
Från början är tanken i ett anteckningsblock, ett ämne, 
här skriver du anteckning, vad som helst, från föreläsning 
eller minnesanteckningar från ett samtal, det du dagen 
före tänker att du ska ta dig för dagen efter, skiss- och 
anteckningsblock. Det blir flera. Ett som får plats i 
jackfickan, ett vid sängen, ett som är lämpligt för en 
resa, digitala anteckningar och de lösa lapparna. De lösa 
lapparna behöver organiseras och samlas i en låda märkt 
”lappar”. Andra lappar skrivs eller klistras in i block, vissa 
block skrivs rent in i datorn när de fyllts från pärm till 
pärm. Betydande meningar kommer att återfinnas på 
flera platser.

En del meningar kan man undra om de behöver 
skrivas rent, för de kommer med största sannolikhet att 
återfinnas även i nästa block, i samma form eller i en 
annorlunda, buret av ett annat språk.



I anteckningsblocket blir texten skriven så som den 
ska läsas av den som skriver ner den, när det skrivs ner 
med tankepauser, pauser mellan meningar som följer 
på varandra, mellanrum utifrån hur tanken fungerar, 
hur kvickt eller segt det för tillfället går, radbyten, stora 
och små bokstäver och ord. När anteckningarna blir till 
maskinskriven text ska de översättas, blir läsbara på detta 
andra skriftspråk. Jag tror att det framförallt är fyra block 
nu, alla med lite egen inriktning. Digital anteckning i 
ipad får ett långsammare touchscreenspråk, fingrarna får 
tänka på vägen när bokstäverna duttas in och det direkt 
omformas till maskinskrivet, med lite omsorg, eller till 
sitt eget touchspråk där rätt tecken inte letas fram, rader 
aldrig byts, typsnittet inte är till belåtenhet och där sidan 
efterliknar ett randigt block. Mina anteckningsblock 
har inte ränder, sidorna där är vita eller rosa. Bilden 
av sidan ska vara pappret och anteckningen, skissen, 
inte ränderna. Minnet av hur sidorna ser ut, vad som 
samsas eller tränger in som en smal flik av ämnesflykt, är 
innehållsförteckningen i mina block.



När det är dags att skriva rent, skriva in, till det 
maskinella skriftspråket vilket naturligt kommer som 
skriftspråk och inte som talspråk – de inte dom –, bort 
med tvekan, upprepningar, glapp och pauser mitt i 
en mening, ifyllnad mellan varandra och oavslutade 
slutsatser, förvrängs och förvandlas handskriven 
anteckning. Hur får vi nu till en rytm, hur ska detta blir 
läsbart och stämma någorlunda med det som en gång 
blev skrivet. Olika medel står till min hjälp, format, 
typsnitt, storlek, rubrik, avstånd. Och att hitta språket 
igen, språket för att skriva anteckningar maskinellt, 
översättningskoden för mina egna anteckningar till att bli 
en öppen text.



Tolken tar tag i översättningsarbetet, ska föra med sig 
det väsentliga och hitta ett språk som kan bära något 
som originalet, få med sig en klangdräkt eller struktur 
som i översättningen visar originalspråkets säregenhet 
och möjligheter. Olika språk ger – tack vare struktur, 
kultur, historia, de vanliga användningsområdena, 
temperamentet –, sin röst att uttrycka sig med. Denna 
mentalitet utifrån språket lyser genom översättningen 
och ger dess språk del av klangen.



Översättning att från kropp hitta ord eller form genom 
hand eller mun, kanske med redskap, innan tanken blir 
till ett synligt språk.

Viss text, som denna, skrivs direkt in i datorn, för 
det fungerar att sätta sig ner och bara knappra på 
tangentbordet, att översätta in i en digital text från 
tanken som redan på millisekunden blivit ord.



Översättningen innebär förlust och pånyttfödelse, en 
omarbetning som både betyder tillägg och borttagna 
partier. Här uppstår glappet mellan det översatta och 
översättningen, språnget mellan det verkligt synliga och 
det upplevda. I språnget där vi verkar och tolkar det vi 
ser som översättare, var man sin egen tolk. Glappet som 
möjligheten för kommunikation.



