
TON



Jag väntar på något. Tvivlar på att jag har valt rätt väg. Men kanske är det inte en 
omväg. Undrar om man någonsin kommer tillbaka om man ifrågasatt sina 
grundläggande värderingar. 
Sedan jag kom hit, så släppte jag ankaret. Drev iväg. Tänkte att, jag kan ställa frågor - 
ut i tomma intet. 
Började sympatisera med iden att släppa egot fritt. Eftersom det kanske har en mer 
långsiktig godhet i sig. Men det har fått konsekvenser. 
Jag får vad jag är. Det blir vad jag är. Uttryck jag har sett komma ur mig själv, har ofta 
blivit verklighet längre fram. 
Jag kan inte attraheras av val längre. Det måste vara av en absolut nödvändighet. Jag 
kan inte gå igång på något som dyker in i sitt eget ego. Det måste vara mer direkt. Det 
mesta jag ser - behöver jag inte ens se. Bara förstå, sen har jag det. 
Idéerna sprudlar men resultaten stimulerar mig inte. Jag tror att de inte får sin tid. Jag 
behöver en paus, men jag vill inte ha någon. Har massor med saker att göra. Vad som 
händer är att jag tar genvägar, blir sängliggande och vänder på dygnet. Tänker att; nu 
återvänder jag till min gamla rutiner, men hamnar rätt i famnen på mina nya 
värderingar. 
Jag är inte på bristningsgränsen. Jag tror att det är som du säger. Att jag gör verk för 
att skydda mig själv från mig själv. 
Drickandet är bara ett symptom. En förlust av medvetande och riktningar. Dem jag sett 
gå före har ramlat. Jag tar mer och mer avstånd. 
Det fanns vila i att se andra. Men jag började undra om jag bara skapade mig en 
överhand. När man sitter på värdefull information vet man något som den andra inte 
vet. Den sortens stimuli var väll förkastlig?
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Den äldre herrn som har sets springa runt byggnaden sitter nu i köket. Han har vitt långt 
skägg och muskulösa vader. Skjortan är halvt uppknäppt och när han springer, då 
springer han i trans. Unga Sylvia har lockat hit honom. Han är inte lika ansträngd i 
ansiktet som när han sågs sist, men han hostar så att han kastar upp kaffe på bordet. 
Cecilia iakttar scenen med vårdarens tankfullhet. Hon är den enda myndiga personen i 
rummet. Hennes beslut är övervägda. Är bara tjugotre år gammal, men de känner tillit. 
Anförtror sig åt henne. 
Maria saknar uppmärksamhet, ömhet. Han ringer inte. Han är i Los Angeles. Det som 
känns har känts förut. Att det inte är som hon vill att det skall vara. Han har till och med 
sagt det högt: ”Jag kan inte vara vännen du vill att jag skall vara”. 
Under vistelsen har hon fått tid till att noggrant iaktta sin omgivning men känner inga 
behov av att föra anteckningar. Det finns bara en tro om att bilderna och händelserna 
fastnar under hennes skin. 
De tilldelas rutiner här. Men den enda frågan hon vill ge plats och energi till är: Hur lever 
jag?
Efter frukosten läser Maria i en bok av Pia Rönike ”Rosas Letters”: Hon vill gärna sända 
den till sin vän i L.A. , men funderingarna avbryts av en sköterska som knackar på 
dörren. Han säger att hon bara skall säga till om hon har bruk för mer Benzodiazepiner. 
Maria är förundrad. Gamla vänners förebråelser dröjer sig kvar i hennes huvud. Hon 
försöker berättiga sin vistelse. Att hon snart kommer ut, och att det snarare är ett 
vilohem, samt att hon har bruk för lugnande preparat. Skriver utförligt på sitt schema 
vilka dagar hon äter dem, och när hon har erfarit goda dagar utan mediciner. 
De blir väckta klockan åtta om morgonen. Frukosten står på bordet och de äter 
tillsammans i tystnad. En halvtimme senare samlas de, cirka femton patienter, till 
morgonmöte och planlägger sin dag. Påminns om läkarbesök, psykologbesök eller 
gruppteman som ”löpgruppen” eller ”frågor om livet” eller till exempel den ”kognitiva 
gruppen”, där de kartlägger tankar. I ”frågor om livet” läser de bland annat Dostojevskij. 
Till hennes stora förvåning. När mötet är slut spelas musik och de turas om att välja 
rörelser som alla efterhärmar. Sedan går på på tur. De irrar omkring i ett närliggande 
fågelreservat bland hägrar, vass, karg sumpmark och ej ännu utblommad hägg. Det är 
Mars och snön ligger fortfarande kvar på marken. De längtar efter ljuset, de drömmer 
om sommaren. 
Lunchen äts likaså i tystnad. De behöver inte säga någonting. Det fungerar inte lika bra i 
livet utanför. I alla fall inte inne i henne. Här inne har de en anledning till tystnaden. Där 
ute är inte alla i behov av den, eller vågar inte stå för den. 
Hon tänker för mycket säger de. Det sade hennes förra psykolog med. Maria hade 
arbetat med honom i ett år. En dag böjde han sig fram över sina korsade ben och 
stirrade henne stint in i ögonen och sade: -Du tänker för mycket. 
Maria lades in med anledningen av ”psykos” och ”mani”. De tolkar det som att hon får 
stark ångest i samband med tankar som inte överensstämmer med verkligheten. Hennes 
vän Leila säger att det har ju hon också. Hon undrar varför Maria inte bjuder med henne 
på sina möten. Hon vet inte vad hon skall säga till henne. Det blir bara automatiskt att 
Maria inte ringer till henne lika ofta. Det blir mindre och mindre. Det är detsamma med 
brodern. Hon upptäckte att i samband med att han blev känd så blev han två olika 
personer för henne. Det är hans verk. Den människan hon ser i tidningen är någon 
annan. Han verkar fläckfri. Tvådimensionell. 
Han tycker inte att hon skulle äta mediciner samt att psykisk sjukdom inte existerar. 
Fast hon vet att han älskar henne. Det förändrar mycket. Hon får påminna sig. Hon får 
förlåta honom för att han bara är människa. Han litar på henne säger han. När hon 
säger att hon är svag. Men han tycker att hon skall åka på ”vipassana”. Jag vill gärna åk 
på vipassana säger hon till honom.
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- Hur kan du beskriva denna anspänning? 
- Det är som att jag kan uppleva parallella världar. Under en föreläsning lyckades jag en 
gång skriva på en dikt samtidigt som jag tog in vad professorn sade. Det är som att jag 
har två tankevärdar. En av dem är ständigt aktiv och informerar mig om risker och 
eventualiteter. Teorier och kopplingar. Som en undersökning av ”sanningen”. 
- Är det ett konstant läge?
Ibland är det mer påträngande än andra dagar. Sedan november har den avbrutit i stort 
sett varje dag tills nu. Mitt huvud blir så trött att det talar om för kroppen att den 
behöver stängas av. 
- När upplevde du senast en kraftig ansträngning?
- Jag kände det komma för en vecka sedan. 
- Vad gjorde du då?
- Jag tog mig till medicinkuren. Jag bad om hjälp …
- Kan du beskriva hur det kändes?
- Jag bad om hjälp … men ingen tycktes höra. Nu har de slutat reagera, tänkte jag. De 
har gett upp. Jag vet inte, men alla tycktes passera mig. Jag såg överläkaren komma 
gåendes i korridoren och jag mumlade nog, att jag inte mådde så bra - desperat. Men 
han bara tittade på mig, passerade och gick mot medicinkuren. 
- Fortsätt.
- Jag högg tag i hans arm: - Nu är det någonting som har gått sönder i mitt huvud, sade 
jag - bestämt. Jag stönade ut ett ”hjälp”, men mina ögon stängdes. Mina armar 
förlorade helt sin funktion. Jag kände hur min haka och högerkäken förlamades och så 
kunde jag inte gå längre. Jag blev förlamad i halva ansiktet. Sköterskorna gav mig de 
lugnande preparaten. Alla. Överläkaren började få intresse för mig och tog tag i min 
handled för att kontrollera pulsen. Som om vi båda hade samma misstanke om att jag 
blivit förgiftad. Han ledde mig genom korridoren. Ledde mig som en tvär häst. Han 
försökte få mig att gå själv men jag kom ingen vart. Jag segnade bredarmat ned över 
hans skrivbord. Stönade ut svamlande meningar som svar på hans frågor. Medicinen 
började verka, men jag var rädd för att den inte skulle verka starkt nog. Jag bad om 
mer. Sen började den fästa starkt. Jag kunde svara att jag aldrig varit med om något 
liknande. Deras svar, deras konklusion var: jag hade upplevt ångest.



