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INTRODUKTION

I konstnärlig forskning behövs många förebilder. Filmaren Jonas 
Mekas är en. Han kom som flykting från Litauen till New York ef-
ter andra världskriget och har under hela sitt liv varit verksam som 
experimentfilmare, men också bidragit till att skapa en miljö kring 
sitt och sina kollegers skapande genom att leda och bilda ett arkiv: 
Anthology Film Archives1. Ett arkiv för att bevara, visa och förmedla 
konstnärlig film. I en intervju beskriver Jonas Mekas filmens värld 
som ett vildvuxet träd och menar att det är viktigt för en filmande 
konstnär att försöka bestämma sig för vilka grenar hen tillhör.

Den viktigaste kvisten i mitt filmiska träd finns på Skeppsholmen. 
När jag var liten tog min mor Taki mig och min bror till Moderna 
Museets visningar för barn, en aktiv filmverksamhet som visade rik-
tig film på duk, kortfilmer, experimentfilmer och stumfilmsklassiker 
av Méliès, bröderna Lumière, Chaplin och Buster Keaton. Detta gjor-
de stort intryck. Vuxna som berättade och introducerade stumfilmer 

1. ”An ambitious attempt to define the art of cinema by means of a selection of films which 
would screen continuously, the Essential Cinema collection was intended to encourage the 
study of the medium’s masterworks as works of art rather than disposable entertainment, 
making Anthology the first museum devoted to film as an art form.” Källa: http://anthology-
filmarchives.org/about/about

http://anthologyfilmarchives.org/about/about
http://anthologyfilmarchives.org/about/about
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och experimentfilm och höll på att det var något mycket viktigt. Att 
filmerna i sig var viktiga för att de var experiment. Inte för att de 
handlade om någonting speciellt eller skulle göra oss till bättre barn. 
Det finaste som fanns var filmer där stegar kunde få liv och konst-
närerna ritade direkt på filmremsorna utan att använda kamera. Allt 
var möjligt. 

Experimentfilmen och animationen var mycket närvarande i Mo-
derna Museets verksamhet de första åren. Flera av de konstnärer som 
var nyckelpersoner under pionjäråren blev också förkämpar för ani-
merad film. När konstnären Po Ultvedt var professor på Kungliga 
konsthögskolan såg han till att bygga en animationsstudio som spe-
lade en stor roll i Stockholms animerade filmliv.2 

Den amerikanske skulptören Alexanders Calders De fyra elemen-
ten3 som sedan 1961 står vid muséets entré är ett annat exempel på 
hur konsten skulle röra på sig och i filmen Cirkus4 förenar Calder 
animation, skulptur och lek genom att låta sin egenbyggda cirkus 
utgöra en hel föreställning.

Det var Anna-Lena Wibom, konstpedagog och senare chef för Ci-
nemateket, som programsatte visningarna och presenterade. Det var 
en fest att se film och få den förklarad av någon som älskar rörliga 
bilder, lek, animation och konstnärer.

Nästa gren på filmens träd var matinéfilmen. Stockholm var fullt 
med biografer som visade film på dagtid om helgerna. På Hornsgatan 
fanns det mellan Mariatorget och Zinkensdamm fem biografer. Man 
kunde se Tarzan spelad av en knubbig Johnny Weissmüller, Robin 
Hood, Slaghöken och Ivanhoe med Errol Flynn på ärrade kopior och 
salongen var full av ungar som visslade i biljetterna och skrek när 
ridån gick upp. Det borde vara obligatoriskt för alla människor som 

2. Många ledade animatörer kom att arbeta i Kungl. Konsthögskolans (KKH) animations-
verkstad exempelvis Karl-Gunnar Holmqvist och Fern Seiden. Verkstaden drevs i en icke-for-
mell struktur där animatörer fick göra film även om de inte var studenter på skolan. Källa: 
KG Holmqvist, Heinz Müllner tidigare professor i skulptur och Mikael Beckman-Thoor som 
är videolärare på KKH och tidigare student.

3. Mobil skulptur i stålplåt av Alexander Calder, uppförd 1961 utanför Moderna Museets 
entré efter en modell från 1938. Idag omges skulpturgruppen av ett skyddsräcke men länge 
kunde barn leka i och med den.

4. Le Cirque de Calder, producent Carlos Vilardebó, 16mm film, 18 min, 1961. Inköpt 
samma år till Moderna Museets samling. Filmlänk: https://youtu.be/W6eqAHiSGTo

arbetar med film att då och då se en spännande matinéfilm i en bio-
graf full av barn eller i sällskap med vad filmkritikerna brukar kalla 
för skinnjackornas råa skrattsalvor.

OM FORSKNINGSMILJÖN, SKRIVANDET  
OCH TÄNKANDET

När ett verk är färdigt kan konstnären se det utifrån men gör det med 
erfarenhet av resan inifrån och ut. Konstnären ser på sig egen konst 
som den bibliske profeten Jona5 ser på valen. 

Jag använder en konst som är skrivandets för att reflektera över 
film och annan konst som jag utövar, beskriven ur ett perspektiv in-
ifrån – utifrån konstnärens perspektiv – antingen på väg in i valens 
gap, eller under uppslukandets ångest, eller i valens mörka buk eller i 
frälsningens ögonblick befriad ur magen.

Den konstnärliga forskningen formar en miljö som är ett laborato-
rium för hur vi ser på skapande arbete i relation till hur kunskap upp-
står och förmedlas. Den innebär en omförhandling i hur konstnären6 
ser på och använder text, och skrivna ord, i relation till konstnärliga 
processer, verk, deras historia och tillblivelseprocess.

Den konstnärliga forskningen kastar om den inarbetade växel-
gången som går ut på att konstnärer gör och sedan överlämnar sitt 
arbete åt experter att värdera och uttolka. 

5. I gamla testamentet finns berättelsen om profeten Jona eller Jonas. Han befinner sig på 
flykt på ett stormande hav. Jona ber sjömännen i besättningen att kasta honom i vågorna ef-
tersom det är hans fel att det stormar, han har förargat gud. När Jona hamnat i havet upphör 
stormen. Jona slukas av en val. Efter tre dagar i valens buk förbarmar sig gud över Jona och 
han blir uppspydd på en strand. Jona beger sig raskt till staden Nineve och omvänder inne-
vånarna till den sanna tron och gud låter bli att förstöra staden. Motivet med Jona i valens 
buk är vanligt i medeltidens bildvärld och finns målat i många kyrkor. Namnet Jona kommer 
från hebreiskans Yona ”duva”.

6. Gäller alla sorters konstnärer även författare och dramatiker som arbetar utifrån text.

https://youtu.be/W6eqAHiSGTo
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Den ställer nya krav på konstnären att förnya sitt tänkande i hur 
det egna arbetet och dess resultat ska förklaras, förmedlas och få ett 
sammanhang. Det är ett samtal som måste börja i det fysiska mötet 
mellan jämlika människor som vågar tala fritt sinsemellan för att 
sedan övergå till något annat. 

Den konstnärliga forskningen skulle kunna vara radikal och en 
utmaning för konstnärer i olika discipliner att erövra orden och upp-
finna nya begrepp och ordbilder befriade från marknadens reifikation 
(förtingligande av alla mänskliga relationer och aktiviteter reducera-
de till varor på en marknad). Det finns en möjlighet att befria språket 
från byråkratin, administrationens, förvaltningens och marknadens 
performativa språkdräkt. Det är därför vi behöver många skrivande 
förebilder.

Den karibiske poeten och filosofen Édouard Glissant är ett exempel 
att följa. I Relationens filosofi: Omfångets poesi och i Indiorna: en 
dikt om den nakna nattens överlevare beskriver han möten och för-
flyttningar som ett sätt att bli en annan, att förändras.7 Det är från 
Glissant och diskussioner i små kretsar av vänner som tanken om 
förändringar och förflyttningar kommit till som ett sätt att beskriva 
konstnärlig forskning. 

För karibiern Glissant är världen ett oöverblickbart myller av öar 
och samtidigt en tous-le-monde som omsluter oss. Glissant menar 
att risktagandet, förändringar och kringflackandet är grunden för 
kunskap och hävdar den andres rätt att förbli ogenomskinlig. ”Inte 
ovissheter, utan Relationens obestämbarheter. Det obestämda: det 
står inte för misslyckande, det vare sig begränsar eller förvanskar. 
Det är just detta som i Relationen framträder som en gräns mellan 
det levda och det tänkta. Gränsen är aldrig en definition.”8

Glissant som själv kommer från en familj vars förfäder stals från 

7. Édouard Glissant, Relationens filosofi : omfångets poesi, översättning av Christina Kull-
berg och Johan Sehlberg, Göteborg: Glänta Produktion, 2012; Indiorna: en dikt om den nak-
na nattens erövrare, översättning av Catherine Delpech-Hellsten och Magdalena Sørensen, 
Stockholm: Elisabeth Grate Bokförlag, 2012.

8. Édouard Glissant, Relationens filosofi: omfångets poesi, s 80.

Afrika använder trädgårdarna9 som anlades av slavar och förrymda 
slavar som bild för växande och möten. Odlingar som vid en hastig 
blick kunde tas för vildmark men som i själva verket var finstämda 
instrument för skydd, kultivering och överlevnad. Den ena människ-
ans trädgård är den andra människans ogräs.

Flera texter som ingår i avhandlingen är vad jag kallar för risk-
skrivande10 där en brottyta uppstår i glappet mellan å ena sidan min 
text och å andra sidan det verk som texten tar sin utgångspunkt i 
och reflekterar över. I bästa fall skapar brottytan en dubbelbild där 
både textens vindlingar och verkets olika lager kan följas ungefär på 
samma sätt som en geolog studerar olika sediment. 

Drivkraften i riskskrivandet är att pressa sig i skrivandets ögon-
blick, att inte stanna till, utan skriva och skriva och låta tankarna 
vandra tills en sorts utmattning inträder. En nollpunkt som blir en 
ny startpunkt. 

Texten blandar, för att hämta ett begrepp från Magnus Bärtås 
avhandling, verkberättelser med livsberättelser och bygger upp ett 
montage inspirerat av filmens flöde i avhandlingen.11 

Det finns en likhet i tilltal och berättande i min avhandlingstext 
med min dokumentärroman Blåbärsmaskinen som kom ut 2009. 
Den likheten är avsiktlig. Avhandlingstexten kan läsas som en fri 
fortsättning på Blåbärsmaskinen.12 

Det är i den växelverkan, i dialektiken mellan texterna och verken 
som dialogen om forskningens resultat uppstår och ibland återstår att 
upptäcka och föra vidare.

Det återstår i min mening mycket arbete för att kunna skapa en 
forskningsmiljö full av samtal och projekt för den konstnärliga forsk-
ningen. Det finns en ovana i att både visa och diskutera konst på ett 

9. I boken av Charles C. Mann, 1493: Uncovering the New World Columbus created, New 
York: Knopf förlag, 2011, s 479, beskrivs en trädgård i en av Brasiliens otaliga samhällen 
grundlagda av förrymda slavar, en trädgård som utifrån sett ger intryck av vildvuxen djungel 
men vid närmare studier visar sig vara en rik och nyttig odling.  

10. Tidigare använde jag ordet textäventyr. Riskskrivande är ett bättre begrepp eftersom 
allt personligt skrivande innebär ett risktagande i den meningen att vid en viss punkt i skri-
vandet tar texten över, börjar skriva sig själv och riskerar att avslöja författaren.

11. I Magnus Bärtås avhandling You Told Me – verkberättelser och videoessäer, Göteborgs 
universitet, 2010, är begreppet verkberättelse centralt. Länk till avhandling: https://gupea.
ub.gu.se/handle/2077/22325

12. Nils Claesson, Blåbärsmaskinen, Stockholm: Ruin, 2009.

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22325
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22325
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öppnare och generösare sätt och också en tröghet i att ta nationella 
samlande initiativ inifrån konsthögskolorna själva verkar det som. 

Under perioden 2011–2016 var jag antagen vid Konstnärliga fa-
kulteten vid Lunds universitet, inom ett samverkansavtal, och jag var 
del av den Nationella konstnärliga forskarskolan,13 ett nätverk av 
konstnärliga doktorander från olika discipliner från hela Sverige. När 
Nationella konstnärliga forskarskolan lades ner uppstod ett tomrum 
som tyvärr inte har ersatts av andra gränsöverskridande fora.

Uppdraget att förena forskning och undervisning behöver fördju-
pas och fungerande exempel skapas. Praktiken att låta laboratoriet 
vara en plats där forskning och undervisning möts är en väg att ta 
som ledde till publikationen Labbtanken14 2014. 

Min ingång där var erfarenheterna från det konstnärsdrivna 
medielabbet CRAC15 (Creative Room for Art and Computing). His-
torien om CRAC återstår att skriva och forska i.

Två avgörande saker gällande tänkandet och skrivandet har varit 
väldigt viktiga under doktorandtiden. Den ena är de kurser i kunskaps-
filosofi som leddes av professor Ingela Josefson och filosofen Tore Nor-
denstam där traditionen med klassisk filosofi och praktisk kunskap 
stod i centrum, samt en kurs på ITW16 på Bard College i USA 2014. 

Kursen på Bard var en internationell sommarkurs för lärare där 
vi under en veckas tid läste, diskuterade och skrev för hand. Kursen 
handlade om dolda narrativ och inga datorer eller mobiltelefoner fick 
användas. Att skriva för hand och läsa högt för varandra blev en trä-
ning i att skriva skrivstil och tänka tankarna långsamt, en påminnel-

13. ”Konstnärliga forskarskolan was a national research school in the field of arts, in opera-
tion between September 2010 and August 2015. Its overall purpose was to create a nationwi-
de support for developing postgraduate education within the framework of the Swedish ar-
tistic PhD degree. An important objective of Konstnärliga forskarskolan was to constitute a 
stimulating and productive environment for the associated artists in a field characterised by a 
plurality of genres, disciplines and approaches.” Citat: http://www.konstnarligaforskarskolan.
se/wordpress/

14. Mirko Lempert och Nils Claesson, Labbtanken : 12 röster om laboratorium och bib-
liotek, Stockholms dramatiska högskola (StDH), 2013. Våren 2013 organiserades även en 
konferens på samma tema vid StDH.

15. CRAC (Creative Room for Art and Computing) bildades 1997 och drevs fram till 
2007. CRAC var ett konstnärsdrivet medialab som förenade utövare från en mängd discipli-
ner, som mest 300 medlemmar.

16. Institution for Writing and Thinking vid Bard College, Upstate New York, USA.

se om att text och tänkande är ett hantverk precis som att tälja i trä, 
laga mat eller teckna. Att skriva för hand är som att laga mat utan 
frys och mikrovågsugn.

De projekt som redovisas i texten har tillkommit som konstnärliga 
forskningsprojekt och ingått i mitt (och andra konstnärliga dokto-
randers) avhandlingsarbeten17. Filmerna och verkens tillkomst följer 
alltså inte den gängse gången vad gäller finansiering, produktion och 
distribution för filmproduktion i Sverige. De är på många sätt en pro-
dukt av den konstnärliga forskningen och dess villkor vilket innebär 
att de är modellbyggen och skisser men ändå tillräckligt färdiga för 
att utgöra ett forskningsmaterial.

Ämnet för avhandlingen är ”film/fiktion och Berättande animerad 
film” så som ämnet definieras på institutionen för film och media vid 
SKH. 

Det är en animerad filmtradition där konst och konstnärer spelar 
en stor roll och auteurskapet18 är avgörande. En filmtradition som 
starkt påminner om den i Östeuropa och det ryska språkområdet; 
en tradition som började redan 1923 då den svenska konstnären Vi-
king Eggeling gjorde filmen Diagonalsymfonin19, med filmare som 
Per Åhlin, Åsa Sjöström, Natalie Djurberg, Birgitta Jansson, Uzi och 
Lotta Geffenblad och Jonas Odell för att ta några exempel. 

17. Filmen sliN, 2012, kom till när jag samarbetade med dåvarande doktoranden Karin 
Hansson i hennes doktorandprojekt Förställningar om det gemensamma : Performing the 
Common vid Kungl. Konsthögskolan och institutionen för Data- och systemvetenskap (DSV) 
vid Stockholms universitet. Länk: http://ratsteater.se/wp-content/uploads/2015/12/perfor-
mingthecommon.pdf  

18. En auteurfilmare är en filmregissör som ger sina filmer en stark personlig prägel. Or-
det kommer från franskans auteur som betyder författare eller upphovsperson. En grupp 
franska filmare i kretsen för filmtidningen Cahiers du Cinéma populariserade begreppet på 
1950-talet. Auteurfilmen blev den nya franska filmvågens kännetecken med filmregissörer 
som François Truffaut, Agnès Varda, Jean-Luc Godard och Louis Malle.

19. Viking Eggeling, Diagonalsymfonin, originaltitel: Symphonie Diagonale, 1924, den 
första modernistiska filmen, länk: http://www.filmarkivet.se/movies/symphonie-diagonale/. 
Louise O’Konor, Viking Eggeling 1880–1925 : Modernist och filmpionjär Stockholm: At-
lantis, 2006.

http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress
http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress
http://ratsteater.se/wp-content/uploads/2015/12/performingthecommon.pdf
http://ratsteater.se/wp-content/uploads/2015/12/performingthecommon.pdf
http://www.filmarkivet.se/movies/symphonie-diagonale/
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KONSTNÄRLIG FORSKNING I FILM ÄR  
PRODUKTION AV EXPERIMENT  

Mitt projekt har skiftat karaktär under åren som doktorand. Redan 
efter några månader blev det klart för mig att regissera och producera 
en animerad långfilm var ett för stort projekt att genomföra sam-
tidigt som jag genomförde min doktorandutbildning. Konstnärlig 
forskning i film och filmproduktion skiljer sig i grunden från varan-
dra. Forskningen kan lyfta fram experimenten som också innefattar 
dikes körningar och misslyckanden och använda det som grundmate-
rial för djupare insikter i filmarbetets väsen. 

Filmproduktion med finansiering från Filminstitutet och televi-
sionen kräver resultat i form av färdig film. Filmfinansiärer vill spela 
med säkra kort och inte finansiera experimentverksamhet.

När Wilhelm von Humboldt grundade det första moderna forsk-
ningsuniversitet i Berlin 1810 fanns det en grundtanke om att forsk-
ning och lärande var en enhet och hörde ihop. Humboldt såg fram-
stegen som ett naturligt tillstånd för mänskligheten och dynamiken 
i alla framsteg låg i sökandet efter ny kunskap. Kunskapens ständigt 
flyttande horisontlinje och svar på frågor som genast ger upphov till 
nya blev en bild för den moderna människan. Mänskligheten = En 
varelse ständigt på väg och oändligt utvecklingsbar. 

Det är grunden för den moderna universitetstanken som den for-
mulerades i början av 1800-talet. 

Det var heller ingen slump att de nazistiska bokbålen organisera-
des på Bebelplatz framför Humboldtuniversitetet, 1933. Tiotusentals 
böcker eldades upp av författare som Heinrich Heine, vetenskaps-
mannen Albert Einstein, författaren Erich Maria Remarque, för att 
ta några exempel.

Idag finns där ett minnesmärke, ett verk av Micha Ullman. 
När en tittar ner i marken finns det ett rum med rader av tomma 

bokhyllor.
På en minnestavla står orden:

Det var bara ett förspel
Där man bränner böcker så bränner man till sist också människor

(Heinrich Heine)

Jag tror på att bygga upp en konstnärlig forskningsplattform med en 
potential att förena utbildning och forskning i en produktionsmiljö 
som förmår att kombinera handens och ögats tänkande med kritisk 
dialog och en sant interdisciplinär praktik. 

Ämnet animation går att utveckla i olika riktningar. Animerad 
film och animation är inte samma sak. Idag kan vi se en skilsmässa 
mellan animerad film och animation där den animerade filmen blir 
en del av en lokal och visuellt kraftfull konstnärlig tradition och 
animationen transformeras och upplöses i ett interaktivt, icke-linjärt 
universum. 

I kapitlet Ett försök till mytbilning om animationens histoira, nu-
varande situation och framtid beskriver jag detta.

Jag tror att en undervisning i ämnet Animation måste ta steg för 
att skapa strategier som ger människor mer kunskap och handlings-
utrymme istället för att vara konsumenter av elektroniska budskap. 
Att ge alla människor redskap för berättande och dialog. Därför tror 
jag att vi vid en viss tidpunkt måste lära våra studenter att bli lärare, 
att komma i kontakt med det lager av verkligheten där lek, myt, be-
rättande och bildskapande ger människor makt över sina liv. Det kan 
också innebära att ge upp det egna auteurskapet och bli skapare av 
sammanhang istället för skapare av upphovsrätt.

Spökmaskinen är den första avhandlingen i animerad film som har 
konstnärlig forskning och filmisk praktik som grund. Det finns andra 
bidrag till kunskapen om animerad film och den svenska traditionen. 
Främst avhandlingen i filmvetenskap Den rörliga skämtteckningen20 

20. Midhat Ajanović, Den rörliga skämtteckningen: stil, transformation och kontext, 
Göte borgs Universitet, 2009.
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av Midhat Ajanović, en viktig avhandling där jag har delvis en annan 
syn på hur vi ska se på konsten och konstnärernas roll i den svenska 
animerade filmtraditionen än författaren, men också Elisabeth Ly-
sanders Per Åhlin-Bildmakare och animatör21, Malena Jansons bok 
om tv2:s barnprogram, När bara det bästa var gott nog åt barnen22, 
ett kapitel i John Sundholms och Lars Gustaf Anderssons bok om 
Filmverkstan i Stockholm, Hellre fri än filmare – filmverkstan och 
den fria filmen23, där vi kommer nära tillblivelsen av Birgitta Jans-
sons banbrytande animerade dockfilm Semesterhemmet24. Ett annat 
viktigt bidrag till den konstnärliga forskningen i ämnet film är Petra 
Bauers avhandling Sister! Making Films, Doing Politics25 från 2016. 
Petra Bauer tar sin utgångpunkt i feministiska kollektiv-filmer från 
1970-talets England och hennes eget arbete med att göra politisk film. 

Min största källa till kunskap om film och animerad film är samtal 
med kollegor, animatörer, filmare och konstnärer: Johan Hagelbäck, 
Johan Edström, Gun Jacobsson, Uzi och Lotta Geffenblad, Jonas 
Odell, Daniel Westlund, Lars Arrhenius, Jockum Nordström och 
Karl-Gunnar Holmqvist med flera. Många med vilka jag arbetat med 
men också intervjuat då jag kartlade svensk animerad film och skrev 
rapporten Präriens Ros (2009) åt institutionen för film och media 
som i sin tur ledde till att animerad film efter 100 år äntligen blev en 
del av svensk högre filmundervisning. 

En annan källa är Filmarkivet.se26, Svenska Filminstitutets arkiv 

21. Elisabeth Lysander, Per Åhlin : Bildmakare och animatör, Stockholm: Karneval förlag, 
2013.

22. Malena Janson, När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen : om sjuttiotalets 
svenska barnprogram, Stockholm: Karneval förlag, 2014.

23. Lars Gustaf Andersson och John Sundholm, Hellre fri än filmare – Filmverkstan och 
den fria filmen, Lund: Nordic Academic Press, 2014.

24. Birgitta Jansson, Semesterhemmet, 1981, filmlänk: http://www.filmarkivet.se/movies/
semesterhemmet/

25. Petra Bauer, Sisters! Making films, Doing Politics, Stockholm: Art And Theory Publish-
ing, 2016.  

26. 2016 då svensk animerad film firade 100-årsjubileum satsade Svenska Filminstitutet 
och Kungliga biblioteket på att tillgängliggöra ett urval animerade filmer i sitt offentliga 
online-arkiv Filmarkivet.se. Stiftelsen Filmform löste temporära rättigheter för ett antal 
animerade filmer i sin samling vilket gjorde urvalet till Filmarkivet.se mer representativt i 
relation till traditionen. Filmerna från Filmform var: Daniel Westlund, Söndag morgon del 
2 (2007), Jonathan Lewald, Mormors öga (2010), 5 min, Katarina Löfström, Score (2004 ), 
4 min 30 sek, Lars Siltberg, Single Head (2006), 5 min 30 sek, Magnus Wallin, Exit (1997), 

på internet där en hel del svensk animerad film finns publicerad och 
tillgänglig men det saknas filmer från bildkonstsidan och mer vuxet 
material. Det har jag kunnat finna i Stiftelsen Filmforms arkiv.

Stockholm den 28 juli 2017
Nils Claesson

Tack till

Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler som varit ett stort stöd då de ge-
neröst låtit mig ställa ut på det konstnärdrivna galleriet Tegen 2 och på 
konstmässan Supermarket men också livligt och kritiskt följt arbetet.

Anna-Karin Larsson. 
Stiftelsen Filmform vars arkiv och verksamhet är ett stort stöd för 

min forskning.
Katarina Eismann som läst och diskuterat.
Dmitri Plax som närläst och nagelfarit texten i egenskap av textens 

redaktör.
Mårten Medbo som läst och diskuterat.

3 min 40 sek, J Tobias Anderson, 8 7 9 (1998 ), 48 sek, Cecilia Lundqvist, Making Pancakes 
(2005), 4 min 58 sek, Hans Esselius och Kjartan Slettemark, Nixon Visions (1971), 4 min, 
Stefan Larsson (AUJIK), A Forest Within a Forest (2010 ), 5 min 10 sek, Tilda Lovell, Vem är 
Gunnar? - en könslig historia (2004), 5 min 20 sek, Lars Arrhenius och Johannes Müntzing, 
Mannen utan kvaliteter (2003), 8 min, Astrid Göransson, En modell (2003), 3 min 47 sek. 
Källa: Stiftelsen Filmform

http://www.filmarkivet.se/movies/semesterhemmet
http://www.filmarkivet.se/movies/semesterhemmet
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Katariina Lillqvist som introducerade mig till Prag, Tammerfors 
och samarbeten.

Carl Rüster som också är Pragbo och hjälp till med research och 
faktakoll.

Kirsi Nevanti min doktorandkollega på institutionen för film och 
media.

Joanna Ekström som läst och kritiserat.
Min huvudhandledare Göran Du Rées.
Mina bihandledare (i kronologisk ordning): Ingela Josefson, An-

dreas  Gedin och Karin Hansson.
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse.
Lisa Björkström som delat med sig av sina kunskaper om dockor 

och gett dem liv i bild
Dan Lageryd som filmat, klippt, dokumenterat och varit en klippa 

i filmarbetet
Alejandro Bonnet som kan tänka i bilder

Litterära förebilder

Mina litterära förebilder är James Ellroy, främst dokumentärroma-
nen My Dark Places27, Tove Jansson, mest för boken Bildhuggarens 
dotter28, Pentti Saarikoski för hans skoningslösa sätt att skriva om 
sig själv och hans reseskildring från Prag, Tiden i Prag29 (inspiration 
under mina resor till Tjeckien), Selma Lagerlöf för hennes Troll och 

27. James Ellroy, My Dark Places, New York: Knopf, 1996. När James Ellroy var 11 år 
blev hans mor mördad. Som vuxen hyr han en privatdetektiv och söker efter hennes mördare 
samtidigt som författaren berättar sin egen historia.

28. Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, Finland: Schildts & Söderströms förlag, 1968. En 
självbiografi om uppväxten där fadern Viktor Jansson tar stor plats.

29. Pentti Saarikoski, Tiden i Prag, Stockholm: Raben och Sjögren, 1969.

människor30, Bruce Chatwin för dokumentärromanen Songlines31 
som på svenska heter Drömspår, Jeanette Winterson för hennes bio-
grafi Why Be Happy When You Could Be Normal?32och naturligtvis 
Svetlana Aleksijevitj för hennes forskande litterära stil som kartläg-
ger minerade historiska områden och handlar om gränsdragningen 
mellan litteratur och liv. Mellan många människors levda erfarenhet 
och det litterära berättandet som en orkestrering av en polyfon kör 
som blandar solopartier med den kollektiva historiska erfarenheten. 

Naturligtvis finns Science fiction som förebild i avhandlingsar-
betet, SF som litterär genre bildar en mäktig underström, en flod, 
till allt som har med film, animerad film och animation att göra: 
från Karel Čapeks roman Salamanderkriget33, Philip K Dicks roman 
Do Androids Dream of Electric Sheep34, The Handmaid’s Tale35 av 
Margaret Altwood till William Gibsons cyberpunkklassiker Neur-
omancer36 och Gibsons och Bruce Sterlings roman The Difference 
Engine37. I texten Ett försök till mytbilning... finns inslag av SF och 
fantasy. Det är en kärleksförklaring till genren.

30. Selma Lagerlöf, Troll och människor, Albert Bonniers förlag: 1915. Samlingen innehåller 
en variant av myten om Frankensteins monster. I berättelsen om Slåtterkarlarna på Ekolsund 
tillverkar Christopher Polhem en armé av mekaniska slåtterkarlar.

31. Bruce Chatwin, Songlines, London: Franklin Press, 1987; sv. upplaga Drömspår, Stock-
holm, Brombergs, 1988. 

32. Jeanette Winterson, Why Be Happy When You Could Be Normal?, London: Jonathan 
Cape, 2011.

33. Karel Čapek, Salamanderkriget, 1936, översättning Erik Frisk, Stockholm: Prisma, 1963. 

34. Philip K. Dick, 1928-1982, Do Androids Dream of Electric Sheep?, USA: Doubleday, 
1968, är den roman som ligger till grund för filmen Blade Runner, 1982, i regi av Ridley Scott.

35. Margaret Atwood, The Handmaid´s Tale, 1985, Toronto, Kanada: MacClelland & 
Stewart, 1985, som ligger till grund för TV-serien med samma namn producerad av HBO.

36. William Gibson, Neuromancer, New York: Ace Books, 1984.

37. William Gibson och Bruce Sterling, The Difference Engine, London: Victor Gollancz 
Ltd, 1990.  
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Någon som kallade sig filosofen kom in i mörkret. 
Han gick med mjuka och tysta steg. 
Han sjöng lite för sig själv. 
Med sig hade han en man som brukade kallas för slaktaren. 
I slaktarens hand klirrade en nyckelknippa.
Filosofen bad slaktaren att lösa mina bojor.
Med oömma händer tog slaktaren bort det järn som fjättrat mig.
Med samma oömma händer drog slaktaren upp mig på fötter.
Den befriade slaven ska föras ut i ljuset, sa filosofen.
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Vad är det som sticker i ögonen? frågade jag.
Det är smärta, sa slaktaren.
Han viskade åt mig: 
Blunda för helvete.
Det strålade starkt och varmt.
Det är solen, sa filosofen.
Jag blundade och försökte se.
Gjorde ögonen till smala springor.
Tårar började rinna.
Jag måste ha somnat.

Det var kallt. 
Slaktaren kom och kastade åt mig en filt.
Filosofen säger att du ska sova.
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Nästa dag fick jag se ett djur med hår på hela kroppen.
En massa hår kallas för päls.

Filosofen hade tagit med sig en annan filosof. De tittade på mig.
Vi ska se vad som händer när den befriade slaven ser hästen, viskade 

filosofen till den andre filosofen.
Slaktaren kom gående mot mig med ett hårigt djur på fyra ben fästat 

vid en grimma. 
Djuret frustade.
Jag hade aldrig sett ett levande djur.
Slaktaren lät mig klappa hästen på nosen. Det var mjukt.
De små stråna kallas för fjun, sa slaktaren.
Prbbbrarara, sa hästen.
Sen tog hästen ett skutt.
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Nästa natt drömde jag att jag var en häst. Filosofen hade med sig sin vän nästa dag också.
De höll varandra i handen och samtalade hela tiden medan de pro-

menerade.
De är del av den perip…nånting skolan, sa slaktaren.
Vad är det, sa jag.
De går omkring och snackar en massa filosofisk smörja, sa slaktaren.
Vad är filosofi? sa jag.
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Tro inte att du är fri, bara för att filosofen befriat dig, sa slaktaren.
Jag är ju den befriade slaven, sa jag. 
Filosofen presenterade ju mig för den andre filosofen med de orden.
Här är den fria slaven! 
Ja, tro på den skiten, sa slaktaren och kastade fram en skål gröt och 

en apelsin. 

Slaktaren kom med en korg. I korgen fanns det ett litet djur som såg 
ut som ett snöre.

Det är en huggorm, sa slaktaren, akta dig jävligt noga.
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Dagarna gick i solen. 
Varje dag fick jag se antingen ett redskap eller ett djur.
Jag såg spadar, skäror och liar.
Yxor, knivar, sågar.
Borrar, skruvar och spikar.
Nålar.
Krokar. 
Block och talja.
Hinkar.

En dag frågade jag om redskap för att göra musik.
Är det redskapen som gör musiken? undrade filosofen.
Flöjten själv eller den som blåser i den, sa den andre filosofen.
Fåglar behöver inga flöjter, sa jag.
Är fågelsång musik? Eller är det ljud som människor tycker låter 

vackert och därför kallar sång?
Kan en flod sjunga?
En sten?
Finns det några ljud i skogen när inga människor hör? 
Ni kan prata, sa jag till filosoferna. 
Men kan ni sjunga?
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Filosofen gav mig en örfil.
Det lät konstigt i örat i flera dagar.
Det finns alltså ljud som bara du hör och ingen annan, sa filosofen.
Jag ryggade undan.

Den sista dagen i ljuset höll slaktaren fram ett stycke putsad metall 
som var blank som vatten framför mitt ansikte. 

I metallen såg jag en bild av ett avlångt ansikte och två blinkande 
ögon. 

Det fanns ingen människa bakom plåtbiten.
Detta är en spegel, fatta det, din dumma jävel, sa slaktaren. 
Det var då jag förstod att i en spegel ser jag mig själv fast tvärtom. 
Filosofen tittade roat på mig.
Jag önskade att bilden i plåten hade föreställt en häst, sa jag.
Imorgon ska du träffa hästen igen, sa filosofen.
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På kvällen såg jag hur filosofen och hans vän samlat en grupp lika-
sinnade kring sig.

De höll till i ett upplyst tält.
Doften av grillat kött, nyblandat vin och apelsiner drev mot mig.
Det hördes musik. 
Jag såg siluetten av en dansande kropp.
Filosofen kom själv till mig med ett fat grillat kött och en lermugg 

med kallt vin.
Drick vinet med andakt, sa filosofen, snön som kylt vinet kommer 

från berget Olympen.
Jag blev lite snurrig av vinet.

Rösterna från tältet blev högre.
Det kallas för symposium, sa slaktaren, filosoferna äter, dricker och 

grälar med varandra.
Ibland spyr de och slåss. 
Vad firar de? sa jag.
Dig, sa slaktaren.
Varför?
Att din nyfikenhet fick dig att bli ofri igen, sa slaktaren.
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Tillbaka i grottan blev mörkret mig övermäktigt. 
Solen hade värmt min kropp och fått mina ögon att se färger.
I grottan var allt svart, kallt och fuktigt.
Jag lade mig ner på marken och drog filten över huvudet. 
Det gick en evighet.

(Hur lång är en evighet)
Nu ska du få se häst nummer två, sa slaktaren.
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Det där är ingen häst, sa jag.
Hästar har mjuka mular och säger ptrbrrrrrrr.
Hästar doftar mycket.
Slaktaren höll i en platt avlång figur som var lika lång som om jag 

sträcker ut armarna åt bägge håll. 
Figuren var styv och i sin tur fästad vid en stång lika lång som skaftet 

till en lie.
Du kan ge dig fan på att detta är en häst, sa slaktaren.
Jag hörde en röst som tyst nynnade för sig själv i rummet. Jag förstod 

att det var filosofen.

Jag förstörde hästen. Slet loss den avlånga figuren och vek ihop den.
Inte häst, sa jag.
Nej.



44 45

Slaktaren ledde mig in genom en dörr till en verkstad.
Där fanns ett stort bord, skärverktyg, svart färg och trästänger.
Det sov en man på golvet på en hög ogarvade hudar.
Slaktaren väckte mannen genom att sakta skaka på hans axel.
Det behövs visst en ny häst, sa slaktaren.