Presenterar akten att teckna, blyertsteckningar på tunt 
rispapper tapetserade på väggen, tunn hud, genomskinlig 
visar blodådrorna. Dunka dunka, det direkta, bort med 
störningen, pappret, inramning. Det går att läsa och 
kommunicera med denna linje.

Långsamt växande, utvidgande, övertygande. För att 
balansera, ett steg hit och dit, formas en riktning stadigt, 
långsamt. Kolonner på rad, i följsamhet, jordade och 
beredda, anpassningsbara för att hitta riktningen, men 
långsamt.



Min hand, handen, överför genom ett stift, någonting 
mer, stiftet färgar över på arket. Jag uppskattar min 
färgglada blyerts, har nästan övergivit kolet, det är för 
svart. Handen trycker stiftet mot ytan, trycker jag mer 
blir det mer distinkt, fastare i färg och en linje som trycks 
ut till stiftets bredd. Det finns många olika sätt, många 
olika sinnesstämningar och tekniker, än mer finns det. 
Här är det min hand som drar linjerna. Du är tolk.

Jag vet att det går, tror på detta. En betydelsefull nerv 
i teckningen. Inte vill jag säga mer än nödvändigt, 
känna igen någonting, närma sig, här trängde jag mig 
på. Försökte teckningen tränga på andra verk och 
kommunicera med dem och med er. Längs med väggen 
runt i rummet hänger mina bilder. Öppet, nära, med 
huden på väggen, in-filt-ra-tion. Tar mera rum utifrån 
denna linje. Sjunka in i väggen eller vara på väggens yta, 
längs med väggen eller ut i rummet.



Jag penslar eller ritar, linjen är grovt klumpig, 
avslappnad, det är handgjort och ska så se ut. Skör och 
stark, så vill jag. Skål av tyg, som en doft, tunn hud, 
fågelägg.

Bra blir den teckning som hamnar på baksidan av en 
annan. En slump? Är baksidan en del av teckningen, jag 
suddar.



Idag kom ett teckningsflöde. Vägrade skolan för det 
skulle innebära stillasittande. Tecknade pinnar, först var 
det grissini, sen träd som det egentligen var, det blev 
plankor. Det kom rep som blev tjockare och tjockare till 
otympliga korvar. Först var repen runt en knotig gren. 
Sen kom korvotympligheten och träden var nu rep som 
slukades av korvgren. Korvgrenar flätar sig runt repträd. 
Repträden står kvar som när de var grissini och spretar 
uppåt som fingrarna på en hand som ska fånga.



I morse tänkte jag att det var slut med bilder. Små 
ögon betydde inget längre. Och att de mest mystiska 
tyglapparna har haft sin tid på väggen, det är både 
ledsamt att jag är mätt på dem men nu blir det möjligt 
att sy ihop dem med de andra. Och nu kommer bilderna, 
de är lite nya för mig, jag känner också några av dem från 
ateljén. Träden går till garaget. Och linjen med klumpar 
på, bulklinjen.



Bäst gillar jag färgen som är så koncentrerad att den är 
svart.

Nätmönstret tränger in över sidan från ljuset som speglar 
mönstret i porslinsskålen mot papperet. Samma nät som 
finns i teckningen och i vattenytan.



Mest tycker jag om dig, det fullvärdiga som redan finns 
där i enfärgen.



Färgen som kväver, det går inte. Vit färg i olika lager för 
att döda materialet. MDF är redan dött men det kan 
bli ännu DÖARE. Jag gråter av detta idag, obegripligt. 
Färgen är en äcklig hinna, tät, täckande i halsen, på 
huden.

Vad är det du menar med att se?



Kyrkan, jag sitter utanför. Det är ljust ute och jag ser 
rakt igenom de stora glasfönstren i mjuka färger och ut 
på andra sidan. Utifrån ser jag det stora rummet, ser att 
därinne finns ett tomrum inbyggt och det går att gå in 
och vistas där i tomrummet. Spröjsat eller gotiskt formar 
in fönstret och min glugg genom dubbla glas. Det är 
rent runt kyrkan och den står på marken, den är en 
sådan byggnad som verkligen står uppå marken vilket än 
mer markerar dess form, rummet därinne, nästan så jag 
tror att golvet därinne ändå inte är i nivå med marken 
utanför, det är nog lite högre.

