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BLÄCKFISKEN  

 

I ett tidigare stadie av evolutionen hade bläckfisken ett skal. Detta gav trygghet och 

skyddade mot rovdjur. Men det var inte så lätt att simma med ett stort skal och det hindrade 

på många sätt rörligheten.  

Någon gång under evolutionens lopp lämnade bläckfisken skalet, den övergav sitt trygga 

hem för att få större rörlighet. Detta gjorde den dock sårbar och när den inte längre hade sitt 

skydd blev den ett enkelt byte. Den var tvungen att skaffa sig andra egenskaper för att 

överleva. Den blev en mästare på kamouflage och att kunna omforma sin kropp, samt 

försvinna i ett moln av bläck. Den åttaarmade bläckfisken (octopus) har inga ben i kroppen, 

vilket gör att även om den är 3 m lång så kan den ändå ta sig igenom små passager i 

bergskrevor eller gömma sig i trånga skrymslor. Bläckfiskar är mycket intelligenta djur, de 

kan känna igen bokstavsliknande symboler och platser bland annat.  

De har en högt utvecklad synförmåga men använder även i hög grad sina armar för att 

utforska sin omgivning. Bläckfiskar lever i allt från grunda vatten kring korallrev och kuster 

till djupaste hav.  

Jättebläckfiskar, som kan bli uppemot 30 meter långa (armarna inräknade) lever ända ner till 

1000 meter, kanske ännu djupare. Fortfarande vet vi ganska lite om dessa djur.  

Tidigare har en bara lyckats se dem när dem spolats upp döda på land kring kusterna och har 

fått föreställa sig hur de rör sig och var och hur de lever, vilket varit ett mysterium och är 

fortfarande till stor del. Det går att se tecken på hur stora de kan bli om man studerat rivsår 

från deras sugkoppar på kaskelotterna, som dyker till djupen för att jaga dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FABRIKEN 

 

Det händer saker i din hjärna när du gör. I handlingarna skapas minnen, kroppsliga. De har 

inte ord. Det finns saker som inte kan sägas med ord, inte tillräckliga, de måste kännas. 

Rörelsen, handens rörelse. Kroppens rörelse. Rörelser skapade av andra rörelser. 

 

När jag började på Volvo omformaterades min hjärna, jag omprogrammerades när jag 

industrialiserades och mitt fysiska minne eller tanken och känslan för min kropp med den.  

Jag blev medveten om mina rörelser, på ett helt annat sätt än innan. 

 

Det började med en handling, handen, en rörelse. Som jag lärde mig härma från andra.  

Så här gör man. Genom att upprepa om och om igen kände jag hur min kropp blev till en 

slags maskin. Efter ett tag kunde mina tankar sakta glida någon annanstans, jag var 

frånvarande men ändå fysiskt närvarande. Det var tungt och lätt. Medan bandet rullade 

ständigt. Sedan, ett plötsligt stopp. Tillfällig förvirring, bruten rytm, välkommen vila om så 

ens för en minut. Och så var jag där igen, det hade skett ett avbrott i rörelsen, i tempot, min 

kropp hade plötsligt blivit tvungen att stanna och mina tankar med den.  

 

På händerna hade jag handskar, det fick mig att känna ett märkligt avstånd till det jag rörde 

vid, som en robot tog jag upp skruvar och dylikt ur de många lådorna, plockade med inlärd 

fingerfärdighet.  Från positioner valda att passa in i produktionen snarare än kroppen. 

 

När jag tog av mig handskarna blev händernas rörelser annorlunda. Något hände med 

känslan i dem, men inte bara i hur det kändes utan också i hur de rörde sig. När handskarna 

var på var det som att händerna inte var helt och hållet mina egna. Jag betraktade dem som 

något ”annat”, till viss del frånskilda från min kropp, främmande men ändå så bekant.  

En viktig del av min känsel försvann och jag kände inte i första hand strukturer på ytor eller 

material. Det taktila var borta, till stor del.  

Istället kände jag hur mina händer rörde sig och jag såg hur de ser ut, i rörelserna, i detalj.  

Jag kände dem röra sig i första hand och inte känslan av vad de vidrörde. Känslan i hur de 

rörde sig blev starkare för att intrycket av materialet var borta, vilket annars var 

överväldigande. När jag inte har handskar på mig av något slag så tänker jag inte lika mycket 

på hur händerna rör sig. När jag tar på dem tänker jag mycket mer på det,  

det blir olika fokus i gesterna. 