Sju minuter och tjugosex sekunder

Snön flimrar. Syns bara i kontrast mot de torra bladen på buskarna. Ett trafikljus kisar 
framför ett rött tegelhus. Maria går på gräset och röker en cigarett. Snön visar sig i 
kontrast mot hennes svarta jacka. Hon vänder sig om och Simon kommer gåendes. Han 
ställer sig framför henne och ber om en cigarett. Hon dansar, tar några skutt. Han 
skrattar. Maria stampar av snön från sina fötter, säger något. Han tar några steg bakåt. 
Hon har sin favoritmössa, den blå. Han har sina röd byxor. Kroppsspråket. Simon rycker 
några blad från den torra busken. Sylvia kommer gåendes. De står i en triangel med tre 
meter mellan varandra. Spåren i snön. Maria går igenom triangeln och ställer sig på 
andra sidan, tänder en till cigarett. De står fortfarande i en triangel. Sylvia säger 
någonting. En bil passerar. Nu kommer hennes mamma och pappa. Maria ställer sig på 
sin ursprungliga plats. Simon tittar efter Sylvia. Maria röker. De pratar. Vänder sig mot 
bilen. Marias cigarett är snart slut. Stampar snön av fötterna. Han går. Maria går. 
Bakgården är tom. Snön faller. 
Hennes fönster vetter ut mot sjuttiovägen. Ingen människa syns. Hon får ett sms. Det är 
från Comviq. Något om surfing. Hennes näsa är röd. Hennes hy är tunn. 
Hon har varit här i en månad snart. Har börjat få energin tillbaka men den är svår att 
balansera. Är som en kraftig bilmotor och måste hålla båda händerna på ratten. Om hon 
är oförsiktig slänger sig bilen med starka krafter åt sidorna och hon får med möda och 
hög adrenalin vagga in bilen i sin ursprungliga körriktning. Den efterföljande 
pulshöjningen tar sin tid för att återgå till ett neutralt läge. Hon börjar bli bättre på det. 
Har inte kört av vägen den senaste veckan. Har heller inte preparerat med lugnande 
tabletter. Det hela är helt avhängigt på om hon vågar vara i sina tankar, i sin kropp. Det 
är som att stå i vatten med bikupor som flyter runtomkring. Hon måste låta dem vara, 
för att driva iväg av sig själv. Det kan vara vindstilla. Det kan vara blåst. Oavsett - låta 
dem driva. De stinger och det smärtar. Hon tror att hon kan dö av för många stick, men 
man dör ju inte normalt av getingstick. Inte om man inte är allergisk. Hon har inte varit 
allergisk förut, men är inte säker på om hon är det nu.



Det sitter i väggarna

Hon minns en promenad med sin lektor, de hade samtalat om den känsla av separation 
hon upplevt den dagen då hon förstod att hennes föräldrar inte hade svaren på alla 
hennes frågor. Det var kanske den första gången hon känt sig ensam. Hon har nu 
upptäckt att varken psykologerna och läkarna har det heller. För att lindra den 
ensamhetskänslan kan hon bara läste de tusentals frågor som författare och poeter 
ställer ut i tomma intet. Det som kallas för diskussion. 
Joseph nämnde i förbifarten att hon kanske skulle idealisera någon ofullkomlig. Hon har 
sökt fullkomligheten, trots att hon intellektuellt förstod att den inte existerar. Men via en 
magisk term, vid ett gyllene tillfälle landade det känslomässigt. 
Hon hörde idag att denna institution låg mer centralt förr. Den var i ett gammalt 
sjukhus, med trädgård där körsbärsträden stod i blom, och man kunde föra 
patientsamtal i alléerna då de stod i högblom genom juni månad. 
Hon befinner sig nu i ett sterilt rum. Betonggolvet är täckt med blå plastmatta. En 
sjukhussäng med träfanér i ändarna. En höj- och sänkbar spjälsäng. Hon funderar över 
uttrycket ”det sitter i väggarna”. Hon kan tänka samma tankar men få olika känslor av 
dem från dag till dag, beroende på sitt tillstånd. Det är förmodligen kroppsligt, sin 
kemiska balans samt hjärnans aktivitet och öppenhet. Men hon har stött på fenomen, 
och har hört det gång på gång, att ”något sitter i väggarna”. Eller ”han hade någon 
speciell energi” och så vidare. Ofta i en negativ klang. Annars har man använt sig av 
uttrycket att ”det kändes speciellt”, eller något liknande. 
Ibland känns det kargt och ensamt här på kliniken. Det vita tycks liksom blända en vart 
man än vänder blicken och hon blir naken. Hennes hud står som i en kontrastfärg mot 
det kalla azurblå och det vita. Magneterna på anslagstavlan blänker i ljusröd plast. 
Andra dagar kan hon känna sig varm och omhändertagen. Men det det sitter något i 
väggarna. 
Åren innan studierna hade hon arbetat för en teater och hade blivit tillfrågad om att följa 
med på en turné runt om i landets fängelser. På Kumla blev de informerade om att de 
skulle spela för behandlingsinterner. Det var de som snart skulle ut och föreställningen 
var i behandlingssyfte. Nere i katakomberna pryddes väggarna av symboliska målningar. 
Korridor efter korridor. Sluss efter sluss. Var var de, fångarna? Hon såg ingen. 
De var nervösa när den första gruppen kom in. Det var en känslig och mörk pjäs om ett 
barn till en intern. Men det gick förhållandevis bra. En intern blev förbannad och undrade 
varför de kom dit. Han hade blivit påverkad. Ingen hade något riktigt svar. Han höll sig 
frågande på avstånd, från dem som kändes sig skyldiga. Annelie som skrivit pjäsen kom 
emot honom med öppna handflator och uppspärrade ögon och ställde några snabba 
frågor. De pratade ett tag. 
Han sade:- Klockan åtta stänger de in oss i cellerna här. Då har jag bara mina tankar att 
umgås med. Hon hörde inte vad Anneli svarade, men han kramade tillslut om henne. 
Någonting hände. De var glada, upplivade. De hade gjort någonting. Någonting 
meningsfullt. Hon hade påverkat någon. 
När den andra gruppen kom in fylldes Maria av en obehagskänsla. En av internerna 
verkade drogad, förmodligen på Benz eller liknande. Han vaggade med sina enorma 
vingar fram mot stolsraderna. T-shirten klämde hårt över hans bröstmuskler och de 
skrattade redan. Innan pjäsen började vände sig en vit man med ett ryck. Han satt med 
ryggen vänd, men verkligen kastade en blick mot Maria som satt och skötte ljuset och 
ljudet vid ett skrivbord bakom dem. Han visste att hon satt där, ville han säga. Han 
tittade på henne med ett ingjutet leende och vände sig tillbaka. Han såg inte mycket ut 
för världen. Kanske som en bankdirektör. Kortklippt, lite som Michael Douglas i filmen 
”Falling down”. 
Föreställningen var förnedrande. Det var bortom att internerna inte ”tog in” 
föreställningen. De hånade skriveriet. De hånade skådespelarna. Inte med orden eller 
med skratten. Kanske med sin likgiltighet. Som att de stod över det skrivna. Som att 
deras intellekt stod över dem. 
Efter föreställningen skulle de samlas med internerna i ett fikarum för att prata om det 
som pjäsen hade väckt. Inga vakter närvarade. Ett kors hängde på väggen. 
”Bankdirektören” sade att det var en fin pjäs, och lade till att han hade en positiv 



inställning till sin utskrivning. Maria satt mitt emot honom. Den drogade mannen rörde 
sig runt i rummet. Hon andades tyst. Stirrade in i bankdirektörens ögon. Kylde ner sin 
kropp. Var lugn. 
- Men det är ju inte som att du bara har dödat en person John! John Ausonius! Säger 
plötsligt den vankande mannen som rör sig runt i rummet. Maria förstår att hon sitter 
öga mot öga med "Lasermannen." En blixt av ångest skär genom hennes ryggrad. Det 
tar flera dagar att återhämta sig.