Med trädens krona är det likadant, fast risigt och 
ogenomträngligt för kroppen. Med ögonen och vinden 
tar jag mig igenom kronan på samma sätt som jag tar mig 
igenom kyrkans väggar genom båda långsidornas fönster.



När jag reste till Paris första gången läste jag om 
spannmålsbörsen, idag ett slags mässlokal, i guideboken. 
Byggnaden var öppen, vi tittade in, såg den runda 
glaskupolen och minglet runt montrarna. Jag hade 
då svårt att förstå vad detta var för något, kunde inte 
koppla samman, först senare, spannmål och börs, bource 
de commerse. Var det såhär, här samlades fin säd, fylliga 
korn, välutsträckta ax, de vägdes och mättes och priset på 
de olika spannmålen sattes i francs per spann. Bönderna 
körde ända in till hallarna och börsen, spannmålsbörsen. 
Utifrån det dagliga priset för säd sattes en mängd andra 
priser, följde sädens priskurva över året, torkan, frosten. 
Sen rullade böndernas häst och vagn ut igen, sålde till 
kvarnen och köpte någon gång en dyrbar investering, ett 
vackert tyg.



Vind i håret, fångas av kvarnen, in till kvarnen, blir till 
en styrka som maler ner kornen till ett mjöl.

Efter färg och färgen som bild, är den bild jag gör säden, 
de fyra sädeslagen. Det var svårast att visa rågen. 



Kunskapen om vete och om havre, om råg och om korn.

Fält, åkrar, ängar. Jag ser ut över dem från mitt golv, och 
försöker se dem alla samtidigt, överblicka. Se korn och 
havre, se skillnaderna dem emellan och se att de är säd.



Åkern är ordnad, odlad i räta rader. Det är en säd åt 
gången och mycket annat som växer där på åkern. Och 
jorden, jorden är mjuk och rik. Torrsommar och torr 
jord, ljus och dammande. Regnet som när det kommer 
lägger sig i en blöt jordhinna som långsamt tar sig neråt 
eller torkar och glöms.

När vi står vid åkerns kant svajar de olika, hur säden 
rör sig utifrån hur sädeskornen sitter – hur axet har 
konstruerats.



Där bäcken forsar som mest byggs kvarnen. Kraften från 
vattnet, knädjupt vatten, låg tyngdpunkt i vattnet, 
vadar genom strömmen, balansera, grumligt vatten av 
jordslam. Vadstället strax efter kvarnen, med dån från 
forsen i öronen. 

Kvarnhjulet av sten kommer fortsätta snurra.



Det går en av ord genom riket. Från kust till kust 
förväntansfullt växer berättelsen längs med vägen. Orden 
uppkommer för var steg, de bara kommer när du rör dig, 
står skrivna och du läser dem från marken, från skogen 
runt omkring dig, virvlar som löv framför dig och bakom 
dig. Orden är ett språk och att gå längs vägen ett annat.



Hur kan vi uppleva närhet till det vi ser? 

Varsågod min gåva, en tom skål. Jag sträcker fram mina 
händer och allt kan läggas i dem. Ett leende och huvudet 
lyfter, upp längs huvudet, hårstråna är med på min sida, 
de ler. Skålen som livsnödvändig näst intill, äta, bära, 
fylla, tömma, ge, förvara, en form för överlevnad och 
kommunikation.



Om jag inte vill att det ska dö när det är färdigt. Slockna. 
Min del är klar. Om jag tillverkar ett material så finns det 
fortsatta byggandet där som låter arbetet vara formbart. 
Jag styr genom placering, styr över hur stort glappet ska 
bli, ser till att det finns där. Glapp för att arbetet inte är 
slutfört.

Allt det här som är viktigt. Hallå, viktigt, jag vill berätta 
för dig. Har inte orden till det, jag vill använda bilderna 
för det är inte jag som ska komma med orden. Mina ord 
ska inte ta plats i ditt huvud, de här orden behöver du 
inte spara på, de kan leda fram till dina egna.



Minsta gemensamma nämnare.



Konversera utifrån linjerna på väggen, föra en tyst och 
skallande kommunikation mellan er andra. Ödmjuk, 
öppen, här och långt borta, multipla svar på frågorna, 
mittemellan bland linjerna blir de och svaren en massa, 
en magma*, ett moln med en kärna, här lyfts den fram, 
se det lilla kornet i handen. Ett grötomslag värmande i 
luften i rummet där vi står, en fyllning.

