jag i vintras satt och skrev på min 
senaste skiva slog det mig att jag har chansen att begrava Timbuktu, han levde från 1992 till 2011 
och sedan fortsatte han som Jason, en mer sansad klokare och naknare människa kanske än den 
dansande högljudda agitatorn med all den där energin. Nånstans landar det igen då i att det bara är 
ett namn och att Timbuktu nog ska få leva vidare i några år till, Timbuktu hade ju nästan ätit upp 
Jason, så mycket i mitt liv hade investerats i artisten att den där personen bakom var som någon 
slags sinnenas Kaspar Hauser.

Det argument som Jason använder mot sig själv för att låta Timbuktu leva vidare är att ”det är ju 
bara ett namn”. Jag undrar då, är inte Jason också bara ett namn? Är Timbuktu Batman och Jason 
Diakité Bruce Wayne? Fast istället för att modellera Jason till en täckmantel för Timbuktu har han 
helt enkelt glömts bort, för, som sagt, identiteter måste vårdas annars töms de sakta men säkert på 
innehåll. Hade Jason haft mindre bryderier ifall han hade kallat sig vid det namn hans föräldrar 
givit honom även som artist? Eller hade den inre konflikten blivit än mer komplicerad då de två 
olika rollerna varit svårare att sära på? Eller hade han format sitt artist-ego mer försiktigt från bör-
jan just för att det delat namn med den Jason han var privat? 

Namnlekar och låtsasvärldar

”Sitt porrstjärnenamn får man genom att ta namnet på ens första husdjur och para ihop med en 
gatuadress man bott på”. 
Tristy Melon 
 
Ett sätt att tackla eller undersöka dessa förväntningar om identitet är lek. Smaka på några av de 
otaliga namn som rapparen Russell Jones, mest känd som Ol’Dirty Bastard från Hip Hop-kollek-
tivet Wu-Tang Clan, använt sig av genom åren: Dirt dog, Dirt McGirt, Ason Unique, Rico from Pu-
erto Rico, Osirus, Joe Bananas och Big Baby Jesus. Här handlar det inte om att skapa sig alternativa 
egon för att gömma sig eller framhäva något, det är mer ett sätt att säga ”Vi har alla de här roliga 
verktygen att leka med, det finns ingen anledning att låta bli”. 



Gunnar Ekelöf leker med anagram på sitt namn i följande dikt. Han heter Bengt i andranamn 
vilket han drar nytta av på vissa ställen:   

Fagerölunken 
 
En merdon Mödsimmarnottsdram 
 
Text: Göran Fulneke. Musik: Egen klöfruna 
 
Personer: 
Fröken Gunnela Gherbert 
Gref Karl Tunne-Böghener 
A. Löngren.Gherbert, en kuf 
N.N. Gherbert, ung röflekare 
N.Rune Getfalk, en Jöback 
Unge Kanelröf 
Kenneth Farrel, negurbög 
Grethel R., en naken bögfru 
En elegant bögfru (NK) 
En ung fakelör (fa quelle heure?) 
 
I teatern på scenen: 
 
(spedeskålet inom spedeskålet som i Shaskepeers Mödsimmarnottsdram) 
 
Kuf, en lögnare 
Benge Runflak, en göt 
Lena, en gökfru 
Galne Tegnér (Buh, fröken!) 
Enkan Uglefrö 
Féen Röklunga 
Getabögen, FN-lurken 
Ök, Ben, Gnet, Gnu, alfer 
 
Handling: Ren öken fluga. Tid: Nu (NB efter galen gök).



‘The Mingie

Mingering Mike är en en märklig kombination av ovan nämnda lek och något slags rop på men-
ing och sammanhang. Vem är då Mingering Mike? Jo, Mingering Mike är en soul-superstjärna som 
mellan åren 1968 och 1977 gav ut mer än femtio album på trettiofem olika skivbolag, turnerade 
världen runt med olika orkestrar inför utsålda hus, producerade och medverkade i ett flertal filmer 
och producerade och samarbetade med andra stora artister som Audio Andre, The Big D, Rambling 
Ralph, Joseph War med flera. Men anledningen till att du inte hört talas om denne enormt produk-
tive artist är att allt detta försiggick i en tonårig Washingtonbos fantasi och materialiserades i form 
av hemmagjorda skivomslag, skivor, singlar och diverse merchandise, allt tillverkat i kartong, 
dekorerat med spritpennor målarfärg tejp och lim.
 