En smekning

De stängde dörrarna in mot den andra avdelningen. Hon vill undvika den otrevliga 
kvinnan därifrån. Hon är fruktansvärt ful, klär sig i luva, och en dag på rastgården 
reagerade hon över att Maria var svensk. Skrek i bakgrunden när Maria talade med sin 
far i mobilen. Hon verkade ha någorlunda sunt förnuft då hon slutade när Maria bad 
henne och hälsade mer artigt nästa gång de sågs. Kvinnan låtsades då att hon inte 
kände igen henne. Idag råkades de igen. Maria hälsade artigt, för hon känner 
spänningen, på samma sätt som hon kan känna en god stämning med någon. I detta fall 
känner hon: fiende. 
Hon bockade i alla fall artigt, men kunde inte sluta tänka på hur ful hon var. Kvinnan och 
en tredje person talade om något på danska och bad om Marias åsikt, varvid hon 
replikerade att hon inte förstod, då all hennes uppmärksamhet gick till att mäta henne. 
”Hon är dum” sade kvinnan. Maria fick gott om tid till att tänka på hur hon skulle 
reagera. Att agera hårt var hon nog inte i stånd till. Hon förstod att kvinnan var osäker 
och att hon skulle låta det vara. Men Maria fortsatte att mäta henne med blicken. Efter 
några bloss insåg hon att det förstås var just osäkerheten kvinnan speglade i henne 
själv. 
Då Maria hade studerat hennes personlighet avbröt kvinnan plötsligt sig själv genom att 
på ett nedtryckande sätt fråga något om den kvinnliga personalen. Marias adrenalin och 
hennes utsatthet ebbade ut och hon förstod att kvinnans tillstånd drabbade alla, snarare 
än att den var riktad mot henne. Hon kände en portion medlidande. Tappade den 
respekt som kvinnan tilltvingat sig genom att skrämma människor. Folk behandlade 
henne väl så att hon skulle upphöra med mobbingen. Det var roten till hennes makt. 
Den tredje personen i samtalet lämnade platsen vid samma tillfälle som Maria började få 
tillbaka sin självaktning. Det resulterade i att kvinnan slängde sin halvt-rökta cigarett på 
marken och nickade mot Maria, precis på samma sätt som hon själv nickat mot henne - 
av rädsla. 
Nattvakten frågade om Maria hade känt haschlukt via ventileringen till hennes rum. Inte 
vad jag har tänkt på, svarade hon, men tänkte direkt på sin granne. Varje kväll efter 
klockan tio hänger ett tung täcke av cannabisrök över hennes toalett. I tanken tvekar 
hon på sin lögn och tänker att det kanske är bättre för hennes granne att hon anger 
honom. 
Senare på kvällen knackar hon på hans dörr. Han öppnar och ser förvånad ut. Hon säger 
snabbt att de har frågat henne om hon känt lukten av hash, och att hon har det, men 
inte sagt något till dem. Han nickar tacksamt, säger tack och försvinner in igen. Hon 
tycker att det är synd. Skulle hon inte angett honom? Om han bara visste hur förljugen 
han blir av det där starka haschet, men det är inte hennes sak. 
Till middag äter de kyckling med ris och någon kurryröra. Hon arbetar sedan med sina 
händer. Tvättar kläder och städar hela sitt rum. Det finns ingen svabb så hon sopar och 
blöter en handduk som hon går på genom rummet. Hennes rum är vitt med en 
ultramarinblå plastmattan. Sängkläderna är ljusblå. Träfanéren täcker alla 
spånmöblerna. Ett fastskruvat skrivbord på en halv kvadratmeter med tillhörande stol 
skjuter ut från väggen och anslagstavlan med de röda magneterna sitter ovanför. 
Utanför kör bilarna på huvudleden. Hon tittar på dem genom fönstret. Löven är röda. 
Det ser ut som höst men det är den andra april. 
Plötsligt tycker hon att det luktar bränt papper. Sitter han och eldar papper för att dölja 
att han röker där inne? Hon vandrar av och an genom rummet. Det stör henne. Vad gör 
han där inne? Jag varnade ju honom klart och tydligt. Bränt papper! Det är vad det 
luktar. Hon borstar tänderna, fokuserar sin sinnen. Hon vill inte att han skall bränna 
papper där inne. Jag säger till nu, tänker hon. Hon kan ju bara säga att hon känner 
doften av bränt papper så måste de se efter vad som står på! Hon går mot dörren för att 
säga till i kuren när brandlarmet går. När hon öppnat dörren möts hon av vakten som 
kommer springandes och pekar mot grannens dörr. Han förvånar henne genom att 
springa direkt mot brandskåpet och bänder upp det. Han knackar snabbt och sliter upp 
dörren. En flamma kastar sig ut över korridoren och tjock rök bolmar mot taket. 
Flammorna svarar som aggressiva ormar mot brandslangen, men det är snabbt släkt. 
Ut! Skriker vakten till den hostande grannen som vacklar ut med en handduk knuten 



runt höfterna. Vakten fortsätter att spola vatten. Vattnet fräser, dörrarna sluts. 
Brandbilarna kommer nu.



Måndag morgon

Maria är ensam i köket. De andra har redan ätit eller sover fortfarande. De fick 
sovmorgon och extra medicin igår efter incidenten. Grannen hade tappat glöd i en 
handdukshög. 
De samlas till morgonmöte och det råkar vara en jazzskiva i. ”Jazz på svenska”. Hon 
skrattar mycket, börjar bli piggare. 
De är sju personer som anmäler sig till morgonturen. Henning kommer förbispringande 
när de kommer ut genom dörren. Sylvia skuttar fram, lätt som ett litet djur till hans 
sida. Som en hund löper jämsides med sin matte. Han verkar inte ta någon notis om 
henne. Hon verkar inte längre medveten om gruppen. Maria iakttar henne. Sylvia tittar 
på honom, springer framför, jämsides. Duckar sitt huvud framåt i ett fruset leende. 
Henning löper vidare i sin trans och Sylvia sluter åter till gruppen. Hon är en bit till 
höger, sedan framför dem, efterskrattar, pustar ut, ler. 
Hon frågar Simon varför han inte har någon jacka på. ”För att jag kan”: svarar han. I 
morse var han sammanbiten. Varje gång han hamnade i någons synfält ”råkade” han 
föra handen över ansiktet. Som för att dölja något. Maria hörde att han ville ha 
Oxabenz. Lugnande. Nu är han väldigt självsäker här ute i morgonsolen. Klockan är nio. 
Hans väldigt små sportiga solglasögon sitter som ett streck i överkant av hans ansikte. 
Håret är nytvättat och vajar som en bomullsblomma. 
De promenerar i fågelreservatet. Det ser mer ut som en savann eller en stäpp. En tydlig 
grusväg leder dem genom terrängen. Man kan ta den långa turen eller den korta. Eller 
mellanturen, och dessa går att kombinera halvvägs, så hon kan inte riktigt överskåda 
det. 
Simon hade skapat sin egen väg när han var ny på sjukhuset. Hade kommit in sju kilo 
tunnare för ett par månaders sedan. 
Han har en krökt hållning, tighta kläder och en stor halsduk virad runt halsen. Har en 
bachelor i filosofi och skriver fina dikter. Nästan ingen haka. Den räcker bara ett par 
centimeter ut från halsen och hans karaktär ser kanske skojig ut? Speciellt när hon 
föreställer sig honom skapa nya vägar genom reservatet. Hög på benzo hade han fått 
med sig hela gruppen ut i “vildmarken” eller sumpmarken. Hon skrattar inombords. 
Maria älskar morgonen. Dess tidiga rop. Frosten på marken när solen ligger på. Några 
fåglars sång. En nyvaken chaufför korsar parkeringsplatsen. Hennes kaffe ryker i 
morgonkylan.
Efter lunch har hon sin dagliga kvot av åtaganden och får lov att arbeta i två timmar 
varannan dag. Hon var dock i ateljén igår, men bestämmer att åka dit även denna dag. 
Tre timmar. Överskrider med en timme. Men tre timmar blir perfekt. Klockan fyra har 
Pia filmvisning. Det blir trevligt, så kan Maria hälsa på henne. Jag ringer pappa på vägen 
in, tänker hon. Hon tycker att han pratar onödigt mycket och ser det som ett 
friskhetstecken. Hon har klamrat sig fast vid hans trygga röst. De har pratat så ofta som 
möjligt och deras band har vuxit sig starkare än någonsin. 
Hon har solglasögon på sig och solen skiner genom de öppna rutorna. Bilen känns lätt på 
asfalten och det är nästan för varmt för att ha jacka. Hon tar av sig mössan. 
Framme vid skolan strömmar just folk ut från kantinen efter lunchen och hon byter 
några snabba ord med Johanne, innan hon hälsar på någon ny. Maria kommer på att tre 
timmar är kort tid och skyndar till ateljén. 
Hon hänger ut sina “blueprints” i solljuset och kokar kaffe. Lånar av någon. Hon har med 
olika sorters lim fäst väv på en metallplatta. Väv som vi brukade skydda våra väggar 
med på åttiotalet. Sedan har spackel applicerats över den. Det kändes lite som att 
radera tid.
Med två kemikalier, som bildar en gröngul vätska har hon sedan penslat över spacklet. 
Plattan har sedan placerats i ett mörkt rum i ett dygn och nu är den redo att påverkas 
av solen. Printsen skall stå i fönstret i en halvtimme och hon ställer sitt alarm. 
Den portabla metallväggen ligger över arbetsbordet likaså spacklad, men av större mått. 
Hon slipar och borstar. Ett monotont arbete som får henne att försvinna iväg: “Låt oss 
tala om en specifik tid. Det slitstarka täcker kärnan. Har du någonsin hört uttrycket: det 
sitter i väggarna? Jag måste förbli processen trogen trots att underlaget vill visa upp sig. 
Korroderat till snöflingor av spröda porösa och vattenhaltiga järnoxider. Rost”.



Rost har trängt upp genom spacklet och väven. Som ett förflutet som tvingat sig upp till 
ytan. Kaffekoppen står rykande het på bordet och hon slänger en plastpåse över den så 
att det inte skall komma damm i. Hon målar och slipar snabbt. Kompositionen hade hon 
redan tejpat upp igår. En kantig men stor form som liknar en våg eller ett avlångt yin 
och yang mönster. Hon känner av ett bra temperament och fadear ut den lätt rinniga 
färgen i en hackig linje längs med tejpen. Ibland över den. Hon känner på sig att det har 
gått en halvtimme. Timern måste vara ur funktion? Plattorna ser svärtade ut. Undrar om 
de kommer att bli blå? Hon sköljer plattorna och den gulgröna färgen rinner av. Gnuggar 
med en svamp och gnider med sina händer. En klar tunn koboltblå börjar visa sig. Som 
solen har målat. Den är underbar. Eller är den helt innehållslös? Hon sköljer mer, men 
med en rädsla för att spacklet skall lösas upp, och gnuggar försiktigare. Hon hänger dem 
på tork och tittar åter över metallväggen som ligger över bordet. Är det klart nu? Hon 
hänger upp plattan, blueprinten. Vad är detta? En femtion/femtio komposition. Är detta 
helt intetsägande? Men solen har ju målat den … 
Hon tänker på en låt som hennes vän döpt efter Albert Ayler. Mankan sjunger “ …och 
stirrar in i solen tills blicken suddas ut”. 
Den portabla väggen på bordet ser så tom ut. Det är bara en yta, men den är 
genomsyrad av tid. Hon ser över sina verk, men blir yr och måste sätta sig ner, hör 
fläktarna från … hon vet inte vart. Måsarna skriker, någon slänger soppor. Ett barn 
skriker avlägset. Eller är det ett mekaniskt ljud från någon leksak? Det verkar vara 
någon som spelar klipp på sin telefon. Hon som spelar skrattar och Maria kan inte förstå 
varför. Hela hennes väsen skjuter bort människor som magneters lika poler. Hon 
påminner sig själv om varför hon skapar. Att hon har haft ett moment med väggarna, 
men lyckas inte helt övertyga sig.