Jag vill att det jag gör ska skärpa betraktarens sinnen. 
Att den som går därifrån är lite sinnligare, lite känsligare 
helt enkelt ser lite mer än när de kom. Folkbildning, 
medvetande, väckelse, uppvaknande, åsiktstagande.

* Magma, grekiska för salva eller gröt.



Ha det tilltalet; det här angår dig. Tar dig på allvar som 
betraktare, åskådare, läsare, utan att banalisera, förenkla 
språket. Väl bemött.

Vad är det saftiga i ett samarbete?
Hur tar vi tillvara energin som strålar?
Hur förmedlar vi kraft?
How to make it meat?

Diskret vrålande power
studsande dunk – torso rakt in i väggen.



Den första väggen var mjuk, av hudar. Tyghyddan, 
vi vänder fåtöljerna uppochner och hänger upp filtar. 
Samlar pinnar runt trädet. 

Fram till den första revolutionen var vårt liv mer likartat, 
iallafall sättet att leva. Sen blir vi bönder, vi sår jorden 
och blir bofasta. Livet går i säsonger, planering. Inredning 
av ett hem. Bygga ett hem som varar, här växer vi. 

Här händer också något annat, endel kan spara mer säd 
än andra inför vintern, handla mer av det som inte finns 
att tillgå i det egna bruket.



Enkelt, värme, ett hem. Några saker tar jag med mig som 
ger stämning, enkelt, kärleksfullt, omhuldat, men inte 
enklare än så. Utan att göra avkall på det nödvändiga.

Varm och lätt. Jag har sökt njutningen i arbetet, satt den 
först för att överhuvudtaget fungera. Jag har kommit 
till materialet tyg, det värmer och färgen lätt, dansant 
akvarell. Kall och tung är ju det värsta.



Jag går varvet runt i den vita katedralen som jag minns 
som blå, himlen, något intensivt blått var där. Sätter 
mig ner deltagande och tittar. Hela inomhusrummet av 
luft syns. Kupolen är fylld. In i tomrummet. Innanför 
stenväggen delar vi på allt tomrummet. Densiteten 
delar med sig, slås ut. Tillsammans är allt, alla där, i 
inomhusrummet.



Jag har ett nytt garn, ordlös grön färg. Garnet är platt och 
av bomull, flera tunna trådar sammanhållna av sicksack 
med sidentråd som glänser. När jag stickar med det 
hamnar sicksacket över det hela som ett hav av små näst 
över plagget. 

Silkestråden från silkespuppan, klibbig, uträtad av 
försiktiga fingrar, näst intill osynlig tråd upphängd 
på tork i solen. Barnen leker runt tråden och håller 
samtidigt koll, de ska skydda tråden från flugor och 
frömjöl, och inte själva trasslas in, som lätt kan fastna i 
trådens klibb, i sina händer håller de solfjädrar flätade av 
vass och i ryggraden sitter hur nära och hur snävt leken 
kan gå mellan och runt trådarna. Och tråden lindas kring 
mitt garn och de färgas till namnlös grön.



Trädet strävar upp och neråt. Utsträckning av längden. 
Trä, muskler fylliga av sav, fibrer som saftar, celldelning 
och stretch, de andas och är elastiska. Näringslösning 
vandrar, strömmar i fri rörlighet i rotsystem, i bladverk. 
Diffusion, diffunderande skikt. Näringsämnena vandrar 
fritt genom membranen. Gränser är påhitt.



Höst, nyponsoppa, mandelskorpa, brandgula kronblad 
viker sig under daggen. Sjön ryker och ytan är blank 
därunder.

Jag går fysiskt runt sjön, jag rör mig faktiskt framåt, 
fysiskt förflyttar mig. Jag kommer någon vart. Jag går 
runt sjön. Min kropp arbetar, tänkandet går samman 
med kropp och märker att jag rör mig framåt, märker 
upp och ner över stock, vattendropparna är verkliga 
på kvisten, blöter mitt finger om de möts. Tid går, det 
mörknar ute och även det är ett tecken på aktivitet, 
verklighet, rörelse, fysikalitet. Löv som vissnar och 
förmultnar mer för var gång jag går förbi dem, alltså rör 
jag mig fysiskt i tiden framåt här runt sjön. Svänger åt 
samma håll, följer stig, tar avstickare i terräng. Kommer 
runt. Närvarande i kropp i fysisk aktivitet rör sig runt, 
runt sjön.



