
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppvakandet är som vilken dag som helst, det som skiljer denna dag från någon annan är att jag inte är 

vid livet. Jag är påpälsad en massa kläder som inte liknar något jag någonsin skulle bära. I mitten av 

ett stort triangelformat rum står jag på en scen. Det är stora fönster och kylan biter i kroppen. 

Avtrubbningen och bortdomningen i huvudet är påtaglig, nästan som om jag var påverkad av någon 

form av psykedelisk drog. Allt jag ser är täckt i en ljus dimma som får mig att se oklart. Det står en 

man framför mig. Han har med sig en grupp av människor, vilka är för tillfället omöjligt att säga. 

Mannen presenterar sig själv inför gruppen som Martial Canterel.
1
Sakta men säkert börjar jag se att 

gruppen är en blandning av personer jag har haft runt mig i mitt liv, personer som alltid stått mig nära. 

Jag vill skrika att de betyder mycket för mig, men inget kommer ur min mun. Jag vill röra mig, men 

min kropp är som gjord av sten. Inget fungerar. Mannen som står och pratar framför personerna antar 

jag är någon form av läkare eller professor. Han förklarar att han har återupplivat mig med två medel 

som har sprutats in i min hjärna. Han berättar vad substanserna heter, ressurectine och vitalium, och 

förklarar sedan för de andra att jag inte kommer kunna samtala med eller röra vid dem. Jag är fast i ett 

slags vegetativt tillstånd, säger han. I samma stund går det en rysning över hela kroppen. Jag inser att 

han inte vet att jag är vid medvetande. Martial förklarar sedan att jag kommer att iscensätta viktigaste 

delarna av mitt liv, och eftersom mitt liv till största delen handlat om mitt konstnärskap är det de 

avgörande vändningarna som kommer att spelas upp. Min kropp rör sig automatiserad, den gör 

rörelser jag inte har gjort på flera år. Min mun öppnar sig och det kommer ut ett knarrande ljud, alla i 

gruppen spärrar upp ögonen och väntar på något. Jag börjar prata som när jag var 8 år gammal, jag 

känner igen konversationen. 

 

Jag befinner mig på ett museum. Namnet på museet har sedan länge försvunnit ur mitt medvetande, 

men var det är beläget är för mig oväsentligt eftersom det aldrig varit väsentligt. Min mor berättar för 

mig om den store och betydelsefulle konstnären Picasso, mina förväntningar är höga och jag känner 

stor glädje innan vi kliver in på museet. Väl där finner jag mig stående framför en målning som inger 

mig en påträngande känsla av illamående och extrem olust. Funderingar byggs upp och raseras på en 

och samma gång. Varför ser det ut som ett barn har målat? Det tilltalar mig inte alls.  

I denna ålder var jag sårbar och öppen som en bok, och allt jag kunde känna var förvirring. Det är en 

händelse som på något sätt har lagt grunden för vad jag anser är intressant att titta på. Jag har efter det 

tillfället aldrig lyckats falla in i en Picassomålning eller ta mig ut. Senare har jag inte riktigt lyckats 

förstå Picassos storhet. Även om jag förstår det som borde intressera mig känns det hela tiden som att 

allt är förlorat. En känsla som gäller mycket av det måleri jag ser.  

Det sägs att följande sammanträffande ska ha gått till såhär, att det som sades blev sagt såhär. Det kan 

mycket väl vara något som inte alls hände och blev sagt, men det är något Picasso kunde ha sagt: 

En kvinna kommer fram till Picasso som sitter och dricker en kaffe på det lokala caféet. Hon 

frågar honom om han inte kan rita en teckning åt henne på en servett för hon är en sådan 

beundrare. Han säger javisst, och ritar i två minuter. Personen blir så lycklig men när Picasso är 

klar säger han ”Det blir 10000 francs”. Personen blir förskräckt och säger ”Men du gjorde den där 

teckningen på två minuter.” Varpå Picasso svarar ”Ja men det har tagit mig en hel livstid att 

komma fram till just det här.” 

 

 

 



 

Om det är något jag har lärt mig av Picasso så är det att hela du måste befinna dig i ditt eget skapande. 