Dagen är lång. Det är två timmar fram till middag. Efter den skall hon sova hemma på 
prov en natt. Det pirrar i magen. Att dagen är så lång, det har hon aldrig upplevt förut. 
En tanke slår henne angående energi. Det kan kännas som att något lägger sig rätt i 
henne bara energin kanaliseras rätt. Hur tydligt det är att den blockeras av olika 
fördämningar. Trötthet kan uppenbara sig som ett spöke vid beröring av något 
obearbetat. Paradoxalt nog behöver hon energi för att bearbeta sig själv. De säger att 
hon skall bygga en grund. Men existerar det? En grund?
Hon vet att när hon till exempel är oärlig trots att hon har intentionen att vara ärlig så 
hemsöks hon. Det som tyckte vara på det klara var inte så klart. Hon kan med ärlighet 
ta ett steg närmare kärnan eller grunden. Men hur vet hon vad som är ärligt?
Det finns grundvalar, normer. Behov. Men en riktig grund? Tankar om vad Benoit 
Mandelbrot sade infinner sig. Att allt springer ur en exakt formel som trots sin precision 
kan spåra ur. Kaos uppstår ur intet. Komplexitet uppstår spontant. Hon tänker inte 
låtsas förstå någonting. Ingenting. 
Hon kan behöva tre dagars vila innan hon vet vilka tankar som rör sig i henne huvud. 
Det kan vara som att hon har stampat foten genom vatten, träffat botten och grumlat 
vattnet. Vibrationen får dyn att explodera som en stjärnhimmel innan den långsamt 
lägger sig på botten igen. Hon kan bara stå still, tills vattnet blivit klart. Hon tar sedan 
tankarna till sig och upplever en kontroll när hon vet vad som florerar där uppe. Andra 
dagar kan det räcka med en snabb tillbakablick för att hon skall förstå att det inte finns 
något att tänka över. 
Maria är trött idag efter skiftet till sommartid, men hon gick med på morgonturen efter 
frukost. Sedan lade hon sig att vila. Eva kom in och väckte henne. De försöker lägga upp 
en plan för hur de skall fortsätta henne behandling. Det har gått snabbt för Maria säger 
hon. Hon tycker att Maria skall fortsätta arbeta med en psykolog där de skall fokusera på 
hennes uppväxt snarare än diagnoser. De är bara symptom. 
Hon lades in under etiketten “psykos” och “mani”. Häromdagen kom hon på att manin 
lika bra kan vara passion. Hon ser inget fel i det, men vet att det tar mycket energi av 
henne. Att studera på en skola där hon befinner sig i ett stort socialt sammanhang 
dränerar henne än mer. När hon arbetar tar det allt. Hon blir trött, men hennes kropp 
signalerar inte det utan i ett missnöje som gör att hon pressar sig själv ännu hårdare. 
“Manins” första varningstecken är missnöje. Hon förstår nu bättre varför hon har haft 
svårt att anpassa sig till samhällets normer. 
Sylvia kommer in i köket och avbryter hennes tankar. Hon säger:- jag har köpt en 
android telefon, för jag har köpt spotify. Så nu har jag både Abilify och Spotify. Sen 
kiknar hon av skratt.
Halva tankar
Det ser annorlunda ut på avdelningen nu när hon sovit hemma en natt. I hennes 
korridor skådar hon över en grupp människor som sitter spridda över de allmänna 
ytorna. De ser ut att ruva. Hon tänker att de är drogade. Så tysta. En nyinskriven sitter 
inlindad i sitt täcke. Från detta perspektivet vänds myntet. Men hon själv är också 
alldeles tyst. Skön på medicinerna. Hundarna står utanför på rastgården och gläfser mot 
Sylvia. Marias läkare gör henne huvudbrydd med frågor om perception. 
Hon funderar över produktion. Kan man komma fram till något om man inte ställer 
frågor till en mottagare? Hon vill inte vara ensam med sina frågor. Frågor till en annan 
människa kräver utformningar och förenklingar. Också bakgrundsförklaringar. Men det 
kan sätta käppar i hjulen för att vara autentisk. Men kanske är det vägen? Hon hör sig 
själv formulera sina frågor när hon talar med en annan människa vilket gör det enklare 
för henne att svara på dem själv. 
Hur lever jag? Hon tror inte att hon hade kunnat undgå sina neuroser. Egna 
undersökningar har lett till att neurosen tycks ligga latent eller märkbar hos vissa 
människor och kan utlösas av en viss händelse. Nervsystemet kan svara på en impuls 
som ligger djupt inom. Kan vi evolutionärt vara de överlevande tack vare våra neuroser? 
Den råtta i skogen som är mest rädd överlever längst. Den mus som står kvar och 
gnager när en gren knakar blir uppäten först. Dagens torgskräck tycks härstammar från 
faran att vistats på ett öppet fält. Mani är kreativitet. Är vi “sjuka” de överlevande? Har 
de andra dött ut?
En man på avdelningen som kom från en tillsynes fläckfri bakgrund hade berättat för 



henne att han som barn hade ett starkt behov av att vara någon, och det skulle ske med 
hjälp av fina kläder som han inte hade råd med. Så han stal. Femton år senare, 
kleptoman, bankrånare. Stimuli. Den evigt återkommande plattformen. Att falla för 
stimuli i en värld full av utbud. Tillgång är ett problem. Det skrämmer henne när hon ser 
sig omkring och tröstar sig med ord från förebilder men ryggar tillbaka vid nästa tanke. 
Hur gick det egentligen för dem? “Man känner trädet på dess frukt”. Hon kommer 
tillbaka till den egna intuitionen och minns ett samtal med en katolsk prost som inte 
kunde särskilja intuitionen från egot. Det förvånade henne. Om jag häver blockaderna i 
form av rädslor och bitterhet? Raderar framtiden och det förflutna och fokuserar på 
någonting utanför mig själv. Är jag då inte i kontakt med intuitionen? Men kommer att 
tänka på begreppet altruism. Hon ruskar på huvudet.



Tanke är tid

Dagen är lång. Det är två timmar fram till middag. Efter den skall hon sova hemma på 
prov en natt. Det pirrar i magen. Att dagen är så lång, det har hon aldrig upplevt förut. 
En tanke slår henne angående energi. Det kan kännas som att något lägger sig rätt i 
henne, bara energin kanaliseras rätt. Hur tydligt det är, att den blockeras av olika 
fördämningar. Trötthet kan uppenbara sig som ett spöke vid beröring av något 
obearbetat. Paradoxalt nog behöver hon energi för att kunna bearbeta sig själv. De 
säger att hon skall bygga en grund. Men existerar det? En grund?
Hon vet att när hon ljuger, trots att hon försöker vara ärlig, så skapar hon ofta omvägar.
Det som tyckte vara på det klara var inte så klart. Hon kan med ärlighet ta ett steg 
närmare kärnan eller grunden. Men hur vet hon vad som är ärligt?
En riktig grund? Tankar om vad Benoit Mandelbrot sade infinner sig. Att allt springer ur 
en exakt formel som trots sin precision kan spåra ur. Att kaos uppstår ur intet. 
Komplexitet uppstår spontant. Hon tänker inte låtsas förstå någonting. Ingenting. 
Kan behöva tre dagars vila innan hon vet vilka tankar som rör sig i henne huvud. Det 
kan vara som att hon har stampat foten genom vatten, ner i botten och grumlat sikten. 
Fått dyn att explodera som en stjärnhimmel tills den långsamt lägger sig på botten igen. 
Hon kan bara stå still, tills vattnet blivit klart. Tar sedan tankarna till sig och upplever en 
kontroll när hon vet vad som florerar där uppe. Andra dagar kan det räcka med en 
snabb tillbakablick för att hon skall förstå att det inte finns något att tänka över. 
Maria är trött idag efter skiftet till sommartid, men hon gick med på morgonturen efter 
frukost. Sedan lade hon sig att vila. Hennes handläggare kom in och väckte henne. De 
försöker lägga upp en plan för hur de skall fortsätta behandlingen. Det har gått snabbt 
framåt för Maria, säger hon. Tycker att hon skall fortsätta arbeta med en psykolog där 
de skall fokusera på hennes uppväxt snarare än på diagnoser. De är bara symptom och 
samlingsnamn. Som en fingervisning över vilken bokhylla på stadsbiblioteket man hon 
skall börja reflektera kring. 
Hon lades in under etiketterna “psykos” och “mani”. Häromdagen kom hon på att manin 
lika bra kan vara passion. Ser inget fel i det, men vet att det tar mycket kraft. Att 
studera på en skola där hon befinner sig i ett stort socialt sammanhang dränerar henne 
än mer. Arbetet tar allt. Hon blir trött, men hennes kropp signalerar inte det. Utan; i ett 
missnöje - som gör att hon pressar sig själv ännu hårdare. “Manins” första 
varningstecken är missnöje. 
Sylvia kommer in i köket och avbryter hennes tankar. Hon säger:- jag har köpt en 
android telefon, för jag har köpt spotify. Så nu har jag både Abilify och Spotify. Sen 
kiknar hon av skratt.