 

Det var som att jag genom att bli tvungen att vara så lik en maskin som möjligt, blev 

medveten om min kropp, upptäckte det mänskliga. Mina rörelser, och hur vi alla rörde oss 

på olika sätt. Det fanns något i det, som i hur mycket regler och standardiseringar som 

gjordes inte gick att ta bort. Människan.  

 



Maskinerna. De bestämmer rytmen, de bestämmer takten på min kropp. Hur jag måste 

hinna med dem, hålla takten med dem. Den outtröttliga rytmen som aldrig sover.  

Det kändes som att jag var en liten del i en jättemaskin. En liten del, men som ändå måste 

fungera för att det inte skulle bli kaos, för att inte bandet skulle stanna. Det ena påverkar 

hela tiden det andra. Om en detalj inte var på rätt plats, kunde inte nästa sättas in och så 

vidare. Händelser som påverkar varandra i långa kedjor. 

 

Vi kom ofta själva på kreativa lösningar för att underlätta arbetet, att effektivisera för oss 

själva, olika sätt som skilde sig från de precisa instruktionerna. Men risken fanns alltid då att 

det istället blev mer att göra för att det visade sig att vi skulle hinna mer egentligen, än vad 

det står i papperna.  

Det var som ett handlingarnas tysta krig mot standardiseringen och arbetseffektiviseringen. 

Medvetet och omedvetet. Det gällde på nått sätt att alltid jobba ”lagom” snabbt. 

Det händer alltid så mycket som inte syns i slutresultatet. På en plats där det inte finns 

mycket spelrum för det individuella, mer än i mellanrummen, i det som inte syns efteråt.  

 

När jag kom hem och stängde ögonen så åkte jag åt sidan, såg bandet som gick framför mig.  

Men bara i början. Sedan blev jag van, jag blev van vid takten, anpassade mig. Det är så jag 

alltid måste göra. Kommer man ur takt så fungerar inte systemet. Tiden och takten, rytmen, 

inpassningen i dem.  Behövde inte ens tänka på det. Började tänka på annat. Hur min kropp 

var någon annan än jag. Någon annans? Maskinernas? När rytmen var ojämn gick det inte 

att slappna av och koppla bort sig, man blev hela tiden påmind om stunden. Det var en 

konstig känsla att ha kroppen helt stilla. Ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVSTÅND 

 

 

Denna gång är inte som förra gången 

Denna gång är inte som första gången 

 

Denna gång är det bara lite annorlunda 

Denna gång är det helt annorlunda 

 

Allt uppstår i jämförelsen? 

 

Ett letande efter något 

Ett sätt att försöka förstå hur 

Hur det blev, hur det uppkom 

Varför blev det olika 

Varför är allting olika 

 

Allt handlar om perspektivet 

 

Om du är lagom långt ifrån så ser du olikheterna 

 

Om du går riktigt nära är allt samma 

Om du går tillräckligt långt ifrån ser allt likadant ut 

 

Avståndet är avgörande 

 

Men det handlar också om vad du letar efter 

 

Att befinna sig precis där mitt emellan 

Förutsättningen för livet 

Existensens hårfina balans 

Den sköra knivseggen 

Där medvetandet existerar 

Känslan av och för min kropp 

 

 

 

 

 

 

 



REGLERNA 

 

Jag tycker att det är intressant att sätta upp regler av olika slag för att jag fascineras av att 

det ändå blir på olika sätt, även under liknande omständigheter. 

Hur slumpen, det oväntade, kan spela in och även om man skapar samma förutsättningar så 

blir det olika. Jag söker efter en mening genom upprepningar, där slumpen och tiden ofta 

har stor betydelse eller inflytande. Om en mening uppstår, vad ska jag i så fall göra med den? 

Är det ens viktigt att det uppstår en mening? Och hur ska jag tolka den i så fall?  

Genom att upprepa en rörelse söker jag efter något. En sanning, ett mönster i de små 

detaljer som skapar olikheter och likheter. I mellanrummen.  

I det som jag inte kunnat räkna ut innan. Hur mycket regler det än finns så finns alltid 

slumpen där, eller kaoset, det kan alltid uppstå något oväntat.  