Gubben gnuggade sömnen ur ögonen.
Jag frågade om han kunde göra en häst som sa prpppprbrrrr och 

kunde göra ett skutt.
Med päls.
Jag kan göra hästar med lösa framben som kan öppna munnen, sa 

gubben.
Prprrrbrrbrrb, får man göra själv.
Päls behövs inte. Folk fattar att det är en häst utan päls.
Är alltid dina hästar platta, sa jag.
Det duger gott med själva linjerna, sa gubben.
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I ena hörnet av rummet låg sju personer och sov. De var alla 
svartklädda.

Mot väggen i rummet lutade de platta figurerna fästade på sina 
stänger. 

Där fanns också en massa verktyg.

Jag kände igen spadar, skäror och liar.
Yxor, knivar, sågar.
Borrar, skruvar och spikar.
Nålar.
Krokar. 
Block och talja.
Hinkar.
Liar.
Högaffel.
Åder.
Seldon.
Remmar.
Gryta.
Syl.
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Slaktaren blåste i en visselpipa.
De sju människorna i svarta kläder som hade slumrat i en hög ställde 

sig på ett led.
Varannan person hade en stång med en figur i handen och varannan 

ett redskap.
Om alla går på led och inte för snabbt utan efter varandra med ett 

ordentligt mellanrum bildas det en procession, sa slaktaren.
Männen i processionen var alla sotade i ansiktet. 

På snedden tvärs igenom grottan gick en väg. 
På ena sidan av vägen fanns en mur.
Männen med sotade ansikten stack upp figurerna över muren. 
De stack med lyftade armar också upp redskapen över skranket.
Det måste göra ont att hålla armarna uppe så länge, sa jag. 
Filosofen kom fram och hötte med näven.
Jag backade undan.
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Filosofen gav ett tecken och en eld tändes i grottan.
Processionen gav sig iväg.
När den passerat över från ena sida av grottan till den andra hukade 

sig de svartklädda männen och sprang tillbaka för att raskt plocka 
upp en ny figur. 

Processionen verkade oändlig.
Där ser du din häst, sa slaktaren.
Jag såg hur eldens sken träffade figuren som hade formen av en häst. 

Kom, sa slaktaren och föste mig med omilda händer mot muren.
Nu ska du få se häst nummer tre.
Han lyfte upp mig på raka armar.
Jag såg hur skuggorna av de föremål och former som hölls upp över 

muren vandrade på en vägg. 
Jag hörde också mummel och skrammel av kedjor.
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Vart går vägen som går igenom grottan? undrade jag.
Det borde gå en kanal där och inte en väg, sa slaktaren.
Vägen går ner till sju floder.

Slaktaren rabblade namnen på floderna.
Tänk på att varje flod också är en gräns, sa filosofen.
Styx är floden mellan liv och död.
Acheron är floden mellan sorg och glädje. Den är fylld av tårar. 
Flegeton är gränsen mellan det som brinner och det som ännu inte 

brunnit. Det är en flod av eld. 
Kokytus är de fattigas flod, de som inte haft med sig betalning åt 

färjkarlen. 
Lethe är glömskans flod.  
Eridanus en gul flod full av bärnsten.
Jag får det bara till sex floder, sa jag till slaktaren.
Var inte så petig, sa han.
Det ska vara sju.
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Slaktaren såg på mig med ömma ögon.
Jag gillar inte att göra detta, sa han.
Jag gör bara det som filosofen vill. 
Sen förde han ner mig till slavarna i den mörkaste delen av grottan.
Jag blev åter slagen i järn.

Det där är inte en häst, sa jag.
En häst har fyra ben, en häst luktar, en häst har mjuka fjun på nosen, 

en häst säger prrrbrrr och tar ett skutt.
En häst har fyra sätt att röra på sig.
Den kan skritta, trava, galoppera och ibland gå i tölt.
Lägg av.
Nu börjar du yra om dina förbannade hästar.
Alla ser ju att det är en häst.
Du kan fara åt helvete med din skritt.
Hästen rör sig som den rör sig.
Det är en häst.
En häst som inte kan skritta och trava och säga ptrbrrrrrr och dofta 

men det är ändå en häst.



JAG TECKNAR 
AV EN KATT 
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Katten ligger tungt på mitt tangentbord. Han gör sig tung av svart-
sjuka. Ligger på min dator. Vägrar flytta på sig. Jag tecknar en svart 
katt i väntan på att han ska flytta på sig. 

Nu spinner han. Animationen är en mästerkatt i stövlar. Mäster-
katten går in och ut ur språkets och medvetandets byggnader för sig 
själv – som den vill – när det passar genom sina egna dörrar.

De gamla myterna befolkades av djur som kunde tala människor-
nas språk eller människor som också delvis var djur. Animationen 
förmår slå an en uråldrig sträng i människor samtidigt som de ock-
så korresponderar med världens växande befolkning av övergångs-
objekt38 alltså nallar39 uppstoppade zebror och andra ”mjukisdjur”. 
Med den sublima söthet som bäst kan uttryckas med det japanska 
ordet ”kawai”40. 

När jag tecknar av katten sätter sig min hand i förbindelse med 
de människor som en gång tecknade konturer av kattdjur, av lejon i 
rörelse, på grottans vägg i Chauvetgrottan41. Nu har vi en möjlighet 

38. ”När mamman börjar frigöra sig från spädbarnet kompenserar barnet det med att skaf-
fa sig ett övergångsobjekt. Barn börjar använda övergångsobjekt i åldern mellan 4 till 6 må-
nader då barnet börjar uppfatta sig som en individ och inte som en del av mammans kropp. 
Ett övergångsobjekt är mjukt och varmt och påminner om moderns varma hand och bröst. 
Genom att smeka objektet tror de sig smeka modern och känner sig tröstade. Övergångs-
objektet stödjer utvecklingen av självet, att skaffa sig ett övergångsobjekt betyder ”inte jag” 
Genom att observera objektet förstår barnet att det är något eget. På det sättet hjälper över-
gångsobjektet barnet att se ’det andra’. Spädbarnet har total makt över sitt övergångsobjekt, 
det är gullat och älskat men kan också bli stympat. Det får inte ändras av någon annan än 
barnet. Övergångsobjektet har någon form av värme som tyder på att det har sin egen inre 
verklighet. Med tiden frigör sig barnet från övergångsobjektet men det blir aldrig sörjt utan 
hamnar i ett mellanrum av att vare sig vara sedd eller glömd. Att skaffa sig ett övergångsob-
jekt sägs vara den första skapande handling en människa gör i livet.” Winnicott, D. Trans-
itional objects and transitional phenomena, International Journal of Psychoanalysis, 1953. 
34: s 89–97. 

39. Det finns bland sopåkarna i Stockholm ett tabu mot att kasta nallar. De räddar nallar 
och andra mjukisdjur ur soporna och låter dem istället pryda sopbilarna. Fenomenet finns 
beskrivet i dokumentärfilmen Nallar och Människor av Christina Björk, 1989.

40. Kawai betyder söt på japanska men har också kommit att beteckna egenskaper hos 
animerade rollfigurer.

41. I en kalkklippa ovanför floden Ardèche i franska Chauvet, i kommunen Vallon-Pont-
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till kommunikation, att förstå varandra och tala samma språk genom 
att utföra en likartad handling. 

Det är 35 000 år mellan oss. Platon för 2500 år sedan skulle också 
förstå/kunna koda av min teckning. Han skulle säkert vara full av 
grekiskt förakt över djur och kattklappande.42  

Jag ritar av katten.43 Resultatet på papper kommer att bli något an-
nat än det jag ser. Det blir inte som jag vill. Jag ritar en massa katter 
och sedan klipper jag ut dem som jag gillar.  

Att rita är egentligen ett språk som alla seende människor kan tala, 
i vilket fall förstå.44

En bild som vi en gång sett kan vi fortfarande se om vi blundar. 
Den förföljer oss genom livet. Det visar ett konstverk av Katerina 
Šedá som i sitt projekt Je to jedno (Det spelar ingen roll)45, beskriver 
relationen med hennes farmor, där vi möter en åldrade kvinna, som 
är likgiltig och passiv inför allt som sker och inte längre kommu-
nicerar med världen men förmår att teckna hela sortimentet i den 
järnaffär hon arbetade i innan pensionen. I exakta teckningar direkt 
ur hennes minne.

Fakta kan en människa glömma bort men bilder finns kvar. Ögat 
har svårt att glömma.

En teckning är både en bild och en tanke. Eller det som sker innan 
tanken. 

En konspiration mellan handens och ögats rörelser. En bild kan 

d’Arc i södra Frankrike, upptäcktes 1994 en grotta med Europas äldsta figurativa målningar 
som är mellan 37 000–28 000 år gamla. Werner Herzog gjorde 2010 dokumentärfilmen 
Cave of Forgotten Dreams om bilderna och grottan.

42. Den grekiske historikern Herodotos var full av förakt för de gamla egyptiernas kattkult 
och fascination för djur, deras gudar som blandade animaliska drag med mänskliga.

43. ”Nature creates similarities. One need only think of mimicry. The highest capacity for 
producing similarities, however, is man’s. His gift of seeing resemblances is nothing other 
than a rudiment of the powerful compulsion in former times to become and behave like 
something else.  Perhaps there is none of his higher functions in which his mimetic faculty 
does not play a decisive role.” Walter Benjamin, On the Mimetic Faculty, 1933, Gesammelte 
Schriften Vol II, Berlin: Suhrkamp Verlag, 1977, s 204.

44. ”Alla barn går igenom en likartad utvecklingsprocess då de tar till sig bildens språk. 
Det börjar med ett kaos och ur det stiger först en rund form, sedan en fyrkantig och sedan 
en triangel. Plötsligt har ett barn alla former till hands som behövs för att göra alla sorters 
bilder”. Carlo Derkert i intervju av Nils Claesson i tidningen ETC, 1983.

45. Je to jedno (It doesn’t Matter), katalog till utställning med samma namn, Brno–Líšeň: 
Katerina Šedá, 2005.

inte reduceras till paret: tecknet och det betecknade. Människans 
bildskapande förmåga är inte som en digitalkamera.

Bilden är ett fysiskt minne. Ett tänkande i nuet där handen tänkande 
är snabbare än ordens skugga. Genom att skapa siluetter som projice-
ras på väggen i ett mörkt rum sätter jag mig i förbindelse med både de 
målande grottornas gestalt och skuggspelet hos filosofen Platon.46 

Det handlar alltså om att omfatta ett språk som på ett sätt gör alla 
människor till konstnärer i egenskap av bildskapare och bildtänkare. 

Arbetet med animerad film kräver minst tre sorters kunskap: tek-
nisk kunskap, konstnärlig kunskap och samarbetskunskap/förmåga 
att ingå i en organisation och att organisera. Allt filmarbete sker i 
någon av dessa kategorier. Det krävs också en fjärde kunskap för att 
arbeta med animerad film. Kunskap om traditionen inom filmen och 
en insikt om att bildkonsten och animationshistorien hela tiden ut-
sätts för en dialektik (växelverkan) mellan filmen i sig, teknikutveck-
ling och (ökande oändlig) expansion av rummet (irreversibel) som 
den rörliga bilden visas i.47 

Denna den fjärde kunskapen skulle kunna kallas för kunskapen om 
sammanhanget och perspektivet: alltså den tid som den konstnärliga 
disciplinen lever i, eller den dialektiska kunskapen, eller kunskapen 
om förståelse av tid och mellanrum. Denna fjärde kunskap beskriver 
det kontextuella bakgrundsbruset som också är det hav som fenome-
net animerad film navigerar i och är en del av. 

Den fjärde kunskapen beskriver också ett dilemma: att spela ett 
spel där reglerna hela tiden förändras och spelplanen flyter. 

Ett spel som både gäller konstens och existensens villkor. Den fjär-
de kunskapen kanske skulle kunna betecknas med det grekiska fro-
nesis48, från Aristoteles kunskapsteori där fronesis står för praktisk 
vishet/omdömesförmåga 

46. Platon, Staten 7:e boken, Skrifter del 3, översättning Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis 
bokförlag, 2003, s 293–299.

47. Teknikutvecklingen verkar alltid åt två håll samtidigt: den förnyar ständigt produk-
tionsmedlen och distributionsmedlen.

48. Aristoteles, 384–322 f.Kr, Den nikomachiska etiken, översättning Mårten Ringbom, 
Göteborg: Daidalos, 1988.
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Platsen som den animerade bilden framställs i heter: Smedjan49/verk-
staden/studion/labbet eller ateljén (ateljé betyder verkstad på franska) 
är också det fysiska rum där kunskapen förmedlas. Väldigt få har lärt 
sig i skolor när jag börjar arbeta med animerad film i början av nitti-
otalet. Då är filmandet fortfarande analogt. Den del av filmbranschen 
som arbetar med animerad film är mycket liten. Ett fåtal 35mm ani-
mationskameror brukas i Stockholm. Det finns en eldsjäl som heter 
Conny Marnelius som reparerar, bygger om, och förbättrar kameror. 
Conny känner alla i branschen och har en egen prislista som innebär 
att de som arbetar med reklam eller verkar rika får betala mer och de 
som inte har en bra finansiering får betala mindre.50 En animations-
kamera ser nästan ut som Musse Pigg. En svart låda fäst i ett stort 
stativ med två stora bullar på, mussepiggöron där filmrullarna sitter, 
som kan föras upp och ner på ett vertikalt stativ styrt av motorer, 
enklare datorer, kugghjul och vevar. Conny bygger om kamerorna 
hantverksmässigt med en ny lösning för varje situation.

Animationen sker i ett mörkt rum bakom svarta draperier. Ur-
klippta pappersfigurer rör sig mot olika bakgrunder och animeras 
genom enbildstagning51. Animatören och regissören vet inte hur slut-
resultatet kommer att se ut förrän filmen är framkallad och det finns 
en arbetskopia. Från studion där bilden animeras blir det en resa till 
dåvarande Filmteknik som ligger i Solna. Där i en liten biograf med 
ett tiotal platser spelas dagstagningarna upp. Vanligtvis en gång i 
veckan under produktion. Det är där i det mörka rummet i Solna 
som beslut fattas om tagningen ska användas i filmen eller göras om. 
Det finns en långsamhet och en omständighet i processen att animera 
en film. Att först gå från idé till manus och storyboard och sedan det 
mödosamma arbetet att måla, klippa, klistra och animera. Det finns 

49. I 1400-talets Florens, där både vetenskapen och konsten blomstrade, var guldsmedernas 
verkstäder centra för den växande aktiviteten. ”’Dessa verkstäder, skriver Hans Baron (Jour-
nal of the History of Ideas, 1943), fyllde på 1400-talet den uppgift som senare övertagits av 
mekaniska verkstäder och vetenskapliga laboratorier. Här ägnade man sig åt experiment, 
observationer och fritt tänkande.’ Jag föreställer mig att det var betingelser av det slaget som 
rådde under det första, heroiska skedet i den grekiska vetenskapens historia.” Benjamin Far-
rington, Grekisk Vetenskap, översättning Lennart Edberg, Stockholm: Prisma, 1965. 

50. Liknande prissättning tillämpades också av ljudstudios på 1990-talet.

51. På norska och danska heter stop-motion animation flytte-animation. Det är ett bra 
begrepp som förklarar vad det handlar om. Att ta en bild och flytta på en sak och sedan ta 
en bild till.
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också ett ständigt återkommande dilemma, precis detsamma som när 
jag tecknar av katt, att det blir någonting nytt. Det finns också en 
tröghet i den analoga processen som skapar ett utrymme av tid som i 
sin tur ger utrymme att reflektera över filmarbetet.

Hela denna analoga värld försvinner i början av 2000-talet. Film-
branschen går igenom ett teknikskifte som också är ett paradigm-
skifte. Film går från att ha varit en optisk kemisk process till att bli 
digital. Det kommer att förändra hela filmarbetet i grunden. Film är 
inte längre ett material utan binär kod. Ettor och nollor.

010000100110010100100000011100110111010101110010011001 
01001000000111010001101111001000000110010001110010011
0 100101101110011010110010000001111001011011110111010101 
110010001000000100111101110110011000010110110001110100 
01101001011011100110010100101110 = film

Att appropriera något genom att behålla visst och formulera om an-
nat, gäller också datorer och konst som innefattar binär kod(ande). 
Programmerare kopierar och skriver om annan kod hela tiden. En 
bra kod är tydlig och lätt att anpassa till ett annat syfte. Konst förhål-
ler sig på ett likartat sätt till annan konst.52 Kodning är ett hantverk 
som förhåller sig till sin egen historia och tradition på samma sätt 
som konsten förhåller sig till konsthistorien genom ständiga lån och 
anpassning av den egna koden.

Sommaren 1998 gör jag ett interaktivt verk åt Kulturhuvudstads-
året, K98.53 Idén kommer från början från en modell till en skulptur 
av hur en människa bugar och bockar och försöker samtala med en 

52. I Ulf Lindes bok Spejare, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1961, är huvudtesen att 
all konst bygger på konst. Gadamer ser konsten som ett spel: ”Allt spelande betyder man 
spelas. Spelets lockelse, den fascination som det utövar, består just i att spelet blir herre över 
spelaren... Det som frestar detta är i själva verket det frestande. Att det inte är spelaren utan 
spelet självt, som är spelets subjekt…”. Gadamer, Sanning och metod, Göteborg: Daidalos, 
översättning Arne Melberg, 1997, s 84.

53. K98 är en förkortning av Kulturhuvudstadsåret 1998, då Stockholm var europeisk kul-
turhuvudstad. Det var en stor händelse för Stockholms konst och kulturliv. För många konst-
närer innebar det en rad nya uppdrag och jobb hela året. 

dator genom att skälla som en hund. En människa som för ett samtal 
med en maskin utan att veta att det är en maskin hen talar med och 
finner detta samtal meningsfullt är också hur den brittiske matemati-
kern och datapionjären Alan Turing definierar Artificiell intelligens.  
I flera interaktiva verk undersöker jag detta begrepp.54

Say Voff 55 blir det första. Det är också en hybrid56 i den meningen 
att det kan definieras både som en interaktiv film och en interaktiv 
skulptur/installation. Verket har alltså flera läsarter/kontexter.

Say Voff förstår ordet ”voff” på elva olika mänskliga språk. På ryska 
heter voff ”gaff-gaff” och på tyska ”hau-hau” på kinesiska ”wan-
wan”. För att konstverket ska fungera behövs ett röststyrt program 
som analyserar det tal människor riktar till maskinen och ett program 
som svarar. Programmeraren Lars Hansson assisterar. Tillsammans 
hittar vi en källkod på Microsofts hemsida som är ett program för 
att beställa hamburgare. En del av programmet analyserar talet och 
en annan del av programmet skickar ut virtuella hamburgare som 
uppfyller beställarens krav. Hamburgar-programmet har en öppen 
källkod57 som kan kodas om till en helt ny kod. Lars ändrar koden så 
att programmet förstår ”voff” på elva olika språk och sedan istället 
för att spotta ut hamburgare spelar upp filmer. Filmerna föreställer 
alltid samma pudel men åtföljs av olika flaggor beroende på vilket 
språk betraktaren voffat på. 

Say-Voff är ett lekfullt verk men det säger också något om språket.  
Jag tänker mig att Platon spelar med tanken om att vara en pudel. 

Platon leker att han inte spelar eller leker att han spelar eller leker 
att han är någon som spelar att han inte leker eller spelar någon som 

54. I Nils Claessons verk: Say Voff, 1998, Tala med Ingemar om konst, 2000, Tala med 
Ingemar om film, 2001, Tala med Ingmar om pengar, 2001 och slutligen Pudaslådan, 2002, 
som är helt analog och blir en slutpunkt för en rad verk som bygger på hur tekniken möter 
människan/användaren.

55. Nils Claesson, Say Voff, 1998, sid 194 i Konst som rörlig bild- från Diagonalsymfonin 
till Whiteout, redaktör Astrid Söderberg Widding, Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld, 
2006.

56. ”Today the language of cultural interfaces is in it’s early stages, as was the language of 
cinema a hundred years ago. We do not know what the final result will be, or even if it will ever 
stabilize”. Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge: MIT press, 2001, s 93.

57. Öppen källkod, på engelska open-source software (OSS), avser dataprogram där koden 
är fri och ger andra brukare rätten att använda, skriva om och skapa nya användningsområ-
den för programmet.
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leker. Han ställer spelet mellan två speglar och skapar en avgrund.58 
I ena stunden säger Platon att människor inte ska ägna sig åt myter 
och sagor för att i nästa stund själv skapa starka mytiska bilder. Det 
finns ett djupt konsthat hos honom. Starka känslor som visar på att 
han är berörd.59 Konsten för Platon är en kopia av en kopia. Alltså en 
högre verklighet som består av idéer och den taktila verklighet som 
omger människan är en avbild/kopia av dessa idéer vilket gör att ett 
konstverk som avbildar denna verklighet är en kopia av en kopia.60 

Om jag ritar av en soffa så skapar jag en avbild av en soffa som 
innerst inne är en idé av en soffa och dessutom har soffan en skapa-
re, en snickare har byggt den, en formgivare har designat den, min 
teckning är bara en kopia av en kopia av en kopia. Det här sättet att 
tänka på påminner om en lek med speglar.  

I dagens spelfilm går det inte att skilja på skådespelare och special-
effekter. Animerade karaktärer kan blandas med skådespelare utan 
att filmens realistiska illusion bryts. 

Det är beviset för att den traditionella filmen (både den animerade 
och spelfilmen) spelat ut sin roll. 

Det finns snart på marknaden ett tangentbord som kan addera illu-
sionen av en sovande svart katt. Katten kommer att hindra ditt arbete 
och göra sig tung, morra, rivas eller jama. Tekniken kallas för AG 
(augmented reality). Idag krävs det avancerade och dyra VR glasögon 
för att illusionen ska fungera men snart kommer det att fungera, på 
ett sömlöst sätt, utan synliga tekniska detaljer.

En teknikrevolution i vardagen vars motor är illusion och anima-
tion reser både filosofiska och etiska problem, på samma sätt som den 

58. La mise en abyme – är en fransk term för att ställa två speglar mot varandra och skapa 
en avgrund av reflexioner. Begreppet används för att beskriva spegelfenomen i konsten då ett 
konstverk speglar sig i sig självt.

59. När jag (NC) får en konstupplevelse börjar det ofta som en irritation, det kliar i kroppen 
och min första tanke är ”vad är detta för skit”. Alltså: det som inte lämnar mig oberörd är 
värt att titta på igen men det kommer till mig med fördröjning.

60. När Jan van Eyck målar Marias Bebådelse, 1434, infogar han ett textelement i bilden. 
En spegelvänd text. Det är Marias svar till gud. Texten är spegelvänd och upp- och nervänd 
eftersom guds värld är perfekt och människans värld är en spegling av densamma. Gud blick-
ar ned inifrån sin spegel. Ett nästan övertydligt exempel på hur nyplatonismen satte sin prägel 
på bildkonsten.

moderna medicinen kapacitet att förlänga liv tvingat fram en etisk 
diskussion om vad liv är.61

Det aktualiserar etiken och estetiken eftersom det handlar om att 
vi får nya kraftfulla verktyg att förleda hur människor uppfattar värl-
den och radikala sätt att förskjuta linjen mellan vad som är verkligt 
kontra illusion. 

Det handlar alltså om blick, ljus och skugga. Om att bryta de il-
lusoriska sinnesintryckens förtrollning och samtidigt omfatta denna 
förtrollning. Det är i min mening ett uppdrag för den konstnärliga 
forskaren att undersöka den estetiken, i ett dilemma, genom praktis-
ka exempel på konst som når(nått) en ny publik.

61. ”När man började använda respiratorer på 1960-talet, blev det möjligt att hålla patien-
ter som eljest skulle ha dött i livet i veckor, månader och år. I några av fallen visade patien-
terna inte några som helst tecken på medvetet liv, men de elementära biologiska funktionerna 
upprätthölls med hjälp av de nya apparaterna. Föräldrarna till Karen Quinlan – ett av de mest 
omskrivna fallen den gången – önskade få dottern frånkopplad från hjärta-lung-maskinen. 
Men läkarna på det berörda sjukhuset ansåg att det skulle strida mot ett av den medicinska 
etikens grundläggande påbud – det är läkarens uppgift att bidra till att upprätthålla liv, en 
läkare får aldrig medverka till att ta liv. Fallet Quinlan och andra historier av samma slag 
ledde raskt till en omfattande diskussion om den traditionella synen på liv och död och till 
analyser av skillnaden mellan att ta ett liv och att avstå från en konstlad förlängning av ett 
rent vegeterande tillstånd, utan några av de kännetecken som vi brukar räkna som minimi-
krav när det gäller livskvalitet. Resultatet av diskussionerna blev tämligen drastiskt – en ny 
definition av vad det innebär att vara död (begreppet ’hjärndöd’).” Tore Nordenstam, Från 
konst till vetenskap, Stockholm: Carlssons förlag, 1993, s 12–13.
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Den 26 juni 2012 går jag från min lägenhet på Hornsgatan 55 till 
Husby Konsthall baklänges. Hela sträckan. Varenda centimeter. Min 
egen handling läggs över en storstads geografi genom en vandring 
mellan två punkter och skapar en berättelse genom en konstnärlig 
aktion som människor kommer att tala om och förundras över. 

Om jag går baklänges och filmen vänds betyder det att den som går 
baklänges går åt rätt håll medan resten av världen går åt fel håll. Så 
skapas bak- och framvärlden. 

Kortfilmen sliN visas på Konsthallen i Husby sommaren 2012 och 
på galleri Tegen 2 mars 2013 och får en allt vidare spridning både på 
nätet, på utställningar och konferenser. 

Konst som sker på en gata och infiltrerar människors vardag, blan-
dar medvetet ihop olika språkliga spel och regelverk och måste där-
för vara beredd på att få stå till svars. På gatan eller i en park vet du 
aldrig vem du möter.

Det ska vara på riktigt. Jag talar ur egen erfarenhet62 eftersom, i 
min analys, ett grepp som bygger på illusion inte fungerar lika bra. 
Verket måste ha en aspekt av konkret handlande som är autentiskt 
eller uppfattas som autentiskt och inte stanna vid att bara vara en 
teatralisk gest.

Tretton månader senare skriver jag en essä: Vägen till Husby. 
Den skrivande processen förvandlade baklängesvandringen till nå-

got nytt och främmande63 och bildar en kontrast mot både filmen och 

62. Nils Claesson, Öppnas om tusen år - ett meddelande till framtiden, 1998, ett verk som 
tillkom i samarbete med hyresgästerna i ett höghus i Rågsved.

63. Främmandegör eller skapar det som Viktor Sjklovskij 1893–1984, skulle beteckna som: 
”The technique of art is to make objects ’unfamiliar’, to make forms difficult, to increase the 
difficulty and length of perception because the process of perception is an aesthetic end in it-
self and must be prolonged. Art is a way of experiencing the artfulness of an object; the object 
is not important.” Viktor Sjklovskij (engelsk stavning: Viktor Shklovsky), Art as Technique, 
1916, Literary Theory: An Anthology, Malden, MA: Blackwell Pub, 2004, s 15–21. 

min aktion. Skrivandet skiljer ut filmen från handlingen – det är ju 
två saker: att göra en film är en sak och att göra en performance en 
annan även om det sker samtidigt. Texten som föds blir en djupdyk-
ning i ett framkallningsbad av minneskemikalier som skapar bilder 
och fogar ihop berättelser där varje bild har en gata, ett träd, en 
lägen het, en fråga, ett ansikte, en adress, en krog, en arbetsplats fäst 
på sig med en lapp om halsen.

Texten blir min första egentliga erfarenhet av riskskrivande i en 
forskningsprocess.

Texten skriver sig själv. Att gå baklänges visar sig vara en metod 
som jag kan ta med mig in i det pågående arbete att omforma Strind-
bergs drama Spöksonaten till animerad film i fabelform. Genom att 
ringa in minnen och associationer kan jag hitta tillbaka till min första 
upplevelse av dramat och återanvända dem i gestaltningsprocessen. 



VÄGEN TILL 
HUSBY

”YOU CAN TALK THE TALK, BUT CAN YOU WALK THE WALK?” 

REPLIK UR FILMEN FULL METAL JACKET, 1987. 

REGI: STANLEY KUBRICK
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En solig dag på en sandstrand i nordvästra Grönland vid en vik från 
vilken man kan skåda en bit av Kanada har jag en gång sett och hört 
isberg efter isberg explodera i solen.

På en tusendels sekund når ismassans inre spänningar ett kvalitativt 
stadium som får dem att explodera med ett dovt boaaaaafffffff, då is-
berget försvinner, följt av tystnad som sedan förvandlas till ett fräsande 
och frasande ljud som om havet bombats med brustabletten Treo. 

Tiotusentals tabletter som frasar i en arktisk vik. Fraset kommer 
sig av komprimerad luft från den sammanpressade snö som glaciär-
isen består av. Is och luft som kan vara tusen år gammal.

Det är solens värme som framkallar explosionen. 
Isbergen som går i bitar på grund av sina inre motsättningar är 

en tacksam illustration till filosofen Hegels universella teori om att 
utvecklingen tar kvalitativa språng.64  

Hegel arbetade fram ett teoribygge om förändringens natur genom 
att utgå från saker och ting som vi människor känner till i vardagen.

En kvist går av med ett knak. Vatten blir is, vatten blir ånga. Det 
blir revolution och en kung blir halshuggen. Ena dagen lever du och 
nästa dag är du död. I sin teori om utvecklingens gång använder sig 
Hegel av kusinparet kvantitet och kvalitet. Att små och gradvisa 
kvantitativa förändringar över tid bygger upp kontradiktioner, mot-
sättningar, som till sist förlöses i en kvalitativ förändring, utveckling-

64. Hegel hade också en vision om totaliteten: att en helhet skapade en ny kvalitet i sig som 
var större än delarna. Hegel levde i en tid då filosofin och vetenskapen fortfarande gick att 
omfatta för en bildad person. En tid då filosofer byggde upp universella system för att förkla-
ra historiens gång, människans natur, statens natur, kunskapens natur etc.. Hegels snille och 
smidighet gjorde honom till preussisk statsfilosof. Det är Hegels teorier som ligger till grund 
för marxismens teoribygge om samhälle och historia. Den unge Karl Marx och hans kollega 
Friedrichs Engels approprierade Hegels tankebygge om utvecklingens universella gång och 
de kvantitativa förändringarna som leder till kvalitativa språng, till idéen om att socialismen 
är mänsklighetens högsta stadium och skapa en materiellt baserad historiesyn. Marx och 
Engels bytte ut Hegels världsande mot klasskampen och kallade sin lära för den vetenskapliga 
socialismen vilket gör marxismen till en av flera systembyggande läror från 1800-talet. Källa: 
Sven-Eric Liedman, Motsatsernas spel: Friedrich Engels filosofi och 1800-talets vetenskap, 
Lund: Arkiv förlag, A-Z förlag, 1983.
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en skruvar sig fram likt en korkskruv och motsatserna spelar mot och 
med varandra vilket innebär att de hela tiden ändrar laddning, bety-
delse och roll. Förändringar som, märk väl, alltid sker språngvis. En 
tes blir sin egen antites för att sedan bilda en syntes för att sedan bli 
en test i en oändlig kedja som Hegel menade drevs av världsanden65

Men kan en stad explodera som ett isberg?
Det kan hända.
Om staden delas upp i två städer:
I förlorarnas stad och i vinnarnas stad.
I staden som har allt och staden som saknar.
Det är därför jag väljer att gå baklänges från Södermalms längsta 

gata till Husby konsthall den 26 juni 2012. Detta för att understryka 
att det är med ryggen som innerstadens människor betraktar dem 
som bor i miljonprogrammets ytterstäder.

Jag vet eftersom jag bor inne i Stockholm.
Stockholm är ett isberg. 

Mitt projekt handlar om att förhålla mig till en plats som heter 
Husby och till det offentliga rummet. I min analys är det offentliga 
rummet både en scen och ett rum av berättelser och myter som gre-
nar ut sig som ett blomblad kring en fysisk plats. 

Varje stad har sina hjältar och skurkar, precis som varje skolgård 
eller tvättstuga. Alla dessa platser ingår i en textur, en väv av berät-
telser och själva gränsen mellan det offentliga, det halvoffentliga och 
det privata är ständigt under omförhandling. 

Med myt menar jag inte lögn eller påhitt utan ovanligt starka be-
rättelser som i sin tur ingår i en mytologi – alltså en samling berättel-
ser som på olika sätt hänger ihop med varandra. 

65. ”Som så många andra av samma generation tyska intellektuella hälsade Hegel nyhe-
ten om den franska revolutionen med glädje. Han uppskattade parollerna om förnuft och 
frigörelse. Senare blev han övertygad om att Napoleons välde representerade en avgörande 
ny och positiv fas i mänsklighetens utveckling. Anekdoten berättar att han fullbordade sin 
kanske mest betydande text, det 50-sidiga förordet till Phänomenologie des Geistes, 1807, 
just när Napoleon vann en av sina största segrar utanför den stad, där Hegel då bodde, 
Jena. För Hegel blev Napoleon en av världsandens uppenbarelseformer; världsanden skulle 
ha förkroppsligat sig i Napoleon under 1800-talets första decennium.” Sven Eric Liedman, 
Från Platon till kriget mot terrorismen : De politiska idéernas historia, Stockholm: Albert 
Bonniers förlag, 2012, sid 142.

Det offentliga rummet är lika mycket ett inre som yttre rum. Idag 
blir det ännu tydligare då det offentliga rummet har utvidgats till ett 
expanderande elektroniskt offentligt rum samtidigt som det klassiska 
fysiska offentliga rummet begränsas, beskärs och privatiseras.

Dagens manusförfattare och spelkonstruktörer opererar med ett 
begrepp som de kallar för storyworlds, berättarvärldar, och idag 
finns det en praktik som går ut på att utvinna både ickelinjära spel 
och dramatiska linjära berättelser ur en skapad berättarvärld. (Om 
inte konstruktören av berättarvärldar ger användarna redskap att 
skapa sina egna världar som i dataspelet Minecraft66.)

En fysisk plats som Husby har sin egen berättarvärld. Den behöver 
inte uppfinnas.

Jag bestämmer mig för att lägga till en historia till platsen Husby.
Jag vill bli den som gick baklänges till Husby. 

Det är sol ute och jag lånar ett ansikte.
Det är morgon den 26 juni 2012 och jag klär mig i randig kostym, 

joggingskor och en t-shirt med ett tryck som föreställer två boxare 
som tycks vara tecknade med en Bic-pennas blåa bläck. 

Egentligen hade jag tänkt sätta på mig slips och vit skjorta. 
Söndagskläder skulle människor ha sagt förr. 
Finkläder. 
Sätter också på mig en animerad knapp med Musse Pigg: det är tre 

bilder på Mickey Mouse som ändras beroende på vilken vinkel man 
tittar på bilden. 

Texten är på ryska. Det är en piratkopia. 

Dagen innan har jag varit och klippt mig i en frisörsalong som 
ligger i Götgatsbacken och som drivs av fyra syrianska bröder eller 
kusiner, jag fattar aldrig vilket. 

66. Minecraft är världens mest spridda dataspel, ursprungligen skapat av Markus Persson, 
en datanörd från en stockholmsförort där han växte upp under enkla förhållanden. Källa: 
Daniel Goldberg och Linus Larsson, Minecraft : block, pixlar och att göra sig en hacka : 
historien om Markus ”Notch” Persson och spelet som vände allt upp och ned, Stockholm: 
Norstedts, 2012.
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Nyklippt med kostym minus den vita skjortan och slipsen vill 
jag anknyta till svartvita fotografier från happenings på 1950- och 
60-talet. 

Yves Klein som kastar bladguld i Seine. I kostym och slips.
Styrelsen i EMS67 som står uppradad kring den första datamaski-

nen i Sverige som används för att göra musik. I kostymer. Vissa har 
polotröjor. Det är bara stela män. 