Halva tankar

Det ser annorlunda ut på avdelningen nu när hon sovit hemma en natt. I korridoren 
sitter en grupp människor spridda över de allmänna ytorna. De ser ut att ruva. Hon 
tänker att de är drogade. Så tysta. En nyinskriven sitter inlindad i sitt täcke. Ett intensivt 
men avlägset skrik hörs från andra avdelningen. Från detta perspektivet vänds myntet. 
Men hon själv är också alldeles tyst. Skön på medicinerna. Hundarna står utanför på 
rastgården och gläfser mot Sylvia. Marias läkare gör henne huvudbrydd med frågor om 
perception. 
Hon funderar över sin produktion. Kan man komma fram till något om man inte ställer 
frågor till en mottagare? Hon vill inte vara ensam med sina frågor. Frågor till en annan 
människa kräver utformningar och förenklingar. Också bakgrundsförklaringar. Hon hör 
sig själv formulera sina frågor när hon talar med en annan människa, vilket gör det 
enklare för henne att svara på dem själv. 
Hur lever jag? Hon tror inte att hon hade kunnat undgå sina neuroser. Egna 
undersökningar har fått henne att tro, att neurosen tycks ligga latent hos vissa 
människor och kan utlösas av en viss händelse. Nervsystemet kan svara på en impuls 
som ligger djupt inom. Kan vi evolutionärt vara de överlevande tack vare våra neuroser? 
Den råtta i skogen som är mest rädd överlever längst. Den mus som står kvar och 
gnager när en gren knakar blir uppäten först. Dagens torgskräck tycks härstammar från 
faran att vistats på ett öppet fält. Mani är kreativitet. Är vi “sjuka” de överlevande? Har 
de andra dött ut?
En man på avdelningen som kom från en tillsynes fläckfri bakgrund hade berättat för 
henne, att han som barn hade ett starkt behov av att vara någon, och det skulle ske 
med hjälp av fina kläder. Så han stal. Något i honom svarade på den stimulansen. 
Femton år senare, kleptoman, bankrånare. Stimuli. Den evigt återkommande 
plattformen. Att falla för stimuli i en värld full av utbud. Tillgång är ett problem. Det 
skrämmer henne när hon ser sig omkring, och tröstar sig med ord från förebilder men 
ryggar tillbaka vid nästa tanke. Hur gick det egentligen för dem?



Vågor

Lydia föreslog att de skulle steka gårdagens våffelsmet till frukost. Det är trevligt och 
smakar fantastiskt, men det känns som att hennes huvud är under en ostkupa. Hon har 
sovit hemma i natt för tredje gången, men orkar ingenting. Hjärnan vill bara släckas 
ned. De byter medicin på henne nu. Från Quetapin till Abilify för Quetapinet gör henne 
trött. De senaste dagarna har hon brukat sin kvot av Oxabenz, Revoltrin och extra 
Quetapin. Hon får Abilify i flytande form och dricker den. Hennes axlar värker och 
nacken är stel som sten. Ögonen är utmattade och vilar inbäddade och svullna i 
ögonhålorna. Hon har gått upp i vikt, tolv kilo och känner sig oattraktiv. Det dagliga 
intag på sexhundra milligram Quetapin, femton milligram Abilify. Fem tabletter och totalt 
tjugofem milligram Oxabenz samt tvåhundra milligram Zoloft. På detta, hennes 
konstanta intag av nikotin, koffein och suget av sötsaker. All den här skiten är i hennes 
kropp. det känns som att hon bär för starka glasögon och magen utsöndrar gaser som 
luktar ren avföring. Hon mår illa och det låter som att grannen går med högklackade 
skor längs väggarna. Maria beslutar sig för att åka tillbaka till sjukhuset. 
Väntar nu på att medicinerna skall fästa. De som har gjort henne så trött de senaste 
dagarna. Ett moment tjugotvå med modifikation. Städerskan passerar henne. Hon har 
endast sett Maria sitta med slutna ögon utanför medicinkuren den senaste tiden. Eller i 
hennes säng. Men hon hälsar på Maria, ler och städar vidare. 
Utanför sjukhuset längs kanalerna i Christianshavn lever Malin som hon träffat några 
gånger i friskt tillstånd. Ren som en blomma och med höfter som ett rådjur. Hennes 
blonda hår doftar friskt av schampo och balsam och hennes bröst är mjuka som siden. 
I naturen stiger vattennivån. På stenarna samlas snäckor som bildar vassa små 
bergspartier. Samma sten som samlat sol är nu begraven av vatten. Gräsmattorna har 
börjat gro och prunkande slätter av vitsippor viker tillgivet ut sig mot solen. Änder flyger 
i par och en gråhäger sveper förbi bakom grenarna. Körsbärsträden knoppar inte än, 
men förvarna om en symfoni i Churchillparken. Och Havefruen har återfått turisternas 
blickar. 
Hon andas tungt, fångad i sin kropp. Benen tjocka och stumma. Andas som med hjälp av 
respirator, jämna och suckande andetag. Halvt öppen mun. Tungan fuktar läpparna. Det 
är allt. Resten av kroppen är stilla. 
Grips av en sekunds panik men det sjunker åter undan. Käkarna är ömma och sinnet 
som ett öppet sår. Medicinerna har börjat verka och aggressionerna börjar avta.
Bild 4: Ankor flyger i par
Bild 5: Tre ankor
Hon tänker över tiden på Stenosgade. Maria skrev på baksidan av en trasig golvsockel. 
“Alla rädslor var bara en lögn. Låt tiden avgöra”. Hon har ingen tilltro till den nu även 
fast det må vara en form av sanning. Även om logiken talar för det. Logik, kan hon lita 
till logiken? Det är logiskt att en bok som faller från handen inte faller genom bordet, 
men inte enligt fysiken. Det vore ologiskt om hon skulle slå. Handlar inte på det sättet 
och har aldrig gjort det. Blir inte varaktigt sinnessjuk även fast hon fruktar det och 
ibland ramar in i vansinnet. Kör inte in i bergväggen. Vet att hon inte vill dö. Hon har 
väldigt mycket kvar att göra och vill fortsätta. Men hon darrar av skräck av den starka 
dragningskraften att slita ratten helt till vänster körandes på motorvägen. Risken finns. 
Stå ut med ovisshet. Hon behöver människor och människor behöver henne. Det är 
logiskt att hon blir trött om hon arbetar för mycket. Det var logiskt att hon kände oro 
inför utställningen samtidigt som hon samtidigt hade en vag boendesituation. Ändå 
måste hon intellektualisera dessa fakta för att särskilja känslan från en abstrakt ångest. 
Allt rör på sig. Existerar en statisk grund? En grund som hon kan bygga sin värderingar 
på. Maria vet inte vad som väntar henne. Hon är längst fram i tiden. 
Nu i hennes rum tänker hon på att de arbetar för sakta. Hennes öron värker och bultar 
som av feber. Hennes hjärna utmattas av det enklaste minnet. Men någonstans tror hon 
att hon lär sig någonting. Hon kan bara göra vad hennes sinne spontant flyter mot. Det 
tar kraft att gå mot den egna viljan. 
Hon vill minnas någonting nu. Någonting som hon ville berätta. Försöker men det är 
lönlöst. 
Maria har en referens till lugnet. Hennes dagbok. Däri står det att hon haft haft två 