Mingering Mike blev känd när skivsamlaren Dori Hadar hittade stora delar av Mikes produktion 
i en kartong på en loppmarknad, där det hamnat p.g.a. en obetald self-storageräkning, han köpte 
rubbet och efter att flera blivit intresserade av Mikes värld sedan Dori lagt upp bilder på skivsam-
larforumet Soulstrut bestämde han sig för att söka rätt på Upphovsmannen. Ganska snabbt, inte 
konstigt med tanke på att Dori till vardags arbetar som brottsutredare, hittade han också Minger-
ing Mike, som inte ville gå ut med sin riktiga identitet men berättade om hur skivorna blev till 
under en period då han som ensam tonåring drömde om en musikkarriär, och levde drömmen 
genom att skapa detta imaginära själv, denna fake it til u make it fantasi, som inte handlade om 
att lura någon annan utan om att skapa denna fantasivärld så perfekt att han kunde lura sig själv. 
Det kanske han lyckades med, och att varje skiva är försedd med skivbolag, namn på musiker och 
producent, låttitlar och referenser till ”verkliga världen” i form av tribute-skivor till Bruce Lee, 
liveskivor från existerande konsertlokaler, uppskattande citat från existerande artister. Flera var 
även inplastade som om de hade kommit direkt från skivaffären, och hade skivorna tillverkats efter 
att ISBN-standarden infördes kan du vara säker på att omslagen skulle haft streckkod också. 



Som jag ser det försökte Mingering Mike göra sin fantasivärld vattentät, så att om någon (han 
själv) skulle anklaga honom för att hitta på kunde han säga: ”Nej, kolla han har gett ut den här 
skivan också, och producerat den här, och spelar trombon på den här skivan, inte en chans att han 
inte finns” (jag har inga skrupler vad gäller att lägga orden i munnen på Mingie eftersom han gör 
samma sak med andra). Jag tänker att hans egen fantasi skrämde honom ibland varpå han distan-
sierade sig genom att väva in kommentarer om dels sitt hantverk, en singel gjord av en planka 
är utgiven på bolaget Jigsaw records, och sin dels balansen mellan fantasi och verklighet, på sin 
första skiva, utgiven under namnet GS Stevens ”citeras” den existerande komikern Jack Benny: ”GS 
Stevens is a bright and intelligent young man with a great, exciting future waiting him. But I hope 
he can make it in show biss so he can pay me for this fine, outstanding introduction if I do say so 
myself”. Flera skivor och singlar är också utgivna på bolaget Fake records. 

Mingering Mike upphörde med sin produktion när han blev inkallad till armén och Vietnamkriget, 
skivomslaget till Two Sides of Mingering Mike vittnar om den inre konflikt det innebar för honom. 
Han är porträtterad å ena sidan i skjorta med lång krage och funky polisonger, å andra sidan med 
militärkeps och bister min, under detta sträcker sig en hand efter en mikrofon och den andra 
handen efter ett automatvapen. Även låttitlarna nämnda på framsidan följer samma tematik, på 
sidan med den hippa soulsångaren återfinns Do It (Do What You Want) och I'm not the Marrying 
Kind: vägra mönstra, satsa på musiken, turnera runt, lev loppan, träffa massa tjejer. På den andra 
låtarna May the Lord Watch over Me och Hey Girl (So Long Bye Bye): säg adjö till flickvännen, dra 
ut i krig och be till gud att du överlever. 



Graffiti

Den kultur i vilken namnleken är på dödligast allvar är graffitin. Trots sin gemensamma historia 
skiljer sig graffitins inställning till artistnamn radikalt från hiphop-artisternas,
där namnet är, som jag nämnde i exemplet Ol´ Dirty Bastard, mer av en leksak eller verktyg att 
vända, vrida och rimma på.  
Många bekanta jag har från mina mest aktiva graffitiår i mitten på nittiotalet vet jag inte namnet 
på, bara vad de skriver, som det heter. Graffitimålare emellan säger man inte jag är, utan jag skriv-
er. Ingenstans är namnet så viktigt som i graffitikulturen, och ingenstans tar man sitt namn och 
användandet av det på så blodigt allvar. Namnet är ens varumärke som är konstverket och namnet 
är allt man har, och de verktyg du kan använda för att fylla detta namn med är: var du målar, vem 
du målar med, hur mycket du målar och stilen på bokstäverna. Ett fåtal graffitimålare har varit ak-
tiva så länge att de inte längre behöver skriva sin tag för att bli igenkända, ett vant öga ser i dessa 
fall på stilen vem som har hållit i sprayburken, men graffitimålaren ifråga kommer ändå alltid bli 
kallad för den signatur han är mest känd för. Graffikulturen har utvecklats parallellt med att idén 
om det personliga varumärket blivit en naturlig del av vardagen, och skulle kunnat vara en under-
hållande parodi på densamma och på konstvärldens fetisch för signaturen, om inte graffitikulturen 
nästan fullständigt saknat självdistans och självironi.Men att maniskt skriva sitt namn i jätteformat 
över hela stan gör ju även de som jobbar med personen som varumärke, men då via reklambyråer.