Karl-Erik Welin med assistent som förstör en konsertflygel med 
motorsåg, klädd i kostym.68 

Jag vill klä upp mig för att jag alltid tyckt att konstnärer från 
1960-talet som gör happenings ser extremt bra ut på fotografier.

Att klä upp sig är också att visa respekt inför dagens handling. 
Att klä sig innebär också att skaffa en relation till gatan som scen 

och eftersom min handling idag sker ute i staden är det viktigt att 
varenda detalj i min klädsel ska ha en mening och en funktion.

Jag vill synas men inte lysa som en fyr.
Jag går baklänges ut genom dörren i hallen och svänger av mot 

vänster och tar tag i trappräcket. 
Jag färdigställer en bild av en bild av mig själv i en film. 
Kinderna är nyrakade.
Dagens ansikte tar jag från Buster Keaton.
Utmärkande för Buster Keaton är att han aldrig släpper sitt sten-

ansikte vad som än händer. 
Är Buster Keatons pokerface en stoikers?
De gamla stoikerna delade in världen i den del som går att påverka 

och den del av världen som är för stor och mäktig för att rå på. Till 
den delen av världen räknades naturen men också storpolitiken. De 
stora tingens värld kallade stoikerna för adiafora. Den ska en sann 
stoiker ignorera eller möjligtvis bli upprörd över. Däremot finns det 
en annan värld. En mindre värld som det går att påverka och genom 
att engagera sig i den världen är det möjligt att uppnå ett stadium av 

67. EMS, Elektronmusikstudion, grundades 1964 och är idag del av det statliga Statens 
musikverk. EMS var pionjärer på att använda sig av datorer i skapandet av musik.

68. Förstörelsen av en konsertflygel under en happening på Moderna Museet 1964 och det 
faktum att Karl-Erik Welin råkade såga sig i benet med motorsågen, bad om hjälp men fick 
ingen eftersom publiken trodde att det var teater, har inspirerat andra konstnärer till verk.  
I Åke Karlungs film Generalrepetition för självmord, 3 min, 1964, refereras till denna hän-
delse med bilder på Welin från repetitionen före konserten.

individuell lycka som stoikerna kallar för apahtiha. Det är därifrån 
ordet apatisk kommer. Men de var långt från apatiska.69

Stoikerna var materialister och trodde på objektiva sanningar och 
ur deras tankegångar sägs tanken om naturrätten och alla människ-
ors lika värde ha uppkommit.

De betonade självbehärskning och sinneslugn.
Buster Keatons betongmask som han ställer upp mot allt som han 

inte kan påverka gör honom till en stoiker.
Det berättas att Buster Keaton skaffade sig sitt stenansikte som 

barnskådespelare eftersom hans far hade ett varieténummer då Bus-
ter tumlades och kastades runt på olika sätt och aldrig visade några 
känslor. 

Publiken fann det outhärdligt komiskt att se hur den lille pojken 
kastades som en vante ut i kulisserna och fick en massa slag och spar-
kar utan att röra en min. 

Jag lånar Buster Keatons stenansikte eftersom jag vill försöka ver-
ka oberörd av att gå baklänges. 

När jag ser filmen om min egen baklängesvandring förstår jag att 
jag är berörd av situationen och att det skiner igenom. Pokerfacet är 
inte mitt starkaste kort.

Under dagen möter jag också människor som försöker verka obe-
rörda av att se mig gå baklänges.

Den reaktionen kan man tolka antingen som att stenansiktet smit-
tar eller som att stockholmare är svåra att förvåna.

Reglerna för dagen är följande: 
Jag ska gå hela vägen till Husby konsthall baklänges. 
Jag ska gå dit baklänges oavsett väder.
Jag ska vara välklädd.
Jag ska inte vara otrevlig mot folk som undrar men heller inte nöd-

vändigtvis förklara vad jag gör.
Jag ska gå dit med ett ansikte som verkar vara oberört. 
Vägen till Husby och reglerna för hur jag ska uppträda är manu-

skriptet för resan. 

69. Stephen Greenblatt, The Swerve: How the World Became Modern, New York: W. W. 
Norton & Company, 2011.
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Någon annan text finns inte. Sträckan dit är rekognoserad. 
Jag och Dan Lageryd cyklar och fotograferar och hittar bilder ett 

par dagar före inspelning. 
Det är då själva filmens bildspråk knådas fram. 
Både jag och Dan Lageryd talar om fotografi (alltså fotografiska 

med varandra). 
Dan har gått på Konstfack och är utbildad fotograf och själv har 

jag både fotograferat men också skrivit om fotografi70, köpt och pu-
blicerat bilder71 och gjort filmer som bygger på stillbilder, egna foton 
och andras72.  

Vi cyklar och stannar till då och då och skapar referenser. 
Där är en Tunbjörksbild, där är lite mera socialrealistiskt a la An-

ders Petersén och där en klassiskt Gullersbild eller ett foto av Tui-
ja Lindström. Att tala fotografiska är kul fast det retar ibland film-
producenter som är trötta på filmfotografer som kommer till möten 
med tjocka fotoböcker under armen när de ska förklara sin vision.

Det är stilen på filmen vi diskuterar. sliN bygger på en perfoman-
ce73 och dokumentationer av performance brukar se ut på ett visst 
sätt. Skakig kamera och en otroligt nykter dokumentation som är 
exakt så lång som den konstnärliga handling den dokumenterar.

70. Nils Claesson, När fotografi var bild och inte konst, i boken Mellan verkligheter: foto-
grafi i Sverige mellan 1970–2000, redaktör Niclas Östlind, Lund: Bokförlaget Arena, 2014.

71. 1979 till 1984 arbetade jag (NC) på tidningen ETC med bland annat att köpa bilder, 
ta bilder och skriva om bilder. Se boken Johan Ehrenberg, Falska minnen, Stockholm: ETC 
förlag, 2016.

72. Man som rakar sig vid Seine, film om fotografen Tore Johnson, regi Nils Claesson och 
Timo Sundberg, 1985. Filmlänk: https://vimeo.com/194397863 lösenord: Tore

73. ”Performance” eller ”Performance Art” är en konstnärlig handling vars utförande ut-
gör själva konstverket. Dess politiska potential utforskades i Östeuropa, Ryssland och f.d. 
Sovjetunionen innan 1992 då konstnärerna stod under starkt tryck från stat och myndig-
heter. I länder som Polen och Tjeckien kunde performansekonsten däremot skapa en bitsk 
samhällskritik som myndigheterna hade svårt att förtrycka. Den idag mest kända utövaren 
är Marina Abramović, född 1946 i Belgrad i forna Jugoslavien. Att performance fortfarande 
spelar en politisk roll visar den ryska gruppen Pussy Riots öde där några av medlemmarna 
2012 dömdes till fängelse efter att ha förolämpat den rysk-ortodoxa kyrkan. Performance 
har också spelat en stor roll i Latinamerika främst i den brasilianske teatermannen Augusto 
Boals (1931–2009) livsverk. Källa: Claire Bishops, Artificial Hells : Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship, London/New York: Verso, 2012. 

Dan och jag enas om att göra en film som är kort och cinematisk74 
och med en kamera fast förankrad i ett stativ. 

Min vandring är också en filminspelning.
Det är inte första gången som en film blir till i samarbete med Dan 

vilket leder till att en stor del av kommunikationen oss emellan är 
nästan ordlös eller kodad.  

Precis före Tranebergsbron vid Fredhäll fastnar jag för en lekpark 
med en plaskdamm. 

Den påminner om en bild av fotografen KW Gullers, en av de svens-
ka fotografer som dokumenterade det av socialdemokraterna ledda 
samhällsbygget under perioden efter andra världskriget och som idag 
lite slarvigt kallas för folkhemmet. Det visar sig att han har tagit bilden 
just där för 66 år sedan. Parken blir senare en scen i filmen.

Vägen ut genom porten och så till vänster ner mot Hornstull går lätt. 
Klockan är tio på förmiddagen. 
Bakom mig trippar hela tiden minnet.
Min egen historia läggs till Hornsgatan.
Att gå på Hornsgatan är att gå sidorna ur en bok om mig själv, 

mina vänner och min familj.
Jag går baklänges över Rosenlundsgatan och ser hörnet av mitt 

kvarter, där en gång en polisstation och en brandstation låg.
Sen släntrar jag vidare och vet att i huset mittemot där McDonald’s 

ligger fanns det ett annat hus, där det låg en liten biograf som hette 
Strix.

Jag passerar ett fik med grötfrukost där byggjobbare käkar stadiga 
mål. De tittar frågande på mig.

Jag säger att jag ska gå ända till Husby.
Varför då? undrar de.
Ett vad, svarar jag.
Ett vad.
Hur långt är det? frågar en.
Lite mer än tjugo kilometer. En två mil, svarar jag.
Lycka till, säger killarna.
Sen passerar jag järnaffären och på vägen mot El Svea på andra 

74. Cinematisk i meningen filmisk, bygger på filmens klassiska kompositioner.

https://vimeo.com/194397863
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sidan gatan ligger Stockholms enda kommunistiska teatergrupp som 
heter Tribunalen i en lokal som en gång hette Lido och var en biograf.

Jag såg mina första matinéfilmer på Lido. 
Jag har gjort en animerad film som slutar med scener från Lido.
Filmen heter: Snö – ur det vita man minns (2006).75

Det var inte vilka filmer som helst som visades utan Tarzan, Slag-
höken, Robin Hood och naturligtvis Ivanhoe. 

Jag minns att min pappa var väldigt förtjust i att vi gick på bio och 
undrade om filmen Tarzan och den gröna gudinnan visades.

Jag har till och med skrivit om det i den första text jag publicerade 
i en kulturtidning som hette Partisano76 1976.

Sedan var Lido porrbio under många år. Det var dit som den ita-
lienske filmaren och poeten Pier Paolo Pasolini 1975 gick och tittade 
på äkta svensk synd en dag på 1970-talet innan han åkte tillbaka till 
Italien och blev tragiskt mördad.

Lido var nog Pasolinis sista biobesök. Det borde finnas en brons-
skylt där.

Sen blev Lido kulturellt då Kim Klein startade Lido som klubb och 
utställningslokal i sent 1980-tal.

Nu, 2012, är det lite mer än en månad sedan jag var på Tribunalen 
på en minnesstund efter Timo Sundbergs begravning. 

Timo, visade det sig, dog av en vanlig lunginflammation som han 
misskötte eftersom han var psykiskt sjuk och oförmögen att ta hand 
om sig på slutet.

Människor med mental ohälsa lever korta liv. De dör av saker som 
går att bota med en antibiotikakur.

Timo var en ungdomsvän och kollega till mig som jag inte träffade 
många gånger under de sista tio åren av hans liv eftersom det gjorde 
för ont.

Men under dessa sista tio år hann Timo bli adopterad och beund-
rad av teater Tribunalen, så på begravningen och minnesstunden ta-
lar vi alla om olika Timo.

Jag väljer att komma ihåg en knubbig Timo som alltid är sugen på 

75. Nils Claesson, Snö – ur det vita man minns, filmlänk: https://vimeo.com/212552989 
lösenord: snö

76. Partisano var en föregångare till tidningen ETC, och kom ut åren 1976–1978.

att gå på bio och äta mackor och berätta historier och som älskade 
Hitchcock och Bergman.

Till Timos begravning ute på Skogskyrkogården samlas en hel ge-
neration människor och en vän som heter Klarin har med sig ett stort 
plakat där det står: 

Socialism eller barbari! att lägga på kistan.
Jag frågar lite försynt:
Måste man välja. Kan man inte få lite av båda?
Musikanten och kompositören Dror Feiler spelade känsligt på 

saxo fon under högtiden i långa sorgsna fraser. 
Minneshögtiden avslutades med att alla sjunger Internationalen. 
Jag sjunger alla verserna.
Timo och jag gjorde en gång en film om en fotograf som hette Tore 

Johnson.
Tore Johnson dog alldeles för ung. Han blev 54 år gammal precis 

som Timo.
Som ung var Tore Johnson fotoassistent åt KW Gullers. 
Jag passerar förbi El Svea och där på höger hand låg en gång en 

automat i vilken man kunde köpa mjölk och smör och formbröd. Det 
var innan det fanns närbutiker och nattliga inköp måste planeras.

Sen går jag baklänges över Ringvägen. 
Bort över Ringvägen där Södersjukhuset tornar upp sig mot Ho-

risonten kan jag skönja en liten bit av Mariaskolans röda tegelfasad 
som ligger i ett kvarter med det passande namnet Piskan.

Som barn gick jag i mellanstadiet i Mariaskolan. 
Tanto, där jag bodde mellan jag var sju och 17 år gammal, var hög-

husområde för den övre medelklassen men i Mariaskolan blandades 
alla från kvarteren. 

På den tiden hade jag inte behövt gå hela vägen baklänges från 
Hornsgatan 55 till Husby utan det hade räckt med att gå från Tanto-
gatan 59 till Mariaskolan för att resa mellan samhällsklyftor.

Drygt en kilometer.
Det fanns de i skolan som bodde i omoderna lägenheter med kall-

vatten och som hade det mycket sämre ställt än barnen från Tanto. 
Det fanns en grekisk kille i klassen som bodde i huset jag just nu 

passerade och som brukade få stora mängder stryk av sin pappa då 
hans betyg inte var lika bra som hans storebrors. 

https://vimeo.com/212552989
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Han hade oturen att ha en storebror som var mattegeni och stjärn-
student på Tekniska högskolan.

Sen var det den långe killen med franskt efternamn som hade kon-
stiga kläder på sig och som alltid var lika besviken över att killarna i 
Mariaskolan inte hade samma hederskodex som killarna i Le Havre.

Den långe killen var kompis med Sven Erik.
Sven Eriks pappa var från Lappland och jagade älg och hade böss-

sor och grejer hemma. 
Den långe killen och Sven Erik brukade kasta skarp ammunition i 

skolkorridoren för att se om den skulle smälla. 
Small gjorde det däremot när jag en gång pumpade ett cykeldäck 

för hårt på Karl Åhs Cykel och Sport på Hornsgatan.
De hade en luftslang som stack ut genom ett hål i väggen och som 

alla kunde använda. 
Nu ligger där en thairestaurang.
Jag går vidare.

Nu har jag passerat Ringvägen och snart går jag förbi fotoaffären 
som fortfarande finns kvar.

Där köpte jag min andra systemkamera som hette Konica Autore-
flex T.

De analoga teknikerna småbild och Super 8-film var min skola in 
i fotografins och filmens språk. Mitt bildtänkande och mina filmiska 
grundkunskaper kommer helt ifrån att som tonåring ha fått tillfälle 
att arbeta med film och foto. Fördelen med de analoga teknikerna var 
att de var taktila och därmed hade materialitetens pedagogik. Super 
8 var dyrt, en filmrulle tre minuter lång. Det innebar att man var 
tvungen att tänka noga efter innan man filmade. 

Super 8-filmen var också naturligt befriad från synkljudets tyranni. 
Det gick lätt att animera med Super 8 eftersom de flesta kameror 

hade möjlighet till enbildstagning. 
De filmade bilderna kommer från mig och ett gäng kompisar som 

gjorde filmer tillsammans. Ofta vandrade kameran mellan oss under 
inspelningarna. Jag lät skanna dessa filmer 1996 då de ingick i först 
en tevedokumentär för TV4 om familjefilmer som hette Folkets fil-
mer och sedan ett projekt för Riksutställningar som hette Minnets 

filmer, och som turnerade åren 1997–2000.77 En av filmerna heter 
T-doja efter en låt av bandet Gud i brallan och är ett uttryck för en 
tidsanda. Ordet T-doja är en lek med ordet för T-sprit. Tekniskt dena-
turerad sprit som fyllgubbarna drack. Precis före Tanto mot Ringvä-
gen till fanns det baracker som var tillfälliga bostäder för ungkarlar. 
Många av männen var alkoholister. Jag vill minnas att det var tal om 
att starta en namninsamling i Tanto för att förbjuda fyllgubbarna att 
handla på ICA Tanto-hallen. 

I Tantolunden fanns det gamla ruiner där gubbarna brukade hålla 
till. Där kunde man hitta porrtidningar. 

Genom att gå baklänges till Husby förvandlar jag min kropp till 
ett vetenskapligt precisionsinstrument. 

Kroppen, staden och gatorna är synliga redskap för att förstå sam-
hället och en förflyttning från ett ställe till ett annat är inte bara en 
förflyttning i rummet utan också i tid och social ställning.78 

Denna tankegång är fritt översatt från en bok av Claude Lévi- 
Strauss, där han börjar boken med att ironiskt skriva om hur mycket 
han avskyr resor, upptäcktsresande och exotism och ändå väljer att 
skriva om det. 

Det finns en djupare mening i hans ironi som framkommer i en 
annan av hans böcker, La Pensée sauvage, då han beskriver hur en 
öken i Kalifornien var hem för tusentals indianer men när de vita 
kom kunde bara några få familjer leva i samma öken under ytterst 
knappa omständigheter.79

Min kropp är en börstelegraf.
Min kropp är en geigermätare som sprakar.

77. Nils Claesson, Minnets filmer var en videoinstallation som producerades av Riksutställ-
ningar och som turnerade Sverige under åren 1997–2000. Materialet byggde på filmer från 
ett stort antal svenska familjer. Gestaltning Nils Claesson, research Timo Sundberg och Nils 
Claesson. Länk till filmerna: https://vimeo.com/120154782 lösenord: super8

78. ”Travel is usually thought of as a displacement in space. This is an inadequate con-
ception. A journey occurs simultaneously in space, in time and in the social hierarchy. Each 
impression can be defined only by being jointly related to these three axes, and since space is 
itself three-dimensional, five axes are necessary if we are to have an adequate representation 
of any journey.” – Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris: Plon, 1955 (Eng. övers. John 
Weightman & Doreen Weightman, Penguin, New York, 1992).

79. Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris: Plon, 1962. 

https://vimeo.com/120154782
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Min kropp är ett lackmuspapper.
Min kropp består av en massa nålar som vrider sig upp i de röda 

varningsfälten.

Den 26 juni 2012 är en lugn dag.
Jag försöker sätta ner fötterna rätt och ha en vid och lugn blick. 

Den vida blicken som jag lärt mig att ha i thai-boxning.
Jag går ganska snabbt på de gator jag känner även baklänges.
Bakom mig går min assistent och nickar när det är riskfritt att gå 

över gatan.
Hon följs av skuggan Mnemosyne, minnets gudinna.80 Vilket ock-

så är ett problem då du kan fastna i minnet och blanda bort dig själv 
mellan olika tidslager. 

När Timo var förvirrad kom han ihåg saker som hände för tjugo år 
sedan och diskuterade dem som om det hänt under dagen. 

Lévi-Strauss är en vän av Rousseau och det är en väldigt fin tanke 
som han omsätter i sin text. Den om behovet av att skapa en modell 
av den ursprungliga människan, en människa som troligtvis aldrig 
funnits men att det likafullt finns behov av att skapa en modell. 

Lévi-Strauss menar att det som utmärker människan är att vi tän-
ker i kategorier. Den modell som Rousseau talar om handlar om den 
som förvandlar människan från ett djur till en kulturvarelse. Från 
språklös till språklig social varelse. 

Jag drar en linje av svett från min egen dörr till Husby. På det sät-
tet blir Husby från och med idag den 26 juni 2012 en del av mig. Jag 
går till Husby baklänges. Varje steg är en tunn skiva kött att varsamt 
lägga på kartan. Jag kommer med Stockholm. Jag kommer med Bell-
man i fickan. 

”... Ur vägen, kolgubbar, tvätterskor och mjölkkärringar ... Gör 
inte av med nylänningen med sudna kringlorna om halsen ... Gutår! 
Sup mig till ... Släpp fram Movitz med basfiolen! Mak åt er, sillpack-
are, bagarpojkar, nürnbergare, skräddare och fågelfängare! Stig un-

80. Mnemosyne är förutom minnets gudinna i antik grekisk mytologi, även tillsammans 
med Zeus är förälder till de sju muserna. Mnemosyne var också uppfinnare av språket och 
orden.

dan, herr uppsyningsman eller nersyningsman eller vad du är för en 
brohuggare ... Hjälp upp blinda gubben med liran ... Skuffas lagom! 
... Slån på truten!”81

Min kropp äter varje meter till Husby. Det är mina fötter som talar 
med pilgrimer på pilgrimers språk. 

Rytmen av min vandring sjunger in staden. Ger gatorna nya namn. 
Att göra konst tillhör (förhoppningsvis) handlingens sfär.
Jag har svängt in på Varvsgatan och tar mig ner mot Heleneborgsgatan 

förbi Ruins lilla förlag som gav ut min debutbok Blåbärs maskinen.
Det är tomt på trafik på Heleneborgsgatan och under asfalten finns 

det fortfarande spårvagnsspår som skiner igenom och inte använts 
sedan högertrafikomläggningen 1967.

På min högra hand passerar jag en gammal adress. 
Här låg en gång centrum för de revolutionära marxisterna i ett hus 

inne på en gård.
I källaren ett tryckeri som hette Prinkipo82 och högre upp kontor.
Det luktade surt kaffe och stencilapparat.
Tankarna hämtade från Lenin och Trotskij och Marx med flera.
Den svenska centralen för den lokala avdelningen av den socialis-

tiska världsrevolutionens parti. 
På tryckpressen i källaren trycktes de första numren av tidningen 

Partisano. 
Mina första texter och fotografier trycktes i denna källare.
Timo och Johan Ehrenberg skötte tryckpressen.
Sen svänger jag ut på Långholmsgatan. Går förbi nära en adress 

där det en gång låg en lunchrestaurang som hette San Remo som jag 
och mina vänner kallade för Béarnaisekliniken.

Det känns farligt, och nu ett övergångsställe. 
En bil tutar.
Sen är det lätt att gå längs med Västerbrons spann eftersom jag kan 

hålla en hand på räcket och med raska kliv gå till Kungsholmen. 

81. Carl Michael Bellman, Fredmans epistel nr 33. Länk: http://runeberg.org/fredepis/33.
html

82. Prinkipo, på turkiska kallad Büyükada, är den ö i Marmarasjön utanför Istanbul dit Leo 
Trotskij gick i exil från Sovjetunionen 1929. 

http://runeberg.org/fredepis/33.html
http://runeberg.org/fredepis/33.html
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Jag känner med säkerhet en kille som hoppade från Västerbron en 
natt nittonhundrasjuttiosex.

Han hette F och kom från Högdalen.
Han spelade med i en teveserie som hette De hemligas ö som bygg-

de på en bok av Sven Wernström med samma namn.83 
De hemligas ö var en sorts maoistisk version av William Goldings 

civilisationskritiska roman Flugornas herre84 och slutar med en lyck-
lig revolution.

Böcker om människor som kommer till öde öar och hittar på sätt 
att överleva kallas för robinsonader.

Jag var också med i den teveserien fast mera som en sorts statist som 
nästan aldrig syntes i den färdiga versionen. Vi bodde i samma lägen-
het en hel sommar i ett hus inne i Trosa och tidigt varje morgon togs vi 
med båt långt ut i skärgården till en ö där det var filminspelning.

Jag var tolv år och fyllde tretton i september. Olidligt lillgammal.
Regissören Janne Halldoff hade anställt Roy Anderssons två unga 

stjärnor från En kärlekshistoria85, Rolf Sohlman och Ann-Sofie  
Kylin, och satt ihop ett team av barn och ungdomar där hälften kom 
från barnbyn Skå och hälften var barn till Janne Halldoffs vänner. 
Eller polare som Janne skulle ha sagt.

Barnbyn Skå var en fristad för familjer och barn med stora sociala 
problem och startades av psykiatrikern Gustav Jonsson som offent-
ligt kallades för Skå-Gustav.86  

Barnbyn Skå är idag nedlagd.
Jag minns inte mycket från själva filminspelningen utom att den 

bestod av oändlig väntan och att man fraktades till olika platser och 
att det lät väldigt snyggt med: 

83. Sven Wernström, De hemligas ö, Stockholm: Gebers, 1966.

84. William Golding, Flugornas herre (engelska: Lord of the Flies), Essex: Faber & Faber, 
1954. Boken handlar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö och tvingas över-
leva med katastrofala resultat. 

85. En kärlekshistoria, regi Roy Andersson, 1970, en långfilm om kärlek vars visuella språk 
påminner om Tjeckisk film från 1960-talet.

86. Barnbyn Skå drevs åren 1947–2005 på Färingsö utanför Stockholm av Gustav Adolf 
Jonson, 1907–1994, psykiatriker. Han spelade en stor roll i svensk samhällsdebatt och till-
lämpade tidigt psykodynamiska och psykoanalytiska synsätt.

Tystnad tagning,
ljudet går,
kameran går
Sen klappan.
Klapp.
var så god och börja.

Jag är fullkomligt övertygad om att jag måste ha varit den uslaste 
barnskådespelare som någonsin har varit med om att agera framför 
en kamera eftersom jag inte riktigt förstod vad jag hade där att göra. 

Lite som jag förstår att ett krig kan te sig för många soldater, trup-
per fraktas till olika ställen och sedan packas allting ihop och packas 
upp och fraktas till nästa ställe och den mesta tiden går åt till att 
vänta på att något ska ske. 

För F var sommaren med De hemligas ö livet.
Jag träffade honom tre år senare då jag kommit in på Södra latins 

gymnasium och han hade gått dit på dagen då det var upprop även 
fast han precis slutat. Sen träffade jag F på Folkets Bio när den låg på 
Högbergsgatan och det gick en polsk film87 om textilstaden Łód och 
vi snackade lite. F hade fått jobb på ett tryckeri och var full med acne. 
Nästa gång jag hörde om honom var han borta.

Västerbron tar mig över Långholmen. 
Över ön där jag och många andra brukade bada nakna på klippan 

precis under bron. Det var till och med så att polisen sände ut hästar 
för att få slut på nakenbadet men ingenting hjälpte. Långholmen var 
en hemlig ö och buskagen uppdelade efter kompisgäng och sexuell 
läggning.

Det var en tolerant ö men många brinnande och skakande buskar.

Någon dag efter det att jag gått baklänges över Västerbron är det 
någon som ringer till min vän Astrid.

87. Det förlovade landet, regi Andrezej Wajda, 1975, svensk premiär 1977.
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Du känner Nils Claesson?
Ja, svarar Astrid.
Jag såg honom gå baklänges på Västerbron igår. 
Jag tror inte att han mår så bra.

Jag går nedför Västerbron och passerar Kungsklippan på höger 
hand. Där bodde en gång Sveriges statsminister Tage Erlander. Sen 
går jag över två övergångsställen och är på Rålambsvägen. Där är 
Dagens Nyheters skrapa och Expressen. Sommaren 1985 jobbade jag 
som sommarvikarie på Dagens Nyheter. Jag minns att det fanns en 
oändlig mängd mellanchefer på DN, att jag vägrade ringa upp och 
inter vjua föräldrarna till ett barn som hade drunknat på en skär-
gårds ö och att en vinagent började terrorisera mig i telefon efter-
som jag skrivit en liten artikel om en nattklubb som skulle ha en 
champagne buffé till förmån för svältande barn i Afrika och att min 
lilla text ledde till att buffén ställdes in varvid denna vinagent fick 
för sig att jag sprang ärenden åt den jugoslaviska maffian. Jag minns 
också att det ultimata sommarreportaget borde handla om grisar. 
För en sommar hade en reporter skrivit en text om hur glada gri-
sarna blir när de släpps ut på grönbete och börjar bete sig som de 
är genetiskt programmerade att göra. Den artikeln om svinen hade 
blivit mycket läst och det påminner mig om att de dokumentärfilmer 
som fortfarande är mest sedda på Sveriges Television är de som hand-
lar om bönder som plöjer med häst eller oxe.88 Det är dit den stora 
mass publikens drömmar går, till ett evigt försvunnet Sörgården. Om 
inte annat så bevisar det att det under den svenska asfalten finns en 
rågåker.

Jag minns också att någon av reportrarna på tidningen kände igen 
mig från barrikaderna kring kvarteret Mullvaden 1977 och började 
tala om hur synd det var om polishästarna som hade plågats av att få 
stoppnålar instoppade i köttet. 

Jo, jag hade stått på den barrikaden då, 1977, under ett par, tre 
dagars motstånd mot att polisen skulle utrymma kvarteret. 

88. Länge var de mest sedda dokumentärfilmerna på SVT filmer om människor som bru-
kade jorden på omoderna sätt. Filmer som Hästmannen, 2006, i regi av Peter Gerdehag och 
Tell Johansson. 2011 gjorde de filmen Kokvinnorna. Idag har dokumentärfilmer om kända 
personer de stora tittarsiffrorna.

Jag hade gått förbi en källarlokal och hämtat ett par megafoner 
och så hade jag och Timo i princip inte sovit på tre dagar.

Frikvarteret Mullvaden89 låg i kvarteret Mullvaden vid Krukma-
kargatan och de som ockuperat husen var egentligen mest en massa 
flummare, tyckte jag då. Fast jag var beredd att försvara dem. 

Det var därför som jag var med och organiserade motståndet i 
hörnet av Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan, där polisen 
hade spärrat av kvarteret med kravallstaket.

De flesta som dök upp för att försvara Mullvaden var väldigt unga 
killar och tjejer i lägre tonåren. Jag minns att vi sjöng och skanderade 
och jag uppmanade människor att sitta ner. 

Jag minns också att polisen sa till mig att de övervägde att gripa 
mig för uppvigling men det gjorde de aldrig.

En polis bleknade när jag höll ett improviserat tal om hur ensamt 
och olyckligt polisjobbet var och hur många poliser som slutade sina 
liv i tragik med missbruk och självmord.

På min sida av barrikaderna var det snällt. Inga spikar i köttet på 
någon vare sig hästar eller människor.

Sen stormade polisen Mullvaden och allt var över.
Jag förstod sen att den svenska polisen måste ha ändrat taktik med 

ockupanter och demonstrationer. 
En av mina svenska elever på den Nordiska Konstskolan i Finland 

berättade att han varit med om att ockupera Fryshuset i mitten av 
1990-talet och att han och hans vänner hade fått kopiösa mängder 
med stryk. 

Han berättade att en av de äldre poliserna hade gett honom sin 
kravallhjälm för att han inte orkade se på.

Stryk var också vad demonstranterna som var instängda i Hvit-
feldtska gymnasiet fick under Göteborgskravallerna 2001. 

En vän vars son tillhörde en av dem som fick stryk säger att poli-
sens taktik skrämde hans son och dennes vänner till passivitet.

Med detta vill jag inte säga att alla poliser är våldsmän och att alla 
demonstranter alltid har rätt. 

89. Frikvarteret Mullvaden var en ockupation av några hus i kvarteret Mullvaden på Kruk-
makargatan i Stockholm. Ockupationen varade mellan oktober 1977 och september 1978. 
Fotografen Micke Berg, 1949–, bodde i närheten och har i flera fotoböcker publicerat sin 
dokumentation av ockupationen.
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Däremot vill jag stryka under att statens organiserade våld som 
polismakten är en del av är ett språk med en tydlig grammatik.

Våld föder inte alltid våld.
Våld föder rädsla.
Våld skapar tystnad.
Men våld är också ett sätt att märkas.
För att citera Hjalmar Söderbergs bok Doktor Glas:

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna 
något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till 
vad pris som helst.”90

För mig har alltid Hergé betytt mera för mig än Hegel. 
Hergé var namnet som den belgiske serietecknaren Georges Remi 

använde som namn när han skapade Tintin. 
Tintins värld går att använda som en modell att förstå världshän-

delserna och de mänskliga relationerna med.
Tintins värld är en mänsklig komedi med en uppsättning arkety-

piska rollfigurer.
Det går att översätta dagsnyheterna till avsnitt i Tintin. 
Det var det som den franska tidningen Libération gjorde för att 

hylla Hergé efter hans död. De illustrerade alla texter med bilder ur 
olika avsnitt av Tintin.91

Samtidigt är Tintin en produkt av sin tid. 
Upptäcktsresan till exotiska platser och den triumfatoriska hem-

komsten där Tintin får ta emot massornas jubel förföljd av journalis-
ter som ställer dumma frågor i stil med: Tycker du om choklad? är en 
mytisk resa med starka koloniala undertoner. 

90. Hjalmar Söderberg, Doktor Glas, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1905.

91. När Hergé gick bort den 5 mars 1983 dedicerade den franska dagstidningen Libération 
hela tidningen till hans minne genom att illustrera alla nyhetsartiklar med bilder från Tin-
tin-album. Källa: Libération den 5 mars 1983.

Bland de värsta koloniala övergreppen som skedde i Afrika admi-
nistrerades aktivt av det belgiska kungahuset.92

Kongo, dit Tintin reser i albumet med samma namn, var platsen 
för utsugning och massmord som förebådade de fasor som drabbade 
Europa under det andra världskriget. 

Alla viktiga personer i Tintin är män och pojkar.
Den enda kvinnan med betydelse i berättelsen är operasångerskan 

Bianca Castafiore.
Det handlar inte om att gå baklänges men om att upptäcka världen 

bakom mig. Min vandring blir ett träd i vilket jag kan hänga paket av 
minnen som alla förbinds genom Stockholms gatunät. Trådar att dra 
i och bilder som stiger fram ur ett nyss förgånget manar egentligen 
till att gestalta och skriva ner denna berättelse som i sin tur egentligen 
består av en härva av berättelser. Många balanserande på gränsen 
mellan det personliga och det banala. Det är mitt Stockholm. Mina 
gator. Samtidigt är jag del av en struktur som är mycket större än 
mina egna historier. Jag kan se konturen av ett stort djur som döljer 
sig i snön. Delar av en totalitet som jag måste gissa mig till hur den 
verkar. I tankarna om totaliteten finns också en kritik mot individu-
ella lösningar och privata lyckofilosofier. I sin förlängning leder detta 
till en politisk hållning vilket för mig inte är ett problem då jag alltid 
sett mig själv som en utövare av en politisk konst. Det är i den tradi-
tionen jag verkar. 

Ordet metod betyder egentligen stig eller väg. Det går utmärkt att 
gå baklänges så länge som jag rör mig i kända trakter. 

Jag svänger ner ifrån Rålambsvägen mot Tranebergsbron vid Fred-
häll.

Vägen är mig bekant eftersom jag brukar cykla här på min racer-
cykel under sommarens pendling mellan lantstället på Adelsö och 
Hornsgatan.

Jag har cyklat vägen många gånger de senaste tio åren.

Vägen mellan Hornsgatan och Adelsö är vägen mellan stad och 
glesbygd.

92. Adam Hochschild, Kung Leopolds vålnad, Stockholm: Ordfront, 2000.
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Det är bara 50 kilometer och tar lite mindre än två timmar i med-
vind.

En stor körsbärsträdgård anlagd vid tiden för det första världskri-
get omger huset på Adelsö. 

En gång i tiden var frukt hårdvaluta. Barnen fick inte komma i 
närheten. 

Körsbären plockades och fördes in till staden med ångbåt.
Idag äter fåglarna upp dem.

På Tranebergsbron blåser det och jag kan titta ner på Solstugan 
som ligger högst uppe på en bergknalle vid Fredhäll och husen är som 
klippta ur illustratören Bertil Almqvists Barna Hedenhös i världs-
rymden. Ingen annanstans i Stockholm skiner funkisens retrofutu-
rism igenom skarpare än i Fredhäll. Jag vet att Barna Hedenhös på 
franska heter La famille Mironton. Mars är befolkat av människor 
och istället för hästar så kan man rida på stora svarta katter. Mars-
katter. Jag vet det eftersom jag har den i ett sargat exemplar med en 
fransk dedikation till mig och min bror.

Jag vet också att ordet mirotoner på franska betyder att koka något 
mycket långsamt och att den franska polisen när de förhör någon 
mycket grundligt utsätter den misstänkte för att bli mirotonerad. 