Konstnärskapet kommer sluka dig tills du inte finner något annat som är av intresse. Din kärlek till 

konsten blir av nästan samma vikt som den du har för dina barn och din käresta. Livet som man en 

gång hade en föreställning om har skiftat och tagit form som något annat. När du väl blivit konstnär är 

det omöjligt att vara något annat. 

Jag står stilla igen och känner en extrem olust inför vad jag har presenterat för gruppen. Detta är för mig en 

viktig del, men jag trodde kanske inte att den skulle vara så betydelsefull. Upplevelsen jag hade som liten finns 

fortfarande hos mig och jag har aldrig haft några förhoppningar om att den någonsin skulle få en annan 

betydelse. När jag upplevde detta är oväsentligt då känslan fortfarande är aktuell. Jag märker en gulgrön groda 

kryper runt på golvet och gör ljud. Solen ljus kommer in genom stora fönster och värmer personerna som finns 

omkring mig i lokalen. Himlen är fylld av stackmoln och solen tränger igenom på sina ställen, en situation som 

får mig att känna mig väldigt liten. Jag märker att en av personerna spärrar upp ögonen och betraktar vädret 

utanför, bara av ögonens rörelser kan jag förstå att vi känner samma sak. När jag lägger märke till det kan jag 

verkligen förstå hur folk tror på något som gudar. I ett sådant ögonblick är det nästan så att jag själv gör det, men 

bara nästan … Ljudet dunkar i mitt huvud och jag har svårt att koncentrera mig. Plötsligt är det som en hammare 

träffade mig och jag inser att det är dags för nästa scen. Jag börjar darra och det känns som jag svettas. Jag flyter 

fram och det börjar. 

 

 

Intresset för att göra något kreativt har ersatts av destruktivitet. Jag gör uppror mot allt och alla i 

samhället, livet existerar inte utanför min kropp och mina tankar. Det känns som en eld som brinner 

och aldrig vill slockna. När puberteten börjar svalna av börjar den nya fasan, livet efter grundskolan, 

alla krav, alla måsten. Jag ritar ofantligt mycket, det mesta riktigt dåligt men kreativiteten finns där 

och tar plats i min vardag. Jag måste uttrycka mig och jag tecknar. Jag tecknar för det är det enda som 

följt mig sedan barnsben, jag är trygg och säker i tecknandet, det är tecknande som jag sätter min tillit 

till. Något som är genomgående för de flesta av teckningarna är närheten till döden. Funderingarna 

kring kroppen och allas dödlighet.  

 

Jag minns en vecka av konstant supande. Mina vänner och jag såg till att mycket av misären fastnade 

på filmrullar, sedan satt vi och funderade kring vad vi kunde göra med materialet. Skulle vi någonsin 

visa detta elände? Vi tog ett positivt beslut, och använde en stor del av materialet för en film av 

dokumentär karaktär där vi beskrev ungdomars destruktiva handlande och kom fram till att mycket 

handlar om tiden. Tiden som vi slaviskt följer, den som man har i outtömliga mängder i den åldern, 

utan varken förpliktelser eller framtidsplaner. En flytande tid där egentligen inget spelar roll, ett slags 

limboartat tillstånd. Jag minns hur matematikläraren tog tag i mig vid ett tillfälle och ville prata om 

min framtid. Kursen var matematik B, vi höll på med sannolikhetslära och procent.  

Han frågade mig: 

- Dan, hur stor sannolikhet är det att du klarar den här kursen? 

- Jag svarade att jag inte hade någon aning. 

Varpå han svarade: 

- Dan, den är noll procent. 

Kvickt svarade jag: 

- Perfekt, då kommer jag inge’ mer. 

Det blev en väckarklocka för mig, men inte som läraren hade tänkt sig för jag slutade bry mig om 

skolan. När det blev dags för studenten och jag faktiskt tog den kom frågorna: Måste jag klippa mig 



och skaffa mig ett vanligt jobb? Ska jag gå vidare till en högre utbildning?  Ska jag bara supa mig full 

hela tiden och inte bry mig om något annat? 