När isen byter karaktär ska du slå på den med ispiken. 
Kan du slå två gånger kan du säkert gå vidare. Går det 
bara en gång ska du nog vända och gå tillbaka samma 
väg.

Snön smälter långsamt, uppifrån träden faller det ner 
barr och småkvistar, den är inte så vit längre, det finns 
vattensamlingar, jag tänker på en särskild, den ligger 
ovanför sjön, vattnet stannar kvar där, det finns många 
bäckar i skogen som rinner ut och genom sjön, men 
ingen förbi den här gölen. Vattnet fryser heller inte till 
is så lätt som i en vanlig vattenpöl på gatan, det finns 
en annan värme i skogsmarken, värme ut från träden 
och deras rötter, värme lagrad i mossa och djupa lager 
av fjolårsbarr. Jag tror den lilla gölen har en egen källa 
som det springer vatten ur och vattnet stannar kvar här 
i pölen trots sluttningen ner mot sjön. Vattnet fortsätter 
röra sig fast det är kallt, det är tillräckligt varmt tack vare 
rörelsen och står emot frost. Underjordiskt vatten, lite 
varmare tar sig upp till ytan. Jag söker upp gölen, håller 
den under uppsikt, i alla väder.



Isen på sandstranden och sjön, äntligen, de smälter. Små 
floder kommer ut som fårar stranden. Liggande gult högt 
gräs, första snön tyngde ner stråna, sen låg de ner hela 
vintern och nu har de fastnat blöta, har torkat liggande, 
strömmande, format av vatten. I klungor dragna åt ett 
håll för här har isen smält. 

Jag ritar vävar med naturen. Jag väver en väv mellan fem 
träd. Jag väver i naturen. När löven inte är här, innan de 
kommer tillbaka gör jag det, fyller ut mellan träden.

Nu är marken mjuk igen, stegen sjunker ner.



Tre nyponrosor och hundkex i en mörkblå porslinsskål. 
Det börjar regna nu, sommarregn med ljumna 
regndroppar och det är skönt att vara ute, det finns 
torra fläckar i skogen under tallarna som redan högt 
upp stoppar upp regnet och småträden inunder tar upp 
resten. Regndroppe på nästippen men värme inifrån, 
under regnjackan är det som hemma. 



Disktrasan fläckad av akvarellen, den ser solkig ut.

Flera, många av tyglapparna föreställer luft. Luft genom 
grenar, tätare mellan träd. Himlar. Andra är färg, färg 
som bild. Närbild, yta, saftighet, doft. Ensemble, en 
klang.

En tyglapp som bokmärke, en tyglapp har hamnat på 
mattan, en disktrasa och trasmattor.

Perioder av strävsam stiltje. Kämpa igång med pennan 
och söka efter glöd, mening, styrka, skämt i en teckning.



Tillverkning av själva materialet. Tyglappar till tyg. 
Färdigt blir till ofärdigt. Ett till kliv för att förmedla. 
Hoppet att det alltid finns ett kliv till att ta.

Lapptäcke, tyglapparna som byggklossar, jag bygger ett 
material, som om jag vore en fabrik för tegelsten, ett 
spinneri eller åkern i sig.



Min relation till materialet jag arbetar i, det ska vara 
levande, jag andas in, i mina händer andas det ut. Med 
fingrarna känner jag fortsättningen i rörelsen och jag 
andas ut.



Tyglappar, de hamnar överallt. Tyg känns ultimat smart. 
Det kan vara platt och voluminöst. Jag kan vika ihop och 
veckla ut, skrynkla och stryka. Tyg ger värme.

Lappar, en riven kant, nej, två rivna kanter, en stadkant, 
en söm. Fyra rivna. Tre rivna och en stadkant.

Det här lapptäcket kan sys samman på olika sätt, lapp på 
lapp på lapp eller rad efter rad som sedan sys ihop radvis.

Jag vill bygga en katedral, tyglappar som kyrkfönster, 
åkerland.