Claude Lévi-Strauss skriver i sin essä Det råa och det kokta hur 
kannibaler föredrar sina vänner kokta och sina fiender grillade.93 Till 
skillnad från små naturfolks rituella kannibalism beskriver Hanna 
Arendt i sin bok om Eichmann hur ondskans mekanismer på ett 
nyktert och administrativt sätt avhumaniserar sina offer. Staten be-
höver två saker: en definition av ras och en byråkrati. Genom att 
först beröva människor deras medborgarskap och papper förvandlas 
människor stegvis till icke-människor. Det sker enligt (nya rasistiska 
och kvasivetenskapliga) lagar och regler och sköts av myndighets-
utövande tjänstemän i staten. 

Stegen före en total utplåning av ett folk eller grupp är många och 
sker gradvis, det kan börja med att förbjuda en människa att äga till 

93. Levi Strauss, Mythologiques, I: Le Cru et le Cuit (engelska: The Raw and the Cooked), 
Paris: Plon, 1964. 

exempel en cykel eller ha fönster på sitt hus eller äga en häst. På det 
sättet skapas en gräns mot ”de andra”, mot ”icke-människor”. 

Det omgivande samhället vänjer sig gradvis med att se sina före 
detta grannar som ickemänniskor och en dag är de borta, utplånade. 
Det är det som Hanna Arendt menar med sin omdiskuterade formu-
lering: ”de kunde inte tänka”, om Tyskland under det tredje riket. 

Att inte tänka är att mer eller mindre medvetet vägra se konsekven-
serna av sitt eget och omgivningens handlade. 

Avhumanisering och massmord är inte unikt för nazismen utan är 
en del av Europas koloniala historia. Att förbjuda människor att äga 
hästar eller att ha fönster på sina hus var något som brittiska imperiet 
förbjöd katolska irländare på 1700-talet. Under Algerietkriget åren 
1954 till 1962 torterades och avrättades tusentals gerillakämpar av 
den franska kolonialmakten. Det skedde på ett rutinmässigt sätt.94 

Den franska polisen dödade mellan 70 och 200 algerier inne i cen-
trala Paris den 17 oktober 1961. Nordafrikaner som deltagit i en stor 
manifestation med 30 000 deltagare greps, misshandlades, tortera-
des och kastades ner i Seine från Pont Saint-Michel95. Händelsen tegs 
ihjäl. Först 2013 bad Frankrikes president François Hollande de ef-
terlevande om ursäkt.96 

(Någonstans här finns förklaringen till att jag är född i Stockholm 
och inte i Frankrike. 

Mina föräldrar bodde i ett litet samhälle utanför Paris åren 1956–57 
men algerietkriget skapade en stark misstänksamhet mot främlingar 
och dessutom såg Taki ut som en arab och blev då stoppad av polisen 
och förhörd.)

94. Den franske generalen Paul Aussaresses, 1918–2013, fransk general skriver i boken Ser-
vices spéciaux, Algérie 1955-1957 : Mon témoignage sur la torture, Paris: Édition Perrin, 
2001, om den tortyr och rutinmässiga mördade som den franska armén gjort sig skyldig till 
under algerietkriget. När boken publicerades ledde den till en stor debatt i Frankrike trots att 
fakta varit kända sedan 1960-talet. Först 1999 erkände de franska myndigheterna algeriet-
kriget som ett krig.

95. 40 år senare den 17 oktober 2000, satte Paris socialistiske borgmästare Bertrand De-
lanoë upp en minnesplakett över massakern på Pont Saint Michelle.

96. ”Den franska republiken erkänner med klarhet den blodiga repressionen av demonstra-
tionen den 17 oktober 1961. Den 17 oktober 1961 blev demonstrerande algerier som krävde 
rätten till oberoende dödade i en blodig repression”, skrev president Holland 51 år efter mas-
sakern i en kommuniké från Elyséepalatset. Källa: Le Monde, 2012.10.17.
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Det unika med det nazistiska utplånandet av hela folkgrupper var 
att det skedde i industriell skala under kvasivetenskapliga förevänd-
ningar och visar på den nazistiska ideologins motsägelsefulla relation 
till vetenskapen: å ena sidan var industrin grundad på forskning men 
raslärorna var grundade på grumliga teorier om jord, blod och in-
stinkt. 

*

Bellman igen:

Solen glimmar blank och trind,
Vattnet likt en spegel;
Småningom upblåser vind
I de fallna segel;
Vimpeln sträcks, och med en år
Olle på en Höbåt står;
Kerstin ur Kajutan går,
Skjuter lås och regel.

Det blåser till på Tranebergsbron. 
Vattnet är Stockholms klassiska försörjningsled och Mälaröarnas 

lantbruk brukade försörja staden med grönsaker, frukt och annat 
färskt. En trädgårdsekonomi som det finns rester av ännu idag.

Movitz stöt åt dem i lurn,
Som på skutan fara.
Olle du hvad kostar Tjurn?
Lyssna hvad de svara.
Hör hvar är ni hemma ni?
Ifrån Lofön komma vi

Med Grönsaker, Silleri,
Mjölk och Äplen klara.

* * *

Si en Julle skymtar fram,
Marjo åran lyftar,
Med sin löfbrodd, mjölk och lam
Hon åt tullen syftar,
Har i knä en bytta smör,
Kersbärs-korgar frammanför;
Marjo nu sin lofsång gör,
Snyter sig och snyftar.97 

Den första roliga historia jag lärde mig på lekskolan i Gamla stan 
handlade om två tomater som går över en gata och den andra hand-
lade om Bellman. 

Bellmangestalten i de roliga historierna som fortfarande berättas 
på förskolor och skolgårdar är en äkta trickster98 som klippt och sku-
ren ur mytforskningens värld. I Ryssland finns det liknande historier 
som de om Bellman men där handlar de om poeten Pusjkin.

Claude Lévi-Strauss forskar i myter genom att jämföra dem med 
varandra. En myt kan endast förstås genom andra myter och dess 
varianter. 

På det sättet har myter kunnat spåras över hela kontinenter och det 
finns myter som till och med sammanlänkar Sibirien och Amerika. 

Myter rör sig enligt Claude Lévi-Strauss på en egen högre språklig 
nivå än språkets andra kategorier och utspelar sig i mytisk tid. 

97. Carl Michael Bellman, Fredmans epistlel nr 48. Länk: http://runeberg.org/fredepis/48.
html

98. En trickster är ett begrepp inom mytforskningen och avser en gestalt som är rebellisk, 
fräck, ofta dum och elak och som gör en massa fel som ofta visar sig vara till nytta i slutän-
dan. I grekisk mytologi brukar sjöfararen Odysseus, smeden Hefaistos, kung Sisyfos och 
Prometeus som gav människorna elden, tas som exempel på en trickster. I turkisk mytologi 
heter trickstern mulla Nasreddin och liknande gestalter finns i nästan alla kulturer. I den 
animerade filmens sfär är tricksterismen ett sorts normaltillstånd.

http://runeberg.org/fredepis/48.html
http://runeberg.org/fredepis/48.html
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En som bidragit till de moderna myterna i Stockholm är poeten 
Bruno K Öijer. En gång fick Bruno K ett fint stipendium på 10 000 
kronor som han växlade till enkronor och gick och hällde ner i en 
passage på Stockholms centralstation. Jag har hört den historien be-
rättas många gånger och i olika varianter. 

Jag tror till och med att professorerna på Handelshögskolan skulle 
kunna referera till Bruno K:s aktion med att skänka bort pengarna 
som en bra investering i ett varumärke.

Alvik passeras.
På min högra sida ligger tennishallen. Jag följde en gång med min 

klasskamrat A till en privatlektion i tennis där. Han verkade inte 
road. A:s pappa var stenrik och familjen bodde i en våning med två 
ingångar i Tanto. 

Familjen hade en hushållerska och A och hans syskon åt bara mid-
dag med sina föräldrar om söndagarna. 

Jag minns att de flyttade till Strandvägen i ett hus med äkta port-
vakt som kollade alla som gick in och ut i huset i en liten lucka.

Den stora studentmiddagen för alla som slutade Skanstulls gymna-
sium 1978 var i ett av husen här i Alvik. 

Jag tror att vi åt räkcocktail till förrätt, sedan fläskmedaljong Black 
and White med hasselbackspotatis och till efterrätt hjortronparfait.

Nu börjar det regna. 
Jag håller på att bli påkörd av en lasttruck i det lilla industriområ-

det som ligger vid Drottningholmsvägen.
Vad i helvete, skriker killen som kör.

Jag svänger av från Drottningholmsvägen och går i riktningen 
Bromma flygplats.

På ena sidan vägen radar byggvaruhusen upp sig och på andra si-
dan flygplatsen, omgärdad av stängsel. 

Timo hade svårt att komma upp på morgonen. 
Det var nog därför som han gav vidare sitt sommarjobb som disk-

plockare på Bromma flygplats till mig.

Det började sju på morgonen och dagens första uppgift var att vär-
ma upp det överblivna kaffet från gårdagen. 

Det var ett odramatiskt jobb.
När disken hopade sig på borden gick jag en runda med en vagn 

och kastade plastmuggar, plastbestick och papperstallrikar i en sop-
säck och torkade av borden med en trasa.

Sen vänta och dricka kaffe. 
Det gällde att ta dagens kaffe och inte gårdagens.
Kvarglömda tidningar samlades också in efter gästerna.
De bars iväg till Pressbyrån som sålde dem för andra gången.
I kylskåpet fanns det personalsmörgåsar till oss som jobbade som 

var gjorda på gårdagens bröd och de yttre bitarna av osten. 
Bakom fiket fanns ett diskutrymme där Jurek var kung, en halv-

naken polsk diskare som alltid hade en massa förslag på olika affärer 
som han ville ha med mig i.

Antika möbler och tavlor. Korv. Vodka.
Min närmaste chef hette Blundin och hade en blå nylonrock och 

uppsatt hår. 
Blundin såg till att jag fick sparken.
Saken var den att i pauserna mellan diskplockandet fanns det ing-

enting att göra utom att dricka kaffe och läsa tidningar. 
Jag tog med mig en bok till jobbet. Den hette Litteratur och revo-

lution99 och var skriven av Leo Trotskij. 
Det uppskattade inte Blundin.
Blundin förklarade för mig att det var helt i sin ordning att läsa 

serie tidningar, morgontidningar och kvällstidningar samt herrtid-
ningar och skvallertidningar, men inte böcker. 

Om man läser en tidning ser det ut som man tar en paus i arbetet.
Om man läser en bok ser det ut som om man inte arbetar.
Jag fortsatte att plocka disk. 
Jag fortsatte också att läsa min bok, fast lite i smyg för att inte 

Blundin skulle se.

Jag stoppade den i ett nummer av Teknikens värld eller tuttidning-
en Lektyr.

99. Leo Trotskij, Litteratur och revolution, översättning av Magnus Hedvall och Lars Lind-
vall, Stockholm: Coeckelberghs, 1982.
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Efter en av dessa resor mellan borden i caféet kommer jag tillbaka 
med min vagn. 

Då står Blundin och håller i min bok.
– Är du marxist? Frågade hon.

Bromma passeras. 
Ett cykelbud som ser mig gå baklänges cyklar ner i ett dike mitt-

emot byggvaruhuset K-Rauta. 
Jag går över en trafikerad väg och följer en lång asfalterad cykel-

bana på min högra hand förbi ett köpcenter inrymt i en före detta 
flyghangar. 

Det är ett billighetsvaruhus för sportkläder. 
Jag går mot Solvalla till. 
På andra sidan Bromma flygplats ligger Ulvsunda industriområde 

där jag lät en firma blästra och pulverlacka tre av mina skulpturer 
för kulturhuvudstadsåret 1998.100 Firman finns inte kvar. Industrin 
är på väg bort.

Landskapet är stort, flackt och det finns nästan ingenting att hänga 
upp minnen i. 

Efter Solvalla svänger jag av in på en väg med villor. 
Det är öde som om alla människor var borta och hade lämnat 

sina ägodelar efter sig. En vattenspridare står och snurrar. En hund 
skäller. 

Jag undviker att trampa i en vattenpöl.

Det är inte svårt att gå baklänges. Det är bara att kliva på och göra 
blicken bred. Jag lärde mig att gå baklänges av en människa som 
ibland färgar sina tänder svarta och som bor i ett hus i skogen och 
som kan väsa som en orm. Hon har tränat sina dansare att bli hönor 
och brukar uppträda på ett skrotupplag i Uppsala. 

På min vägg hänger en svart bindel som minne från den gången då 
jag fick en lång lektion i konsten. Det är i början av maj 2012. Med 

100. Projektet hette Filmiska tidshål och bestod av tre interaktiva skulpturer i lackad 
stålplåt – två verk var identiska och hette Tidstittare nr 1 och Tidstittare nr 2, deras uppgift 
var att spela upp en film på exakt samma plats där den hade spelats in – samt verket Say Voff 
– the International Dog Sound Interpreter. 

mig har jag ett par nyinköpta gummistövlar och kläder som tål att 
röra sig i. 

Min lärare heter Su-En.
Lektionen börjar med att jag får titta på hur Su-Ens lärling Marie 

Gavois går baklänges på gården framför Haglunds skola där Su-En 
Butoh Company håller hus. 

Marie rör sig långsamt och säkert och tycks kunna känna av när 
stenar dyker upp. 

Sedan ska jag pröva.
Su-En säger som en ramsa:
Det finns inga riktningar. Det finns inte upp eller ner. Det finns 

inget fram eller bak. 
Sen får jag en svart bindel framför ögonen och blir snurrad runt, 

runt.
Sen får jag instruktioner av Su-En.
Gå bakåt. Gå framåt.
Gå bara gå. 
Stopp.
Det känns obekvämt som alltid när jag lär mig något nytt med 

kroppen. 
Stopp, säger Su-En.
Hon tar av mig bindeln och jag står i högt gräs bland nässlor.
Su-En instruerar mig att böja på benen och hänga lite med rumpan. 
Jag försöker göra som jag blir instruerad.
Marie och Su-En tittar kritiskt på mig.
Jag går en ny runda.
Efter lite mer än en timme så tycker Su-En att det är dags att ge sig 

av in i skogen.
Först gåsmarsch framåt. Över stockar och stenar och på en sönder-

körd skogsväg med stora gyttjepölar. 
In i snårskog och mjuk mossa. 
Su-En ger kommandon.
Gå fort.
Sakta.
Saktare.
Gå bakåt.
Sakta.
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Jättesakta.
Fort.
Till slut lossnar det. Utan problem går jag baklänges långa sträckor 

och inne i skogen tränar jag på att gå mycket långsamt över stock och 
sten. 

Man kan säga att träningen är haptisk. Ordet haptik kommer från 
grekiskans haptomai, att ta i något, röra vid någonting.

Haptik är att kombinera olika sinnen för att känna efter.
Haptisk kunskap lär mig se med ryggen.

Villaområdet i Bromsten tar slut och på ena sidan vägen är det ett 
industriområde med sönderslagna fönster och graffiti.

Sen villor med små trädgårdar och brunmålade plank och betong-
plattor och garageinfarter.

Nu Spånga station. Det går en viadukt över järnvägen.
Nu Spånga kyrkväg.
Då får jag en fråga. 
Det första frågan sedan Hornsgatan.
Guinness rekordbok? säger en man.
Ja, svarar jag.

Jag har en hemlig plan med min baklängesvandring.
Jag vill utforska King Kong-paradigmet.101

King Kong-paradigmet består av att en filmisk illusion kan kopplas 
till en fysisk plats.

Att många människors första tanke när de ser Empire State Buil-
ding i New York är att detta är skyskrapan där King Kong blev dö-
dad.

101. King Kong, långfilm från 1933, i regi av Merian C. Cooper och Ernest B. Schoedsack. 
King Kong är namnet på en gigantisk apa som blir förd till New York för att visas upp inför 
publik. Apan som förälskat sig i en filmstjärna rymmer. King Kong kidnappar henne och 
klättrar upp i Empire State Buildning med henne i famnen. På skyskrapans topp blir han 
dödad av US Air Force.

Att det går att förvandla existerande byggnader till monument 
över sagor. 

Filmen skapar sin egen tid. Den lyckas med att förföra med sin 
ström av bilder eftersom filmens tillstånd liknar det mänskliga hypna-
goga102 – tillståndet mellan dröm och vaka. I det tillståndet flyter bil-
der och ljud fram. Här någonstans lyckas filmen kommunicera med 
betraktaren genom ett flöde av känslor och bilder. 

I filmen King Kong byggs det ihop en berättelse som kombinerar 
sagan om den stora staden och myten om Skönheten och Odjuret. 

Staden består av myter som rör sig i mytisk tid. 
Staden är i sig själv en myt.

”Men träden i parken då? När de svajar långsamt i vinden. Innebär 
det att träden talar med varandra?” Det är vad Wittgenstein säger i 
en av sina föreläsningar: att träden samtalar med varandra. Han vet 
inte hur rätt han hade. Den tyska skogvaktaren Peter Wohlleben har 
skrivit en bok om Trädens hemliga liv som blivit en bästsäljare.103 En 
populärvetenskaplig bok som handlar om hur träden sänder medde-
landen till varandra och varnar varandra för faror. Att trädens rötter 
kan ge ifrån sig små knackningar. Att flugor drömmer. Den boken 
skulle kanske roat Elias Canetti som i sin bok Massa och makt104 
jämför tyskar med en skog och gör kopplingar till Shakespeares pjäs 
Kung Lear där slottet omringas av en vandrande armé av träd, en 
marscherande skog. Men det var inte det som Wittgenstein menade 
utan hur träden såg ut på håll när det blåser. Att de tycks nicka och 
dansa med varandra. Den bästa introduktionen till Wittgenstein, är 
en film av Derek Jarman från 1993. 

Jarman lyfter fram allt som är queer hos filosofen samtidigt som 
Wittgensteins idéer om språket som ett spel blir begripligt. 

Wittgenstein menar att staden kan ses som en bild av språket:
”Man kan betrakta vårt språk som en gammal stad: ett virrvarr 

av gränder och torg, gamla och nya hus, och hus med tillbyggnader 

102. Det hypnagoga tillståndet är övergången mellan dröm och vakenhet. 

103. Peter Wohlleben, Trädens hemliga liv, översättning Jim Jakobsson, Stockholm: Nor-
stedts, 2016.

104. Elias Canetti, Massa och makt, Helsingborg: Schmidt, 1985.
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från skilda tider; och allt detta omgivet av en mängd nya förorter med 
raka och regelbundna gator och enformiga hus.”105

Någonstans i denna språkets stad finns det en skyskrapa på vilken 
King Kong sköts till döds, som levande människor sörjer, fast de vet 
att det egentligen aldrig har hänt.

Spånga kyrkväg förbi kyrkan. 
En dag av tung sommargrönska där träden tycks svettas.
Björkarna står vita på kyrkbacken och det slår mig att jag har varit 

på begravning i Spånga kyrka. 
En av dessa tunga kyrkliga begravningar med två stora och två 

små kistor.
Lena Gustavsson, Ola Pehrson och två av deras barn omkom i en 

bilolycka utanför Ljusdal på långfredagen 2006. 
Kollegor. 
Ola Pehrsons mest berömda verk är en yuccapalm som köper akti-

er. Den gjordes i Sverige till en utställning på Tensta konsthall men 
upptäcktes av en kurator från Moderna Museet på en konstbiennal i 
Tirana, Albanien.

Ola och jag hade våra verk med på en grupputställning, på Kul-
turhuset, våren 1999 som hette Enter. Jag hade med en interaktiv 
skulptur, Say Voff (1998), och Ola Pehrson ett verk som heter Apan 
målar en tavla, en dator som skrev poesi. 

Lena Gustavsson och jag byggde om ett kök på galleri ID:I på Tjär-
hovsgatan. 

Lena började som målare men hennes konst kom mer och mer att 
handla om att ifrågasätta konsumtionen i samhället. 

Jag vet att Lena och några till blev utkastade från ett köpcentrum 
då de genomförde en aktion med tomma kundvagnar. En köpfri dag.

Min vandring baklänges släpper fram en liten procession av för 
tidigt döda. Lena skjuter en tom kundvagn framför sig. Ola går efter 
med de två barnen. 

Timo har irrat sig hit och talar om Trotskij och F har sjögräs i 
håret.

105. Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, § 19, översättning Anders Wed-
berg, Stockholm: Thales, 2012.

Det är kanske den mänskliga väv av kontinuitet som Hanna Arendt 
skriver om. 

De döda skrämmer mig inte. I min baklängesvandring är det som 
om de träder fram för ett kort tag för att sedan vandra tillbaka in i 
skuggorna. Bleknande bilder. Några starkare än de andra. 

Tensta är planerat efter Le Corbusier-staden precis som Husby.106 
Ett tecken på det är att biltrafiken går på ett plan och gångtrafiken 

på ett annat.
Det är det som man idag vill ändra både i Tensta och Husby. Båda 

områdena ska bli mera stadslika genom att jämna ut bilar och gång-
trafik på samma nivå.

Fortfarande gäller Le Corbusiers plan i Tensta. Jag möter inga bilar.
Detta gör det relativt riskfritt att gå baklänges i Tensta.
Jag kryssar över en bit av Tensta och kommer till en avfart till E6 

som är en lastplats med lådor och lastbilar. Det står män i arbets-
kläder och röker och jag får för mig att det pågår någon lite skum 
verksamhet. 

En kombinerad motions- och cykelväg leder in under E18.
Övergången från Tensta in till Järvafältet får kodnamnet Friedrich-

strasse som en påminnelse om att det var namnet på den S-Bahn-
station i Berlin där övergången skedde mellan Öst- och Västberlin.

Som tillfällig besökare fick man ett visum över dagen i DDR och 
var tvungen att vara tillbaka till gränsövergången före midnatt.

DDR-medborgarna fick i regel inte lämna sitt land men som besö-
kare var det bara att vandra iväg tillbaka över muren. 

Det är lätt att som deltagare i ett konstprojekt som riktar sig till 
en plats som Husby bli en liknande besökare som jag en gång var i 
Östberlin.

Det är därför jag väljer att gå baklänges. 
För vara något mer än en radikal turist.

106. Charles-Édouard Jeanneret, 1887–1965, känd som Le Corbusier, var en schweizisk- 
fransk arkitekt, konstnär och stadsplanerare. I hans vision om staden fanns satellitstäder 
och förorter där fotgängarna alltid skulle separeras från biltrafiken. Förorter som Tensta och 
Husby är byggda efter den modellen liksom bostadsområdet Tanto på Södermalm i Stock-
holm. Le Corbusier var 1900-talets mest inflytelserika arkitekt. 
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Radikala turister var det som Leo Trotskij brukade kalla intellek-
tuella som besökte Sovjetunionen under några veckor eller månader 
och åkte hem till sina länder och skrev böcker och tidningsartiklar 
utan egentligen veta hur det samhälle de besökt fungerade.107

Järvafältet är ett gammalt militärt övningsområde där Tensta, 
Rinkeby ligger på den ena sidan av fältet och Kista, Husby på den 
andra. I fjärran kan man också skåda Hallonbergen. 

I Kista ligger Stockholms största industriområde.108 Cirka sjuttio-
tusen människor arbetar i Kista.

Här finns den svenska informationsteknologins hjärta. 
Det finns också några höga byggnader som sträcker sig mot mol-

nen.
Den högsta heter Kista Science Tower och sen har en norsk oljemil-

jardär låtit bygga Kista Victoria Tower som är ett av Nordens högsta 
hotell.

Hotellet har en svart glasfasad och ser ut som en hammare.
Det ligger vid E4:an som går ut mot Arlanda.
Det är åt norr som Stockholm växer. 
Idag är Arlanda Sveriges största arbetsplats109 och norra Stock-

holm med alla förorter är lite av en annan sorts stad än resten av 
Stockholm. Det är ett expansivt område som egentligen skulle kunna 
kallas, för att använda en amerikansk term, Suburbia. Ett område 

107. Leo Trotskij, Den förrådda revolutionen, 1936, Stockholm: René Coeckelberghs Partisan-
förlag AB, 1969. 

108. ”IBM:s och Ericssons etablering 1976–1977 var de första stegen mot det Kista vi kän-
ner i dag. Från början fanns inga planer på att just Kista skulle bli en plats där it-företag 
skulle samlas. Men politikerna i Stockholms stad nappade på en idé att göra området till ett 
it-kluster. KTH valde tidigt att propagera för att flytta sina it-utbildningar till området, och 
mot slutet av 80-talet var både KTH och Stockholms universitet på plats. Ungefär då kan 
man säga att Kista blivit det som i dag marknadsförs som ”Kista Science City” – mindre än 
tio år efter att planerna skissats upp.– Förut var Kista framför allt känt för sina bostäder, men 
i dag är det arbetsområdet i Kista som folk känner till. Man marknadsför det verkligen som 
Sveriges och norra Europas ledande hitech-område. Man odlar verkligen det goda rykte som 
Kista har, säger Ulrika Sax.” ur intervju med forskaren Ulrika Sax i Computer Sweden den 
23 mars 2014: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.552681/darfor-blev-kista-sveriges-sili-
con-valley

109. ”På Stockholm Arlanda Airport finns omkring 600 olika företag med runt 17 000 an-
ställda. Flygplatsen ger indirekt ytterligare 1 000 anställningar per miljon resenärer och runt 
2 000 arbetstillfällen i regionen för taxiförare, dagispersonal med flera. På så sätt sysselsätts 
drygt 50 000 människor utöver de som arbetar på flygplatsen.” Citat från Swedavia Airports 
hemsida: https://www.swedavia.se/arlanda/om-flygplatsen/

med främst villor där man behöver bil för att klara sig och där alla 
butiker finns i köpcentrum i, som det heter på engelska, Malls.

På Bellmans tid stod Skeppsbron för utbytet och cirkulationen med 
resten av Europa och världen. Idag är det Arlanda och Kista.

Bellman tjuvlyssnade på alla dialekter på Skeppsbron: svenska, tys-
ka, plattyska och holländska och franska i en röra: 

” – Dit justement hvor jeg peger, hvor then lille mensch, then soldat 
med gule pexerne sitter i packen und beschteller. – Non, non, non, 
non, ce n’est pas là. Richtich; nå Djurgåln, – Oui Djurgål, oui djurgål, 
oui par djävla besitta! – Mäster Nilses. – Gantz richtich. – ”110

Det finns planer på att bygga ett eget litet Manhattan på Järvafältet.
När jag vandrar över Järvafältet doftar det av nyslaget hö, jag hör 

kor råma från en bondgård och en somalisk kvinna i slöjor skrattar 
åt min vandring baklänges.

Jag passerar en rad välskötta kolonilotter.
Naturligtvis bryter skogspartier fram i horisonten. Det finns alltid 

lite skog som bryter in i en svensk vy. Även de flesta långa gator i 
Stockholm har en utsikt som vetter mot skog, barr och mo. Jag pas-
serar kolonistugornas små staket. Konsthallen är inte långt borta. 

Jag har gått baklänges till Husby. Vartenda ett av mina steg är en 
bit nyskurad statistik över miljonprogrammets byggnadsbestånd.111 
Över färgen på ett hus och vägen till en loftgång.

Min rygg och mina ben har i egenskap av vetenskapliga instrument 
mätt kärlek, förtvivlan och hopp. Nålarna på instrumenten slår i bot-
ten och visar rött av spänningsfälten mellan Hornsgatans vitblonda 
skallar och Husbys sotsvarta dito. 

Kontrastomfångets tonalitet gör att filmen överexponeras och frä-

110. Carl Michael Bellman, Fredmans epistel nr 33. Länk: http://runeberg.org/fredepis/33.
html

111. Miljonprogrammet var en vision som antogs på det Socialdemokratiska partiets kon-
gress 1964. Mellan 1965–1974 byggdes det 940 000 lägenheter i Sverige. Exempel på områ-
den som räknas till miljonprogrammet är Skärholmen, Bredäng, Hammarkullen, Sätra och 
Rosengård.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.552681/darfor-blev-kista-sveriges-silicon-valley
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.552681/darfor-blev-kista-sveriges-silicon-valley
https://www.swedavia.se/arlanda/om
http://runeberg.org/fredepis/33.html
http://runeberg.org/fredepis/33.html
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ter ut detaljerna. 
Det som jag kan konstatera är att det var en lugn och solig dag och 

att det regnade i Alvik.

P.S.
Lite mindre än ett år efter min baklängesvandring till Husby hän-

der det tragiska saker i Husby.
En kväll löper en 68-årig man amok i en lägenhet.
Polisen kommer.
Den 68-årige mannen är beväpnad med en stor kniv.
Polisen skjuter mannen.
Sedan går polisen ut offentligt och säger att de tillkallat ambulans. 
Polisen talar osanning.
Sju timmar efter det att polisen skjutit mannen med kniven kom-

mer en likbil och hämtar kroppen.
Grannarna filmar förloppet och lägger ut filmen på internet. 
Jag ser det på Facebook nästa dag.
Dödsskjutningen och polisens lögner om ambulansen blir en gnista 

som skapar oro i kvarteren. 
Under flera nätter brinner bilar, det blir bråk med polisen och lik-

nande kravaller sker i andra förorter till Stockholm.112

112. Dagens Nyheter, artikel den 20 maj 2013: http://www.dn.se/sthlm/upplopp-och-bran-
der-i-husby/

PÅ 
ÖSTERMALMS-
TORG 
TUNNELBANE-
STATION
VÅRVINTERN 
1995

http://www.dn.se/sthlm/upplopp-och-brander-i-husby/
http://www.dn.se/sthlm/upplopp-och-brander-i-husby/
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1995 bor jag på Östermalm. På Skeppargatan. Stockholm och sär-
skilt Östermalm är ett visuellt smörgåsbord vad gäller att göra en 
studie i August Strindbergs kammarspel Spöksonaten och den tid 
pjäsen skrevs, 1907. 

Stora huskroppar från årtiondet kring tiden från förra sekelskiftet 
dekorerade med ansikten och hela skulpturer och ornament och nak-
na kroppar finns det gott om i kvarteren. 

Hugget i sten: rumpor, starka armar och bistra nunor. Husfasa-
derna är lika överdekorerade och barocka som regalskeppet Vasa.113

Strandvägens arkitektur där dåtidens nyrika borgarklass anknyter 
till aristokratin genom att låna in den feodala borgens torn och tin-
nar och sätta dem på husen är postmoderna i sin stilblandning långt 
innan ordet var uppfunnet.114 

Östermalm med sina trapphus klädda med persiska mattor och 
överdådig nationalromantisk nygotik som fläckvis växer över i 
perverterad jugendarkitektur.115 

Det finns också fläckar av det omoderna på Östermalm då för 20 
år sedan. Stora våningar med tiotals rum på 250–300 kvadratmeter 
som inte renoverats sedan de byggdes eller källare fyllda med föremål 
som vaktas av en butiksägare som inte vill sälja. 

Något här i röran är värt en förmögenhet kanske.

113. Regalskeppet Vasa som sjönk på sin premiärtur 1628 är kanske det främsta exemplet 
på barockens formspråk i Stockholm. Myllret av skulpturer och monsteransikten som deko-
rerar stora delar av skeppets akter är imponerande och ställer Vasa i paritet med katedralen 
i Kalmar. 

114. Postmodern är ett begrepp som från början kommer från arkitekturen och beskriver en 
ofta infallsrik stilblandning. Stilen skapades i opposition mot den modernistiska arkitektu-
rens industriella framtidstro och dess motvilja mot ornament och dekoration. I Stockholm är 
området kring Södra station och Bofills båge exempel på en stillsam postmodernism. 

115. Jugend (tyska) eller art nouveau (franska) är en ornamenterad, organisk arkitektur och 
ett formspråk som var vanligt kring det förra sekelskiftet. Ofta lånade art nouveau former 
från naturen. Den tyske fotografen och skulptören Karl Blossfeldt, 1865-1932, spelar med 
detta tema i sina bilder av växter. Thielska galleriet i Stockholm är ett exempel på väl genom-
förd jugendarkitektur. 
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Du kan göra en snabb Strindbergsresearch genom att vandra mel-
lan Karlaplan, Kungliga Dramatiska teatern, Kungliga Slottet, Kung-
liga biblioteket i Humlegården, Bonniers kontor på Sveavägen där 
det hänger en Strindbergsmålning i trapphuset och sedan gå upp till 
Blå Tornet på Drottninggatan 85 och sedan mot Intima Teatern på 
Norra Bantorget och samtidigt beundra LO-borgen, förbi Centralen, 
Tegelbacken och gå över till Riddarholmen och oroligt kasta ögonen 
mot Vita Bergen åt sydost och gå järnvägsbron mellan Riddarholmen 
och Södermalm och känna hur Mälarens unkna lukt möter Saltsjön 
och skärgården. 

Trummorna trumma. 
Över Kungliga Djurgården kan hägrar ses flyga.
Stockholm kokar i sin vykortsprakt redan avbildat i den medeltida 

vädersolstavlan.116 Mjuka gröna öar, sjö, skog och stad.
I sin biografi över Strindberg, något av min bibel i slutet på 

1980-talet, skriver Olof Lagercrantz om August Strindbergs relation 
till färjor, ångvisslor, radikal politik och tidningsutgivning, Euro-
pas kotterier och skandaler. Det är den första biografin över August 
Strindberg som låter bli att utmåla honom som ett demoniskt, galet 
geni utan bygger bilden av en arbetande konstnär där alla aspekter av 
hans liv har eller ges en mening.117

Vårvinter med allt vad det innebär av gråhet. Jag har ett uppdrag. 
Jag väntar på linje 14 mot Telefonplan. Jag har precis börjat arbeta 
med att ta fram bilder ur Spöksonaten. Det ska bli en förstudie till 
en animerad film. Uppdraget har jag gett mig själv. Det finns en liten 
budget från Bildkonstnärsnämnden.

Nu ska här ritas och klippas och klistras.
Jag är på väg till min studio som ligger i en gammal skola. 
Skolan kallas för Djävulsön för att den ligger mitt emellan Mid-

116. Vädersolstavlan är den äldsta kända bilden av Stockholm och hänger i Storkyrkan. Vä-
dersolar är ett klimatiskt fenomen som i äldre dagar sågs som tecken på att något viktigt eller 
farligt skulle ske. Ursprunget till tavlan målades den 20 april 1535. Enligt sägen ska Gustav 
Vasa ha sett en konspiration i tavlan då kyrkan var målad större än slottet. Källa: Tre kronor. 
Kjell Boström, Jacob Matham och vädersolarna över Stockholm. Kungliga Vitterhets Histrie 
och Antikvitets Akademiens handlingar. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1958.

117. Olof Lagercrantz: August Strindberg, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979.

sommarkransen och Västberga industriområde på en plätt omgiven 
av motorvägar. Huset hyser tjugotalet konstnärsateljéer, ett plåtsla-
geri, ett snickeri och så ett natthärbärge för hemlösa som drivs av 
Frälsningsarmén.

(Numera inrymmer den gamla skolan också ett stödboende för 
hemlösa som ska slussas tillbaka in i samhället.)

Jag bor på Skeppargatan och min tunnelbanestation är insidan av 
en katedral i grått med svarta teckningar blästrade på väggarna.118 

Konstnären Siri Derkert verk Ristningar i betong, invigdes i maj 
1965 och tematiken är feminism, ekologi och fred.

Det är sko-mördarväder och nästan allt jag sätter på fötterna utom 
mina australiensiska arbetarkängor med tåhätta av stål och svart 
gummi dör i saltslasket.

I flera år alltid samma skor och så militärbyxor i svart med en mas-
sa fickor i och en liten kamera och ett ritblock. 

En kompaktkamera som jag laddar med färgfilm, bilderna fram-
kallas och läggs i en stor kartong. Negativen sparas noga.

Jag har en vinterrock på mig. Den är dubbelknäppt, fiskbensmönst-
rad, hittad på min vind, lagad och lappad med läder. 

Jag leker med tanken på att min kappa är Kappan från Nikolaj 
Gogols novell med samma namn, ur vilken det sagts att all rysk litte-
ratur har krupit fram.119

På huvudet har jag en dansk fiskarmössa som ser rysk ut i syntet-
päls och nylon inköpt på Grönland. I Quaanaq vilket är ett av värl-
dens nordligaste samhällen i världen med ett snabbköp där man kan 
köpa mössor, vantar och begagnade Nato-gevär.