 

Istället valde jag att söka till en lokal konstskola där jag kunde förlänga mitt förfall. Jag rafsade ihop 

några teckningar och gjorde någon målning utan tanke på att jag faktiskt kunde bli antagen. Tror till 

och med att jag valde en målning jag hade gjort som barn. Jag blir heller inte antagen, men jag hamnar 

som första reserv, och lyckligtvis har en person valt att inte börja på skolan. Jag bestämmer mig för att 

tacka ja till platsen, lär mig grunderna och börjar sakta men säkert uppfinna mitt eget bildspråk.  

 

Det som kanske är av störst vikt under den här tiden är konsthistoria, vi hade en väldigt intressant 

person som lärare. Han var konstnär eller hade åtminstone utbildat sig till ”konstnär” en gång i tiden. 

Hans uppvaknande låg dock i texterna han skrev, det var med dem som han verkligen blommade ut. 

Jag minns att jag köpte Roberts alla böcker och bestämde mig för att läsa dem, men det hände aldrig. 

Istället lånade jag ut dem till en dåvarande vän, numera bekant, och har aldrig sett röken av dem. Jag 

kommer ihåg att Robert fokuserade mindre på att prata om vad konstnären hade gjort och mer på vem 

han eller hon var. Vid denna tidpunkt insåg jag också att verken i sig inte är det väsentliga utan snarare 

helheten. Att karaktären bakom säg en måleripraktik är en självklar komponent av konstverkets helhet. 

Utvecklingen på det personliga planet har alltid varit viktigt för mig, och jag ser den som något 

väsentligt för att skapa något av värde. Ett passande motto här är något som   Duchamp sagt: ”I don’t 

believe in art. I believe in artists.”  

 

 

Jag är förbryllad över de saker som kommer ur min mun och hur det påverkar de runtomkring mig. Jag 

lägger märke till att en av dem tänder en cigarett, suckar djupt och mumlar något för sig själv. 

Troligen är det som jag berättar för dem något de aldrig hört mig yttra. Jag har antingen trott att de här 

sakerna varit alltför meningslösa eller så har jag vetat att de inte skulle förstå. En av besökarna har 

extremt rödmålade läppar, det hänger nästan färg från dem. Den röda färgen kontrasterar fint mot de 

gråa väggarna. Jag undrar vad som kommer härnäst? Det är mitt omedvetna som väljer.  

 

 

Jag kommer väldigt sällan ihåg vad jag har drömt. Innan jag på riktigt inledde min relation till konsten 

tog drömmarna helt andra banor, möjligen på grund av en depression.  

En dröm som jag minns är att jag sitter och cyklar på en liten röd trehjuling omsluten av en svart 

tomhet. Allt cyklande är i form av en cirkel, en cirkel som inte har ett slut. Efter en lång tid avviker jag 

från rutten och cyklar ned över vad jag tänker mig är ett stup. Jag är omsluten av mörker, jag ser mig 

själv urholkad och döende liggandes i knäet på den person jag älskar. Hon gråter och ber om ursäkt. 

Jag drömmer hur vinden stryker genom mitt hår, jag står i ett landskap av kargaste öken och i närheten 

finns en liten by. Jag stirrar ner på mina kläder och ser att jag är klädd i skinnkläder med fransar och 

uppmärksammar i samma stund att jag har på mig en hatt. Jag är en cowboy. Drömmen fortlöper och 

vandringen mot byn fortsätter. När jag når dit är det enda som händer ett besök på en bordell. Jag 

träffar en mörkhyad kvinna som ger mig det jag uppenbarligen behöver (tydligen en stark orgasm då 

jag kommer i verkligheten också). I nästa stund har jag ett barn med kvinnan och känner mig underlig 

till mods, förstår inte hur det kunde hända. Sedan drömmer jag att jag befinner mig på en nattklubb 

och pratar med vad som skulle kunna betraktas som tre ”snygga” blonda skidbrudar. Vi pratar bra och 



länge, jag nämner för dem att jag har en väldigt infekterad stortå. Detta väcker ett oväntat intresse hos 

dem. Drömmen hoppar och i nästa stund finner jag de tre kvinnorna slickandes och sugandes på min 

ofantligt infekterade tå. De suger verkligen som om de skulle vilja suga ut allt ur tån.  