Både i spår som jag lämnar och där min hand och kropp är väldigt närvarande men också ur 

redan existerande system som jag försöker hitta nya förhållningssätt till. Kasta om, eller göra 

till egna. Kanske är det ett språk jag inte själv förstår som uppstår ur detta? Kanske kommer 

jag en dag att förstå det. Kanske inte. Kanske någon annan, någon gång kommer hitta 

nyckeln. Det handlar om uthållighet, bara jag håller på tillräckligt länge så kommer jag hitta 

något. Om det skulle gå att utläsa något, vad gör jag i så fall med den informationen? 

Betyder det ens någonting egentligen, eller är det bara i min mänskliga natur att leta efter 

ett syfte och mening i allt?  

 

Alla vägar kanske visar sig leda längre in. Men det i sin tur kanske betyder att jag kan förstå 

något som finns ännu längre ut. Längre bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÅLERIET 

 

Måleriet som en handling 

Måleriet som ett redskap 

Måleriet som kanaler, ett sätt att uttrycka sådant jag inte kan säga 

Måleriet som utlopp, reaktion eller motreaktion 

Måleriet som undersökningsmetod 

Måleriet som ett sätt att förstå något 

Måleriet som ett sätt att förvandla/omvandla 

Måleriet som produktion 

Måleriet som produkt eller objekt 

Måleriet som språk, som känsla eller förnimmelse 

 

En RÖRELSE, en FÄRG. 

Måleriet som en översättning 

Måleriet som ett mätredskap 

Måleriet som en illusion 

Måleriet som en lögn, ett sätt att luras 

Måleriet som något ärligt 

Måleriet som ett sätt att existera 

 

Måleriet som ett sätt att täcka en yta 

Måleriet som ett sätt att täcka över 

Måleriet som ett sätt att göra nytt 

 

Måleriet som ett sätt att föreslå 

Måleriet som ett sätt att förstå 

 

Måleriet som kropp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÖRELSEN 

 

Energin blir till en tanke som blir till en rörelse som blir till ett förverkligande av idén eller 

tanken, en manifestation, en tanke om hur energin ska flöda, en kontroll, en impuls. 

 

Jag tänker på rörelsen och rörelseenergin. Var tar den vägen?  

Jag har hört att all energi bara omvandlas i olika former. Vart tar energin av min rörelse 

vägen i så fall? Åker den ut i luften runt om mig eller kapslas den in i penseldraget jag 

avtecknar med hjälp av den? Far den ut i rummet, ut genom fönstret upp i ett träd eller åker 

vidare ut i himlen och upp mot rymden? Fångas upp av atmosfären och de 

elektromagnetiska strålarna och fälten, fastnar och transporteras ner till en av polerna för 

att sedan gå in i isen, lagras i tusentals år, smälta ner i havet via en glaciär som kalvar, ut i 

vattnet och ge fart åt strömmarna, föras i land av en våg, kastas mot en klippvägg, åka 

tillbaka i strömmarna krypa in i marken och jorden, ge energi åt gräs att växa och grödor som 

nya människor och djur kan äta av och få energin i sig till att leva och göra nya rörelser? 

 

 

Gravitationen, som en viktig del i den fysiska rörelsen, en kraft att hela tiden förhålla sig till.  

En riktning som vi alla ofrivilligt dras åt. Inåt och mot en slags kärna. En mittpunkt, ett nav.  

Samma för allt, för alla. Vi rör oss motsrävigt mot den kraften, förnekar dess existens eller 

tänker inte så mycket på den. Utmanar den.  

I mina rörelser, eller i gesterna måste den ju ha någon betydelse? Färgen rinner nedåt.  

Jag trycker den uppåt väggarna, mot. Fastnar på något annat. Försöker gå emot något. 

Döden? 

Gravitationskraften är så självklar och en förutsättning för att allt bara ska fungera att vi tar 

den för givet, har knappt tänkt på eller reflekterat så mycket på den, ändå är ju det fysiska på 

nått sätt så viktigt, och det är ju en stor del av att vara en kropp, något som du konstant 

utsätts för. Men det är kanske just det som är konstant som vi tänker minst på.  

För det är alltid där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATT ANDAS 

 

 

Cykler. 

Hjulet, cirkeln, är en cykel. 

 

Jag andas in. Tar ny sats i och med andetaget. Sedan andas jag ut. 