Jag har precis visat mina animerade filmer120 på Gotland och träffat 
legenden Jurij Norsjtejn som kommenterade min mössa med att det 

118. Tekniken kallas för sgraffito och betyder att olikfärgade lager muras upp mot en vägg 
och sedan skrapas bilder fram genom att överliggande lager av puts och murbruk tas bort.

119. Kappan, novell skriven 1842 av författaren Nikolaj Gogol, 1809–42. Tillsammans 
med novellen Näsan ges en omsider öm och bitsk skildring av tjänstemän och byråkrater i 
artonhundratalets S:t Petersburg där en realistisk stil blandas med (mar-)drömmen (i näsan).

120. Filmerna som jag visade på mötet med Jurij Norsjtejn var Kameleonten, regi och bilder 
Nils Claesson, 1995. Filmlänk: http://www.filmarkivet.se/movies/kameleonten/ Månansiktet, 
regi och bilder Anna Höglund och Nils Claesson, 1993. Filmlänk: http://www.filmarkivet.se/
movies/manansiktet/

http://www.filmarkivet.se/movies/kameleonten/
http://www.filmarkivet.se/movies/manansiktet
http://www.filmarkivet.se/movies/manansiktet
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fanns människor i Sibirien som bar liknande saker på huvudet. Det 
var ingen komplimang men heller inte elakt.

Mössan är en inspiration till en film som ska heta Snö – ur det vita 
man minns. Jag har precis ritat färdigt bildmanus till filmen. Vad jag 
inte vet just denna måndag 1995 är att den filmen kommer att göras 
2005–06 och inte 1996. Med helt ny teknik på medielabbet CRAC.

Visby 1995. Det är minus fem grader och molnfri himmel. Skarpt 
solljus på katedralens svarta torn. Jurij Norsjtejn och hans kompisar 
har besökt När, ett naturreservat i Närkholm, på sydvästra Gotland, 
där regissören Andrej Tarkovskij spelade in exteriörscener till sin sis-
ta film Offret (1986). 

Jurij har en påse med sig full med kottar, löv och pinnar. Minnen 
av en plats. Reliker.

Här står en liten ryss med långt skägg och en påse kottar och jag 
med en knasmössa och en stor rock som bär en svag doft av vinds-
mögel. Det ligger snö på Visbys alla ruiner och kråkorna kraxar med 
sammetslena sordiner över galgbacken.

Jag minns att jag ville säga saker.
Jag skulle vilja säga till honom att jag älskar en scen i hans film 

Bilder ur en barndom där en tjock pojke äter ett äpple i en park och 
det snöar.121

Jag skulle också vilja säga att den tjocke pojken har en full pappa 
med sig som påminner om min pappa. 

Att jag vet hur ölet luktar på en full pappa.
Att jag är den tjocke pojken med äpplet och pälsmössa.
Att alla pojkar med knasiga mössor i mitt bildmanus till min nästa 

film springer ut ifrån hans filmscen med äpplet och skatan och den 
tjocka pojken, hans mamma den och fulla pappan. 

Men jag säger inget om det.
Jag tror att jag är dålig på att träffa legender.
Jurij Norsjtejn är stor filmare och räknas till de främsta animatö-

rerna i världen. 
Hans 29 minuter långa film Bilder ur en barndom (Skazka skazok, 

på ryska Сказка сказок) från 1979 räknas ofta som världens bästa 
animerade film. 

121. Jurij Norsjtejns film Bilder ur en barndom, 1979, engelsktextad filmlänk: https://www.
youtube.com/watch?v=hN1zimADh6Q

Jurij Norsjtejn håller år 1995 på med en filmatisering av Gogols 
novell Kappan och reser över jordklotet med en brusig VHS-kassett 
som innehåller en scen ur den filmen. 

Norsjtejn arbetar långsamt och kompromisslöst och brukar med 
stor kärlek tala om det mjuka damm som lägger sig på hans anima-
tionskamera som består av lager på lager av glas med små pappers-
bitar emellan122 när han inte talar om Francisco Goyas sätt att bygga 
upp en bild i lager och håller föredrag med ljusbilder. 

När detta skrivs 2017 är han fortfarande inte färdig med Kappan. 
Norsjtejns långsamhet är omtalad. Vid sidan av de tjeckiska dock-

animatörerna är han kanske det främsta exemplet på en östeuropeisk 
tradition att göra animerad film till en djupt personlig och stor konst-
form. Till film som förmår gå igenom duken. Filmer med en förmåga 
att vända ut och in på betraktaren och få hen att se sitt eget liv med 
nya ögon.

Går aldrig tåget till Djävulsön?
Att vara Östermalmstorgs tunnelbanestation är som att se bilderna 

eller snarare befinna sig inne i bilderna är som att sitta i en biograf-
salong fast omvänt. Eller inuti en levande val innan den ska kräkas. 
Siri Derkerts bilder är den stora och den lilla världen filtrerad genom 
en hand som ritar.

Nu är det jag som rör mig och inte bilderna på en vägg. 

År 1908 på Intima Teatern vid Norra Bantorget i Stockholm har ett 
nyskrivet drama, Spöksonaten, kraschlandat och inget mer med det.

Tiden är inte mogen för blodsugaren Hummel och vålnaden av en 
mjölkflicka. Likt vampyrer på film får de snällt lägga sig i sina kistor 
och bida sin tid. Sov gott i jorden. Snarki. Snarki.

Först ska det gå ett världskrig och sedan ska ett annat börja.

122. De olika glasplanen trycks ihop till en bild i kameran som ju arbetar med två dimen-
sioner. Det är egentligen samma sak som sker i datorernas grafikprogram men där kallas det 
lager. 

https://www.youtube.com/watch?v=hN1zimADh6Q
https://www.youtube.com/watch?v=hN1zimADh6Q
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Då är det dags.
Dödens år 1941 är ett bättre tillfälle för vampyrer att vakna.
Den 22 juni 1941 inleds operation Barbarossa.
Fyra och en halv miljon soldater från axelmakterna123 invaderar 

Sovjetunionen under ledning av Nazityskland. 
Bakom invasionen finns det ett ekonomiskt och politiskt projekt. 

Ett tusenårigt tredje rike som bygger på ras ska upprättas och vars 
centrum ska stråla från Berlin. De slaviska folken ska enligt den na-
zistiska rasläran underkasta sig sina germanska herrar och bli slav-
folk och råvaruförsörjare till det tusenåriga tredje riket. Andra folk 
ska helt utrotas, som judar och romer.

Majoriteten av den svenska borgerligheten är vänligt inställd till 
Nazityskland och invasionen i Sovjet. Också Ingmar Bergman. Han 
skriver om detta i Laterna Magica.124 Även Astrid Lindgren hejar på 
nazitysklands invasion i sina privata brev125, på Kungliga slottet och 
på Östermalm sitter kvinnor och stickar strumpor och halsdukar åt 
tyska frontsoldater – även Olof Palmes mor.126 

I Europa är det andra världskriget egentligen två krig: ett konven-
tionellt krig i väst och ett utrotningskrig i öst.

Går aldrig tåget till Djävulsön?
En hand tecknad på en vägg och en fisk, människomassor som 

strömmar in och ut ur vagnar, röster och snörvlingar från snoriga 

123. Begreppet axelmakterna skapades 1936 av den fascistiska diktatorn Benito Mussolini 
och betecknade först axeln Berlin–Rom. Under andra världskriget kom uttrycket att beteck-
na alla de stater som stred mot de allierade.

124. ”I många år var jag på Hitlers sida, gladde mig åt hans framgångar och sörjde nederla-
gen. Min bror var en av det svenska nationalsocialistiska partiets stiftare och organisatörer, 
min far röstade i flera omgångar på nationalsocialisterna. Vår historielärare svärmade för det 
’gamla Tyskland’, gymnastikläraren reste varje sommar till officersmöten i Bayern, några av 
församlingens präster var kryptonazister, familjens närmaste vänner uttalade starka sympa-
tier för ’det nya Tyskland’. Då vittnesbörden från koncentrationslägren drabbade mig, kunde 
mitt förstånd först inte acceptera vad mina ögon registrerade. ”, ur Ingmar Bergman, Laterna 
Magica, Stockholm: Norstedts förlag, 1987, s 147. 

125. Den 22 juni 1941 skriver Astrid Lindgren i sin krigsdagbok att man nu måste hålla 
på Tyskland. Astrid Lindgren, Kerstin Ekman, Karin Nyman, Krigsdagböcker 1939-1945, 
Stockholm: Salikon förlag, 2015. 

126. Det gjorde inte borgarkvinnorna till aktiva nazister men de hade valt sida. Kjell Öst-
berg, I takt med tiden : Olof Palme 1927-1969, Stockholm: Leopard förlag, 2010.

vinternäsor. Det finns en friskhet som ställer sig över tid i Siri Der-
kerts sätt att rita. 

Hur kan det ånga av liv i betong? Kan betong vara som hud?
Det är kanske det att teckningarna är en inbjudan till dans för 

sinnet. Enkla streck längtar efter ljud, rörelse, dofter och det är be-
traktaren som blir medskapare och fyller i. 

Härmed deklarerar jag Siri Derkerts tunnelbanestation som ani-
mation.

Fogelstadkören127 sjunger, och tar i från tårna, och där är en streck-
ad fågel. 

Strecken tycks låta: ritch-ritch-ritch-skrap. Fågelsteg. Kraxa kråka. 
Fågelpip. Förgiftade fågelfrön. Betat utsäde som sedan förbjöds. Där 
i betongen träder namnet Rachel Carson, författaren som skrev Tyst 
vår128 fram, och så där Sapfo, där ett streck som blivit övermurat på 
ett sätt som gör att betraktaren ska se att det är borttaget.

Ett annat namn ristat i betong: Hans Palmstierna, tidig pessimis-
tisk visselblåsare i miljöfrågor och död i en drunkningsolycka. Bror 
till scenografen Gunilla Palmstierna-Weiss. 

Boken han skrev tillsammans med sin fru Lena heter Plundring, 
svält, förgiftning.129 

Jag läser den som tonåring. 
Jag minns att boken hade en dedikation och att den ingick i famil-

jens bibliotek i Tanto.
Det var en bok som angick mig. Jag då, en sur grabb som bekymrar 

sig över tillståndet på jorden och är intresserad av politik och foto-
grafi med en grumlig pojkhjärna. 

Jag såg Spöksonaten för första gången på Dramaten 1973 i en 
uppsättning av Ingmar Bergman. Då var jag femton år gammal. 

127. Fogelstakören är ett av motiven i Siri Derkerts verk på Östermalmstorg. Fogelsta var 
en folkhögskola grundad 1921 av Fogelstagruppen som ursprungligen bestod av Elisabeth 
Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren. Skolans syfte 
var att stärka kvinnornas roll i samhället, den undervisade i en rad ämnen så som medborgar-
skap, historia, pskykologi, konst och rytmik. Att sjunga i kör hörde till en av aktiviteterna. 
Siri Derkert föreläste vid skolan och tog del av verksamheten.

128. Rachel Carson, Silent Spring, Boston: Hougthon and Mifflin, 1962. Titeln syftar på 
att alla vårfåglar dött av miljögifter.

129. Hans och Lena Palmstierna, Plundring svält förgiftning, Stockholm: Raben & Sjö-
gren, 1975.
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Jag minns att jag tycker mycket om Spöksonaten och tänker att så 
här ska teater spelas.

Att den är som en härlig katastrof inte olikt att bygga vackra plast-
modeller av bilar eller flygplan för att sedan spränga dem i luften eller 
elda upp dem. 

Inte olikt stämningen kring en boxningsring som Joyce Carol Oates 
beskriver i boken On boxing, att människor inte går till matcher för att 
se någon vinna utan för att uppleva den stora katastrofen.130

Min film ska bli en fabel. 
Alla rollfigurer ska bli djur utom den unge mannen och flickan. 

Resten av världen är boskap, gnagare och rovdjur. 
Valet av fabelformen kommer naturligt ur arbetet med animerad film. 

Spöksonaten är ett mardrömslikt drama som kan knådas och for-
mas, rama in och belysa allt. 

På ett sätt påminner den om Peter Weiss drama Marat/Sade eller 
som den ursprungliga titeln är: Jean Paul Marat förföljd och mördad 
så som det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under 
ledning av herr de Sade.131 

I Marat/Sade ställs två principer mot varandra: den kollektiva rätt-
visans princip som symboliseras av revolutionshjälten Marat och den 
individuella lustens princip in absurdum som representeras av markis 
de Sade. 

Både Sade och Marat är historiska figurer. De har en gång funnits. 
Dramat kan ses som ett spel där de som spelar Marat och Sade 

tävlar med varandra. 
Vem som vinner beror på regi och skådespelarinsatser. 
Då och då avbryts spelet och hinkar med blod hälls på scenen en-

ligt de ursprungliga regianvisningarna. 
Men om Marat/Sade handlar om politik är Spöksonaten en dra-

matisk text som det på ett eller annat sätt går att läsa in en familj i. 
Eller snarare familjelika ytterst skeva nära relationer i en liten krets. 
Det är som om de ursprungliga DNA-sekvenserna till Ingmar Berg-
mans familjedramer och många av Lars Noréns arbeten finns där. 

130. Joyce Carol Oates, On Boxing, London: Bloomsbury Publishing, 1987.

131. Dramat Marat/Sade blev Peter Weiss internationella genombrott. 1964 sattes den upp 
av Royal Shakespeare Company i London med Peter Brook som regissör. 

År 1941: Det är en ung Ingmar Bergman som lyfter fram Spöksona-
ten ur glömskan och sätter upp den på en liten teaterscen i Medborgar-
huset på Södermalm i Stockholm. Strindbergs trupp av svindlare, 
lögnare, falska-titel-bärare, fasadhållare, exploatörer, konspiratörer, 
tallriksslickare, offer, esoteriker, anorektiker och en ung hjälte får 
aktualitet eftersom tiden är mogen för dem att kliva upp på scenen. 
Jag misstänker att det som attraherar Ingmar Bergman i Spöksona-
ten är textens vaghet. Den är en gordisk knut132, en skuldtyngd, klad-
dig härva av beroende och medberoende och undergång. En öppen 
och vid text med många möjligheter och jag tror att det kanske är 
själva gummit och det läderartade i den som lockar. Smisket.

Det finns en vass erotisk kärna i materialet som strålar likt en ond 
planet. 

Piskan som viner och läder, uniform, putsade knappar och mili-
tärstövlar.

Varför frågade jag inte Ingmar Bergman om det? Han kom ju till en 
filmvisning med animerade filmer som jag ordnade tillsammans med 
Gun Jacobson och Elisabet Edlund på biografen Fågel Blå133 1993. 

Jag gjorde ett experiment då. Jag hade precis läst Ingmar Bergmans 
biografiska bok Laterna magica och beundrade de rader han skriver 
om filmpionjären George Méliès och visste att Filminstitutet hade 
nyrestaurerade kopior av hans filmer där de handmålade scenerna 
tagits fram.134 

Jag tänkte att om Ingmar Bergman verkligen älskade Méliès skulle 
han dyka upp.

Det gjorde han också.
Jag hälsade men inte mer.
Som sagt. Jag är inte bra på att träffa legender.

132. ”Den gordiska knuten” var under antiken en mycket komplicerad knop som förbipas-
serande erbjöds att försöka få upp. Den stora knuten förvarades på en oxkärra i ett tempel 
i staden Gordios. När Alexander den store ställdes inför problemet så försökte han först att 
lösa knopen men då han inte lyckades högg han av repet med sitt svärd. Detta sätt att lösa 
problem kallas för ”Alexanderhugg”.

133. Legendarisk biograf som låg på Skeppargatan i Stockholm. Under sina sista år drevs 
den av Svenska Filminstitutet.

134. Méliès filmer var ofta handmålade. Det gjordes på flera sätt: antingen så färgades delar 
av filmkopian med salter som framkallade varma eller kalla toner eller så målades detaljerna 
direkt på filmen.
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När Spöksonaten sattes upp i Medborgarhuset spelades den sju 
gånger.135 

Isen var bruten. Idag räknas Spöksonaten som en klassiker.

Ska aldrig tåget gå? 
Röstläget på en växande folkmassa som trängs på en perrong blir 

starkare.
Här dyker Siris son Carlo Derkert och två barnbarn upp fram som 

teckningar. 
(Var är flickorna? Inte barnbarnen Tora eller Johanna! Ingen svär-

dotter Kerstin Derkert.)
Killarna är där alla tre. En stor och två små barn som liknar ugg-

lor. 
Hej barnbarn Jakob och Sebastian. God morgon. God morgon 

Carlo med evig mustasch. Ser lite ut som mustaschen som Picasso 
ritade på Stalin.136 

Det får mig att tänka på kaffe. Hur många gånger har jag inte 
druckit kaffe med Carlo, Jakob och Sebastian och diskuterat konst 
och politik i köket på S:t Paulsgatan 35b. 

Idag finns där en parkbänk tillägnad Carlo Derkert mitt emot por-
ten från vilken man kan se en trädstam i vilken det bor stora råttor.137

Siri Derkerts teckningar är en sorts skattkartor över referenser till 
förebilder och idéer varvat med små stillbilder ur minnet och korta 
musikfraser ur Internationalen och Marseljäsen.

135. ”Folkparkerna gav mig i uppgift att göra barnföreställningar, jag startade en liten 
teater i Medborgarhuset. Vi spelade mest för barn men försökte också sätta upp Strindbergs 
Spöksonaten. Aktörerna var professionella och skulle få tio kronor per kväll. Efter sju före-
ställningar var äventyret slut”. Ingmar Bergman, Laterna Magica, Stockholm: Nordstedts, 
1987, s 166. 

136. När Josef Stalin dog 1953 fick Picasso uppdraget att göra ett porträtt av honom till 
minnesnumret av den franska kommunistiska tidningen Les Lettres Françaises. Picasso gjor-
de en kolteckning av en ung bonde med kraftiga ögonbryn och en ordentlig mustasch. Det 
franska kommunistpartiet tog avstånd från bilden eftersom den avvek från socialrealismens 
heroiska ideal. Konstnären Lene Berg har gjort en film om detta, Stalin by Picasso or Portrait 
of Woman with Moustache, 2008 (Filmforms arkiv och distribution). 

137. En parkbänk i impregnerat virke med en bronsplakett där det står ”Carlos bänk” upp-
förd 1994 på initiativ av konstnären Roland Haeberlein. Källa: DN 1994.06.14. 

Strindberg hade stjärnstatus årtiondet före sin död 1912. 
Det ordnas manifestationer för att ära hans diktning och en na-

tionell insamling startas för att ge honom ett folkets nobelpris. På 
födelse dagen i januari tågar arbetarmassor Drottninggatan fram 
nedanför hans hem i Blå Tornet och ger honom sin hyllning. 

Det är de unga socialisterna som hejar på Strindberg, de som sam-
las kring tidningen Stormklockan och deras ledare heter Zäta Hög-
lund.138 

Det är svårt att tänka idag att det skulle ordnas manifestationer av 
unga arbetare för att heja på en författare med lite av samma inrikt-
ning som Karl Ove Knausgård.

Men Strindberg är en konstnär som kan tala i politiska termer.  
I skriften Liten katekes för underklassen139 skriver han: ”Underklas-
sen borde anse som sin skyldighet att hämnas alla oförrätter, ty med 
att tiga och lida gör man sina medmänniskor orätt.”

Det är ord som går rakt in i unga röda hjärtan. Ord som sprids 
över landet i billighetsupplagor.

Det finns också en annan mer komplicerad, misogyn, nivå i kam-
panjen för att ge Strindberg ett folkets nobelpris. I propagandan 
ställs Strindbergs författarskap i motsättning till Selma Lagerlöf 140 
som fick nobelpriset i litteratur 1909. Selma Lagerlöf kallas för sago-
tanten och blir förminskad och förlöjligad för sina troll, sagor och 
berättarkonst.

Unga arbetarna hyllar Strindberg med banderoller, fanor, tal och 
blåsorkester och i deras följe går de osynliga döda. 

Frågan är om någon ser dem den dagen? 
Det blåser bara en kall vindpust; det är offer; alla för tidigt döda, 

barn bortlämnade till änglamakerskor, de mördade, förgiftade, själv-
spillingarna som inte får gravar i vigd jord på begravningsplatserna. 
Likt en efterbördernas efterbörd kommer en nästan klasslös skara som 

138. Stormklockan grundades 1908 och var från början en socialdemokratisk tidning som 
med tiden gick allt mer åt vänster. Personerna bakom Stormklockan kommer senare att bli 
en del av Zimmerwaldrörelsen, en internationell fredsrörelse mot första världskriget och som 
1917 tar ställning för oktoberrevolutionen. 

139. August Strindberg, August Strindbergs Lilla katekes för underklassen, Stockholm: 
Albert Bonniers förlag, 2015.

140. Selma Lagerlöf , 1858-1940, författare och Nobelpristagare i litteratur 1909. 
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går in i alla samhällsklasser. (För även de lägsta hittar någon att för-
akta.) De tysta, marginaliserade och dysfunktionellas skara. Är det 
Spöksonatens trumpna och skamfilade trupp? Kanske också den dot-
ter som Strindberg och Siri von Essen lämnade bort till en änglama-
kare. En flicka som fick namnet Kerstin och som levde i tre dagar. En 
änglamakare  var någon som vanvårdade oönskade barn tills de dog.141

Ännu ett tåg rullar in, ännu en rad med överfulla vagnar som jag 
inte tänker kliva in i. 

Jag står kvar och väntar på nästa tåg. Det låter som om hela tåget 
körs med fyrkantiga hjul, att det är generalrepetition till en sprak och 
gnisselkonsert på Fylkingen.142 Det låter vackert som insidan av ett 
morrande sovjetiskt kylskåp av märket Minsk. 

Rejäla kylskåp som det går att krypa in i. 
I Minsk finns det ett hotell som heter 40 år av seger och där har jag 

en gång bott i modest rum med ett enormt kylskåp som varje natt hade 
elektroakustisk konsert och som jag drog ut elsladden till men som 
städpersonalen noga satte på igen åt mig. En polsk kurator från ett 
center för samtida konst kröp in i kylskåpet en natt då ingen ville sova.

Strindberg kan under slutet av sitt liv lätt ta sig till Norra Bantorget 
och kliva in på Intima Teatern och direkt få en nyskriven dramatisk 
text omsatt till liv på en scen med levande kroppar, röster och rörelse. 
Den lilla teatern är Strindbergs teaterlaboratorium. 

Det är också där som Spöksonaten spelas några kvällar 1908 och 
läggs ner i tystnad. 

Ett inte så lyckat drama utan den nerv som finns i Fröken Julie 
verkar ha varit kritikens och omgivningens dom. 

Fröken Julie är dragplåstret som teatern fort kan smälla upp på re-
pertoaren då ekonomin är på nedgång. Man spelar ofta på dörren.143 

(1910 läggs Intima Teatern ner men nästan hundra år senare öpp-
nar den igen 2003.)

141. Det mest uppmärksammade fallet med en änglamakerska i Sverige är Hilda Nilsson 
från Helsingborg som tog livet av åtta barn genom dränkning. Hon dömdes till döden 1917. 

142. Fylkingen, grundad 1933, är en medlemsbaserad förening för experimentell musik och 
konst. En förening som spelat en stor roll i den svenska samtidskonstens och musikens historia. 

143. Att spela på dörren är ett uttryck som kommer från musikerkretsar och betyder att de 
som uppträder delar på kvällens biljettintäkter. 

Det är kanske i dramatiken som August Strindberg är som bäst. 
Dramatiken ligger ju också närmare poesin och det är i plottret av 
förskjutna tonfall och ord där hans inre bandspelare och samplings-
laboratorium kommer till sin rätt. Inte i romanbyggets notariat och 
pappershelvete. 

När Strindberg skriver Spöksonaten 1907 är han en dramatiker i 
ropet med en internationell ryktbarhet ofta omnämnd i samma me-
ning som hans 21 år äldre rival, den norske Henrik Ibsen. 

Rivaliteten mellan Ibsen och Strindberg förstärks ju också av att 
konungariket Sverige tvingat in Norge i en tvångsunion som upplöses 
1905 som resultat av nationell och politisk kamp. 

Det kunde ha blivit ett krig mellan Sverige och Norge 1905. Idag 
en omöjlig tanke. Det var arbetarrörelsen i Sverige och Norge som till 
slut fick stopp på krigshetsarna. Husk detta. 

Strindbergs Fröken Julie är skriven som en kritik av den frigjorda 
kvinnoroll som Ibsen utvecklar i sin dramatik i och med pjäsen Ett 
dockhem, (Et Dukkehjem) 1879.144 

Strindberg beskriver Julie i förordet till tragedin: ”Fröken Julie är 
en modern karakter, icke såsom om icke halfqvinnan, manhataren, 
skulle ha funnits i alla tider, utan derför att hon nu är upptäckt, här 
trädt fram och gjort buller. Halfqvinnan är en typ som tränger sig 
fram, säljer sig numera mot makt, ordnar, utmärkelser, diplom, så-
som förut mot pengar, och antyder urartning.” Fröken Julie har blivit 
skadad eftersom hennes far uppfostrat henne som vore hon man. 

En halvkvinna. 
Hälften offer.
Ännu ett spöke.
Ännu ett av Strindbergs kvinnomonster. (Hans misogyna sida är 

skrämmande missklädsam.)

144. Henrik Ibsens Ett Dockhem hade premiär 1879 i Köpenhamn och väckte stor debatt 
om kvinnans ställning i samhället, det borgerliga äktenskapet som institution och de livslög-
ner som människor lever med. Pjäsen har ett öppet slut då pjäsens protagonist Nora bestäm-
mer sig för att lämna sin man och leva ett eget liv vilket skapade stor oro och gav upphov till 
ny dramatik och litteratur.
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När August Strindberg skriver pjäsen Spöksonaten 1907 har han 
huvudet fullt med en offerflicka; Mjölkflickan, och hennes vålnad. 
Och lika anklagande som Mjölkflickan är i sin tystnad, lika skräm-
mande är hennes motsats kokerskan. 

(Ett monster inte helt olikt Louise Bourgeois skulptur Maman från 
1999. En enorm spindel.) 

Ett monster som i smyg suger musten ur all föda precis som mam-
man i hans drama Pelikanen.145 

August är dessutom känd för att göra sig osams med tjänstefolk: 

”Strindberg ökar sitt gnällande och felfinneri till det outhärdliga, 
med påföljd av att hans hembiträde Ebba, som varit hos honom i två 
och ett halvt år, går ifrån honom den 6 mars

… De kommande veckorna, medan kammarspelen skrivs, vandrar 
nya tjänsteandar ut och in på Karlavägen. Alla är de lika oförmögna 
att tillfredsställa den bistra husfadern. Så här ser Ockulta dagboken 
ut mellan den 26 mars och 3 april 1907.

26:e Anna gick! Alma inträdde i huset. Lugnt, rent och gott. Ren 
mat till middag …

27:e: Börjar dricka öl med malört!
28: (ingen anteckning)
30e: Alma gick, därför att jag gjorde anmärkningar på förstörd mat.
30e: Portvakterskan städar: mat hämtas. (Svinmat) Rysligt.
April 1: Sofi kom till huset. Värre än någonsin.
2:a Svart kött till middan: svart spad, emedan emaljkärlet sönder 

…
3e: Ännu Rysligare! Obeskrivligt.”146 

Strindbergs gnällande påminner om ett missnöjt barn. 
Det finns en märklig parallell här mellan Strindberg och Ingmar 

Bergman.

Ungefär ett hundra år senare i en lägenhet vid Karlaplan har Ing-
mar Bergman problem med att hans hushållerska Anita Haglöf ste-

145. August Strindberg, Pelikanen, Stockholm: Ljus, 1907

146. Ur Olof Lagercrantz: August Strindberg, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979.

ker köttbullarna för hårt eller bäddar fel genom att inte sträcka över-
kastet på det sätt som Ingmar föredrar.147 

Hushållerskan Anita H följer Ingmar Bergman i hans pendling mel-
lan Fårö och Stockholm under många år. Hon, en av dessa kvinnliga 
tjänsteandar, men nu på 2000-talet. Efter Ingmar Bergmans död gör 
Tom Alandh en dokumentärfilm om Anita Haglöf som ger en nyanse-
rad bild av hennes relation till den store regissören. Fast när Anita H 
ska ge ut sin egen dagbok, ett projekt som hon gör tillsammans med 
journalisten Håkan Lahger, dras hela upplagan in och makuleras en 
kort tid före boksläppet.148 

Äntligen rullar det in ett tunnelbanetåg som inte är överfullt. Jag 
tränger mig in i vagnen och ställer mig på insidan av de automatiska 
dubbeldörrarna med ryggen mot hörnet. Tåget drar sakta igång för 
att stanna precis innan de kommit in i tunneln. Tåget startar igen 
med ett ryck och jag råkar stöta till en dam med en pudel i famnen. 
Damen med pudeln klappar sin pudel ömt och viskar:

Du ska få något riktigt fint till middag lilla Candy. 
Då blir det helt svart i tåget i kanske 30 sekunder.
Det blir en lång resa till Djävulsön och människor på tåget talar inte 

i mobiltelefon och skickar textmeddelanden eftersom det är år 1995 
och mobiler är dyra och ovanliga saker. Internet är också väldigt säll-
synt. 1995 räknas fortfarande faxen som avancerad teknologi. 

Med en skakning rusar tunnelbanetåget igång igen. Ljuset i den 
överfulla vagnen blinkar till. 

147. ”När Anita Haglöf läser högt ur sin dagbok från åren hos regissören framstår vissa 
saker som rent overkliga. Eller obegripliga. Som när han undervisar henne i konsten att bäd-
da hans säng. Han ber henne följa med till sovrummet, försäkrar att det inte är något farligt, 
instruerar sedan att täcket ska dubbelvikas långt ner mot gaveln. Han ber henne ta ett mått 
på sin arm, så hon vet den exakta längden mellan lakanskanten och sänggaveln. Hon vägrar, 
säger att hon nog ska klara det ändå. – När vi kom till Fårö låg en linjal på hans säng.” ur 
intervju med Anita Haglöf av Karin Thunberg i SvD den 13 september 2009.

148. ”Åren som hans hushållerska gjorde mig till en kuvad kvinna. Samtidigt fanns det 
trevliga stunder. Och i början, det måste jag medge, var jag smickrad över att han valt just 
mig. Från att vara ingen blev jag Någon. Anita Haglöfs minnen av åren hos Ingmar Bergman 
har redan fått uppmärksamhet. I våras stoppade hon boken som skulle ha kommit ut nu i 
höst, den som hade undertiteln En hushållerskas dagbok. Hon vill inte gå in på detaljerna, 
säger bara att den inte blev som man först planerat. Därför drog hon sig ur, och lämnade 
tillbaka förskottet på 50 000 kronor till förlaget.” ur artikel av Karin Thunberg i SvD den 
13 september 2009. 
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Tåget stannar vid Centralen och vagnen töms på människor. Nu ut 
ur tunneln mot Gamla stan.

En svag strimma sol över Saltsjön till vänster och Mälaren till höger.

Under vårvintern 1995 arbetar jag fram de första förstudierna till 
Den animerade spöksonaten i fabelform.

Jag har ett kassettband med en inspelning av hela pjäsen från Ra-
dioteatern. Jag stänger dörren till min studio och gör kol- och blyert-
steckningar på A3-papper. Jag sparar alla skisser. Ingenting kastas. 
Jag vill att mina händer och linjerna ska få bestämma över mig. Inte 
nödvändigtvis min egen vilja. Minst av allt min egen vilja. 

Jag vill göra som Siri Derkert som brukade lägga ett stort papper 
på cykelstyret och rita medan hon cyklade för att inte linjerna skulle 
bli för vackra och perfekta. 

Jag vill slippa bra och dåligt. Rätt och fel. Likt och olikt. 
De verkligt sanna bilderna kommer ur handen och inte ur huvu-

det.149 
Det finns ett gränsland mellan den tänkta bilden och att göra bilder. 
Jag vill få bild, som fotografen Christer Strömholm skulle ha sagt. 
Det är ju också det som är funktionen i en ateljé, att låta hela rum-

met bli en del av hjärnan. 
Jag vill gå omkring inne i min egen hjärna.
Men det är som om jag slår i botten hela tiden. Jag tecknar och 

sedan blir det kallt och jag ställer mig i duschen och låter hett, hett 
vatten skölja över mig.

Att tänka på det man tecknar gör pennan slö och bilden stelt uttänkt.
Jag är ute efter samma sorts närvaro som finns i sport, dans och 

idrott.150 Samma sorts kroppslig situerad kunskap: kroppslig intelligens.

149. . ”Det handlar om gränsens bestämdhet, ögonblicket i vilket något framträder i sin 
enskildhet. I uttrycket bildande av en enhet ”Ineinbildung” betyder ”enhet” lika mycket som 
”bild”…men bild ska inte här förstås som en enhet av något utan som kraften att finnas till 
som något.” I sin bok Att tänka i skisser, Göteborg: Glänta, 2011, är filosofen Marcia Sá 
Cavalcante Schuback inne i resonemang om bilden, tanken och dess mellanspel. Citatet avser 
en passage i hennes bok om bl.a. filosofen Schelling. I texten använder hon ordet ”inbild-
ningskraft” istället för ”inbillningskraft”, vilket är en äldre stavning. Ursprungsbetydelsen 
av ordet fantasi betyder förmågan att skapa bilder. Också författaren Carl-Johan Malmberg 
använder sig av ordet ”inbildningskraft” i sin bok Stjärnan i foten: dikt och bild, bok och 
tanke hos William Blake, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2013. 

150. Sportens språk har ju också en sannhet: att göra sig till inför en domare heter att filma, 

Det fula tecknandet, ett tänkande, inte skisser som förlagor till ett 
stort verk, utan handens rörelse och gesten med pennan mot pappret. 
Den fula bildens språk.151 

Jag hittar det också hos mina kollegor. När jag besöker Mårten 
Medbo i hans keramiska verkstad nu år 2017 ser jag fula teckningar 
som är uppsatta på väggen. Inte skisser eller studier till verk utan 
papper fula av nästan klotter som är fula på rätt sätt. Människor som 
inte gör konst tror att konstnärer sitter och skissar och när de får en 
beställning görs skissen om till en dyr tavla eller skulptur. Jag vill 
hävda motsatsen att det fula tecknandet är en ständig aktivitet och 
att skisserna till ett färdigt verk ofta görs efter att verket är färdigt. 
De fula teckningarna är foder för hjärnans björnar.

Det finns minst sagt ett språkligt problem att beskriva arbetet ef-
tersom det skrivna ordet när det närmar sig vissa tekniker, uttryck 
och traditioner som har med bildskapande att göra lätt hamnar i 
rum som approprieras av marknaden: ord och meningar som helt 
tappat sin skärpa; ord som kreativ och kreativa processer hör idag 
hemma i Svenska Dagbladets bilaga Perfect Guide eller handböcker i 
management. 

Jag vill få saker att släppa loss i handens linjer och då handlar det 
bara om att gång på gång lyssna igenom radiopjäsen och låta de bil-
der som kommer upp flöda eller inte.

Jag vill ta mig till mitt eget befriade område. 
Det är viktigt att inte tänka utan att göra. Att komma upp i pro-

duktion. I styrfart. 
Men var kommer all kyla ifrån? Varför måste jag skölja över mig 

med varmt vatten?
Jag duschar länge och hett. Nästan i timmar i ateljéföreningens 

dusch. Då 1995.

att tänka istället för att göra mål heter att filosofera. Att avslöja sin boxning inför en mot-
ståndare heter att telegrafera.

151. ”I ett brev till sin bror Theo skriver Vincent van Gogh att bildkonsten kräver ett ”ihär-
digt uppfattningsarbete”, ett kontinuerligt betraktande. Beträffande skillnaden mellan den 
antika och den moderna konsten skriver han dessutom att ”de moderna konstnärerna kanske 
är de större tänkarna”. Dessa passager kan tyckas kryptiska men de bekräftar att Van Gogh 
likställde dels bild och tolkning, dels konst och tanke. Han uppmanar därför konstnärerna 
att ”låta sitt ljus lysa för människorna.” Ur Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i 
skisser, s 85. 
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Är jag för ensam med projektet? Borde jag bilda en grupp kring 
det? Inte tänka att jag gör utan att vi gör? Inte spela solo? 