 

Om det är som Freud förklarar drömmar, att de är en väg till ens omedvetna, undrar jag vad mitt 

omedvetna försöker säga mig? Drömmar och det omedvetna var länge något oviktigt för mig. Jag har 

tänkte att det är något magiskt som jag inte vill veta mer om. Senare i livet har jag blivit mer och mer 

intresserad, till stor del tack vare utbildningen på Konsthögskolan. Där valde jag att förvilla mig 

djupare in i mig själv och verkligen försöka förstå vem jag är. I det omedvetna finns det mycket att 

lära om sig själv, om ens drifter och beteenden.  

 

 

När drömfasen är över fastnar jag i en funderande pose och tittar ut över sällskapet.  Jag hör en röst 

som skriker och skrattar:  

 – Detta precis vad jag kunde vänta mig av hans drömmar. 

Jag blir inte ställd av kommentaren. Att någon skulle ha blivit förvånad eller ens det minsta överraskad 

skrämmer mig inte.  Jag ser hur någon lyfter lite på ögonbrynen åt skriken och en annan stirrar dött 

förbi mig och förbi scenen ut mot trädgårdens träd och gräsmattor som badar i den orangeröda 

solnedgången. Dessa drömmar är något som varken dolts eller förträngts. Någon gång har de förts på 

tal, men inte alla och speciellt inte för alla. De som vet de vet.  

 

Jag uppehåller mig i Eskilstuna där jag samtidigt söker mig fram via en illustratörsutbildning som 

tyvärr dödar min kreativitet, så jag bestämmer mig för att en sista gång ansöka till Konsthögskolan. 

Jag ser vad folk som blivit antagna de senaste åren har sökt med och blir förbannad: Jag kan också 

göra det där! Jag bestämmer mig för att välja en mer konceptuell väg, en väg som jag aldrig någonsin 

hade kunnat föreställa mig. Många sömnlösa nätter går och jag funderar, jag super mig full och 

skärskådar mig själv. Jag arbetar med några verk som spelar stor roll för mig, verk som alla kretsar 

runt mitt liv. Jag funderar över hur min uppväxt styr över mig och jag tänker mycket på mitt hat mot 

allt som har med konst att göra. Alla personer som får mig att vilja stoppa min morfars älgstudsare i 

munnen och blåsa rent allt som någonsin ockuperat min skalle. Idén bakom verket som jag arbetar på 

tar upp mycket av min tid. Frågan gnager: Är det verkligen något jag kan stå för?  

Det som i alla fall är klart är att processen måste vara kul, jag kan inte jobba om jag inte trivs med vad 

jag gör. Jag minns speciellt att jag ordnar en påse med olika färgglada fjädrar, jag ska porträttera 

”påskdan”. Jag minns att jag precis spytt efter ha tryckt i mig en sörja som ska se ut som en riktig 

spya. När jag nu för första gången ska klä av mig naken och visa upp mig själv för min vän som 

fotograferar är jag dåsig och allmänt påverkad. Jag är obekväm och orolig över vad han ska tro om 

mig, och kanske kommer han att undra vad han själv gör där? Jag har även kokat ett ägg, som jag ska 

ha som rekvisita. Scenen består av en vit skiva som är uppställd mot två värmerör, en till skiva som 

ligger på golvet med ett vitt lakan över sig. Jag sätter mig ner på huk och häller fjädrarna över mig, 

ägget är placerat rakt under anus. Känslan som infinner sig när allt är klart är ganska behaglig, men jag 

känner mig nöjd. 



 Jag minns när jag står på Skeppsholmen och blickar in mot den lokal där mina arbetsprover finns, 

övertygad om att jag inte har gått vidare. Jag ser mitt namn vid antagningslistan och möts av ett 

”Grattis, du har kommit in”. Jag vet inte vad jag ska säga och säger istället ”Hur ska det här gå? Jag 

står länge och begrundar den riktning som mitt liv håller på att ta. Finns det någon som helst framtid i 

att vara konstnär? Ska jag bara gå kvar på den utbildning som jag följer och leva måttligt olycklig, 

eller ska jag jaga efter något som jag tror mig älska? Det är dags för skolstart, jag kämpar vidare med 

båda utbildningarna men inser snart att det är lönlöst att försöka hålla liv i bägge två. Valet blir enkelt, 

jag väljer det som alltid varit mig varmt om hjärtat och som följt mig sedan barnsben.  