veckors frist. Igår kände hon sig reda att ge sig av. Men nu är hennes hjärta brustet av 
sitt misslyckande. Misslyckandet av att leva. Tankarna går åter mot döden men hon 
vänder snabbt. “Jag är inte så förljugen. Jag älskar ju livet, det vet jag”.
Det slog henne tidigare idag hur mycket hon älskar konsten. Blir rädd när hon förstår att 
det måste skapas ett nytt förhållningssätt till den. Hennes liv är uppbyggt kring den och 
det uppstår så klart ett tomrum. Ett rum som gör plats för tankar. Konsten är ett sätt att 
leva. 
Hon får en förnimmelse om att vara ensam i sin lägenhet. Men är lika ensam nu i sitt 
huvud. Fast här kan hon förlita sig på alarmknappen bredvid hennes säng. Om hennes 
hjärta skulle sluta slå. 
Vad var nu den där tanken? Jo, “så länge jag inte kan språket” sade pappa. Så 
fantastiskt han sade det. De satt på ett vare på Vesterbro och talade öppet. Ett resultat 
av fyra dagars samtal. Han talade om sina resor och vad de betydde för honom. De 
fungerar som ett vattenhål från hans dagliga sysslor som han skapar. trots att han inte 
arbetar längre så har han tidningar att läsa, program att se, bildelar att reparera. Han 
hinner knappt med. Men när han får sitta med en café au lait i Grekland kan han slappna 
av. Han kan fördriva dagarna med promenader och mat utan att dra på sig måsten. “Så 
länge jag inte kan språket så känns allt exotiskt”. På samma sätt har hon det i sitt 
arbete. När hon har lärt sig “språket” är hon inte lika sökande, förundrad eller oviss. Hon 
skrev snabbt upp det på en lapp och pulade ner den i plånboken.
Maria upplevde för en halvtimma sedan vad som skulle kunna varit det sista andetaget. 
Henne armar värker verkligen. Vad är det som sker med henne? När kan detta vara 
över? Hon skäller på sin omgivning och kallar dem för riktiga elakheter. Det är för 
mycket. Hon vet inte hur många gånger hon har sagt det nu. “Jag orkar inte mer”. Hon 
ber; snälla låt det vara över. Tänk på de goda dagarna. Tänk på dina drömmar. Din bild. 
Hon drömmer om ett hem där hon har sina böcker. En bokhylla skall vara montera på 
väggen alldeles intill sängen så att hon kan snegla över bokryggarna innan hon somnar. 
Ett komprimerat innehåll. I vardagsrummet skall hon ha en stringhylla intill sin röda 
läsfåtölj i röd manchester med aktuella författare och konstnärer. Golvet skall slipas och 
toalettväggen skall målas om. Köket är rengjort och på fönsterbläcket står färska 
grönsaker. En matbutik ligger just nedanför och hon skall leva ett stillsamt liv. Ett liv 
med henne varma vänner som hon kan vara tyst med, och hon väljer ofta ensamheten 
just för att hon trivs med den. Nere på hörnan ligger en kaffebutik med bönor från alla 
världens håll, och kanske har hon en liten flaska rom i skåpet. 
Hennes säng, hennes alldeles egna säng med tjock madrass och en aning lyxiga lakan. I 
garderoben finns ett smarsmakat urval av behagliga kläder samt en klänning, en svart 
Max Mara. Hagaparken ligger i närheten och motionsrundorna har gjort henne slank och 
vacker. Hon mår bra. Psykosen har helt tappat sitt grepp och hon inser det absurda i 
hennes tidigare rädslor.
Hon kan inte förstå att hon är kvar på här. Njuter av stillheten och går och hämtar en 
frukt. Maria får påminna sig om att hon är på ett psykiatriskt sjukhus. Hon är inte frisk? 
Och så startar de paradoxala tankegångarna återigen. 
Hon får några piller till i medicinkuren. Slinker ner sin sömntablett i ärmen och skall 
njuta av ruset. Hon skall inte sova än. 
De sitter tillsammans, eller dansar sakta vals. Chopin - Nocture No.2 i E flat major. Så 
som han trycker på tangenterna dansar du Malin. Det softar kaffe. Det står urdruckna 
koppar på bordet. Du ler. Vi är i min lägenhet. Hon drömmer. 
Vaknar utvilad på morgonen och har inga referenser till gårdagen. Lämnar in sin bil på 
en verkstad några kilometer bort och tar en joggingtur från Amagerstrand tillbaka till 
Sundby, Digvej. En vän ringer och de samtalar en stund innan hon känner av 
ansträngningarna. Det svåraste är att acceptera att hon inte orkar så mycket. Hon har 
svårt att känna av det. Är nöd till att schemalägga dagarna efter rimliga kvoter. Hon 
klarar ungefär två timmars ansträngning per dag, men vet inte säkert vad som är 
ansträngande. Det är som att de just tagit bort gipset från hennes brutna ben. Hon skall 
nu öva upp musklerna så att hon kan gå igen. Men frågar sig fortfarande - mani: Hon 
undrar om det är passion? Psykos: undrar om det är en vidöppenhet? Besatt: Kan det ha 
varit att älska?



Förminskad värld

Maria står hemma och röker vid sin franska balkong. Huset mittemot är av röd tegel och 
den breda vägen utanför henne ger associationer till en landningsbana. Wittenbergsgade 
sträcker sig ungefär en halv kilometer innan den viker av mot Amager centrum. Mannen 
i lägenheten mittemot ber sin aftonbön bakom hans svarta parabol. Hon andas in kort 
och häftigt. Där nere kommer Simon gåendes? Men nej, det var inte han - men de har 
samma färg på luvan. Hon tycker fortfarande han är skrämmande lik Simon. Men vad 
skulle han göra ute från sjukhuset? Och där kommer ju Sylvia!
Vad är det som händer? Nästa människa hon ser trot hon återigen är en patient från 
avdelningen. Hon stänger balkongen och sätter sig vid skrivbordet. Skriv om de goda 
dagarna. Skriv:
“Jag står och väntar på Trekantens nybyggda tågstation i Malmö och ser på det 
nyinstallerade konstverket. En ljusstrimma förflyttar sig med teknikens hastighet över 
metroväggarna. Jag är lugn. Markbart lugn. Det är en doft, eller en känsla. Eller jag är 
bara där. Jag är vacker. Jag är ovetande. Jag är längst fram i tiden. 
Någonstans där bodde Malin. Jag älskar henne, fast jag inte sett henne på åtta år. Väl 
tillbaka i Köpenhamn rör jag mig fritt på gatorna. Andas in luften i ett annat land. Det 
doftar annorlunda. Det känns mer kontinentalt. Nere på gatan står stolarna uppradade 
mitt på körbanan. Bilarna får masa ihop sig och dela fil vid möte, för kafét har öppnat. 
Uppe i mitt rum doftar det bruna plastgolvet av såpa och sur svabb. Lakanen är 
nytvättade och kläderna ligger för första gången i en vit gammal Ikea-garderob. Jag har 
sex böcker med mig. “Anteckningar om Joseph Brodsky” av Bengt Jangfeldt, Joyce Carol 
Oates dagbok, Doris Lessings “Det femte barnet”, Luc Tuymans “Against the day”, 
Sartres “Äcklet” och en resesbok: “Culture shock Russia”.
Tre vita tulpaner har jag köpt och de står i fönstret. Jag är igång med att koppla in 
högtalare till datorn. Rummet är tomt förutom en säng som står pressad mot väggen. 
Har lagt mitt vita indiska tyg, som jag fick av Anders över den och det passar bra med 
de gräddgula tapeterna. Brevid sängen står ett runt bord med en broderad cirkelformad 
vit duk på. På duken står en skev lampa. Hatten är senapsgul och ingrodd av damm och 
brännmärken. 
Jag gillar rummet. Golvsocklarna är höga, vita och ramar in den bruna gamla 
plastmattan. Att placera en matta på den skulle förstöra den här enkla inbjudande 
bilden. 
Jag sitter på sängen och kikar ut genom fönstret. De är fina, rektangulära i formen, höga 
men smala. Åh, jag kan minnas doften. Kan känna den i mina näsborrar. Det doftar av 
en tid. Mycket riktigt.
Genom köksfönstret skjuter en kyrka femtio meter upp i luften. En katolsk kyrka med 
vackra tegelfasader och blyfönster som värmer innergården som ett stearinljus om 
kvällarna. 
Bakgården ligger inklämd mellan fastigheter och kyrkan och i den enorma tegelfasaden 
mittemot finns ett ensamt fönster. 
De fem små sjöarna börjar vid gatans slut och svanarna rör sig långsamt tillsammans. 
De har byggt ett bo alldeles vid promenaden. Två måsar dyker baklänges och täcker för 
en hundradel solen, som två svarta silhuetter samtidigt som sjön speglar neon från de 
stora reklamskyltarna på husen. Reflektionerna påminner om en equalizer som vibrerar 
över en nästan statisk yta. 
Det är fest i luften. Det är fredag och jag fortsätter att gå genom staden. Korsar 
rådhusplatsen med sina duvor, Ströget med dess butiker. Det känns magiskt att nästan 
ensam beträda mark där tusentals människor har trängts under dagen. Det doftar regn. 
Jag kan knappt känna att det duggar, men det fuktar min eftersvettningar. 



Hon skriver. 

Pappa hade redan åkt - han hade nog varit där ett tag innan vi kom. 
Vi hade hört om huset. Det hade swimmingpool och förväntningarna var stora. 
Jag minns att jag hade suttit i Karlshamn, där vi för övrigt bara hade bott i ett år, och 
planlagt mitt rum; ritat kartor över rummet jag skulle få. Ganska exakt. Vart soffan 
skulle stå, tevens placering. Varje vinkel och vrå. 
Jag kunde visualisera känslan och ritade mängder av planskisser: hur det skulle vara, 
min systers rum, mitt rum. 
Att arbeta med en sådan ritning försatte mig i full koncentration, en berusning; gav en 
förnimmelse av en möblering som skulle ge mig en stämningsfull tillvaro. Men väl färdig 
var ritningen oftast ofullkomlig. Kanske bara torftigt tecknad, så jag tecknade om den 
mer noggrant, men då kunde andra problem dyka upp: som att teckningen kanske 
saknade spontanitet, eller autenticitet. Jag kunde ju inte flytta möblerna. Något väldigt 
detaljerat kunde ha hamnat kanske bara ett par millimeter fel, och en ny teckning var 
tvungen att ritas. Att klippa ut de bra tecknade delarna för att sedan placera ut dem 
fungerade inte. Papperet veckade sig och en ren ritning kändes mer gedigen. Det var en 
bättre resa att teckna dem, trots den ansträngning som krävdes, och kanske föll jag 
ibland i andra sysslor av ren utmattning. En utmattning av att aldrig riktig nå den där 
iden - av att egentligen vara där.
Möbler behövdes och det som inte fanns önskade jag mig. Jag kunde ju inte ta vilka 
möbler som helst! Det måste vara exakt de jag ville ha. Men de jag fick låna, eller som 
jag kunde inbillade mig att få, kunde gärna testas och överraskningar fick jag. Speciellt 
när min mamma placerade, kanske en lampa någonstans. Som om platsen var den 
gjuten.
Ikea-möbler stod högst på min prioritering. Det måste ha varit katalogerna som hade 
fångat mig. "De kliniskt rena formerna". Jag minns särskilt en tv-bänk som skulle 
komma att inhandlas. Jag hade tidigare fått en tv, en Philips trettiotvåtum widescreen. 
Den var vacker - konvex form av det tjocka glaset, mattsvart plastburk nästan 
rymdskepps-lik, med en ännu mattsvartare av och på knapp! Fyrtio kilo tung.
Ovanpå burken fanns en oval knapp gjuten i mjukplast. Fingret pressade ned en 
millimeter innan det knäppte till och kanalen ändrades. Denna tv skulle få en alldeles 
speciell plats i mitt rum, därav tv-bänken. Hyllorna var av laminatträ, också dessa i 
samma konvexa form som tv:n. Det fanns ett underplan avsett för en vhs-spelare samt 
två sidoplan där kassetterna kunde stå. Två kromfärgade metallstänger verkade som ett 
skelett för hela kompositionen och bar ett hyllplan som eventuellt kunde tjäna som 
avlastningsyta eller kanske en fin plats för en lampa. Jag kunde så klart se det framför 
mig.