Jag märker att det finns ett tema av hattmakarens tebjudning som 
är möjligt att fläta in i filmen. Alltså att låna in scenen fritt från Lewis 
Carrolls saga om Alice i Underlandet. (Vanligt grepp i Spöksonaten 
är att plocka bort den tredje akten och stoppa in något annat, ex-
empelvis en dramatiserad akt ur Strindbergs roman Svarta fanor.152 
Spökdiné hos professor Stenkåhl. Som i den gamla inspelningen från 
Radioteatern från 1963.) 

Jag ritar en kanin.
Och en tebjudning.
Sen börjar jag sy en serie sländlika sköra skulpturer i tyg, vajande 

som gräs och vass, figurer av gamla kragar och skjortärmar som jag 
fyndat på Myrorna på Hornsgatan. 

Jag gör också armband och smycken av aluminiumtråd och en 
uppsättning sy-borgar. Samtidigt försöker jag bli vän med ett musik-
stycke av Beethoven som brukar kallas för Spöksonaten, pianosonat 
no 17 i D-moll, och som sägs vara en av inspirationskällorna till dra-
mat. Halvkul. Jag är van att beställa musik av kompositörer till mina 
filmer eller arbeta med improvisationsmusiker och en inspelning av 
ett stycke kammarmusik blir för slutet för att kunna veckla ut det till 
filmmusik, då vill jag arbeta med kortare fraser och slingor som det 
också går att spela baklänges eller spegelvända. 

Då blir jag mera vän med en enorm jugendsoffa på Thielska Gal-
leriet, på Djurgården, som formgivits av konstnären Gustaf Fjæstad, 
en möbel som aldrig verkar ta slut och har en egen vilja att sluka allt 
och alla. Jag vill ha med den stora soffan i filmen. 

Människoätarsoffan. 
I Spöksonatens text finns det ju redan en dödsskärm som rullas 

fram när någon ska dö i möblemanget.
Jag prövar hela tiden olika grepp för att komma åt Spöksonaten. 

Grepp som i en brottningsmatch för att kunna dyrka upp en mot-
ståndare. 

Ingmar Bergman gräver guld då han återupptäcker Spöksonaten 
dödens år 1941.

152. August Strindberg, Svarta fanor, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1907. 

Är det djupa borgerliga klassinstinkter som talar i en situation 
som på många sätt ter sig mardrömslik i en brinnande värld 1941? 
Instinkter som bygger på intressen men också behovet att klänga sig 
fast, att samlas i de sönderfallande salongerna? 

Att vara tillsammans i en udda gemenskap. På hattmakarens te-
bjudning? 

Det är denna gemensamma väntan konstnären Roj Friberg verkar 
ha som utgångspunkt i sin omfattande bildsvit kring Spöksonaten. 

Väntan. 
Jag kommer att tänka på den kända dikten Väntan på barbarerna 

av den grekisk-egyptiske poeten Konstantinos Kavafis.

I väntan på barbarerna
Vad väntar vi på, samlade på torget?
Barbarerna lär komma idag
Varför så lugnt i senaten?
Varför är senatorerna så overksamma och stiftar inga lagar?
För att barbarerna kommer idag
Varför skulle senatorerna stifta lagar.
När barbarerna kommer får de stifta lagar själva.
Varför steg kejsaren upp så tidigt
och satte sig vid stadens huvudport
majestätiskt tronande med kronan på?
För att barbarerna skall komma idag.
Och kejsaren väntar att få ta emot
deras anförare. Han har rent av förberett
ett dokument att överräcka
fullt av långa titlar och namn.
Varför har de två konsulerna och pretorerna gått ut idag
i sina röda, broderade togor?
Varför har de iklätt sig armband med så många ametister
och ringar med praktfullt lysande smaragder;
varför bär de kostbara stavar idag
konstfullt smidda av silver och guld?
För att barbarerna skall komma idag;
och sådana saker bländar barbarer.
Varför kommer inte de lysande retorerna som de alltid brukar
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för att hålla sina tal och säga allt de har att säga?
För att barbarerna skall komma idag;
och de tråkas ut av tal och retorik.
Varför plötsligt denna oro
och förvirring? (Så allvarsamma ansiktena blev.)
Varför töms hastigt gatorna och torgen?
Och alla vänder hemåt, djupt bekymrade.
För att natten föll och barbarerna aldrig kom.
Och folk anlände från gränsen
och sa att inga barbarer längre finns.
Hur skall vi klara oss utan barbarer?
Dessa människor var en sorts lösning.

(Översättning av Magnus William-Olsson och Rea Mellberg)153

Efter att jag tecknat mig igenom Spöksonaten 1996 sätter jag sam-
man bilderna i tre stora böcker (nåväl, häften) av teckningar, foto-
grafier och kollage. Jag blandar studier av rollfigurer, situationer och 
rena arkitekturskisser. 

153. Ur Kavafis, C., Konstantinos Kavafis Läsa Kavafis, (R. Mellberg, & M. William-Olsson, 
Övers.) Stockholm: Erzats, 2007. 
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Bilder av döden och havet är närvarande på Strindbergs egen experi-
mentscen. När Intima Teatern invigs 1907 har Strindberg bestämt att 
det ska finnas två reproduktioner av målningar i salongen. De dödas ö 
och De levandes ö. (En reproduktion av De dödas ö kommer också att 
bilda fond till den sista akten i Spöksonaten under de få föreställningar 
den visas 1908.) Reproduktioner av De dödas ö är väldigt populära 
kring tiden för det förra sekelskiftet. Det är en oljemålning av konst-
nären Arnold Böcklin. En bild som idag skulle kallas ikonisk eftersom 
många människor känner till målningen och vill köpa kopior av den 
och hänga på väggen. Det är en bild som hänger i många borgerliga 
hem men också i offentliga och halvoffentliga miljöer vid den här ti-
den. Arnold Böcklin har målat fem variationer på tavlan och bilden 
han målat kommer att överskugga allt annat i hans produktion 

Till dödens ö reser man stående i båten och man har betalat sin 
avgift. På ön växer det cypresser. På flera sätt minner De dödas ö 
om familjen Wallenbergs mausoleum på Lidö154; ädla barrträd som 
sträcker sig mot en höjd blandat med klassicistiska arkitektoniska 
element vilket ger en känsla av soliditet. De fattiga har en annan 
flod som heter Kokytus, vigd åt dem som inte ens har en obol155 åt 
färjkarlen. Ibland beskrivs den som en sankmark. Att inte kunna be-
tala färjkarlen är något som kunde fylla forna tiders människor med 
skräck, speciellt om du hade ett utsatt yrke och dåligt med fickor. Det 
var därför sjömännen bar ringar i öronen. Man bakade om ett mynt 
till en ring och om man blev tagen av havet så hade man med sig sin 
respeng. Även de döda skulle kunna göra rätt för sig. 

154. Wallenberg-mausoleet ligger på Lovön vid vägen mot Ekerö centrum. En allé av tujor 
leder upp mot gravkumlet där det finns en replik av ett grekiskt tempel. Uppfört 1912. 

155. Antikt mynt.
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Det hav som omger De dödas ö är också ett ständigt tema i Strind-
bergs eget måleri och litteratur. Kortromanen I havsbandet156 hand-
lar om fiskeriintendenten Axel Borg, en person fylld med initiativ 
och progressivt tänkande som bryts ner av en konservativ och fattig 
skärgårdsbefolkning, som inte är öppen för nya tekniker eller tycks 
vilja ha en vilja att förbättra sina liv. I slutet av berättelsen styr Axel 
Borg ut sin båt mot havet för fulla segel och går mot sin egen själv-
valda död i vågorna. Den konstnär som fått uppdraget att måla upp 
Böcklins bilder i den Intima Teatern heter Carl Kylberg. Han är en 
konstnär som också har havet som motiv. 

Kylbergs bildvärld är ibland en variant på De dödas ö. Havet och 
stranden är ett återkommande motiv och på stranden står det ofta 
någon och väntar. Kylbergs segelfartyg är drivna av drömmar och 
det skimrar om tingen. Det verkar vara hav, båtar, vind, skepp och 
stränder som bildkonstnärer tar till för att besvärja döden. Samma 
motivkrets finns i Sven X-et Erixsons stora muralmålning Liv-död-
liv i det Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm. Det 
var där som Timo Sundberg begravdes. 

156. Strindbergs bok I havsbandet, 1890, och dess tragiska hjälte Axel Borg brukar tas som 
ett exempel på Strindbergs period då han är som mest påverkad av Nietzsches tankar om 
övermänniskan. År 1992 tillbringar jag sex veckor i Tanzania och möter svenska hjälparbe-
tare, ofta Sida-tjänstemän. Dessa hjälparbetare låter nästan alla som den missförstådde Axel 
Borg när de beskriver problem att införa nya rationella metoder i hygien, arbete och jordbruk 
till en oförstående lokalbefolkning. Jag tänkte på hur det skulle vara om afrikanska akademi-
ker skulle försöka lära bönder på Gotland ett nytt sätt att ta hand om fåren eller odla potatis. 

MAMAN
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En av de finare stillbildsfilmerna jag vet heter Karins ansikte (1986) 
av Ingmar Bergman. 

I filmen finns det en formulering om att hans mamma Karin varit 
död så länge att han har glömt bort hur hon såg ut. Att han inte rik-
tigt tycker sig känna igen sin mor på fotografi. 

Jag kommer heller inte ihåg hur min mamma Taki såg ut. 
Hon är en suddig gestalt som rollfigurerna i Spöksonaten. 
Jag känner igen hennes ansikte på fotografier som jag själv har ta-

git, men samtidigt gör jag det inte. Skulle jag känna igen henne på en 
gata eller i en affär om vi möttes? 

Jag växte upp i ett hem där konst var mat.
Världen var mycket liten. Den bestod av ett trevåningshus på Lilla 

Skinnarviksgränd, en trädgård, grannar på första och andra våning-
en, utedass på gården och utsikt mot Stadshuset på andra sidan Rid-
darfjärden. 

Idag från min port på Hornsgatan 55 i rask takt till Lilla Skinnar-
viksgränd 6 tar det exakt 5 minuter och 50 sekunder att promenera.

Det luktade ibland terpentin hemma och det fanns alltid pastellkri-
tor i stora askar och flaskor med svart tusch och ramar och ribbor.

Ribbor kunde betyda två saker: Ramar och pengar. 
– Har du några ribbor? betydde alltså: Har du några pengar?
Om man satte ribbor runt en färdigmålad och ganska torr duk så 

kunde den förvandlas till ribbor.
Tavlor kunde ibland bytas mot varor på Öbergs Livs på Brännkyrka-

gatan.
Tavlor kunde då och då bli färg på Björks färghandel på Timmer-

mansgatan (Björks färghandel flyttade sedermera till Bredäng).
Tavlor kunde bytas mot färska kokta kräftor eller trumpeter och 

tjänster och gentjänster eller bli katter, hundar och förstoringsapparater.
Tavlor kunde bytas och säljas och förvandlas till kontanter och 

klingande mynt som rann över i fickorna och ner på golvet i hallen 
för barn att plocka. 
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Konst hade en påtaglig kraft och stod i direkt relation till familjens 
materiella välstånd.

Konst var tavlor och teckningar och de tillverkades undan för un-
dan. 

Ibland fick jag bli porträtterad. Det var alltid lite plågsamt för 
då var jag tvungen att sitta still. Jag följde med på vernissager och 
där luktade det parfym, cigarrer och rök och tavlorna var inte alltid 
torra. På den tiden var det mode att måla tjockt med färg och gärna 
direkt ur tuben på duken. 

Då kunde jag som barn gå till tavlor och trycka ut färgen där den 
låg som en korv och jag visste att den var torr på utsidan men därinne 
alldeles mjuk.

Det gällde att trycka när ingen vuxen såg. Jag gjorde det på Mo-
derna Museet en gång. Det var lite förbjudet och samtidigt gav det ett 
tillfälle att påverka konsthistorien.

Hemma klipptes och klistrades och tecknades och målades det, 
jag tror till och med att det fanns ett hybridord för det: brikolerades, 
efter franskans bricolage. 

I familjens vardagsspråk blandades engelska, svenska och franska. 
Att bajsa hette: ”att krotta” efter franskans ord för bajskorv crotte. 

När min syster började på lekskola och ville ”krotta” ringde persona-
len oroligt hem till familjen och undrade vad hon menade. 

Jävlaranamma om man kom för nära något som Stig jobbade med. 
Då blev det ett helvetiskt liv.

Det fanns en katt som hette Torvald och Torvald var svart och vit, 
en äkta hankatt med björntassar som brukade försvinna veckovis 
och komma tillbaka med öronen i trasor och bäddas ner i en vagga 
och pysslas om av Taki.

Torvald var stark och stor och grafisk och hade en gång försökt äta 
upp en påfågel som letat sig in i familjens trädgård.

Saken var den att Stig kunde försvinna ungefär som katten Torvald 
och vara borta ett litet tag.

Han fick också samma behandling som katten Torvald fast ibland 
behövdes det hjälp av piller och mediciner och sprutor.

En av dessa gånger då Stig hade varit borta ett tag blev Taki för-
bannad och tog alla hans färger och målade ett ansikte. 

Ett ansikte med en stirrande blick.
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Stig gillade tavlan och signerade den med sitt namn. Den såldes till 
en konstälskare som brukade gå hem till bildkonstnärer och köpa 
tavlor. För en ganska ansenlig summa. 

Stig Claesson, konstnären, approprierade bilden precis som han 
approprierade en handmålad skylt till en bar på Kanarieöarna där 
det stod Casa Pedro och som han tagit med sig på ett propellerplan 
hem från en av de första charterresorna till Spanien.

Det är tidigt sextiotal och alla coola föremål som konstnärer lånat 
in till sin egen bildvärld och ställt in i Moderna Museets salar ger 
ringar på vattnet. Det handlar också om ord. 

Utanför trapphuset på Lilla Skinnarviksgränd finns det en lång 
marmorskiva med inskriptionen: Kilroy was here. Det är ett verk av 
konstnären Carl Fredrik Reuterswärd och inskriptionen tagen från 
de amerikanska soldaternas graffiti under andra världskriget. 

Idag är Carl Fredrik Reuterswärd mest känd för sin skulptur av en 
pistol där revolverpipan resolut fått en knut: Non Violence157 heter 
den och är placerad utanför FN:s högkvarter i New York.

Konstnären placerade marmorverket i vår familjs trädgård efter-
som det fanns utrymme där.

Min bror och jag brukade kissa på den långa konceptuella skulp-
turen. Om man kissade i kors blev det solsken.

Carl Fredrik Reuterswärd hade en son som hette Mikael och som 
blev mobbad i skolan och kallad Micke Räv. Han bytte namn till Nils.

Jag hatade honom för det. Att han tog mitt namn – bara sådär. 
Bortskämd jävel. Han skulle få en smäll. Förbannade aristokrat.

Jag lärde mig tidigt att konst var mat, att konsthistorien går att 
påverka på nästan omärkbara sätt och betydelsen av att appropriera 
bilder, att någon kan ta ens namn.

Att en konstnär har ett varumärke.
Att ett varumärke är som ett bomärke.
Ett tecken på att någon flyttar in och tar plats.
Taki inkorporerade historien om tavlan som hon hade målat när 

hon var förbannad på Stig och som han hade signerat med sitt namn 
och sålt till en konstsamlare till en av hennes sannsagor. 

157. Non-Violence är en hyllning till John Lennon som mördades 1980. Luxemburgs reger-
ing donerade skulpturen till FN:s högkvarter i New York 1988. Det finns en mindre version 
av verket på Sergelgatan i Stockholm.

Historien hörde till en av dem som lämpar sig att berätta för gäster 
och även lite större barn som hälsar på. Det var ingen riktigt jobbig 
historia och den hade ett lyckligt slut. Tavlan blev såld och familjen 
kunde äta. Men det var heller ingen mesig historia eftersom den hade 
en vass kant. Hon kunde också måla. När hon var arg kunde hon 
måla riktigt bra. Nästan lika bra som Stig. Minst lika bra. 

Den handlade om att ge igen, att ta revansch men också om förso-
ning, list och överlevnad. 

Det fanns också en kärleksfull parallell mellan den stora svartvita 
hankatten och Stig. Att de var likadana och inte riktigt kunde rå för 
hur de var och värda all kärlek.

Det var inte konstnären Siri Derkert som Taki hade träffat en gång. 
Taki hade långt svart hår som i naturligt tillstånd sträckte sig till 

marken och som hon bar i en sträng knut i nacken. 
Hennes hår blev till ett hårt krull om hon inte kammade ut det, 

flätade det på nätterna och rullade upp det till en bulle i nacken och 
stabiliserade hårbullen med u-formade krokiga nålar.

De kunde bara köpas på vissa ställen.
Morsan träffade Siri Derkert. Jag antar att det var på Moderna 

Museet som just då hade öppnat och Siri hade tagit tag i hennes hår 
och sagt att det borde hon göra sig av med.

Klipp av det. Cut it. 
Håret var tjockt som hästens tagel.
Håret kom att falla många år senare som ett resultat av cellgifter. 
Två gånger. 
Takis stora konst var att hon var full av berättelser. Historier som 

kunde anpassas lite efter publiken. Det fanns en sorts förhandlings-
mån till verkligheten men hennes berättelser innehöll alltid tillräck-
ligt mycket sanning för att de skulle kunna svida.

2015 års nobelpristagare i litteratur Svetlana Aleksijevitjs stora do-
kumentära romanbygge som rör sig kring begreppet homo sovjeti-
cus, den sovjetiska människan, använder sig av en liknande metod 
som Takis sätt att berätta. 

Svetlana Aleksijevitj skriver böcker som det gör ont att läsa. Tiden 
Second Hand: slutet på den röda människan158 läser jag i små doser 

158. Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand: slutet för den röda människan, översättning 
Kajsa Öberg Lindsten, Stockholm: Erzats, 2013.
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och lägger den sedan ifrån mig. En man som avrättat människor med 
nackskott på löpande band dag efter dag berättar om lukten av blod. 
Hur svårt det är att avrätta någon som skrattar. Hur det levererades 
en hink med eau de cologne och en hink med vodka efter avrättning-
arnas slut. Aldrig före. Hur bödlarna fick ont i fingret och doktorn 
ordinerade en speciell sorts massage. En annan man berättar om hur 
de som angivare och offer fortsatte att bo grannar efter det att han 
återvänt efter år i Gulag. 

Det är en bok som handlar om Svetlana själv eftersom hon är upp-
fostrad till en röd människa. En Sovjetmedborgare. Hennes metod 
är att inte döma någon utan att lyssna. Hennes romaner bygger på 
mängder av inspelade samtal som sedan blir en mosaik av levnads-
öden och röster och som sammantaget bildar en helhet. Hon arbetar 
långsamt. Med små detaljer. Alla långa samtal vid oändliga köksbord 
i det som en gång var Sovjetunionen spelas in med en gammaldags 
kassettbandspelare. Det finns en grupp som skriver ut samtalen på 
skrivmaskiner och sedan får Svetlana alla utskrivna samtal som hon 
klipper och klistrar i.159

Det går långsamt eftersom det är liv som ska processas och Svet-
lana tror att varje människa har en gnista av berättelse värd att be-
vara. Hon ger röst åt människor som aldrig haft någon. Som glömts 
bort och förnekats. Aleksijevitj sjunger lyssnandets lov och långsam-
hetens. Nu skriver hon på en bok om kärlek. 

Svetlana Aleksijevitj redigerar och stryker och stuvar om i intervju-
erna och orkestrerar dem till en kraftfull symfoni av röster och ibland 
slår hon ihop ett par eller flera livsöden till ett. Det är ett grepp i gestalt-
ningen som gör hennes böcker till litteratur och inte journalistik eller 
reportage. Jag tror att ordet dokumentärroman är det rätta ordet.160

Det finns en hård kärna som heter levd erfarenhet i det dokumen-
tära berättandet precis som det alltid fanns en kärna av hård sanning 
i Takis berättelser.  

159. Källa: Dokumentärfilmaren Staffan Julén som sedan 2014 gör en dokumentärfilm om 
kärlek tillsammans med Svetlana Aleksijevitj. Samt K-special, Den värsta lögnen är den do-
kumentära, regi Staffan Julén, SVT den 7 oktober 2016. 

160. En stark influens till Aleksijevitjs metod är den belarusiske författaren Ales Adamovitj, 
1927-1994. På svenska finns boken Leningrad – belägrad stad, översättning Hans Magnus-
son, Göteborg: Fram förlag, 1990. 

Jag växte alltså upp i ett hem där målade och tecknade bilder var 
mat och en god historia hade en liten skarvsmån med sanningen men 
alltid skulle innehålla tillräckligt med sanning för att brännas i skin-
net. Det fanns också riktigt jobbiga historier och historier som nästan 
kunde döda. De sparades till vissa tillfällen och blev värre med åren. 

I Tanto när jag var ute och lekte kunde Taki ställa sig på balkongen 
och joddla.

Hon ställde sig på en liten pall eftersom hon var ganska kort och 
balkongräcket högt.

Det var kvällens föreställning då en indian kallar hem flocken.
Med korta o, o, o, o, o, o som hördes i området från vattnet nere i 

Årstaviken och upp till Tantohallen, ICA-affären som låg där Tanto 
börjar på ett torg med vita ränder som hette Trivseltorget.

Taki ställde sig demonstrativt på balkongen och hoade ut mot oss 
barn som ofta kunde ses leka i klungor antingen på gården eller uppe 
på en bergknalle eller höras när vi åkte pulka.

Husen i Tanto är välvda mot gårdar med lekplatser som nästan 
påminner om gradänger kring en scen.

Joddlandet var ett meddelande till mig och min bror att det var mid-
dag. Att maten väntade och att bordet på Tantogatan 59 var dukat.

Joddlandet lät som när beduiner är på gott humör. Jag har hört det 
en gång i gerillarörelsen Polisarios flyktingläger i Tindouf i Algeriet.

Det var som att det ibland kunde koka inne i Taki. Det var då be-
rättelserna ville komma ut ur henne. 

Hon trivdes aldrig med livet som hemmafru som det hette på den 
tiden.

En av hennes historier kunde börja med ett: 
– Vet dy vad (med fransk brytning).
Sen drog det igång.
Det fanns en osynlig mur hemma på Lilla Skinnarviksgränd 3 

(idag nummer 6) och senare på Tantogatan 59. En rågång mellan 
Luther och Rabelais.

Stig var när han inte var uträknad i rond tre eller fyra en lutheran. 
Det skulle produceras saker och flitens lampa lysa. Det fanns inget 

stopp på produktiviteten. Skuldtyngda lutheraner kan bara gottgöra 
sig inför Gud genom flit och den största synden av dem alla är att 
vara onyttig. Glöm inte bort att det lutherska Sverige en gång i tiden 
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var en sorts arbetets diktatur. Det var förbjudet att inte ha ett arbete. 
Därifrån kommer lösdriverilagarna och arbetsinrättningarna. Länge 
hade varje svensk medborgare en arbetsbok som skulle visas upp till 
potentiella arbetsgivare. Idag kallas det för CV.

Taki kom från en katolsk kultur. Hon var franskkanadensare. Ätt-
ling till alla de tjuvar, banditer, resande, horor, rånare, hädare, tigga-
re, löst folk, arbetshushjon, upprorsmakare, grälmakare och latmas-
kar som den franska kungamakten samlade ihop och föste på båtar 
och deporterade iväg till det nya landet bland snödrivor och vargar 
på 1600-talet. 

Taki stod för en sekulariserad katolsk kultur i medelhavstappning 
med vördnad för helger, högtider, ceremonier och festligheter och 
medeltida djungel av legender och behov av att ständigt släpa helig-
heten i smutsen. 

Den franske författaren Rabelais medeltida fisande, pruttande, ra-
pande och fläskiga värld. Överdrifternas värld men också karneva-
lens och skrattets och kanske också frosseriets.

Jag minns sånger och ramsor som luktar och smakar medeltid.

Hier soir sur mon balcon – J’ai vu un beau petit minou
La ceux coupé – les oreilles arrachez 
A tu froid? A tu froid? mon minou?

Jag hittar en version av sången på Youtube.161

Igår kväll på min balkong – så såg jag en söt liten katt
Svansen var avklippt och öronen borta
Fryser du? Fryser du? kisse

Danson la capucine 
Y’a pas de pain chez nous
Y’a chez la voisine 
Mais n’est pas pour nous 

161. https://youtu.be/HqjxEazTp4s

Dansa la capucine (fast hemma sa vi la caribourdinne) 
det är slut på bröd
Grannen har 
men det är inte vårt

Stig gillade att berätta moraliserande ibland lite hemska historier 
om tomtar, sprungna ur det karga Västergötlands magra jordar men 
också korta rapporter om något han sett och hört under dagen.

Takis berättelser var mera vindlande.
Taki förde en ojämn kamp med Stig Claesson som redan när de 

träffades i Paris i mitten på 1950-talet började få berömmelse både 
som författare och konstnär.

Egentligen var Taki född med namnen Marie, Berangère, Micheli-
ne Arbour. 

Hon nöjde sig med att kalla sig Taki i Sverige. 
Med det namnet följde en legend som kanske inte är riktigt sann 

om ett påbrå som inte handlade om franskkanadensare utan om 
Amerikas urinnevånare, om indianer. 

På modern svenska skulle man kanske kunna säga att Taki blev 
rasifierad och exotiserad på grund av sitt utseende och svarade upp 
mot omvärldens förväntningar med en saga. 

Och med sagor och myter förhåller det sig på det sättet att de bild-
ar en klangbotten till de förväntningar som finns i omgivningen som 
får strängarna på ett osynligt och mycket gammalt mytinstrument 
att vibrera och låta.

Jag tror mig veta efter att ha läst en bunt brev och tittat på foto-
grafier att omgivningen var hänförd. Takis historia var exakt den be-
rättelse som omgivningen ville höra. Där satt den. Taki kunde passa 
in i mönstret av en Carmencita, Carmen, flickan i Havanna eller vad 
man nu kallade drinkar med paraply och chokladkakor i det sena 
1950-talets Sverige. 

Mörka ögonkast, svart hår, röda läppar, kastanjetter och knivar. 
Det är som det lugna blonda protestantiska Sverige vid den tiden är 
besatt av de exotiska kvinnorna som med sitt heta blod ska värma 
bleka kylslagna svenska vikingar. Jag kommer att tänka på konstnä-
ren Lars Norrmans grafiska blad på barbröstade och mörka skönhe-
ter som bär exotiska frukter på huvudet. Bilder som kom att hamna 

https://youtu.be/HqjxEazTp4s
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på många svenska väggar genom Grafiska sällskapet, Konstfrämjan-
det och KF:s försorg.162

Sommaren 2016 får min dotter Ilona tag i en korrespondens som 
Stig skrivit om Taki till en vän på Österlen som heter Torvald Åkes-
son (Torvald Åkesson var arkitekt och bror till den berömda koreo-
grafen Birgit Åkesson.) Också död men hans änka Hilda lever ännu. 

I breven är Taki en äkta indian. En squaw i flätor. Mellan raderna 
förstår jag att Stig är kär och stolt och att han vill fixa henne ett jobb. 
Bitvis svåra brev att läsa då de är skrivna i en kaxig telegramstil som 
åldrats mycket. Jag märker att jag skäms och känner mig pinsam då 
jag läser breven. Det kliar i kroppen. 

På engelska skulle jag använda ordet embaressed eller intimidating. 
De tycker att de är coola när de skriver brev fast mellan raderna 

förstår jag hur utsatta och utlämnade de är bägge två. Det finns ock-
så brev från Taki hållet i samma stil.

Som det heter i filosofin: De är utkastade i världen. Utlämnande 
åt sig själva och omgivningen. I sitt lilla mästerverk Om konsten att 
läsa och skriva (1985) skriver Olof Lagercrantz om Strindberg:

 
”Han levde trygg i sitt svenska språk, trygg i sitt skärgårdsland-

skap, trygg i sina svenska vanor som han aldrig lämnar. Han lever 
nedsänkt i samma borgerlighet som han föddes in i. Kungen själv 
stannar och hälsar höviskt på den vackra kusinen i hans sällskap när 
Strindberg är på sommarnöje på Drottningholm. Det är för denna 
trygghets skull han har råd att framställa sig som rädd och kuvad, 
som galen och besatt. Den tryggheten står bakom den resolute sam-
hällskritikern. Han föreställer sig alltid att de han angriper – det är 
ju tjocka släkten – ska sluta honom i sina armar och ge honom ett 
väldigt pris.”163 

162. Den socialdemokratiska kulturpolitiken och samarbetet mellan bildningsförbund, 
konstföreningar och KF innebär att Sverige är unikt på det sättet att många arbetare och 
tjänstemän har haft tillgång till kvalitetskonst i sina hem. I regel grafik. Konstvetaren Carlo 
Derkert brukade tala om Sverige som landet där arbetare har konst på väggarna. Det är inte 
fallet i resten av Europa eller i USA.

163. Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1985.

Mina föräldrar kom inte från den trygga borgarklassen och måste 
därför i sina brev spela på helt andra strängar än Strindberg. Det att 
tryggt befinna sig inom det borgerliga är ju samma situation som 
också Ingmar Bergman och Lars Norén befinner sig i. Det gör dem 
inte till sämre konstnärer men det finns en skillnad i att tillhöra en 
borgerlig trygg grupp eller att inte göra det.

Hemma hos oss var alltid katterna heliga. Taki hade en syster som 
kunde stämma blod och en moster som bodde ute i vildmarken och 
sköt grizzlybjörnar. Hon var uppvuxen på en klosterskola i Quebec 
och hatade nunnor, präster, kyrkor, biskopar och kardinaler. 

Taki hade en ganska märklig inställning att ett minne kunde bytas 
ut mot ett annat i olika transaktioner. Att om något obehagligt hände 
så kunde man lura i den som drabbats att något annat skett. Ibland 
skrämde hon mig. Fast det som skrämde mest var att göra henne be-
sviken genom att själv visa för henne att jag var besviken.                

De sista tio åren av sitt liv började Taki göra sin egen konst. 
Hon hade en vän som hette Eva Grytt och de delade en ateljé till-

sammans och Taki gjorde dockor. Små varelser att spela teater med. 
Eva Grytt är idag en av de mest kända och uppskattade dockmäs-

tarna i Sverige. 
Idag pensionär men still going strong med mängder av stolta pro-

duktioner bakom sig.
Min studio i Midsommarkransen har jag övertagit efter Eva.
Jag växte upp i ett hem där konst var mat och det berättades his-

torier på olika språk. Berättelser som jag ibland kunde följa i olika 
versioner. Hur de kunde studsa mellan att återberättas av Taki och 
andra eller till och med hamna i Stig Claessons böcker. Eller att en 
skribent kom på besök och en del av det vi talat om hamnade i en tid-
ning. Att det fanns ett spel mellan talade ord och text i en bok, eller 
tidning, att det inte var samma sak. 

Men också att det fanns en skillnad mellan den stora världens 
språk och det språk och de ord som användes hemma.164

164. I den skillnaden som lingvisten Ferdinand de Saussure gör mellan langue och parole är 
åtskillnad mellan det talade och det skrivna ordet bara en aspekt. Langue är språket som en 
helhet och dess regelverk och grammatiska maskineri. Det stora spelet. Tänk cricket, bränn-
boll eller fotboll, varpa räknas också dit och schack. Parole är det talade individuella språket 
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Taki hade en favorithistoria som hon älskade att berätta när jag 
hade en ny flickvän på besök. 

Det var en viktig sak att inpränta hur oändligt perfekt jag hade 
varit som spädbarn. Gärna med bilder också. 

Som spädbarn höll jag på att bli bortbytt mot ett annat barn. Jag 
var en fantastiskt söt och tjock och blond och blåögd superbebis som 
nyfödd. Det finns fotografiska bevis på det. Jag lovar och svär. Hade 
Nestlé eller någon annan transnationell matfabrikant haft mitt bebis-
ansikte på en förpackning med skorpor eller pulverchoklad så hade 
den sålt i otroliga mängder och profiterna mångdubblats. 

Jag förvarades med alla andra bebisar i ett bebisrum på allmänna 
BB och när det var dags att bli ammade kördes vi en liten vagn till 
våra respektive mammor och deras väntande bröst. 

Jag minns att alla var hungriga. Att hungern var plågsam och att 
lukten av mjölk var påtaglig och gick genom väggar och tak. 

Taki hade ett korpsvart hår vid denna tid. När hon ska amma mig så 
kommer en stor och bastant sjuksköterska med en liten oansenlig bebis 
med mörkt hår och sträcker denna varelse mot Taki. Den är liten och 
röd med prickar över hela kroppen och har stora gnagartänder.

Det blir som en tecknad film.
– It looks like a rodent hit by smallpox. Un rat! 
– No. No. No way.  ¡No pasarán! Caramba. Non.
Taki är upprörd och förklarar på engelska att det inte är hennes 

barn. Att hennes bebis är blond och blåögd. Den vackraste bebisen 
på hela allmänna BB.

Den bastanta sjuksköterskan som har en liten hätta på huvudet 
som får henne att se ut som en väktare i ett fängelse vägrar att förstå 
något annat språk än svenska. Detta ärans och hjältarnas språk som 
i september 1958 talas av ungefär 7,5 miljoner människor i Sverige 
och i Finland. Sjuksköterskan nästan trycker ner den lilla svarthåriga 
bebisen i hennes famn.

men också det språk som hör till en grupp eller en subkultur. Tänk på hur en enda individ 
spelar biljard eller schack eller basket med sig själv mot en vägg. Text är ett ord som är gran-
ne med textilier. Ordet textere ur vilket ordet text kommer betyder att foga samman, foga 
ihop saker, och samma tankegång gäller vävande och flätande. Och precis som du kan förstå 
något av ett textilt språk direkt genom att känna på ett tyg eller bära en stickad tröja går det 
att uppfatta språkliga och meningsbärande detaljer även utan ord, i tystnader, eftersom de är 
sammanlänkade och bildar en helhet. 

– No, non.
Den bastanta sjuksköterskan heter nog syster Britta. 
Britta Svensson legitimerad sjuksköterska och gift med Sven Svens-

son som är kapten för Djurgårdsfärjan.
Syster Britta är rädd att fru Claesson fått en förlossnings- eller 

amningspsykos och inte inser att den lilla bebisen är hennes. De ser 
ju likadana ut. Mörka. 

Hon är arg också på den där fru Claesson utlänningen. 
Att de inte kan lära sig svenska fast de föder barn här och äter vår 

gröt och dricker vårt kaffe. 
– Slut på pipande i onödan. Ge bröstet nu. The tit please. Pron-

to. Tuutskij prospekt. Davaj. Schnell. Tuttitutti. Mjam. Mjam. Suga. 
Suga. Mmmmmm.

Det är ett drama som utspelas och jag är bara några dagar gammal 
och sträcker mig efter allt som luktar mjölk. Skriker högre än alla 
andra bebisar. Som Jussi Björling. 

Jag skriker jättemycket och kissar på mig. 
Fönsterrutorna skallrar och ett kärl med ormar i formalin på en 

hylla får en spricka och det faller en liten illaluktande kemikaliedrop-
pe ner mot golvet.

Men bara en droppe. 
Den faller i slow motion. 
Det är en film. (Jag är som lille Oscar i Blecktrumman.)165

Även om jag är spädbarn så minns jag att den faller mycket sakta 
och det är alldeles tyst en kort stund. 

Det ser ut som om en av sjuksköterskorna faller baklänges mycket 
sakta och flaxar med armarna och öppnar och stänger munnen men 
det kommer inga ljud. Inte ens hjärtslag. 