 

Stelfrusen står jag på scenen och stirrar ut i intet, jag är ledsen och arg över vad jag berättar. Jag vill 

skrika ut min frustration och ångest. Vad fan har detta för betydelse för mitt konstnärskap! Det känns 

som mitt sinne är sjukt i någon obotlig sjukdom. Aldrig tidigare förrän nu har jag förstått hur förvirrad 

och förlorad jag har varit hela tiden. Någon står och stirrar på en växt i ett hörn av salen och två andra 

har inlett en liten diskussion med varandra. Detta gör mig om möjligt ännu mer förbannad. Jag inser 

att antingen bryr de sig inte ett dugg eller så förstår de inte. Längs väggarna i det triangelformade 

rummet stryker en hund runt, en ful stor grå hund som passar lokalen perfekt. Jag har aldrig tyckt om 

hundar och detta handlar inte enbart om att jag är allergisk mot dem. Det är något annat, något i deras 

beteende och ögon som får mig att avsky dem. Ambivalensen står mig upp i halsen och 

obehagskänslan är överväldigande. 

 

När vi bodde i Stockholm tog jag cykeln in till skolan, det var en timmes färd åt ett håll och jag 

behövde något som kunde få tiden att kännas värdefull. Snart började jag lyssna på en podcast från 

Frieze Talks. Det var ett spår med Jeffrey Vallance
2
 där han bjudit in fem stycken medium som skulle 

ge utlopp för fem historiskt ytterst betydelsefulla konstnärer. De fem konstnärerna var Marcel 

Duchamp, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Jackson Pollock och Leonardo da Vinci. Min första tanke 

som dök up var ”vilken jävla skitpodd”. Jag har alltid hållit fast vid att jag inte tror på någon form av 

andlighet och alltså inte heller på medium. Det här var däremot något annat. När allt var över mindes 

jag ett visst parti där några av medierna pratade om hur färgerna beter sig eller åtminstone uppfattas på 

”den andra sidan”. De talade om ett spektrum av färger som inte går att iaktta med den naturliga 

varseblivingen och att den dimension de döda befinner sig i skulle innehålla mycket av det som vi inte 

kan förstå eller har upptäckt än.  

Denna tanke experimenterade jag med när jag gjorde verket Spelet, ett verk som handlar om 

spänningen mellan det onda och det goda i en fadersgestalt spelad av mig: en öm och snäll far, och en 

far som indoktrinerar sina barn. Om en spelfigur som när spelaren slutade spela också slutade existera, 

som gav upp sitt liv och allt som någonsin hade funnits. Genom verket försökte jag bland annat fråga 

vad en annan dimension – om det nu finns någon sådan – kan tänkas innehålla, hur vi skulle kunna 

uppfatta den eller om vi inte alls skulle uppfatta den eftersom skillnaden mellan den och verkligheten, 

mellan verklighet och fiktion skulle suddas ut?  

En film som behandlar detta ämne på ett härligt sätt är Mr. Nobody.
3
 Huvudpersonen upplever tre 

olika liv med tre olika kvinnor och filmen kan sägas uttrycka en teori om parallella världar, en form av 

many worlds interpretation. I filmen väljer huvudpersonen aldrig någon väg för sitt liv och på så sätt 

kommer han att uppleva alla de tre parallella liven samtidigt. Med tanke på alla val som man gör 

dagligen börjar man självklart fundera över vad som skulle ha hänt ifall man hade gjort på ett annat 



sätt, valt en annan väg. Detta är självklart omöjligt att föreställa sig och ändå är det en tankelek som 

man inte kan sluta att uppehålla sig vid. 

 

Fringe
4
 slukar nästan all min tid under tredje året på skolan och jag har svårt att fokusera på något 

annat. Det intresse som drar i mig och drar mig vidare handlar om vad som skulle skett om testerna 

hade gjorts i praktiken och om de faktiskt skulle fungera på det sättet som det förklaras i serien.  När 

dessa serier matar mig med idéer och tankar förvrids mitt sätt att betrakta min egen konst.  