Området låg tyst och tomt eftermiddagen då vi kom. En doft av nyklippt gräs hängde 
kvar i luften och en grusgång gäspade under fötterna. Husets gråa fasader gav inget 
vidare ståtligt intryck och asfalten på infarten var uppluckrad och sprucken av 
maskrosor. Till höger om huset stod ett förfallet skjul, nästan igenvuxet. Jag fick 
spindelväv i ansiktet och inget annat än spår av ved fanns där. På husets skuggsida stod 
ett vanvårdat äppelträd och sur fallfrukt, röda äpplen, låg och jäste på marken. Ett plank 
och en trädörr höll baksidan privat och anonym trots växtligheten. Solen hade gassat 
länge på de tjärbruna planken och grindstolparna kändes fortfarande heta trots att det 
började bli kväll. 
På baksidan av huset låg poolen omgiven av raka plank. En fyrkantig ö i den igenvuxna 
trädgården som trängdes runt huset. Fyra tunga pelare bar balkongen som låg lika rak 
och minimalistisk som den randiga solplanen
Det låg en död mus på bassängens botten bland löv och fnas från träden. Poolfiltret 
brummade lågt runt husknuten. En ganska behaglig stämma som kluckade och sörplade 
med jämna mellanrum. Detta och doften av klor gav bakgården en ganska artificiell 
känsla, som att man gick bort från husets trädgård. Men bakom trallen, bakom 
buskagen, skymtade ett utrymme. Om jag tog ett par kliv genom buskarna, med röda 
lena bär, så fanns där en stig eller en ränna. Ett privat och obekvämt ställe som fick mitt 
hjärta att slå lite snabbare. En grågrön invuxen metallgrind hade trasslat in sig i häcken 
och rostat ihop. Den gick inte att öppna. Annars hade jag kunnat promenera rakt ner på 
den öppna gatan. Jag hoppade över grinden och väl nere på gatan kändes det som att 
jag kunde andas igen.

Jag vandrade runt i husets plana ytor och drog handen längs väggarna. De tunna 
luftgångarna under tapeterna skapade den struktur som kändes i rummet. 
Vardagsrummet var avlångt och fiskbensparketten knarrade under fötterna. Höga, vida 
balkongdörrar vette ut mot baksidans enar som tecknade sig svarta, i motljuset mot 
grannarnas hustak. Det tomma rummet kläddes av gräddgula tapeter. Det doftade 
vitrinskåp, likör. Tomt och gammalt. 
I köket fanns en spiraltrappa som ledde ner till källaren. Där nere var marken ojämn och 
sluttade parallellt med ett vågrätt innertak där silver isolerade rör letade sig in i 
gångarna. Husets panna, brun, blank, varm och seriös knäppte oregelbundet i dunklet. 
Nästan längst inne fanns en liten obrukbar bastu. Bänkarna påminde mig om 
avbytarbänken i en ishall och gamla furuplank stank upphettad koda. Här kunde jag ha 
mina grejer, min utrustning, nästan som ett eget omklädningsrum, och den 
associationen skedde som i periferin när jag passerade utrymmet. Som en antydan till 
något, en förnimmelse. Målvaktsbenskydden som jag vunnit genom att skjuta av glöden 
på pappas cigarettfimp. Han hade bränt ett litet hål i en frigolitbit, satt filtret i hålet, 
blåst upp glöden och sagt: -Skjuter du av glöden, så är benskydden dina. 
Här kunde de hänga. Här kunde jag samla mina skydd. Min blåa lagtröja med "Toronto 
mapleleafs", mina tejper, de tjocka ribbade damaskerna. Vita men fläckiga skulle de 
hänga över bänkryggen. 
Jag skyndade mig upp på mitt rum. Trots de specifika anvisningar som lagt grund för 
mina ritningar så var det inte alls som jag hade tänkt mig. Det var väldigt fyrkantigt och 
inte alls så stort. Jag började ivrigt att rodda bland mina grejer. Ställde sängen helt efter 
ritningen. Mammas och pappas Avanti-möbel knuffade jag in över trösklarna. Tung och 
svart med silverhandtag. Blänkande med lådor som gled i perfekt passform. Skåpet tog 
upp hela första väggen. Där stod det, nästan som jag hade visualiserat. Det kändes 
gediget och massivt. Tv:n ställde jag där, provisoriskt, men den passade utomordentligt 
bra trots att sladdarna hängde på hutschens framsida. Till vänster fanns ett fönster och 
därefter en tom vägg. Jag skjutsade dit vitrinskåpet som var av samma stil och sköt 
fram kartongen där jag packat min simbräda, mina bilar, skivor samt en signatur av 
Wayne Gretsky. Pappa hade i hög feber med näbbar och klor sökt upp Wayne, då de 
bodde på samma hotell i New York. Han hade väntat i lobbyn tills superstjärnan dök upp. 
Med en hand, utan att hålla i papperet, hade han likgiltigt ristat ner sina bokstäver. Nu 
stod det där, lutat inne i skåpet. Det såg trots innehållet tomt ut, men det skulle fyllas. 
Sängen stod nu rätt: mitt ut i rummet. Ett sängbord av valnötsträ stod bredvid, och det 



var alldeles för högt. Mamma föreslog att vi kunde ställt dit en fåtölj och ett runt 
bastbord, men jag tvekade. Det kunde bli för trångt. Alla möbler var nu i alla fall 
utplacerade på sina positioner. Jag tog ut de tunna slitna hjulen som jag hade bytt till 
mig, lutade min första skateboard mot väggen och sköt dit lådan med mina verktyg: 
pappas skiftnyckel, en sexkantsnyckel och grepptejp. Men han kom in i rummet just då 
och behövde den till någonting. Tommare. 
Sängen behövde bäddas för att jag skulle få ordentlig överblick. En matta skulle jag 
också behöva. Jag fick låna en som inte alls var som den jag hade tänkt mig. Den äkta 
persiska matta som mamma och pappa hade till sin soffgrupp var den jag hade sett 
framför mig. En trasmatta låg nu på golvet. Allt skar sig, men jag fick ta det lugnt. 
Vitrinskåpet stod lite på sned, golvet var ojämnt just där det stod. Väggarnas gulaktiga 
färg gjorde att mitt blå sängöverkast såg fånigt ut. Garderoben kändes fortfarande tom. 
Pappa skulle ställa sitt kassaskåp där. Ett litet grönt visserligen men det inkräktade på 
mitt område.
Jag började omsorgsfullt att packa upp alla mina ritpärmar, alla teckningar. Trots den 
utrensning jag hade gjort i Karlshamn så packade jag upp en del överflödiga prylar som 
jag inte visste var jag skulle ställa: trådar, armband, tom två stickpinnar, min 
hemmagjorda tavla kändes passé. Den hade hamnat vid sidan om min kategorisering. 
Hutschlådorna tjänade inte bra till arkivering. Det blev rörigt och jag kunde inte känna 
den ordning som krävdes för det helhetsintryck som rummet skulle ha. Mamma kom in 
och hjälpte mig, började tålmodigt packa upp och ställde pärmarna lutade i en av 
skåpshyllorna. Plötsligt kändes det som att pärmarna inte var så spretiga och otämjbara 
som jag hade tyckt. De stod bra där, lutade i Avanti-skåpet. Jag blev lugn när jag tittade 
på dem och fick till och med lust att bläddra i dem. Ritningen kändes inte längre till bruk. 
Rummet var av helt annat slag än jag någonsin kunnat föreställa mig. 
Trots att jag hade samlat mina teckningar i pärmarna och att det hade känts bra så i 
nästa blick, i relation till sängen, så var de tvungna att gömmas. När mamma hade gått 
lade jag ner dem i en låda och funktionen var nu som bortblåst. Jag skulle komma att 
behöva öppna lådan och ta upp pärmarna istället för att bara dra ut dem ur hyllplanet. 
Det såg tomt ut. Igen. Jag gick in i mammas rum, fann en hög med böcker: -Behöver du 
de här?
- Nej de kan du ta, de kan du få ha på ditt rum om du vill.
Det var gamla uppslagsverk och hästböcker samt en och annan kokbok. Men alla gick i 
en vit grå skala. Jag sköt in dem i mitt hyllplan. De passade till rummet! Innehållet 
gjorde mig detsamma. Så bra det såg ut. Hutschen, tv:n och böckerna, nästan som en 
station eller en enhet i kontrast mot den vita dörren i kombination med mittenfönstret 
som vette ut mot buskaget. När jag kom tillbaka från mitt toalettbesök stod där en liten 
blå keramikvas med en stav i. En liten trästav med en fjäder knuten på längst upp. Jag 
tittade skeptiskt på den, lät den stå, men lät blicken oroligt gå tillbaka till byrån medan 
jag bäddade sängen och vände överkastets grå enfärgade sida upp. Jacky kom 
tassandes in i mitt rum, viftade på svansen och kollade på mig samtidigt som han lyfte 
lite på huvudet, som en antydan till ett skall. Jag öppnade dörren och han sprang ut på 
tomten. Det var fint väder ute, men vinden blåste och jag frapperades av  en känsla. Av 
höst. En bild gjorde sig påmind: jag var liten och stod på tomten hemma i Bromsten och 
bara ville in men var tvungen att vara ute och leka. 
Jag hörde mamma och pappa nedifrån baksidan och sprang dit. Pappa stod med en håv 
och rensade poolen. Jag såg hur han fångade upp den döda råttan som tycktes falla 
sönder i färd mot ytan och mamma tog emot den i en plastpåse och slängde den i 
soptunnan. Vattnet kunde inte tömmas, då skulle bassängens väggar ge vika. Den skulle 
nu stå med en hög klorhalt för att sedan tvättas invändigt med en svamp. Pappa vred 
om nyckeln till poolskyddet som hackande och slö slöt ytan från himlen. Jag insåg med 
detsamma att man kunde simma under poolskyddet.