Bara lite brus.
Dramat får sin upplösning just innan tiden stannar helt och börjar 

vända tillbaka. Innan rummet kröker sig och smälter ner till vatten.
Det finns en annan mamma i salen med väldigt blont hår som talar 

svenska och hon vill ha sin svarthåriga bebis tillbaka.
Hon har breda axlar och bastanta bröst som ska få den lilla prick-

iga bebisen att bli en tjockis.

165. Blecktrumman, långfilm i regi Volker Schlöndorff, 1979. Filmen bygger på en roman 
(1959) med samma namn av Günter Grass.
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–Ge mig mitt barn. Nu uttalat på den ordentliga svenska som säger 
sju och inte schju. 

–Det här blonda barnet är inte mitt! Det måste ha skett en för-
växling.

Det kallas på en doktor som visar sig kunna engelska och lite fran-
ska.

Jag andas ut och slipper växa upp som bortbyting. Några timmar 
efteråt kommer Stig och hans kompisar på besök med presenter till 
mig. Halmhatt, knallpulverpistol, leksaksgitarr och det tas bilder. 
Min födsel och Stigs nya roll som pappa har firats på ett grundligt 
och klassiskt sätt. Säkert på Gyldene Freden, Operabaren, Tennsto-
pet och några stopp till.

Den som plåtar är fotografen Tore Johnson. Min första film som 
jag gjorde tillsammans med Timo Sundberg handlade om fotografen 
Tore Johnson och hans fotografier. Den kom till för exakt trettio år 
sedan. 

Det mesta hänger ihop i världen som en väv eller trasmatta som 
ödets gudinnor nornorna makar, bökar och trär ihop. Stomp, stomp 
och tramp på vävstolens hammondorgelpedaler. Ödesgudinnor har 
alltid för mycket att göra.

Jag höll på att bli bortbytt mot ett annat barn. Mitt liv kunde ha 
fortsatt på ett helt annat sätt. Min pappa skulle ha haft en mini-
golfbana i Tumba och mor en frisersalong. Jag hade kunnat bli 
ICA-handlare i Flen. 

Historien om det förväxlade blonda barnet finns också i en annan 
variant i Stig Claessons bok Knut K. Selma Johansson med rätt att 
leva.166 En ungdomsroman från 1970. Fast i den versionen är Knut 
K:s mamma från Jugoslavien och mörkhårig och föder en blond be-
bis som hon tycker är vacker som en semla. Hon vill döpa honom 
till Semla men det får hon inte. Prästen ändrar namnet så att pojken 
döps till Selma. En skolkamrat till mig blev döpt till Lolita av prästen. 
Hennes far var från Indien och ville döpa henne till Lallita. Prästerna 
gjorde länge som de ville med barns namn (speciellt om föräldrarna 
inte var födda i Sverige och inte kunde svenska). Filmen om Tore 

166. Stig Claesson, Knut K. Selma Johansson med rätt att leva, Stockholm: Albert Bonniers 
förlag, 1970. Omslaget är en målning, ett porträtt av en då ung man som hette Olle Myrberg 
och som var väldigt ansedd i Tanto eftersom han spelat med i TV-serien Kullamannen.

Johnson som Timo och jag gjorde för 30 år sedan fick namnet: Man 
som rakar sig vid Seine.167 En titel som anspelar på hur bilder be-
skrivs i arkiv. Filmen omnämns i en bok med titeln Svart på vitt som 
handlar om bildbyrån Tio Fotografer.168 Som upphovsman anges den 
man på TV2 som beställde filmen av oss. 

Ojdå. 

167. Nils Claesson och Timo Sundberg, Man som rakar sig vid Seine. Filmlänk: https://
vimeo.com/194397863, lösenord: Tore

168. Per Lindström, Svart på vitt om Tio Fotografer, Lund: Historiska media, 2008. 

https://vimeo.com/194397863
https://vimeo.com/194397863
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August Strindberg är före sin tid vad gäller att omdefiniera konst-
närsrollen. Att i sin egen praktik definiera konst som en gränsöver-
skridande aktivitet ståendes över olika discipliner som skapar rela-
tioner, för att tala med det sena 1990-talets Nicolas Bourriaud och 
hans text om relationell estetetik.169

Det går att läsa August Strindbergs konstnärskap i sin helhet i lju-
set av det som kommer att ske med bildkonsten sjuttio efter hans död. 
Han blir då Sveriges förste utövare av samtida konst i sin ständiga 
otrogenhet mot discipliner, i sin motvilja att fastna i ett allt för fast 
förhållande med ett konstnärligt uttryck och i sin smak för det mo-
derna och mediala. 

För skandalen.
Då och då trattar Strindberg på ändan, men i sitt experimenterande 

nit påminner han om alla konstnärer från 1960, 70- & 80-talet som 
ger sig ut på liknande kast mellan genrer. Strindberg påminner om 
Peter Weiss, Öyvind Fahlström, Marie-Louise Ekman, Derek Jarman, 
Carl Johan De Geer, Andy Warhol, Chris Marker eller Laurie An-
derson, i hur han blandar måleri, fotografi, litteratur, drama, teater, 
omöjliga språkfilosofier och rent ovetenskapligt svammel och mum-
landet till en näringsrik gödsel ur vilket mycket kan växa. Teatern och 
fotografiet ligger honom kanske närmast om hjärtat. Filmen var något 
han aldrig hann med annat än som entusiast med orden: ”Var så god 
att kinematografera så mycket ni vill af min dramatik.” 170

Bakom myten om Strindberg, det galna geniet, finns det en sö-
kande människa som metodiskt utforskar alla former av idéer och 
kombinerar gammal och ny teknik, vars största tillgång är mod, och 
en smak för de ädla, giftiga metaller, salter, oxider och kemiska re-

169. Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

170. Strindberg i ett telegram till Gustaf Uddgren i september 1911. Gustaf och Anna 
Hoffman-Uddgren låg bakom filmatiseringen av Fröken Julie och Fadern. Filmatiseringen 
av Fröken Julie (1911) är idag försvunnen men filmen Fadern (1912) finns bevarad. Anna 
Hoffman-Uddgren var Sveriges första kvinnliga filmregissör. 
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aktioner som skapar liv: Jag tror att alkemisten August Strindberg 
tilltalas av att fotokemikaliernas magi också bygger på ädla metaller 
som silver, guld och platina. Han vågar leka med en amatörs hän-
givenhet. Ordet amatör kommer ju av amare = att älska. Men länge 
ses hans äventyr i bild och måleri med halvblida ögon – det är först 
på 1980–talet som hans måleri även slår prisrekord på auktionshusen 
och han får ett erkännande för sina fotografiska experiment. Det har 
i sin tur att göra med att fotografi etablerar sig som en konstnärlig 
disciplin vilket gör Strindbergs fotografiska lekar och tidiga försök 
till teoribildning aktuell.





PENTIMENTO
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En konstnär ändrar sin komposition, delar av en bild målas om.
Duken får minnen av underliggande färglager som under inverkan 
av tid kan skina igenom. Konstverket får oförutsedda dubbelheter: 
fantombilder. 

Ordet kommer från italienskans pentimento=ånger.
2012. Det är på Intima Teatern vid Norra Bantorget som jag ser 

Anna Petterssons helt egna uppsättning och bearbetning av Fröken 
Julie. Anna Pettersson gör alla roller själv i en lysande enmansföre-
ställning. Anna lyckas ta ett stadigt grepp i texten och dra ut den till 
ett helt eget rum och omväxlingsvis spela den, kackla den, kula den 
och skapa värme, frånvaro och nära intimitet. Det är som om hon 
lyckas med att utnyttja själva platsens minne som Strindbergs egen 
experimentscen för att ge mig bilder inne i mitt huvud. 

Inte olikt den konstnärsgrupp från Minsk som kallade sig Bela-
ruski Klimat och som arbetade med konceptet muntlig bio.171 Att 
berätta en film.

När jag blundar bildar den en svartvit film med björkar, skog och 
råmande kor, ett sordinerat muande i moll som spelar solo och jagar 
flugor som surrar nära mulen. Det ruskar i buskar och susar i träd-
kronor och ett tag verkar zonen i Tjernobyl ligga bara 200 meter bort.

Det är mörkt och bara vita kalvar syns. Kalvar som drar åt rosa.
Det låter inne i mig som melodin till Gotländsk sommarnatt172 

spelad i ett syrabad baklänges på spikpiano, som Kjell Alinge skulle 
ha sagt. Han är saknad.

Anna Pettersson ger Strindbergs originaltext en behandling med 
förstoringsglas, kikare, mortel och till sist mattpiska. 

Först förstorar hon bokstäver och ord för att sedan krympa ner 
dem till myrstorlek genom att vända på kikaren. 

171. Källa: Aftonbladet den 5 augusti 2015.

172. Gotländsk sommarnatt är en visa i folkviseton skriven av Svante Pettersson och som 
trumpetaren Ernie Englund spelade in 1960.
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Och när texten är liten som en pissmyra blir den frystorkad och 
stött till ett fint strindbergspulver i en mortel.

Sedan häller hon pulvret ner i handen och kastar det rakt in i mitt 
ansikte. 

Texten lägger sig som ett fint stickigt damm i näsan och öronen. 
Den får ögonen att klia och tåras.
Då är det dags för mattpiskans dova maaaaaapa, maaaaaapa, 

maaaaaaapa.
Anna Pettersson har lagt upp hela Fröken Julie-tragedin på en pisk-

ställning och dammar till dramat med frågan
– Måste Julie dö?
Måste hon dö bara för att hon hoppat i bingen med stallknekten?
En helt befogad fråga.
– Måste hon dö?
Jag blir väldigt förtjust i Anna Petterssons metod att spela Strind-

berg kanske för att det är så friskt vanvördigt, grymt. 
– Måste hon dö? 
Hon tycks göra levande sashimi, som till skillnad från sushi inte 

innehåller socker, av Strindbergs dramatik. Skära i fiskens kött med-
an den lever och äta upp den med fingrarna och spotta den på publi-
ken och sätta i halsen. 

Jag bestämmer mig för att bjuda in Anna Pettersson in i Den ani-
merade spöksonaten. 

Jag vill att hon ska göra alla röster i filmen. 
Vad jag förstår men ändå inte fattar då, är att Anna Pettersson 

är skådespelare och regissör. Att hennes arbete yrke bygger på att 
hela tiden utgå från att tolka och omforma dramatisk text: att väga 
varenda punkt, komma och semikolon på guldvåg. Det kallas för 
textanalys och är teaterns livlina.

Mitt eget synsätt är betydligt skevare och begränsat då jag i regel 
utgår från en text som jag smulat sönder och omformat till bilder, 
till en film i vardande, en pizza som inte är färdiggräddad. På pizzan 
ligger bilder som kommer in i mitt huvud. Det ligger också varsel på 
pizzan. Det som sker innan något händer (varsel) och till sist smaken, 
lukter och konsistenser och om det är varmt eller kallt

I den tradition jag verkar i överskrids texten efter ett tag och fil-
merna bärs ofta upp av bild, ljud och rörelse. Idealet är att kunna 

arbeta med en text och helt förvandla den till en film som flyter fram 
utan talad dialog eller att lägga dialogen i en baktakt eller på talande 
trummors sätt.173 Texten blir som kläder som antingen passar eller 
sticks men inte behöver sägas. Filmen blir en väv av tid – också text 
– men ofta utan orden.174

Teater är ju en sorts restaurang där varje kväll uppsättningar ska 
spelas på samma sätt inför en ny publik och köket har den disciplin 
som krävs för att laga paradrätterna med samma höga nivå kväll ef-
ter kväll. All teaterträning går ut på att skapa en hög jämn plattform 
att leverera dramatik ifrån. 

Film är annorlunda på det sättet att varje inspelning är i princip ny 
och filmen är heller inte beroende av ett fysiskt teaterrum för möte 
mellan scen och publik. 

Helt otränade skådespelare kan göra strålande insatser i en film 
medan de skulle vara katastrof på en teaterscen. Det gäller också 
inspelningen av röster.

En film görs lika mycket i ett klipprum i postproduktion av både 
ljud och bild än i själva tagningsögonblicket.  

Teater är en stadig brukshund som lyder och skrämmer. Vaktar, 
apporterar och ställer älgar på myrar. 

Film är mera som en kräsen katt. Otrogen, nyfiken och lätt uttrå-
kad. Ena stunden spinner den och vill få klapp för att sedan bita eller 
klösa.

En moderns skådespelare kräver att förstå både textens betydelse 
och sin egen funktion i ett drama. Som filmare behöver jag inte denna 
förståelse eller ens har lust att förklara varför jag vill att något ska 
hända i min bild, framför min kamera, eftersom jag ofta inte vet. 

Det är ofta först i ett klipprum eller då jag mixar ljud då jag förstår 
vad jag gör. 

173. Att bilder och fraser studsar genom filmen och fungerar som en kör. 1983 hör jag en 
nigeriansk orkester spela på Långholmen, King Sunny Adé med ett band som bestod av ett 
tjugotal musiker. Ett återkommande drag i musiken var att de använde trummor för att kom-
mentera texten genom att härma kända ord och ramsor. Det finns samma inslag hos Fela Kuti 
fast hos honom är det mera jazzigt och funkigt. Musik och film kan fungera på liknande sätt. 

174. Ett bra exempel på en animerad film där originaltexten transformerats till bild är Stre-
ets of Crododiles, i regi av Stephen Quay och Timothy Quay, 1986. En 21 minuter stop-mo-
tion-animerad film baserad på en novell av Bruno Schultz. I filmen omformas novellen till en 
dramatisk koreografi där textinslagen endast finns i början. 
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Det är ett dilemma att inte kunna eller vilja förklara saker i onö-
dan. 

Det är inte arrogans från min sida, men en oförmåga, eller rättare 
sagt en ovilja, att avslöja hur jag tänker; det kanske handlar om att 
jag inte är tränad för att arbeta med skådespelare utan de som jag 
brukar samarbeta med är dockspelare, mimare, dansare och impro-
visationsmusiker som precis som jag tänker i bild, rörelse och musik. 

Det blir ett gnissel skapat av en kulturkrock mellan textens sätt 
att tänka och bildens sätt att verka. En kulturkrock som också har 
med hur själva språket låter i munnen på människor som talar. När 
jag gick på Högalidsskolan vid Hornstull, på högstadiet, fanns det 
en musiklärare med en så skarp röst att den nästan kunde skära glas. 

Hon hette Brunhilda von Voff.
Hon hade en mäktig frisyr, en stor platinablonderad volm som såg 

ut att innehålla ett välgräddat franskbröd bakat för att mätta en stor-
familj och hon talade med en röst skulpterad i rostfritt stål eftersom 
hon varit operasångare. 

Hon talade starkt. Ofta när jag hör skådespelare tala tänker jag på 
Brunhilda von Voff.

Anna Petterssons röst däremot är perfekt. 
Det är henne jag vill ha.
Dagen före inspelningen vill hon hoppa av.

Jag vill genomföra inspelningen i vilket fall och övertalar Anna 
Pettersson att komma till studion nästa dag. 

Jag ringer också Frida Englund som är ljuddesigner och som ska 
stå för all inspelning och klippning.

Frida har fötterna stadigt på jorden och erbjuder sig att hjälpa till 
att hitta en annan skådespelare. Frida jobbar ofta på Radioteatern 
och det är inte ett problem att hitta någon annan. Det finns gott om 
duktiga skådespelare – ett mobilsamtal bort.

Jag säger till Frida att jag vill jobba med Anna Pettersson punkt 
slut.

Att vi inte ska vara rädda om vi misslyckas eftersom det är ett 
konstnärligt forskningsprojekt som håller på att genomföras vilket 
innebär att jag/vi inte ska leverera en produkt till en marknad eller 
en beställare.

– Ok, säger Frida.
Det finns två skäl att jag valt Frida som ljuddesigner. 
Det första är att Frida själv gjort en animerad film. Det var så vi 

lärde känna varandra då hon hyrde min kamera och studio i Mid-
sommarkransen för en cirka tio år sedan. 

Frida har alltså en aning om det jag gör.
Det andra, förutom att Frida bjuder på sitt kunnande och säger vad 

hon tänker, är att hon arbetat med Ingmar Bergman. 
Jag ber Frida ta med de ljudeffekter som Bergman skulle ha tagit med.
Det gör hon gärna.
Det är en samling ljud som andas Östermalm och trakterna kring 

Narvavägen och Oscars församling, perfekta ljud.
Tickande klockor, människor som går förbi ute på gatan, en kyrk-

klocka. Rumsatmosfärer som är höga i taket där det kan förnimmas 
lite båtar och måsar (svagt).

Frida har jobbat med Ingmar Bergman som grävde fram Spökso-
naten ur glömskan 1941 och Bergman har arbetat med skådespelare 
som arbetat med Strindberg på hans Intima Teater. 

En cirkel slutes.
Tidigt på hösten 1946 flyttar Ingmar Bergman till Göteborg. 

”På teatern generalrepeterades Strindbergs Spöksonaten i Olof 
Molanders gästregi. Jag smög in på den väldiga scenen som vilade 
i mörker … Plötsligt var jag inte ensam. Vid min sida stod ett litet 
väsen eller möjligtvis ett spöke: det var teaterns grand old lady Maria 
Schildknecht, utspökad i Mumiens papegojklänning och vita skrå-
puk. Jag förstår att det är ni som är herr Bergman, viskade hon … 
Nå, vad tycker ni om det här? Frågade det lilla spöket … För mig är 
det bland det största som skrivits i världsdramatiken, svarade jag … 
Mumien såg på mig med kallt förakt. Äh! Sa hon, det var sån här skit 
Strindberg svängde ihop för att vi skulle ha något att spela på hans 
intima teater … Någon minut senare steg hon in på scenen.”175

175. Ur Laterna Magica, s 176. 
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– Nej, det går inte, säger Anna Pettersson.
– Det går inte att låta Hummel tala i mobiltelefon.
– Vad är det för konstig bearbetning av pjäsen? ”Direktörens 

död”, av Dmitri Plax?
– Vem är denne Dmitri? Och varför står hans namn lika stort på 

manuskriptet som August Strindberg? Med lika stora bokstäver!
– Det kan inte vara sant!
Det finns ett manus till filmen som Dmitri har skrivit på uppdrag 

av mig. 
Dmitri är poet, dramatiker, konstnär, producent och regissör på 

Radioteatern och mycket mera.
Att jag ber honom skriva manuset beror på att han har rutin att 

handskas med dramatisk text och det faktum att Dmitri arbetat med 
animerad film i Minsk, Belarus, i början av 1990-talet.

Han vet vad en animerad film är och hur den växer fram. Dessut-
om är Dmitri en sarkastisk och ironisk person som har mycket humor 
när han inte har migrän. 

För mig är det ett ovanligt sätt att arbeta på att spela in den dra-
matiska dialogen först. 

Jag brukar göra tvärtom. Spela in så mycket som det går av en film 
utan dialog och sedan lägga till repliker eller en eller flera berättar-
röster om det är nödvändigt.

När jag läser Dmitris manus tycker jag att det fungerar fint som text.
Men jag ser ingen film.
Jag tänker att om bara Anna Pettersson får ge röst till de olika roll-

figurerna så kommer filmen att träda fram. Jag ser inga bilder. Men 
jag kommer att få ändra mig.

När Anna Pettersson börjar läsa in texten sluter jag ögonen och 
ser något.

Det är ett starkt överstrålande morgonljus.
Och så hör jag prassel av en tidning.
Någon som andas tungt.
Det är Hummel.
The bad guy.
Den funktionsnedsatta onda i sin gnisslande rullstol.

Hummel sitter på ett torg vid en springbrunn och spanar på en ung 
man med sotflagor i ansiktet.

Jag tänker mig att Hummel är nyckeln in i filmen som ska öppna 
upp dörrarna till de andra rollfigurerna i dramat.

De onda figurerna är alltid de mest tacksamma att gestalta.176

Det är lite lättare att skapa de goda figurerna om det finns en mörk 
och stadig fond av ondska och katastrof att bygga på. (Gammalt en-
kelt knep.)

Anna Pettersson gör Hummel väldigt bra.
Hummel är dramats vampyr. Utsugare. Dum kapitalist och därför 

svår att göra så det inte bara blir en platt nidbild.
Det är Hummel som kan ta tag i en människa och bara genom 

handslaget tappa någon på liv och värme.
Hummel lever i en sorts symbios med Översten och hans familj i 

våningen.
Hummel har en parallellsjäl i Dramat: kokerskan. 
Hon som kokar all näring ur maten. (Också hon vampyr till yrket.)
Hummel är lömsk och jag ser honom som Gudfadern i dramat. En 

mafioso. 
En businessman till vilken man aldrig ställer frågan var den första 

miljonen dollar kom ifrån. 

Vi spelar in Hummel med Gudfadernröst i den meningen att Anna 
Pettersson stoppar bomull i munnen och lånar in lite av Marlon 
Brandos tolkning.

Sakta men säkert betar vi oss igenom texten till Dramat.
Vi spelar in på förmiddagarna och Frida klipper, ansar och rensar 

på eftermiddagarna.

176. I fiktionens värld är ofta de onda och stickiga rollfigurerna de mest intressanta. Jag 
tyckte redan som barn att Den stora stygga vargen var mycket mer spännande än De tre små 
grisarna, att Elaka Måns var en mer sammansatt person än Pelle Svanslös. Att den onda vita 
fadersfiguren till bokens protagonist, Huck Finns pappa, i Mark Twains roman Huckleberry 
Finns äventyr från 1884 är den svarta onda skugga som tillsammans med slaveriets barbari 
och råa våld ger berättelsen en mörk stadga. Idag blir Huckleberry Finn ofta inlåst i bibliote-
kens giftskåp eftersom romanen beskriver ett rasistiskt USA före inbördeskriget, 1860-1865, 
under slaveriets dagar och flitigt använder N-ordet. Vilket är synd. Få böcker har beskrivit 
den amerikanska södern med samma detaljrikedom. 
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Dmitri Plax bearbetning lämnas mer och mer och vi går tillbaka 
till originalmanuset. 

Det är Anna Pettersson som kräver det.
Nu kommer vi in i en process då Anna Pettersson hela tiden tar 

tillbaka Strindbergs originaltext mot Dmitris bearbetning.
En dragkamp.
Frida spelar in diskussioner mellan mig och Anna Pettersson om 

hur man ska förhålla sig till Strindbergs originaltext. 
Texten börjar bli en levande väv på ett plågsamt sätt. 
Plågsamt för att jag inte vet om det går att använda i filmen samti-

digt som jag vill genomföra experimentet till slutet.
Det är som om alla orden och meningarna ställer sig på högkant 

som dominobrickor. 177

Det vi gör tillsammans blir en mycket fin tolkning av Strindberg 
med en levande undertext som handlar om hur klassiska texter ska 
aktualiseras.

Det låter guld och är guld.
Men kan det bli film? Eller rättare sagt; måste det bli film?

Ett verkligt konstnärligt experiment skulle kunna börja som ett 
filmprojekt och sluta som en samling blomkrukor på en vind.

Ibland tänker jag att vi borde ta paus och skicka hem alla.
Och sedan ta hit ett filmteam som filmade oss när vi arbetar och 

så att säga lägga ett dokumentärt filmlager över hela Den animerade 
Spöksonaten. En film som i sig skulle bli ett formexperiment och gå 
mellan genrer.

Jag har känslan av att gå vilse i en helhet som blir mera av en kamp 
än den filmiska puls jag vill komma in i. Men ibland räcker inte vilja. 

Jag har aldrig sett filmarbetet med Spöksonaten som en rak, linjär 
process, utan från början haft tanken på att översätta en upplevelse 
av att ha sett en teaterpjäs som väldigt ung och låta minnet av upple-
velsen bli min karta och kompass i filmarbetet – inte någon trogenhet 
till en originaltext som Anna Pettersson vill. Snarare tvärtom.

177. Här finns det en ihopklippt version av arbetet med Spöksonaten och rösterna. 
Ljudlänk: https://vimeo.com/198193980, lösenord: experiment 

Nu står vi här och väger bokstäver på guldvåg och ett efter ett av 
August Strindbergs originalord och hela meningar smyger sig in och 
den manusbearbetning jag har är full med hål och håller på att sjun-
ka i ett hav av text.

Håller jag på att slukas av teater?

I arbetet med att stöpa om litterära förebilder är en del av metoden 
läsning av klassiska sagosamlingar, som Bröderna Grims sagor och 
Tusen och en natt178 i ocensurerat skick (så gott det går att finna), 
Charles Perraults sagosamling, ryska folksagor osv. Men också Carl 
Jung och hans främsta uttolkare författaren och psykologen Ma-
rie-Louise von Franz. men också moderna mytsamlingar som Råttan 
i pizzan179, av Bengt af Klintberg. Det är en sorts lekfullt detektivar-
bete som handlar om att hitta sagan i en bok, en pjäs, en berättelse 
jag hört på stan eller nyheterna i en kvällstidning.

Min kompass i Spöksonaten är att gå tillbaka till grundupplevel-
sen.

Här har jag en förebild: den japanska butohns mästare Kazuo 
Ohno och hans arbete med La Argentina: en tangoförställning med 
en primadonna som Kazuo Ohno såg som ung och sedan ägnade sitt 
konstnärskap åt att gestalta, åt att bli La Argentina, åt att vara henne 
även i åttioårsåldern.

Vad jag tar från Kazuo Ohno är en kompromisslös hållning till en 
upplevd erfarenhet. 

Jag tar också med mig buthos omhuldande av det groteska och 
svagsinta. Butoh älskar det skeva. 

178. På svenska finns en utgåva illustrerad av Peter Weiss. Tusen och en natt i urval och 
översättning av Nils Holmberg, Stockholm: Bonniers, 1987. Peter Weiss collage är en stark 
kommentar till sagorna.

179. Bengt af Klintberg, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid, Stockholm: Pan, 2001 (ny-
utgåva). 

https://vimeo.com/198193980




204 205

Studenten Herr Arkenholtz, den unge mannen får lätta drag av 
oskuldsfullhet, lite av Tintin eller Charlie Chaplin i uttrycket. 

Fröken Adèle, den unga flickan, anorektisk självförbrännande, 
skär sig i armarna. Tappat håret och bär rosa peruk. Tänder rökelse 
framför sin buddafigur i hyacintrummet.

Direktör Hummel tänker jag mig som i en tung överrock med 
fiskansikte, en kummel. Andas, väser, har kallt blod och en elektrisk 
rullstol.

Överstehunden är två karaktärer i dramat som blivit en Bengtsson.
Överstehunden har hundens känsla för att antingen vara Top-dog 

eller Under-dog och vandrar mellan de två polerna i varje situation.

Kokerskan är ett monster. En gris men också en vampyr. Hon har 
inga ben utan rullar fram som en stridsvagn på larvfötter.

Mumien är en papegoja med pärlhalsband och handväska.

Mjölkflickan är en ung ko. I filmen finns hon i tre versioner. Som 
ung och stark piga med muskler, som sadistisk fångvaktare i Folkets 
fängelse och som spöke/zombie.

Det är dessa rollfigurer fötts ur processen med att animera Spök-
sonaten.

Jag talar med Frida om mitt dilemma med texten som tar över och 
vi letar tillsammans förebilder bland filmiska formexperiment.

Jag tänker på en film som på svenska hette Rör inte den vita 
kvinnan (Touche pas à la femme blanche, 1974) i regi av Marco 
Ferreri där slaget om Little Big Horn utspelas på en rivningstomt i 
centrala Paris, där idag tunnelbanestationen Les Halles och Centre 
Beaubourg ståtar.

Frida börjar tala om en Godardfilm180 och hur hans lite slängiga 
och kollagemässiga estetik skulle kunna passa i det projekt som vi 
just nu är inne i och som vi är i färd med att tillsammans bygga ihop 
ett soundtrack till. 

På ett sätt är det ju en väldigt orättvis situation som Anna Petters-
son hamnar i. 

Det är hon som sitter varje morgon i caféet och förbereder sig och 
arbetar med texten.

Jag sitter med Frida i kontrollrummet och spelar in.

Jag kommer med regi och synpunkter och Anna levererar.
Det är lite för hierarkiskt.

Efter några dagar så flyttar jag in i studion och sätter mig i samma 
rum som Anna.

Frida får sitta i kontrollrummet.
Då går det bättre.
Men kan jag se min film?

Jag bjuder också in Dmitri till inspelningen. 
Jag ber Frida att spela in min och Dmitris diskussion om vad som 

pågår.
Det blir bra men det är något som är lite fel med inspelningen. 
Det är som både Dmitri och jag är för medvetna om att det som 

Frida spelar in ska användas i en film.
Ett något lite falskt klingande här-talar-jag-och-Dmitri-och-det-vet-

vi-om.
Frida klipper ihop en version av hela dramat inklusive diskussionen 

med mig och Anna och Dmitri.

180. Jean-Luc Godards film Sympathy for the Devil, 1968, är ett sanslöst filmiskt kollage 
där scener från inspelningen av Rolling Stones berömda låt med samma namn varvas med 
bilder av svarta pantrar och fotomodeller. Det finns en lekfull undertext av sex, droger och 
utlevelse som krockar med politik, vapen, svart stolthet och läder. Jag såg den första gången 
1978 i en mögeldoftande biograf i London.
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På den sista dagen av inspelningen spelas den upp i studion för mig, 
Anna Pettersson och Frida Englund.

Jag bestämmer mig för att skaffa musik.
Stämmer möte med Dror Feiler.
Musiken ska föra mig närmare Den animerade Spöksonaten. 
Det är planen.

Jag är väl medveten om att det som skett i ljudstudion under ett par 
veckor är ett experiment och en brottningsmatch, men soundtracket 
till filmen är det inte ännu.

Fast jag vill se om jag kan få det att fungera om jag lägger på musik.

Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler bor i ett gammalt kvarter vid 
den allé som finns på Katarina Bangata vid monumentet över fot-
bollshjälten Nacka Skoglund.

Kvarteret är en sfär för konst och kultur: här finns det bostäder och 
verkstäder för författare, bildkonstnärer, filmare och musiker och ett 
valnötsträd dit kvarterets ekorrar vallfärdar.

Inne på gården finns också ett galleri som Dror och Gunilla driver, 
Tegen 2.

Galleriet är del av den konstnärsdrivna konstscenen. På Söder-
malm finns det ett litet kluster av gallerier som brukar samarbeta. De 
ligger alla på promenadavstånd och i Sofia och Katarina församling.

Jag är del av den scenen och var med om att starta ett galleri som 
heter ID:I Galleri år 2002. 

Nu har jag lämnat ID:I och brukar ställa ut på Tegen 2.

Nu är jag hos Dror i egenskap av filmmakare och beställer musik 
och Dror möter mig i egenskap av kompositör och musikant. 

Det går till på det viset att Dror spelar upp en massa ljud och så 
plockar jag med mig det som jag vill ha på en hårddisk.

Lite som att köpa godis då jag var barn.181

181. Godisarna köptes en och en och inne i kiosken stod oftast en dam i nylonrock som 
hade en rostfri tång med vilken hon plockade smågodiset ett efter ett på kundens (barnets) 
begäran. Två sockerbitar / En röd geléorm nej förresten ormen ska vara grön / Fyra döskallar 

Lika omständligt och lustfyllt.
Att arbeta med Dror är att vältra sig i ljud och politiska diskussio-

ner samt att dricka små koppar av hett libanesiskt kaffe, kryddat med 
kardemumma. 

Att jag valt att arbeta med Dror Feiler beror på att jag gillar hans 
musik och attityd, främst det faktum att han är mycket van att arbeta 
med teater och filmmusik och har förmågan att på ett helt prestige-
löst sätt bidra till en process.

Dror har förstått att en egenskap med bra filmmusik är att den inte 
hörs eller snarare att den märks när den ska det.

Dror Feiler behöver inte hävda sig och lägga prestige i sin teater och 
filmmusik eftersom den är bruksmusik och ska ingå i en större hel-
het. Dror Feiler har tillräckligt med beställningar från orkestrar och 
konserthus runt om i världen för att kunna tillfredsställa den sida av 
honom som arbetar med konstmusiken. 

Filmmusik är bruksmusik. Det gör den inte sämre men den har en 
annan funktion.

– Du borde tvingat Anna Pettersson mera, säger Dror och berät-
tar en historia om en teateruppsättning i Köpenhamn som Dror och 
Rickard Turpin från Teater Tribunalen på Hornsgatan gjorde då han 
och Rickard drev igenom sin vilja mot en protesterande ensemble.

– Jag har inte lust att tvinga folk, säger jag.
Jag tror mera på turen än på tvånget.

Ljudspåret till filmen är klar. I vilket fall den första versionen. Jag 
har det på en hårddisk och där finns en folder med musik från Dror 
Feiler som vi valt ut till filmen.

Alla ljudfilerna med musik från Dror har egna märkliga namn.
Jag har fastnat för Zamir som betyder Näktergal på hebreiska. Det 

nej förresten en skumbanan istället / Och en döskalle / Två geléråttor och ett tefat / Nej, ta 
tre istället för tefatet / Ta ettöresgodisar verktyg för resten av pengarna. Oftast en krona / 
Ettöresgodisarna var små röda och kantiga, föreställde verktyg och smakade talg. 



209

är ett stycke musik som jag vill ta med in i filmen och försöka vrida 
till att bli som ett ledmotiv. 

Det är Anna Lindal som får i uppdrag att spela in det.182

Violinisten Anna Lindal är kanske Sveriges främsta uttolkare av 
nyskriven musik. Jag glömmer aldrig bort en kväll på Fylkingen då 
hon spelade ett musikverk av en särling inom svenskt musikliv Clau-
de Loyola Allgén. Anna spelade med åtta uppställda notställ och spe-
lade i tre timmar. Solo.

Anna spelar in Zamir med bravur. Hon gillar verket och kommer 
att spela det också i konsertsammanhang. 

Jag är nöjd med inspelningen.

Men jag ser hur processen med den animerade spöksonaten stan-
nar och går tillbaka. 

Hur kompositionen ändras och saker rinner över. 
Det är här jag befinner mig i filmarbetet precis efter det att inspel-

ningen av alla röster är färdig och jag skaffar musik hos Dror.

Jag befinner mig i det ögonblicket när filmen stannar och jag måste 
gå tillbaka till ruta ett.

Några gånger i min process har jag sett min film. När Anna Pet-
tersson gör Hummel ser jag den. Men så försvinner den bort.

Det närmaste jag kan kommit att se filmen är alla målningar, skis-
ser och teckningar från 1995 och från 2007 och 2008.

Jag har de flesta skisserna hemma i tre böcker men böckerna är sön-
derklippta och bitar av arbetet ligger uppe på en vind på Nytorget.183  

Mitt pentimento i Den animerade Spöksonaten, består av två 
gånger ånger: att gå tillbaka till tiden innan jag beställde manus från 
Dmitri Plax och spelar in röster med Anna Pettersson och att gå till-
baka till tiden innan jag klippte sönder mina egna teckningar.

Orsaken till att jag klippt sönder teckningarna är att jag arbetade 

182. Anna Lindal spelar Dror Feilers ovan nämnda stycke Zamir. Videolänk: https://vimeo.
com/118118224 Lösenord: zamir

183. Det finns en dokumentationsfilm om vinden. Videolänk: https://vimeo.com/118118225 
Lösenord: vinden

https://vimeo.com/118118224
https://vimeo.com/118118224
https://vimeo.com/118118225
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med filmen under 2006–07 och försökte få till en berättelse med en 
början, mitt och slut.

Jag klippte sönder teckningarna för att de inte är konst att hänga 
på väggarna utan ett arbetsmaterial. Av otålighet eftersom de inte 
rymdes i min A4-skanner. 

Jag hade en liten budget och försökte få till en pilotfilm tillsam-
mans med klipparen och animatören Dan Lageryd. Lite efter det att 
filmen Snö-ur det vita man minns blev klar.

Det spår jag var inne på då var tonårskänslorna.
Blodröda månar och stråkar.

Jag gjorde vida cinematiska bilder med en bro som minde om järn-
vägsbron i Riga.