Den första tiden på skolan experimenterade jag kring konceptet att bära en mask. För min del handlade 

det om att skapa ett skydd mot verkligheten och – alltid – mot andra personer. Det var ett sätt att dölja 

mina tankar och upplevelser, att hålla dem hemliga. Genom samtal med kritikgrupper förstod jag dock 

att det är lönlöst att försöka maskera sig, men fascinationen över att kunna förändra sitt utseende och 

ändra andras upplevelser och blottandet av det inre genom att bära en mask eggar mig fortfarande. Här 

började jag konstruera karaktärer utifrån mina egna upplevelser och karaktärsdrag. En av dessa är den 

karaktär som kommer fram när jag befinner mig i ett onyktert tillstånd, en karaktär som är burdus, 

oberäknelig, äcklig och vulgär. Även när jag är nykter har jag sådana tendenser men agerar då inte på 

dessa känslor utan pressar snarare undan dem.  

Det knarrar något ofantligt när jag var gång går över en bräda uppe på scenen och det stör mig, så jag 

vill ta fram en hammare och spika dit brädan. Spiken som ska hålla fast den sticker upp lite och jag 

tänker mig att det borde göra ont när jag gång på gång går över den. Jag känner inget nu vilket är en 

fördel, men jag stör mig på den. Jag ser på personerna och de verkar ganska ointresserade, någon petar 

i näsan, en annan kliar sig i skrevet, på någon darrar benen otåligt. Vad vill de att jag ska presentera 

egentligen, inbillar de sig att det ska få veta något riktigt snaskigt? Är det därför de är här? Skulle 

majoriteten inte ha något intresse eller tycka det är väsentligt av det jag har upplevt? Kan inte han där 

sluta klia sig i skrevet, vad är det för fel på honom?  Och den där jävla hunden stryker fortfarande runt 

och sniffar på folks ben.  Kanske är det en annan hund, matrester, piss eller något annat opassande 

som luktar? Den sniffar så mycket så det ser ut som ögonen ska ploppa ur ansiktet och rulla runt på det 

kalla golvet. Det vore passande tycker jag.  Personen som står närmast hunden sträcker på sig och har 

uppenbarligen problem med att stå rakt längre stunder. Han ser sig omkring och letar efter en stol eller 

något att sitta på. Det kliar i mina öron och det är börjar igen. 

 

Jag har funderat mycket över tiden som jag på något sätt använder upp. Jag åldras men jag tycker inte 

att mitt sinne åldras, jag befinner mig ständigt i tidigare stadier som jag upplevt under åren som gått. 

Jag läste första delen av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt efter att ha legat 

sömnlös många nätter och funderat kring just tiden och hur jag upplever den. Jag insåg då att ett minne 

som jag hade för tio år sedan kan vara lika starkt och aktuellt som om det vore upplevt i nuet. Det 

ofrivilliga minne som Proust lyfter fram fascinerar mig. Det är det slags minnesförmåga som till 

exempel sätter i gång när jag vaknar upp bland människor efter en fest, illamående och skakig. En 

sådan händelse kastar mig tillbaka till min barndom, till en händelse där jag går genom hallen hos min 

väns mamma och känner doften av rök och alkohol som tvinga sig på min näsa. Illamåendet och 

skakigheten som drabbar mig när jag vaknar upp efter festen kommer indirekt från den rädsla eller 

ovana som jag då kände. Jag minns i minsta detalj lägenheten som vi befann oss i: den bruna 

skinnsoffan, den surrande Packard Bell-datorn, bruna tapeter och den påträngande doften av rökelse 

som jag bara kan tänka mig var till för att kompensera för cigarett- och spritdoften.  



Sådana minnen leder mig vidare i mina tankar och får betydelse för min konst. När jag väljer att 

genomföra projekt är det i förhållande till noggrant utvalda idéer som har fäste i tiden och minnena. 