Pratar med vänner.

Vad jag återkommer till är tid - rytm. Att det finns en så påtaglig känsla av tid i vidare 
bemärkelse. Det ger en slags svindlande evighetskänsla. Ingenting förändras, men allt 
förändras. Oavsett så tär materian eller kropparna på den. Pressas in från barndomen. 
Jag har befunnit mig vid den typen av krossbanor. Ett sammanhang. Samtidigt är jag 
medveten om att jag väljer ämnen efter något allvarligare. Utvalda i redigeringen. 
Röster för att minnas. Men resultaten är konstruerade och klippta. Att göra med 
händerna medan samtalen pågår. Som en komposition av rytm och intensitet. Som en 
låt eller en hängning av en utställning. Bild efter bild. Som de färgranna plattor som 
lyfter och faller i en equaliser. Att allt sker i många aktiva staplar. Något tvångsmässigt. 
Lämna resultat tänket helt. Släppa kontrollen.
Vad blicken kommunicerar - en fåfänga. Jag vet inte om det är himmel eller hav. Något 
så förföriskt, fast det är helt mekaniskt. Just som den kroppen. Talar utan text eller ljud. 
Då såg jag språket tydligare. Det militäriska tillsammans med de pojkaktiga rörelserna. 
Det blev tydligare att det är liknande behov allt springer ur. Ett yttrande utan grund. 
Man vill tillhöra en gemenskap. 
Om jag avslöjar mig själv är det en själv-utveckling. Det är vissa passager som känns 
väldigt förtätande. Hur de ställs mot varandra. Det blir svårt att tänka bort: så här 
konstrueras genus-stereotyper. Men det går att lägga analysen på fler nivåer. 
Associationer som är objektifierande samtidigt som de är existensiella. Men de springer 
ur samma punkt. Behov. 
Jag vill vara oantastlig. Jag lever ju så, att jag skall vara så oklanderlig som möjligt. Det 
skall vara en uppsättning, en konstitution som är så väl byggd att det aldrig rasar. Trots 
att tävlandet är en grundsten i min konstitution. Jag är skadad. Kan skylla på tillgång. 
Det hela kanske bara är ett berättigande. En kontroll. Att kontrollera.
Nu är jag i en tankekedja - för jag har kommit fram till att mitt hjärta måste slå lugnt. 
Mycket av min tid går till att hålla handen på hjärtat. Att andas tills jag inte känner det 
slå längre. 
Hur förhåller vi oss till etiketter och vad gör det med människor? Beteenden, - är det 
sätten att behandla saker på eller är det upphovet till problemet? Apropå tvivlen som 
finns när det kommer till att lita till minnet. Att själva varandet till viss del kan innebär 
att acceptera att det är år tjugofemton. Att ett eftersträvansvärt nu består av sju delar. 
Födseln. Separationen. Kompromissen. Jag formas. Intryck ger pulshöjningar. 
Acceptance eller neuros. Tankar (7). CYKLER
Är det så att pulshöjningen tar dig tillbaka till det som är inte är bearbetat eller är det 
det obearbetade som skapar stress? Förmodligen båda. Kanske är jag född ren. Och jag 
kan inte minnas. Men när jag är desillusionerad och vill tillbaka - då håller jag handen på 
hjärtat. Hjärtat tänker. Man har funnit neuroner där. Att det kan handla om en relation 
mellan hjärta och hjärna. Jag vet inte om det är hjärtat eller hjärnan som sänder den 
första signalen. Men grunden är kropp. Och kroppar såg jag i min filmer redan innan jag 
kommit på tanken.



Ett eget rum

För att kunna arbeta behöver jag ett rum. Jag bor i Sverige. Har byggt min egen röst. 
Kan knappt höra den ena rösten för att den andra är så stark. Först på senare tid har jag 
inset att jag inte behöver bry mig om det. Men genom att skriva detta ger jag det 
relevans. Tredje året, på danska akademin slog det mig att jag har ingenting att förlora. 
Och ingenting att vinna här. Nedslagen, nedslagen. Såg det i termer av könsidentitet, 
sexuell identitet, patriarkal ordning. Det som attackerades i min konst var jag tvungen 
att gå till botten med. Man går nästan i reträtt. Och i den desperata situationen tar man 
ett beslut utifrån vart man är som starkast. “Det här kan jag”, oantastlig inför sig själv. 
Att man tror sig ha tillgång till en o-filtrerad röst. 
Jag lekte med makt. Jag motsvarade folks förväntningar av mig. Jag motsade 
förväntningar av mig själv, för jag var provocerad av att min status drog folk till mig. 
Ibland styrde jag försiktigt över samtalen till den som stod över i den hierarkiska 
ordningen. Kanske träffades i ett sammanhang som låg lite i periferin, på allmän mark. 
Vi får uppmärksamhet och tar tacksamt emot. Igenkännande är attraktion. Kanske av 
skam, eller tacksamhet ger man tillbaka av sin uppmärksamhet. Det kan vara ett spel. 
Det kan vara “att vara”. Jag vet inte. 
När det finns en så starkt etablerad kultur. Den är homosocial. Den lär ut hur man (…) 
En viss kategori av folk hör något som ser ut som något de själva tänkt. Och så smickras 
man. Då får den personen plats. Kanske säger jag: - Har ni hört det här? Något som inte 
är “post” bara för att det ser ut som det där, eller det där. Det är bara punk, för att de 
gör sin grej, och så påminner det om “det där” bara för att det är så bra. Då visar man 
dem det, men de inser: att det där är ju samma personen som inte ville dejta dem på 
högstadiet, och så hypar man det inte. Det är generellt därför folk söker sig bort. Men 
vad är funktionen? 
Jag förstår att du har tänkt en massa, och läst en massa. Men jag drabbas inte. Jag får 
ingen känsla av vilken din röst är. 
När jag inte tänker avslöjar jag mig själv. Genom ett behov av att prata. Att skriva ner 
saker. 
Vad är nytt? Man hör någon påstå det och finner samma tanke i bibeln. Vad i det är 
nytt? Kan vara en utveckling av något jag inte stimuleras av längre. Individuellt. Det är 
som att ha en utgångspunkt i något, och så tar jag det vidare. Vad är nytt? Ett otroligt 
ytligt påstående. Det är ju bara semantik. Det kan komma en ny teoretisk filosof som 
vänder allt på huvudet, men så tar det åttio år innan det slår igenom. Jag har svårt att 
särskilja personen från den konst den gör. Att säga att någonting är bättre än det andra 
är som att säga att den personen är bättre än den personen. Jag tror att det är 
genomgående att alla riktar sig mot ett intresse. Som att vi står i en ring runt “intresset” 
som vi kan kalla objekt. Filmare, poeter, målare och musiker tittar in mot intresset. 
Någonting händer mellan objektet och mig. Tänk om man kunde vara objektet. Som Lee 
lozano, men hon ställde ändå ut sitt varande på galleri. 
Oavsett om det är en roll som spelas eller om jag är så är varandet det väsentliga för att 
det skall vara ett intressant objekt. Objekt blir till subjekt. Det betyder inte att jag 
behöver förhålla mig till enbart det. Det kan hända att jag vill sjunga. 
- Jag måste fråga, är det subjektet som blir objekt eller är det objektet som blir subjekt? 
Eller går det att skilja på det?
- Det blir som en resisten bakterie. 
Någon pratade om att film lever inte upp till sin potential längre. Varje disciplin har ett 
par saker som den kan göra bättre än andra discipliner, och filmens övertag är kollaget. 
Filmen kan blanda bilder ljud och text. Inget annat medium kan göra det så effektivt. 
Film har ju bara blivit ett långsamt narrativ. Film kan skapa ögonblick som ingen annan 
stans. Musiken har klangen, moll till dur. Du läser en text, fantastisk poesi. Den har 
något annat. Den otroliga långsamheten. Närheten i språket som inte musiken kan ha 
eftersom den är bunden till tid. Den ligger bara där, så väljer du. Tiden har stått still. 
Filosofin är gjord för essän. Texten är den domän där människans tillstånd går att, inte 
beskriva. Men fånga, dissikera. Men konsten är någonting. Det finns en blyerts skiss av 
någons ansikte, som man inte kan leva utan. Utan att den lever upp till någon av de 
kriterier. Man lever med så mycket tvivel hela tiden, och så skall det vara. Men ibland är 



de så jobbiga, att man måste ha dem nedskrivna.