 

Gör. Dör. Föds igen. Förnyar. 

 

Försöker att inte tänka på det 

Medvetenheten ändrar andetagen 

Det är en annan sak med hjärtslagen? 

 

Det ena påverkar det andra 

 

Det finns en rytm i andningen 

 Liv och död, fylla upp och släppa ut 

Vänta, och sen igen 

 

Kanske är det så att alla sinnen är kopplade dit 

Till bröstkorgen och rytmen i andningen, som påverkar hur hjärtat slår 

Sinnesstämningen 

 

Att andas är att tänka. Att skapa, sitt liv. Andras liv. 

 

Symbioser 

 

 

Kosmos 

 

 Skapande och förgörande.  

Vi andas, därför lever vi, därför dör vi. 

Det är oundvikligt. 

 

 

 

 

 

 

 



MYSTERIET 

 

Det måste finnas mysterier och hemligheter. Sådant som vi inte kan förklara. Vad vore livet 

utan sökandet, utan nyfikenheten? Jag förväntar mig inte i första hand att finna svar, utan 

snarare nya frågor. Svaret kanske är en frågeställning. Jag tror att vi ofta har ganska 

förutbestämda uppfattningar om förklaringen vi letar efter och att vi ibland hittar den bara 

för att vi vill, och på vägen missar en hel del. Hur skulle det vara att bara stanna upp ibland? 

Andas och titta runt om dig, känn efter.  

Prova något eller göra bara ingenting.  

Vad innebär det att i grunden förstå något? Att ha erfarit det med hela sin kropp?  

Att se innebörden av något. Att det är i förändring och att det inte är något som är separerat 

från dig, utan något du är en del av. Det finns så mycket som vi aldrig kommer förstå.  

Vill vi ens dit? Till den totala vetskapen? Och hur vet vi när vi är där i så fall? 

Är det så att det har skett en förflyttning av kunskapen, till den digitala världen, att vi vet 

vart informationen finns att tillgå, hur vi ska söka den, snarare än att det är något som vi 

verkligen kan eller förstår?   

 

Vetskapen om att det finns sådant jag inte kan förstå, platser som jag aldrig kan besöka, det 

är det som gör det spännande. För jag får använda min fantasi. Tänka mig, och drömma.  

I fantasin finns en kraft. Vi kan föreställa oss så mycket mer än vad som någonsin ens skulle 

kunna göras. Att veta att jag inte vet allt, och aldrig kommer veta allt, det ger ett ramverk 

inom vilket min fantasi och föreställningsförmåga kan få stort spelrum. Det är begränsningen 

som gör det gränslöst, för där får jag ett förhållningssätt. Jag har en ram/en gränslinje att 

förhålla mig till, och jag kan välja att verka innanför eller utanför den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLÄCKFISKEN 

 

Jag tecknade en om dagen. 

På ett papper. 

Inom en slags ram, rektangulär. 

Alltid rektangulär. 

Det var egentligen ingen synlig ram, men kanten på pappret var gränsen. 

Den räta linjen som ej fick överskridas. Varför? 

Inom dessa ramar kunde väl vad som helst få hända? 

Inom kontrollerade former. 

Anpassade till formatet. 

 

Pappret kommer från skogen. 

Runda träd, organiskt formade, blir till tunna vita rektanglar och kvadrater. 

Artificiella. Omgjorda. Muterade. 

Transformerade. Av människan korrigerade. 

Att passa oss. 

Att fylla ett syfte. 

Att bli en tydlig bakgrund. 

Grunden för våra formuleringar och skisser. 

En spelplan för våra tankar och idéer. 

 

Bläckfisken blev av mig fixerad där, vasst och tydligt. 

Noggrant och bestämt. 

Det statiska i teckningarna kunde aldrig göra bläckfisken helt rättvisa. 

Bara i mitt huvud rörde den sig fritt. Förändrades och tog andra vägar. 

Likt rök, drog sig undan. 

 

 

Det finns hela tiden ramar att förhålla sig till. 

Att hålla sig inom. 

Gränser att överskrida. 

Det blir alltid något annat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRYCKERIET 

 

Jag minns tryckeriet från när jag var liten. Det luktar papper och trycksvärta. Olika maskiner 

låter. En nästan hypnotiserande takt. Ka-dunk, ka-dunk…  

Nästan meditativt genom hörselskydden.  