-Fake it til u make it

En som byggt ett personligt varumärke via en låtsasvärld, men 
denna gång tillräckligt nära verkligheten för att kunna läsas som 
sann och sedermera bli det, är Isabella Löwengrip. Hon var femton 
år när hon startade sin blogg Blondinbella. Hon var, som hon berät-
tar i sin bok Egoboost, retad i skolan och längtade, som Mingering 
Mike, efter ett forum som var helt hennes eget, hon började under 
namnet blondinbella skriva inlägg som ofta provocerade folk, under-

bara saker som att till exempel kalla julaftonsfavoriten Karl Bertil Jonsson för tjuv och kommunist; 
inläggen handlade också ofta om att hon gick ut och festade på Stureplan och på fancy premiärer, 
vilket till en början inte var sant. Hon lät det också framstå som att hon levde på pappas pengar 
eftersom det rimmade bättre med karaktären hon skapat, när hon i själva verket jobbade extra och 
tjänade egna pengar. Framställningen av karaktären Blondinbella gjordes så ihärdigt och kon-
sekvent att den tillslut gick i uppfyllelse. När bloggen började generera pengar kände Isabella att 
hon inte längre kunde stå för hur hon framställt sig själv så hon ändrade – mycket framgångsrikt 
– sitt varumärke från provocerande tonårsblondin till helylle affärskvinna och självutnämnd full-
fjädrad förebild. Och förvånansvärt snabbt accepterades den nya Blondinbella som ett faktum. Den 
enorma framgångsvåg för bloggar tolkar jag som en längtan efter den intimitet som gått förlorad 
i en tid där allt mer kommunikation sker utan att man ses, och då kompenserar man att t.ex äta 
frukost med någon med att titta på bilder på nån annan som äter frukost 
och skriver om det. Att Blondinbella på så kort tid kunnat tvärvända sitt 
varumärke tyder på att hennes läsare inte tycker det är så viktigt huruvida 
det som skrivs är ”sant” eller inte, tänkte jag säga, men snarare är det så 
att devisen ”du är ditt varumärke 24/7” som Blondinbella själv döpt ett av 
kapitlen i sin bok Egoboost till, är en så vedertagen sanning att vi, för att 
komma fram till dagens sanning om vem som är en själv i dagens medi-
aklimat, får utöka Batmans devis till: ”Det är inte vem jag är, utan vad jag 
säger att jag gör, som definierar mig”.
Kejsarens nya kläder har materialiserats 
och ingen kan längre se att han är naken.



Mina alter egon 

När jag berättade för en kompis att jag skrev om alter egon, invände han att de alter egon jag 
använt mig av i princip är identiska med mig. Jag fick bryderier om varför jag överhuvudtaget 
intresserar mig för ämnet ”det är ju bara ett namn”. Men det intressanta ligger för mig inte i hur 
definierat ens alter ego är i förhållande till en själv, utan snarare i motsatsen, när saker flyter ihop 
och över varandra och även om TJ Spastian (vem det är kommer vi till i  kommande stycken) 
kanske har gjort sina sista offentliga framträdanden så tänker jag väldigt mycket på vad det för 
med sig att sätta ett namn på något, om det nu är en tavla, en bok eller ett blogginlägg. Hur glap-
pet mellan att, världen i allmänhet och kulturvärlden i synnerhet vill in under skinnet på en unik 
avsändare, och att denna unika avsändare i många fall inte finns. Det kan handla om ett samarbete, 
att det material som används är plockat från tidigare verk av andra personer, att man har hyrt folk 
att göra saker eller helt enkelt ljuger, hur det glappet i sig kan användas som material att knacka ut 
en marmorbyst av.   

1999 hade jag precis flyttat till Köpenhamn och blev genom kompisar introducerad till en konst-
värld och började bli inbjuden till och medverka på utställningar. Utan att reflektera närmare över 
varför, gjorde jag det under artistnamn. På ett sätt föll det sig naturligt i och med min bakgrund i 
graffitin, men samtidigt onödigt eftersom både behovet av att undvika polisen och behovet att ha 
en signatur med snygga bokstäver att rita inte längre fanns. Å andra sidan dök nya friheter och 
möjligheter upp, jag behövde inte tänka på att det skulle vara snygga och lagom många bokstäver 
med bra symmetri och en lagom cool klang och betydelse, utan kunde istället börja leka med 
vilken känsla och vilka referenser som kunde vävas in i namnet. 