Jag har heller aldrig bara kastat ur mig en massa verk utan alltid haft dem liggandes en ganska lång 

stund. Vissa gånger finns det röda trådar mellan idéerna, bara det att jag inte upptäcker dem förrän jag 

får tid att reflektera. Det kommer ofta insikter under tiden som arbetet pågår, allt formas på olika sätt. 

Ibland är misstaget det bästa som kan hända, det är det där som inte riktigt går att kontrollera även om 

jag gärna skulle vilja det.  

 

Sedan jag aktivt valde att bli konstnär har jag insett att processen är väldigt viktig och att det måste få 

ta lång tid. Om jag inte skulle teckna, skissa, skriva, om inte bollandet fram och tillbaka från idéer till 

tanke till papper och tillbaka skulle det nog inte heller finnas verk av mig. Jag omfamnar misstag, 

galenskap, stress. Alla dessa saker för mig framåt, och jag tror någonstans att jag mår bra av att må 

dåligt. Tiden har alltid varit ett problem, tiden som aldrig finns, tiden som måste passas. Jag kan inte 

styras av tiden, den klocka som tickar. Den formen av tid måste vara oväsentlig för att mitt skapande 

ska leva. Mitt konstnärskap kan överhuvudtaget inte styras av regler. Om det gör det finns ingen tid till 

kreativitet, den tid som är en annan tid än klocktiden med vilken så många begränsningar och regler 

följer.  

 

Omtumlad av vad jag förmår mig att säga och berätta känner jag mig tom, en tomhet som endast 

uppstår i en period av verklig uppgivenhet. En känsla jag känner igen väl. Det är kallt och tyst, de som 

jag har framför mig har slutat lyssna och vill gärna gå hem. Några andra är chockerade och om möjligt 

ännu mer förvirrade. Jag ser mina barn i massan omkring mig. De ser sorgsna och uppgivna ut. Jag 

kan bara ana vad som går genom deras huvuden.  

 

Magi – det är magiskt när ett barn blir till. Finns det magi så är det i det tillfället som jag kan tro på 

det. Allt får en ny innebörd och mitt liv kastas om i en handvändning. Man köpslår om den tid man 

har, allt blir mer effektivt. Jag bestämmer mig för att måleriet tar upp för stor del av min vardag, jag 

kan inte jobba och jag får ingen ro till något annat. Alla känslor som jag investerar är för stora och det 

förintar mig. Måleriet är dött för mig. Jag bestämmer mig för att skapa min egen värld där jag 

pånyttföds som den person som konsten har format mig till.  

 

Ljudet av regnet som slår mot den gigantiska inglasade byggnaden låter som smällare i mitt huvud. 

Mörkret har fallit över oss och det artificiella ljuset är allt vi har. Det är ett kallt ljus som skiftar från 

ljusblått till grått. Lokalen är kall och jag märker att det kommer ånga ur personernas munnar när de 

andas. Någon huttrar lite och man kan se kylan i blicken. Det sticker i mina ögon som blixtar och jag 

inser att det snart är slut på mitt skådespeleri. Min kropp som jag befinner mig i börjar darra, en 

påtaglig smärta känns genom hela kroppen. Effekten av medlen börjar avta. Jag märker själv att 

ögonlocken sakta sluter sig och jag famlar i totalt mörker. Bara en liten stund till, bara en kort stund 

kommer jag få se dessa personer, bland dem mina barn. Det är kallt, väldigt kallt. Jag tänker på en 

artikel jag läste i slutet av mina år på skolan. En artikel där en forskare spekulerar om vad som händer 

precis vid den tidpunkt vi dör. Tiden som vi har kommit på försvinner och konceptet suddas ut, just i 

den sekunden skulle vi teoretiskt kunna uppleva en evighet. Om jag någon gång har störts av tiden 

känns det irrelevant nu. Det jag har är en evighet i mörker och tystnad.  



 

                                                     
1 Fiktiv karaktär som har huvudrollen i Raymond Rousells bok Locus Solus. 
2 Jeffrey Vallance, är en amerikansk samtida konstnär. 
3 Mr. Nobody är en långfilm av Jaco Van Dormael från 2009. 
4 Fringe är en amerikansk sci-fi-serie som sändes från 2008 till 2013. 

http://www.imdb.com/name/nm0233757/?ref_=tt_ov_dr