Papper i olika format åker runt mekaniskt, precist, sorteras och åker vidare.  

Läggs i högar, noga staplade.   

Jag sitter och ritar. Mest djur.  

Färgen på väggen är grön, väldigt stark, nästan fluorescerande.  

Ungefär som en greenscreen blev den bakgrunden för mina teckningar. 

Nuförtiden är väggarna där vita. Jag gillade den gröna färgen.  

 

Jag minns papperskärar-maskinen med skräck. Det stora knivbladet som så lätt skar genom 

stora pappersbuntar som om dem var gjorda av smör.  

Jag hade mardrömmar om att jag blev av med mina händer där, eller tanken på att tappa 

något som kom in där innanför och vara tvungen att ta ut det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TIDEN 

 

Tiden står för något abstrakt, osynligt. 

Reglerna är ramverket, det konkreta, skapade av mig och tiden i överenskommelse. 

I gesten och rörelsen finns jag – med min kropp och mitt medvetande. 

Jag måste förhålla mig till tiden. Jag måste förhålla mig till min kropps begränsningar och 

möjligheter. Jag är i rörelse och anpassar mig eller försöker bryta mig loss. 

Där finns färgen, mellan mig och rummet. 

Mellan min hand och underlaget.  

Den formas och blir ett spår, ett bevis på att något har hänt, eller så synliggör den något. 

Detta något som kanske egentligen fanns där hela tiden? Det kanske bara togs fram med mig 

som redskap? Jag med min kropp dansar alltid mellan tiden och materialet. 

 

Tiden är något vi inte kan ta på, något som kanske inte ens finns mer än som en idé?  

Föddes tiden när vi gjorde den ”synlig” eller har den bara ”synliggjorts” med hjälp av 

matematiken och klockan, som gör att vi kan ruta in våra dagar månader och år?  

Se dem på sätt och vis. Det gör att vi kan relatera till sådant som händer, och det ger ett 

slags ramverk åt våra liv. Perspektiv. Visar cyklerna. Anpassar oss efter den, utan att 

ifrågasätta.  

 

Jag är påverkad av tiden, men jag kan inte påverka den.  

Det är ett påtvingat förhållande där den har total makt.  

Försöker jag lura den eller ta kontrollen över den på något sätt?  

Jag ger den färg och formar den att se ut på alternativa sätt. Som jag vill. 

Att med hjälp av den mäta saker som inte brukar mätas. 

 

Kroppen, den måste förhålla sig till olika ramverk och rytmer.  

Tiden finns alltid där. Jag försöker fånga den genom att lämna spår, och hitta sätt att 

synliggöra den. Men det är alltid genom filtret som är jag. Översättningen sker via ett 

intagande, ett processande som sedan blir ett uttryck. En omtolkning. En översättning.  

Via min hand, med hjälp av färgen.  

Jag är ingen maskin.  

Med min kropp, mina gester, mina rörelser kan jag inte göra saker helt exakt och 

förprogrammerat. Många faktorer spelar in i hur det sedan blir. Slumpmässiga, i alla fall till 

synes, små avvikelser, skapar en nerv som ger liv åt något som annars skulle verka ganska 

dött. Att vara så nära det precisa som det går utan att vara precis. Utan att det tippar, eller 

rinner över. Är exakthet något vi egentligen strävar efter? Där finns inget utrymme för livet.  

Att vara personlig utan att det blir för intimt, att kroppen och sinnet är närvarande inom de 

ramverk som vi kallar tid. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bläckfisken kommer och går, för mig symboliserar den något som är i ständig transformation 

och rörelse och som inte har en bestämd form. Den undflyr mig i min tankevärld.  

Jag tänker också på den i förhållande till det vi skapar, och hur våra kroppar förhåller sig till 

arkitekturen, de raka linjerna och lådorna vi har skapat att leva i. Vi sorterar och 

kategoriserar vår omvärld som ett sätt att förstå den, eller det kanske är nödvändigt för att 

vi ska kunna greppa den, göra den konkret, sortera och rama in den? Men det är något som 

känns fel i det. Artificiellt. 

Vi omger oss med död materia. Omvandlad att passa oss. Livgiven av elektricitet likt ett 

Frankensteins monster har vi skapat vår värld. Något som vi inte riktigt kan kontrollera, som 

eskalerar och kommer att förgöra oss till slut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