Det första jag kallade mig på en utställning var Kolla, ett namn jag fått mig tilldelat på en fest i 
tonåren (av Anna Kinbom förövrigt, skolkamrat här på KKH). På Danska betyder Kolla ingenting 
och fungerar snarare som en abstrahering av ett svenskt smeknamn som Pelle eller Kalle. Att jag 
skriver svenskt smeknamn beror på att danska smeknamn på killar oftast är enstaviga, jag blev t.ex. 
ofta Seb men aldrig Sebbe. Antar att det berodde på att enstavigt passar den danska språkmelodin 
bättre, och att majoriteten tjejer redan heter sådant som Mette, Jytte, Lise och Tine. Kolla blev alltså 
i danska öron ett abstrakt smeknamn eller verb utan konnotationer vilket jag trivdes med. Tillbaka 
på utställning i Sverige kändes det naturligtvis krystat att använda sig av ett namn som Kolla, då 
det får en läskig pedagogisk klang. I skrivande stund slår det mig att det kanske var en bidragande 
orsak till namnvalet, att få kalla sig något töntigt utan att någon visste om det.
 
Alltså, tillbaka i Sverige använde jag ofta namnet TJ Spastian, där förkortningen TJ är tagen från 
då jag och några kompisar ordnade en klubb där vi bara spelade kassettband. Vi var alltså Tape-
Jockeys. Men betydelsen hade ingen betydelse för mig i namnvalet, jag var ute efter en känsla av 
missförstånd, om du tänker att någon försökt komma på ett coolt artistnamn men inte riktigt haft 
koll på referensramarna, eller som när man som liten, lyssnandes på sin bandspelare, skrev ner en-
gelska låttexter utan att förstå vad orden betydde eller för den delen var de ens började och slutade. 
Jag letade efter samma charm som jag ser i nybörjargraffiti (eller nybörjar -vadsomhelst egentli-
gen, men graffiti är ett tydligt exempel), när man härmar uttrycket utan att riktigt ha belägg för 
det. En som precis börjat teckna graffiti vet t.ex. att det Skall se snabbt ut, vara spretigt, ha pilar och 
vara svårläst:



Namnet Spastian genererade också uttryck för aktiviteter och sinnesstämningar förknippade med namnet. 
Spastitude vittnar om vad som krävs för att vara en Spastian, Spastianity är då baksidan av myntet, den lilla 
sinnesrubbning det innebär att leva med Spastitude, och Spastification är det avtryck som du som Spastian 
lämnar efter dig på världen.



Att kasta sten i glashus 
 
Många använder alter egon för att skydda sin integritet, som en sköld att parera med, någon att skylla på, 
men anstränger man sig för hårt för att gömma sig kan det verka kontraproduktivt, publiken blir istället 
mer nyfiken på vad personen kan tänkas ha att dölja och blir än mer efterhängsna än tidigare. Skulle Brad 
Pitt och Angelina Jolie förslagsvis ha en blogg där en sekreterare la upp ett par mysiga familjebilder per dag 
skulle antalet paparazzi minska drastiskt. När folk vill ha det där privata kan bästa sättet att gömma sig vara 
att dela med sig. Det blir som ett alibi, om man förekommer med sina tillkortakommanden och lägger ut ett 
kamouflage av intimitet. Som Sharon Stones rollfigur Catherine Tramell i filmen Basic instinct, en författare 
som skriver morden hon tänker begå innan hon har begått dem, för ingen kan väl vara så dum att göra så på 
riktigt, och därmed har hon sitt alibi. Eller som slutscenen i Eminems film 8-mile, där han är i final i ett rap-
battle och själv räknar upp de hållhakar motståndaren kan tänkas ha på honom:
”This guy aint no motherfuckin MC 
I know everything hes got to say against me 
I am white 
I am a fuckin bum 
I do live in a trailer with my mom 
My boy future is an uncle tom 
I do got a dumb friend named cheeder bob who shoots himself in his leg with his own gun 
and i did get jumped by all 6 of you chumps 
and wane  did fuck my girl 
Im still standin here screamin fuck the freeworld” 

Och på detta sätt fick han sin motståndare mållös. Det fungerar i detta fall både som överlevnadsstrategi 
och konstnärlig strategi, du vinner fighten genom att slå först och du vinner publiken genom att göra det 
med dina tillkortakommanden och din ärlighet. En  mycket effektiv konstnärlig strategi, i synnerhet när den 
återberättas, till exempel i en hollywoodfilm. Att använda sig av ett alter ego är ockå ett sätt att se sig själv och 
sin praktik utifrån, det är alltid lättare att bedöma andra och deras arbete och genom att göra sig till en annan 
kan man lättare få syn på sidor hos sig själv. Även om man skriver om sig själv under eget namn gör omvan-
dlingen till serie eller romanfigur om figuren till ett alter ego, och man behöver inte oroa sig för att avslöja för 
mycket, eftersom risken alltid finns att allting är påhittat.

”I put on my best for you, just so I could undress for you”
Barbara Mason (You did not stay last night) 
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