
N a m n

Tomheten verkar inte i våra liv 
genom våra handlingars verkan, men 
den har en verkan genom hur vi han-
dlar. Den är hurets negativa form.

U p p l ö s n i n g

Nylonlinan mot underläppen är en 
genomskinlig linje och en beskrivare 
av ljus i skulpturmobilen som sätts i 
rörelse av simtagen. 

N a m n 

Ett namn åkallar också en plats, som 
toppen av ett berg utgör samling-
spunkten för alla sidor av en obevis-
tad jätte.

U p p l ö s n i n g 

Att lösas upp är att segla. Och att 
Upplösning är t.ex. när någonting 
osynligt blir synligt och sen blir 
osynligt. Men efterbilden på ens 
näthinna ändras samtidigt som man 
känner den i kroppen, så man vet 
inte om man är i det synliga eller det 
osynliga och det spelar ingen roll. 
Nu. När man dyker efter de glim-
mande fiskarna glömmer man dem. 

N a m n 

Ett namn binder samman okända och 
kända företeelser. Som ett stjärn-
tecken, en gestalt ur mytologin träder 
fram som prickar på himlen och bok-
stäver på pappret, eller signaltecken i 
ansiktet på en vän eller främling.

U p p l ö s n i n g

Upplösning är t.ex. när någonting 
osynligt blir synligt och sen blir 
osynligt. Men efterbilden på ens 
näthinna ändras samtidigt som man 
känner den i kroppen, så man vet 
inte om man är i det synliga eller det 
osynliga och det spelar ingen roll. 
Nu. När man dyker efter de glim-
mande fiskarna glömmer man dem. 

N a m n 

I platsnamnen tillropas andra platser 
som oftast bara är namn. Min vän 
Klas var vid Lyssnarängsbadet med 
sin tvåårige son och satt vid stranden. 
Klas frågade mig om det på andra 
sidan vattnet låg ett «Roparängen«. 
Landskapets dialog.

U p p l ö s n i n g 

Någon skulle säga att upplösning är 
att vara «all over the place«.
En annan att något blir något annat. 
Att vatten blir ånga; att minnen blir 
ikoner; att knutar blir raketer.
Att lösas upp är att ro utan åror, utan 
att svettas och utan att se. Det är när 
måsen som kretsar över vattnet stiger 
rakt upp och sträcker vingarna i en 
solhälsning och fjädrarna tecknar
symbolen för Apollon (som rasar ner 
i vattnet.)
Som rasar vågrätt genom luften. 

N a m n 

Ett egennamn kan delas av flera. 
Man talar artigt och säger: «Jag träf-
fade din namne Jan härom dagen. 
Han har blivit utsedd till styrelseor-
dförande i hembygdsföreningen.« 
Tanken skrämmer – möjligheten att 
inte vara den ende av sin sort. Det 
liknar känslan av när någon är lika 
till utseendet eller rör sig på samma 
sätt som en själv. Skillnaden med ett 
namn att man blir tvungen att sam-
sas. Man blir tvungen att acceptera 
välsignelsen, så som den uttala(t)s.

N a m n 

Individer med samma namn kan 
vara som rörliga kartor, de kan vara 
som rörliga berättelser. De upp-
träder på olika platser, till synes 
solklart ovetande om varandra. Men 
de skapar sammanhang i det att de 
uppträder. Igår träffade jag Laban 
Josefsson. I dag dök Laban Spurtvik 
upp och försökte liksom tränga sig 
på. Det blir förvirrande. Tar man 
dock ett steg tillbaka skapas en berät-
telse – namnet går i arv.