INDIGO ska bli tillskottet i akvarellådan imorgon, 
djupblått. Jag hoppas kunna göra en än senare 
vinterhimmel. Klar, kall blå, ännu lite lysande. 

Nu vill jag ha vallmorosa och bleknad lavendel. Blixten 
slår ner i ateljén och detta tillskott på energi behövs, 
våldsamt dundrande in och plötsligt. Och regngrön med 
hundkex.



Hur ska jag kunna överblicka det här landskapet, det 
börjar bli lappar överallt. Ägnat mer än en timme vid 
strykbrädan nu för att stryka dem alla.



Vi går till lekplatsen i skogen, kvällsljus och det är 
fortfarande varmt, och jag minns att vi är små. Jag ser 
stigen, min kjol och mina ben, gräs, myror. Jag följer 
stigen men hittar inte vägen, jag kan bara hitta i stan, 
det är gator jag är van vid. Än idag är det svårt att hitta 
i ett villaområde, jag vet inte hur man gör. Här finns en 
rutschbana och oftast inga andra barn. Barfota i sanden 
på lekplatsen i skogen som nu inte är i skogen för det är 
hus här nära, de fanns nog redan då. Men för oss finns 
huset och trädgården, gångar, backar, trappor, rabatter, 
träd, berså, vattenbalja, brunn, bakom huset, häcken. Ser 
inte grannhusen ens. 



Vikten av att fullfölja en rörelse.

Här blir jag en del av rummet, kroppens tydliga 
fysikalitet upplöses och uppgår i det, deltagande i 
rummets händelser. Händer ut mot väggarna och ögon 
någonstans mellan tak och golv, kroppen bekantar sig 
med andra kroppar i rummet, blir en av dem.



Ryggrad, rörlig. Funktionslösa leder förutan muskler.

Fyllig och stark. Kringbäddad, stöttad, skyddad från 
alla håll utom ett. Här är skyddet bara tunn hy, spänner 
och slappar runt böjning och sträckning. Från roten av 
magen, bågarna runt höftben, till och med ner i djurets 
svans börjar sträckning och slappning. Hela rustningen 
kopplar samman och samarbetar för att bli lång, hitta 
kurvaturen, formas. Nå den form där muskler, senor, 
skelett och organ landar i god position till varandra.



Tendens, vi andas mer när vi tränar, vi flåsar kontrollerat 
i takt med musik och rörelserna, upp och långsamt ner. 
Mera andetag.

Sträcker ut armarna och snurrar så långsamt eller snabbt 
att de hålls uppe av luften, ler, med minsta möjliga 
ansträngning, ett leende. Andra snurrar snabbt, ger 
utlopp för en aggressivare, effektivare energi. En vacker 
formel, strävan efter enkelheten. ”Allting ska göras 
så enkelt som möjligt – men inte enklare”. Men inte 
enklare. Händerna, mina kontinenter, vatten och vind 
sveper in över dem.



Grusig i halsen, stannar hemma. Går i skogen, bakar 
skorpor. Vilar kroppen, är en behaglig trött utsträckt 
längd. Radion berättar dagen lång. Orkar mest vila.

Sinnena, syn, hörsel, lukt, smak, känsel, hur de 
framkallar varandra, synestetiskt. Färgerna som lätt 
smakar och doftar, formerna som låter. Känseln kallar 
på uppmärksamheten som tyngd eller lättnad, orörlig, 
rörlig.



Foten, fotvalvet spänner bågen. Vattenpass på höften, 
jämvikten förskjuts när vågen laddar mot skutt, iakttas. 
Spänna bågen till ytterläge, vi ligger alltid där och pressar. 
Taket i katedralen höjs med ett par centimeter, sträcks 
upp, sträck på dig, vässa spetsvalv.

Luftig och lätt, dit strävar kroppen min som mestadels är 
tung och släpandes, eller som gör sig påmind då. 

Smärta fyller upp tankarna, tanken full, tömma tanken.



 Blunda. Det finns två sätt att göra det. Slappna av i 
ögonlocksmuskeln och låta ögonlocken skönt falla över. 
Eller ta i, dra ner ögonlocken med muskelkraft och 
spänna ihop för att hålla locken nere, det gör nästan ont 
där, mellan två rader av ögonfransar. Omärkligt blinka är 
det tredje sättet.