Jag tog fram rollfigurerna i filmen i färg.
Men det var något tilltvingat över dem.
Därför vill jag tillbaka till de ursprungliga teckningarna och skis-

serna.
Jag kopierar upp dem och rekonstruerar de gamla skisserna.
Lägger ut dem hemma i mitt vardagsrum i flera veckor.
Det är då en morgon jag bestämmer mig för att bygga dockor.

Jag vill att Spöksonaten ska bli en dockfilm (jag har aldrig gjort 
en animerad dockfilm tidigare.) Anledningen är att jag är trött på att 
rita samma rollfigurer gång på gång.

Även om jag arbetar med en teknik som heter cut-out-animation 
blir det tjatigt.184 Rollfigurerna som är utklippta i papper måste ritas 
ur olika vinklar och göras extra versioner av för närbilder. Det blir ett 
evigt repeterande. Jag har gjort det till leda och vill inte göra det igen. 

På en filmkväll tillägnad den svenska experimentfilmens legenda-

184. I början av 1990-talet uppstod något av en animerad svensk cut-out-våg. Ett lyckligt 
möte mellan kritor, färg, humor, analog filmteknik, barnkultur och en lyhörd finansiering. 
Nyckelpersonerna var Lotta och Gun. På den tiden hette Lotta Strömblad (senare Geffenblad) 
och Gun Jacobson. Gun och Lotta hade för en struntsumma gjort vinjetten till Björnes Ma-
gasin. De hade gjort flera filmer och ägde en animationskamera samt gjorde animationsjobb 
åt andra. Animationen till Månansiktet, 1993, av mig (NC) och Anna Höglund, och filmen 
Lutning, 1994, av Eva Lindström är två exempel. Filmlänk Lutning: http://www.filmarkivet.
se/movies/lutning/ 
Gun Jacobson & Lotta Strömblad, God morgon, Gerda Gök, 1988. Filmlänk: http://www.
filmarkivet.se/movies/god-morgon-gerda-gok/ 

riska veteran Gunvor Nelson hör jag henne apropå hennes film Take 
Off185 (1972) berätta att den blev tjatig att göra eftersom den slutar 
som en animerad filmsekvens och att hon visste vad som skulle ske, 
att hela filmarbetet blev en sorts transportsträcka. 

Jag förstår exakt vad hon menar.

Det får bli en dockfilm eftersom jag aldrig gjort en dockfilm.
Jag har också ett annat skäl.
Jag vill att dockorna till Spöksonaten ska bli en länk till Taki och 

hennes dockor. 
Hon har varit död i trettio år och jag vill försöka få kontakt med 

hennes minne genom att arbeta med liknande rollfigurer och tekni-
ker.

Dockfilmer har en kort historia i Sverige. Vid sidan av en reklam-
film från 1950-talet för TV- soppa186, med dansande soppburk, och 
stop-motion-animerade inslag i den sanslöst (omedvetet) surrealistis-
ka barnfilmen Kalle Stropp, Grodan Boll och deras vänner187 från 
1956 finns det egentligen bara filmen Semesterhemmet188 (1981) av 
Birgitta Jansson som inhemsk förebild.

Det är en tretton minuter lång animerad dockfilm som bygger på 
autentiska ljud inspelade på ett semesterhem för äldre i Jämtland. 
Stilmässigt minner den om filmer av Milos Forman och Roy Anders-
son i att det är en film med ett långsamt tempo där så att säga allt 
som sker i filmen betraktas lite från sidan med en mild, varm ironi.

Det unika med Birgitta Jansson är att hon arbetar med ljudbilder 
och inte med intervjuer.

Hon arbetar på ett filmiskt sätt och inte journalistiskt.
Det är därför som Semesterhemmet tål att tittas på många gånger.

185. Take Off, 1972, är en film om strip-tease med ett oväntat slut. 

186. TV- soppa, Findus. Filmlänk: https://youtu.be/oIheVO6WSCk 

187. Regi Hasse Funck, Kalle Stropp, Grodan Boll och deras vänner, 1956. Filmlänk: htt-
ps://youtu.be/GZZ0ZKsIY2k 

188. Birgitta Jansson, Semesterhemmet, 1981. Filmlänk: http://www.filmarkivet.se/movies/
semesterhemmet 

http://www.filmarkivet.se/movies/lutning
http://www.filmarkivet.se/movies/lutning
http://www.filmarkivet.se/movies/god-morgon-gerda-gok/
http://www.filmarkivet.se/movies/god-morgon-gerda-gok/
https://youtu.be/oIheVO6WSCk
https://youtu.be/GZZ0ZKsIY2k
https://youtu.be/GZZ0ZKsIY2k
http://www.filmarkivet.se/movies/semesterhemmet
http://www.filmarkivet.se/movies/semesterhemmet
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Att sampla och bygga upp Spöksonatens värld och föra in den i En 
animerad Spöksonat i fabelversion ingår i det film- och konstnärliga 
forskningsprojekt som tar sig an det långa filmformatet. Den svenska 
animerade filmen för en vuxen publik är idag hänvisad till kort- och 
konstfilmen. Den senaste gången en animerad långfilm för en vuxna-
re publik gjordes i Sverige var filmen Metropia (2009) i regi av Tarek 
Saleh.  

Bristen på satsningar i det långa filmformatet när det gäller svensk 
animerad film är märklig.

Den animerade filmens styrka är att den förmår berätta om saker 
omöjliga att se.  

Inside Out189 är ett bra exempel. Det är en film som beskriver det 
som händer inne i huvudet på en elvaårig flicka som handlar i en 
livskris då hon och hennes föräldrar flyttar till en ny stad. Den tar 
itu med att gestalta något som nästan inte går: hur en ung människa 
tänker och hur minnet och perceptionen samverkar och att ett 
mänskligt medvetande långt ifrån att vara rationellt mer påminner 
om ett polyfont körverk. Det är i min mening den märkligaste film 
som kommit från Disney och dess medproducenter sedan Snövit och 
de sju dvärgarna från 1937.

Det är dockmakaren Lisa Björkström som får i uppdrag att bygga 
Spöksonatens ensemble av rollfigurer. Varje docka tar nästan en må-
nad att bygga och de konstrueras efter stränga regler. Lisa kommer 
från dockteatern och inte filmen och är mycket kunnig och erfaren 
i sitt fält som i Sverige är ytterst smalt. Lisa arbetar med de klassis-
ka materialen: gips, trä, latex, papier-maché och krita och marmor-
damm som används för teaterdockor och marionetter och olika lim. 

Lisa är en självständig konstnär och hantverkare som jag hittade 
eftersom hon tillsammans med konstnären Kristina Abelli Elander 
gjort alla dockor till en film som heter Love and War (2006) i regi av 
Fredrik Emilsson och animerat det mesta av filmen.190

189. Disney Pixar produktion Inside Out, regi Pete Docter och Ronnie Del Carmen, 2015. 

190. Fredrik Emilsson, Love and War, 2006. Filmlänk: http://www.filmarkivet.se/movies/
love-and-war/

Love and War har härligt groteska dockor i en tropisk filmmiljö 
som utspelas mot en scenografisk fond som bygger på Fredrik Emils-
sons fotografier från Havanna på Kuba. 

Förlagan till dockorna som kommer till under en period av ett och 
ett halvt år med början på våren 2013 är mina teckningar från 1995.

Lisa bygger och jag ritar och kommer med direktiv.191 
En ny plan för Den animerade Spöksonaten i fabelform börjar ta 

form.
Jag ska animera dockorna och pröva det soundtrack vi har mot en 

grön bakgrund.
I green-screen-teknik.
Sedan ska bakgrunder och scenografier läggas till efteråt i digital 

postproduktion.

191. Dokumentationsfilm om Lisa Björkströms arbete med dockorna. Filmlänk: https://
www.uniartsplay.se/the-making-of-puppets-for-strindbergs

http://www.filmarkivet.se/movies/love-and-war/
http://www.filmarkivet.se/movies/love-and-war/
https://www.uniartsplay.se/the-making-of-puppets-for-strindbergs
https://www.uniartsplay.se/the-making-of-puppets-for-strindbergs
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Det är december 2014 i Prag och jag har kommit hit med sju dockor 
i bagaget, besatt av demonen som bor i detaljernas värld: Modell-
djävulen. 

Det är därför jag är här i den tjeckiska huvudstaden för sjuk-
domen har grasserat ett tag nu och alla tecken på uppflammande 
dockminiatyr inflammation har infunnit sig. 

Det är en febrig besatthet av små ting och dockor. 
Prag är dockornas europeiska huvudstad.
Både på film och teater.
Ingen annan europeisk huvudstad har så många dockteatrar som 

Prag. 
Besattheten yttrar sig i att jag tittar på alla föremål i min omgiv-

ning genom Nils Karlssons Pysslings ögon, Astrid Lindgrens figur; 
han som badar i en helt vanlig gräddkanna. 

Undan tyskar, japaner, kineser och amerikanska turister, bierfilare, 
sötvattenseglare och matroser för här kommer jag Nils Claque-son 
(claque-sonner betyder att tuta på franska). Tut-tut-tut. Brum-brum. 

Muuuu.
Delicatessen på er! Tjilevippen! Anfäkta och anamma!
På hotellet upptäcker jag att det finns små tandkrämstuber som går 

att använda för dockor och också miniflaskorna med schampo som 
kan komma till användning i filmen. Jag sparar på mikroförpack-
ningar av Kalles Kaviar från flyget. Lägger upp förråd. 

Jag vill ha kaffe nu – tut-tut-tut – och få köttbullar stora som me-
loner med makaroner väldiga som gamla telefonlurar av bakelit som 
innehåller äkta guld.

Galopperande dockanimationsinfluensa är en sjuka som kan gripa 
omkring sig likt en förbannelse. Det finns exempel från Youtube där 
människor lagar mat med stekpannor, bestick och knivar, tillverka-
de för dockor. De gör omeletter av vaktelägg och bakar mycket små 
sockerkakor och bullar och dricker riktig espresso i små, små koppar.
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Dockornas värld är när den är som bäst ful, grotesk och överdri-
ven. Det går som en ström av energier mellan dockorna och dem 
som hanterar dockorna i ett växelspel som sträcker sig långt bakåt i 
mänsklighetens historia, och som de flesta människor kan anknyta 
till, inte alla, det är som religion: det krävs ett element av tro. 

I fallet med dockor av lek. 
Dockornas värld är granne med leken och sträcker sig på ett sätt 

utöver alliansen människor emellan eftersom också djur leker. Jag vet 
en hund som när han hittade små plastleksaker av djur konsekvent 
bet huvudet av dem. Hunden hette Samuel. 

Han lade de avbitna huvuden intill plastfiguren. Budskapet skulle 
inte kunna missförstås. Samuel ett monster, för plastdjur och dockor. 
En hund som förstod att plastdjuren inte var riktiga varelser med 
verkliga huvuden av kött och blod men att deras leksakhuvuden ändå 
var huvuden som han kunde bita av. Lek som när katten leker med en 
pappersbit som i kattmedvetenhet är en mus eller springer fram mot 
mig och tacklar mitt ben och hoppar upp och sveper med tassen med 
klorna indragna och jag är en jätte och farlig i kattens inre.

På Youtube finns det en rad korta filmer med exempel på djur som 
leker.192 

Leken är ett kraftcentrum för levande varelser med någon form av 
medvetande om skillnaden mellan att göra saker på riktigt och inte. 

Det kan vara skillnaden mellan liv och död. Mellan att dra ut klor-
na och hålla dem inne.

Mellan att bita av eller och att hålla något ömt mellan tänderna.
Leken är den kuvös och det växthus som animationen och gestalt-

ningen av min film är helt beroende av.
Det är därför jag tagit med mina dockor till Prag. För att de ska se 

världen.
En efter en har dockorna blivit till i Lisa Björkströms verkstad. 
De ser ut som de skisser jag gjorde vårvintern 1995 i min studio 

fast bättre, nitton år senare. 
Dockorna träder fram del för del i världen och det känns som att 

bli pappa till nya små varelser som kräver plats. 

192. Katten som är vän med en uggla, filmlänk: https://youtu.be/o8xC6FjPeL4. Kråka som 
åker kälke på ett tak, filmlänk: https://youtu.be/mRnI4dhZZxQu. Hunden och räven, film-
länk: https://youtu.be/5aT8TWFxmEI 

Det blir en ny erfarenhet för mig: att vara förälder till dockor.
(Det finns liknande uttryck i barnboksbranschen där författaren 

till böckerna om Alfons, Gunilla Bergström, går under namnet Al-
fons mamma.) 

Men till skillnad från ett litet spädbarn som kommer ut ur moder-
livet som en liten person kommer en docka ut ur en verkstad del för 
del. Bit för bit. 

Veckorna före Prag har jag och dockmakaren Lisa Björkström åkt 
bil till Loppmarknaden i Skärholmen och sen till en laduliknande 
leksaksaffärer och letat efter begagnade och nya föremål i en skala 
1:6 (som en Barbiedocka ungefär). 

När vi kom tillbaka till studion i Midsommarkransen på Djä-
vulsön var det som en liten presentöppning för dockorna. Nya skor 
till Mjölkflickan, små saltkar från Myrorna som kan bli byttor och 
karotter på den stora middagen, gafflar och skedar (egentligen men-
ade för kryddor), en kniv till skurken Hummel och en soffa, ett bord 
och flera bilar och traktorer i olika storlekar och skalor och träd av 
plast och konstgjorda blommor i tyg och papper.

Spöksonatens skara bygger en värld och världen består av tio indi-
vider varav sju dockkaraktärer, jag och Lisa Björkström och ibland 
Michelle Claesson Eismann, min dotter som extraknäckar som attri-
butör åt projektet.

Det finns ett ljus i ögonen som uppstår när arbetet blir en lek. Det 
är den jag är ute efter. 

Att jämföra med att arbeta med skulptur då man vet att ett verk 
fungerar om verket omedelbart kommunicerar: ta-på-mig. Taktilitet 
är ordet.

I animerad filmarbete-ljus-i-ögonen-skap. 
Ta-i-mig-skap. Klättra-på-mig-skap. 
Barn brukar klättra på skulpturer de gillar.  
Dockornas värd är ljuvt förhöjd och surrar lätt med ett hummande 

ljus. 
Den består bara av detaljer och de saker som dockorna föreslår 

de människor som de står nära är ofta lite skeva. Det är världar som 
kräver inlevelse att navigera i. Dockvärldarna är expanderande mo-
deller för tankeformer och inbillat liv. De ingår i ett energiflöde utgå-
ende från dockorna till mig och till Lisa, och sedan tillbaka till de in-

https://youtu.be/o8xC6FjPeL4
https://youtu.be/mRnI4dhZZxQu
https://youtu.be/5aT8TWFxmEI
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dividuella dockorna, för att bölja tillbaka igen. Det sträcker sig långt 
bakåt i mänsklighetens historia och är något som de flesta människor 
kan anknyta till.

Jag vet att Taki drogs till dockornas värld och själv har jag varit 
där många gånger och kommit tillbaka, det är som kortare dyk ner i 
ett korallrev. 

En sorts kartläggning av en rutt där en mycket större ubåt ska 
passera.

Det går att se den som en lek utan slut. 
Det är först nu 30 år efter Takis död som jag börjar förstå vidden 

av vad hon gjorde med sina dockor.
Det infinner sig en sorts förhöjning, en befrielse, då vanliga vardag-

liga mänskliga handlingar upprepas i en annan skala. Skalförskjut-
ningen får oss att se på vardagen med skarpare ögon. På det sättet 
spelar interaktionen mellan dockor och dockspelare tillbaka mot den 
stora världen.

I leken ingår föreställningen om att material och föremål är bärare 
av liv eller smittas av liv eller absorberar mänskliga egenskaper. 

I romanen Den tredje polismannen av den irländske författaren 
Flann O’Brien förkommer det cyklar som blir allt mänskligare ef-
tersom de suger åt sig liv genom sadeln.193 En tanke helt i linje med 
dockvärlden. 

En värld av dockor, scenografier och rekvisita börjar på sikt leva 
ett självständigt liv, likt en trädgård, den växer hela tiden. Det gäller 
att ha förmågan att se den. Det kan vara en utgångspunkt i att tänka 
i animation. I ett inbillat liv. Animation är först och främst ett tänk-
ande och inte teknik. Den förutsätter inlevelse. Den förutsätter också 
grannar som kaos, lek och spel. Då bildas det mönster av konstnärli-
ga modeller. Vägar som kan upptäckas med en sång eller en viskning. 
Vägar som både är helt nya och arkaiska. 

Det går att tänka på samma sätt i en process av filmarbete. 
Att världen sjungs fram är en tankegång om finns i C S Lewis böck-

er. Narnia är en värld lejonet Aslan (en sorts Kristusgestalt) morrar 
och gruffar fram.

193. Flann O’Brien, Den tredje polismannen, översättning Magnus Hedlund, Lund: Eller-
ströms förlag, 1995. 

Eller som i hinduismen där guden Vishnu drömmer fram världen 
och den kommer att upphöra om guden vaknar.194

Nu har jag stoppat alla de sju dockorna ner i min resväska och åkt 
till Prag vid floden Moldau.

Här finns Europas expertis på dockanimation. Det finns en kvinna 
som har som yrke att göra hattar åt dockor och en annan som är pe-
rukmakare för dockor och bara använder riktigt hår. Det finns, eller 
har funnits, snickare av dockmöbler, skräddare, skomakare, attribu-
törer och scenografer och A-foto, B-foto och helt egen teknik för att 
göra animerade dockfilmer. Ett kunnande som tidigare var samlat i 
Jiři Trnka Studio som låg i Prags egen filmstad Barrandov Studios195, 
motsvarighet till Cinecittà i Rom eller Babelsberg i Potsdam utanför 
Berlin. Nu är Trnka studion stängd.  

De experterna som finns kvar är utspridda och atomiserade i Prag 
med omnejd. 

Min plan är att inleda en dialog med dem och låta delar av filmen 
göras i Prag. Men först måste jag hitta dem.

Jag har en väg in som jag träffade i Hiroshima på filmfestival som-
maren 2014.

Katariina Lillqvist är min ingång till dockfilmens Prag. 
Det är hon som bjudit mig hit. Vi har börjat arbeta tillsammans i 

olika projekt. 
Katariina är finsk och hennafärgat rödhårig och bosatt i Prag se-

dan nästan trettio år tillbaka. 
Hon kom till dåvarande Tjeckoslovakien i slutet på 1980-talet, un-

der det gamla socialistiska systemets sista år för att bli animatör.
Som filmstudent i Prags filmskola ville hon animera en berättelse 

av Franz Kafka och förstod inte att hans böcker var förbjudna. Men 
hennes professor gillade Kafka och hon fick arbeta inne i sin profes-
sors arbetsrum med filmen på kvällarna när ingen såg. 

Det finns en lång tradition av motstånd i Prag, ett motstånd mot 
makten som är ironiskt, sarkastiskt, satiriskt och djupt grundat i lit-
teraturen. Prag är den tappre soldaten Svejks stad, protagonisten i 
Jaroslav Hašeks roman och Josef K:s stad, han som blir offer för 

194. Vishnu avbildas oftast med blå hud och fyra armar. Han är gift med gudinnan Lakshmi.

195. Barrandov studios, grundat på 1930-talet, är en serie filmstudios utanför Prag och en 
av de största i Europa. Även kallad ”The European Hollywood”. 
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rättssystemet och byråkratin i Franz Kafkas roman Processen, och 
Prag är staden där Jiří Trnka gjorde filmen Handen (Ruka 1965).196 
En film som är antitotalitär och ett uttryck för det som kallas för 
pragvåren, alltså det experiment i yttrandefrihet, konstnärlig frihet 
och demokrati som pågick i Tjeckoslovakien fram till att Sovjetunio-
nen skickade in sina stridsvagnar den 21 augusti 1968.

I Katariina Lillqvist arbete vecklar hon ut olika trådar som börjar 
i hennes egen familj och dess blandning av finskt, romskt, finlands-
svenskt, proletärt, politiskt och så konsten och litteraturen och sång-
erna och tangon. Katariina skriver böcker, gör hörspel för radion 
och filmer. Nästan alla hennes filmer har en anknytning till Finlands 
andra stad och röda hjärta: Tammerfors. Den film som Katariina är 
mest känd för heter Fjärilen från Ural eller Långt borta från Ural, på 
finska Uralin perhonen (2008).197 Den animerade film som setts av 
flest människor någonsin i Finlands historia och har sin utgångspunkt 
i en verklig händelse: att Finlands president marskalk Mannerheim 
hade haft en ung älskare, en kirgizisk ung man med sig hem från en 
lång resa till Ural. Resan gjorde han under sin tjänst som officerare 
i tsarens armé och det var då han träffade den unge mannen och 
tog med honom till Finland. Mannerheim lämnade kvar den unge 
mannen i Tammerfors under åren efter inbördeskriget där den unge 
kirgizen tynade bort och dog. Berättelsen om den unge mannen som 
kallades för fjärilen från Ural är en historia människor i Tammerfors 
känner till och ingår i den lokala folkloren. När filmen hade premiär 
i Tammerfors 2008 hotades visningen av högerextrema grupper som 
ansåg att Mannerheims minne blev skymfat och Arbetarnas Idrotts-
förening i staden fick skicka ut sina brottare och boxare att skydda 
filmvisningen. Att en animerad dockfilm om Mannerheim leder till 
enorma tittarsiffor och en debatt full av övertoner och direkta hot 
mot en konstnär har sin förklaring. 

Både Mannerheims bisexualitet och det finska inbördeskriget är 
företeelser som i Finland omgärdats med tystnad. Det är först de sista 
tio åren som det finns en mera offentlig debatt i Finland om massak-

196. Regi Jiří Trnka, 1912-1969, Ruka (svenska: Handen), 1965. Filmlänk: https://youtu.
be/4MLqDsMULoQ 

197. Katariina Lillqvist, 1963-, Uralin perhonen (engelska: Far away from Ural), 26 min, 2008. 
Filmlänk del 1: https://youtu.be/IUTWDhJ5q_o Filmlänk del 2: https://youtu.be/UGQfo0hhTvE

rerna under inbördeskriget. En terror som utfördes av den vinnande 
vita sidan där nästan 30 000 människor på den röda sidan avled i 
fångläger eller avrättades. Det gör inte de röda till änglar.

Fjärilen från Ural är en film som visar på den animerade filmens 
förmåga att kunna handskas med svåra och tills för några år sedan 
tabubelagda ämnen. 

När filmen släpptes ledde den till en nationell diskussion som bi-
drog till att bryta tystanden kring både inbördeskrigets gömda gra-
var och plågsamma minnen men också President Mannerheims roll.

Katariina gör sina filmer i den tjeckiska animationstraditionen, 
som föddes under åren kring det andra världskrigets slut och främst, 
men inte bara, är dockfilmer. 

En filmtradition vars främste företrädare är animatören och re-
gissören Jiří Trnka. Men det finns också andra som Karel Zeman 
som har sitt eget museum198 i Prag, surrealisten Jan Švankmajer eller 
Katariina Lillqvist.

Utmärkande för tjeckisk animerad film är ironi, lätt humor och en 
känsla för stilisering. 

Att filmerna aldrig härmar efter en verklighet utan bygger upp sina 
egna världar med stor integritet och att det finns en vass men alltid 
humanistisk kärna i de rörliga bildernas budskap.

Den animerande filmen, som blomstrade under det gamla sovjet-
dominerade systemet, håller idag på att försvinna och dö undan. 

Tjeckiens filmpolitik verkar inte kunna stödja sin egen stolta ani-
merade filmtradition. Den städas bort tillsammans med en annan na-
tionell stolthet, glasindustrin, verkar det som.

Men fortfarande kan dockor i Prag leva helt normala liv med helt 
normala dockfamiljer trots att de bara har fyra fingrar och inte kan 
blinka med ögonen eller öppna eller stänga munnen. 

Att den animerade filmen kunde blomstra under hård ideologisk 
styrning berodde på att den animerade filmen lyckades förhand-
la sig fram till en marginal av konstnärlig frihet och ordentliga re-
surser. Statsmakterna förstod att de måste ge animatörerna en viss 
sorts frihet för annars skulle det inte bli några filmer alls, jag talar 

198. Karel Zeman Museum ligger invid Karlsbron på samma sida som Pražský hrad (Prag-
borgen). Länk: http://www.muzeumkarlazemana.cz/en

https://youtu.be/4MLqDsMULoQ
https://youtu.be/4MLqDsMULoQ
https://youtu.be/IUTWDhJ5q_o
https://youtu.be/UGQfo0hhTvE
http://www.muzeumkarlazemana.cz/en
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med Václav Trojan som är datageni, mattesnille, programmerare och 
obotlig dissident till vem det må vara som sitter och bestämmer i 
Prags regeringskansli. Han är just nu ganska glad eftersom opposi-
tionen har lyckats med att hissa upp ett par jättelika röda kalsonger 
istället för den tjeckiska republikens flagga på slottet där presidenten 
håller till. Samma slott som författaren Franz Kafka skriver om i sin 
roman Slottet. 

Václav träffade Jiří Trnka många gånger som barn eftersom hans 
far var kompositör och skrev musiken till många av Trnkas filmer. 
Hans far hette också Václav Trojan.

Det var Václav Trojans far med samma namn som skrev musik till 
Handen (Ruka 1965). Sonen äger också en samling originaldockor 
från Trnkas filmer som han ibland lånar ut till museer. Nu senast till 
Japan. 

Václav, nu i sjuttioårsåldern, var dissident under den gamla regi-
men och en av de upproriska som skrev på Charta 77199, ett upprop 
för mänskliga rättigheter. Många av dem som skrev på hamnade i 
exil, eller fängelse men Václav klarade sig. 

Myndigheterna rörde honom inte eftersom han var en av de få ex-
perterna på informatik i dåtidens Tjeckoslovakien. Myndigheterna 
förstod att de måste ge en dataexpert som Václav någon sorts extra 
personlig frihet om de skulle ha några dataexperter kvar.

Idag är Václav en av de som kämpar för romernas rättigheter. En 
grupp som förtrycks hårt i Tjeckien. Filmvetaren och journalisten 
Hynek Pallas, verksam i Sverige men född i Tjeckien, har skrivit en 
bok om dem: Oanpassbara medborgare – historien om förföljelsen 
av de tjeckiska romerna.200 Katariina Lillqvist berättar att många av 
hennes romska vänner valt att lämna Tjeckien trots att de är födda 
och uppvuxna i landet. De har flyttat till Belgien och Tyskland ef-

199. Den 6 januari 1977 publicerades ett upprop med 242 signaturer som krävde att alla 
internationella avtal om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som den tjecko-
slovakiska staten skrivit under i internationella sammanhang skulle tillämpas i landet. Upp-
ropet cirkulerade som underjordisk press (samizdat) i Tjeckoslovakien och publicerades i 
världspressen. Charta 77 var ett nätverk och ingen organisation. De som initierade Charta 
77 kom sedan att spela en ledande roll i både tjeckisk och slovakisk politik och samhälle efter 
sammetsrevolutionen 1989.

200. Hynek Pallas, Oanpassbara medborgare: historien om förföljelsen av de tjeckiska ro-
merna, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2016.

tersom Tjeckien blev outhärdligt. Det finns ett ont och småskuret, 
nationalistiskt, rasistiskt och katolskt Tjeckien att förhålla sig till. 

Katariina har fått en utställning med finsk design som bygger på 
Tom av Finland201 förstörd i Prag. Polisen rörde inte en min. De stod 
och tittade på.

Hennes film BabyBox (2015)202 handlar om de små lådor som finns 
i tjeckiska byar dit människor kan lämna oönskade spädbarn som se-
dan adopteras bort. Det är ungefär 40 spädbarn om året som lämnas 
in i babyboxar, enligt Katariina. 

Det är ofta romers spädbarn som hamnar i adoptionslådorna efter-
som de tillhör det fattigaste segmentet i befolkningen.

Något som lett till skandaler eftersom det har förekommit en han-
del med barnen. Ljushyade spädbarn är eftertraktade objekt i adop-
tionsbranschen. Den svenska konstnären Ann-Sofi Sidén har gjort 
en videoinstallation om en liknande baby-box i Berlin, In passing 
(2007).

Lilla Berlin: Det finns ett kvarter i Prag som kallas så, där husens 
påminner om Prenzlauer Berg under DDR-tiden, Riga av idag eller en 
gata i det ukrainska Lviv och fasaderna liksom människor är slitna 
och priser på mat och dryck med svenska mått är mycket modesta. 
Kvarteren bär en svag doft av fattigdom. Doften – en blandning av 
sura sopor, damm, mögel, katturin och vanmakt – är inte ett dugg 
romantisk. I en källarlokal i ett av hyreshusen håller Ondřej Zika till. 
Ondřej som byggt dockor och scenografier och maskiner åt alla vik-
tiga regissörer av dockfilm i Tjeckien: Åt surrealisten Jan Švankma-
jer, åt Barthas, och Trinka Studios produktioner innan stället lades 
ner, och naturligtvis åt Katariina Lillqvist och åt japanska tv- och 
filmproduktioner. Ondřej har en verkstad som påminner om Mäster  
Geppettos i Goldonis saga om Pinocchio som de flesta känner igen 
från Disneyfilmen från 1940. Ondřej visar stolt upp en modellbil som 
tog flera månader att bygga. Han gjorde alla delar själv i trä, metall 

201. Konstnären och pornografen Touko Valio Laaksonen, 1920-1991, arbetade under 
namnet ”Tom av Finland”. Hans porriga muskelberg till män har i Finland fått status av 
nationella ikoner, hamnat på frimärken och går på export tillsammans med Mumintrollet. 

202. Katariina Lillqvist, BabyBox, 2015. Filmlänk: http://aniont.com/en/film/babybox

http://aniont.com/en/film/babybox
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och läder. Sen en uppsättning vapen. Det är svärd, pistoler och gevär 
och sen ett litet dragspel med tangenter av ebenholts och äkta elfen-
ben och en bälg av läder. Ondřej påminner om sagans smeder. De 
förindustriella metallurgerna som kunde materians innersta hemlig-
heter. I gamla tider var smed en benämning på alla som arbetade med 
metall också det som vi idag kallar för mekaniker. I sagor och myter 
är smederna ibland halta, lytta eller har svårt att gå. Det sägs att de 
blev stympade av kungar och krigslorder för att inte kunna ta sig för 
långt från smedjan. Det finns nordiska sagor om deras hämnd. Den 
mest kända handlar om den samiske smeden och smyckesmakaren 
Völund. En kung tar Völund tillfånga och skär hälsenorna av honom 
så att han inte kan rymma. Völund hämnas genom att mörda kung-
ens två söner och göra hans dotter med barn för att själv försvinna 
på ett par vingar som han byggt själv/alternativt förvandlas han till 
fågel. Ondřej har en mycket skarp blick och är lätt och nästan sirlig 
i sitt sätt i hur han tar i miniatyrer och dockor. Det finns ett handlag 
som utrycker en stor respekt för tingen. För metallernas hemlighet-
er. Hans verkstad skulle kunna fungera som en scenografi i en live- 
action inspelning av en mystisk spelfilm om alkemi i Prag. Han är lätt 
som en fågel.

Ondřej visar exempel på dockarmaturer han byggt. Alltså de leda-
de skelett som används vid stop-motion animation av dockor.

Ondřej berättar om hur hans armaturer är uppbyggda av olika 
sorters metall: brons, titan, stål och hur olika leder och fästen för 
händer, fötter, huvuden och bålet fungerar och samverkar. Att han 
noga har svarvat varenda skruv och mutter.

Ondřej tror på skruvar. Att varje gång en docka ska röra benen 
men fötterna ska vara kvar vid marken, då ska de skruvas fast. 

– Det ska vara skruv, säger Ondřej.
Inte starka magneter som är en annan teknik.
Magneterna som är mycket starka kan också förstöra saker och 

radera hårddiskar och skulle någon med en pacemaker komma förbi 
kan det också bli riktigt farligt.

– Jag är också mot magneter, säger jag.
– Det ska vara skruv.
Vi enas om att magneter är fel.
Ondřej visar exempel på specialgjorda skruvar. 
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De armaturer Ondřej bygger kan stödja en hel docka på ena foten och 
foten kan stå på tå och bära hela tyngden av dockan utan att kollapsa. 

Det handlar om att spänna dockskeletten nedifrån och upp. 
Jag tar fram mina sju dockor ur ryggsäcken. 
En efter en blir dockorna undersökta av Ondřej. 
Överstehunden som har svans, Hummel skurken, den unge stu-

denten Arkenholtz, flickan fröken Adele som just fått rosa hår som 
jag köpt i Tokyo, Papegojan, monstret Kokerskan som inte har ben 
utan drar sig fram som en snigel, Mjölkflickan både som levande ung 
kossa och som spöke, som Zombiekossa. 

Ondřej väger dockorna i handen.
Ondřej ställer dem upp. Prövar olika poser och rörelser.
Jag berättar att projektet är inne i en fas då de olika rollfigurernas 

rörelsemönster håller på att utforskas, improviseras fram och att det 
inte är riktigt färdigt ännu. Att teamet är oändligt litet och att det 
arbete vi tillsammans utför kan räknas som en förstudie.

Ondřej rynkar pannan när han ser att den unge studenten och 
flickan har fem fingrar.

– Det kommer att se ut som spagetti, säger Ondřej.
Att animationsdockor ska ha fyra fingrar och inte blunda med ögo-

nen är en del av ett protokoll över att arbeta med animerade dockor i 
animerad film som Jiří Trnka lämnade efter sig. Fyra fingrar eftersom 
det ser fel ut om en liten docka har fem fingrar. De grötar ihop sig 
och ser ut som spagetti. Att inte röra ögonen och bygga in ett min-
spel i dockorna har att göra med att de tjeckiska animatörerna tidigt 
upptäckte att det inte behövdes eftersom publiken själv lade till både 
blinkningar, rörelse och ansiktsuttryck genom inlevelse i filmerna. 

Jag har tagit med mig en dalahäst till Ondřej. Den är från 1960-ta-
let och snyggt patinerad. Ondřejs hund har ätit upp den dalahäst som 
han haft hemma hos sig sedan han var barn.

Sen beställer jag en hiss till den animerade Spöksonaten. 
Ondřej får en ritning på en hiss och jag visar bilder på hur hissen i 

mitt hus på Hornsgatan ser ut.
Det är en luggsliten hiss från förra sekelskiftet.
Jag beskriver hur hissen ska ta upp studenten från det smutsiga 

gatuplanet och uppåt i samhället – att hissen ska vara som en finare 
hiss och ha klass.

Ondřej tar på sig att bygga hissen.
Vi går igenom olika material för väggar och dörr och kommer 

överens om att det ska bli en mekanism med en vev.
Fast när jag får hissen och packar upp den i Stockholm känns den 

som en hiss från den stadsdel som kallas för Lilla Berlin i Prag eller 
kanske Kiev.

Konstnärliga modellgestaltningar, står oftast, men inte alltid, med 
förlagor i verkligheten. 

Som Döderhultarens träskulpturer av livet på landsbygden kring 
det förra sekelskiftet. 

De kan också vara helt egna fantasivärldar som tullaren Henri 
Rousseaus målningar av tropiska landskap.

Jag använder ordet konstnärliga modellgestaltningar istället för 
artefakter eftersom begreppet artefakt som egentligen betyder ett 
konstföremål i den meningen att det är tillverkat av människor och 
inte nödvändigtvis ett konstverk kommit att betyda ett objekt tillver-
kat för en marknad. En vara.

En konstnärlig modell gestaltning är en helhet som kommer till när 
en konstnär ger sig själv, eller får ett uppdrag, att utföra ett arbete 
som är en utsaga, en tolkning, av en levd verklighet eller en fanta-
si genom en konstnärlig process: en konstnärlig-modell som sedan 
kommer in tillbaka in i världen och ingår i tolkningen och den idé-
mässiga reproduktionen av densamma, och reproducerar både verk-
ligheten och idéerna, och som i vissa lägen låser fast verkligheten till 
icke-existerande händelser. 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lager-
löf är ett exempel på en saga om Sverige, en litterär och nationell 
konstruktion. vars berättelser också påverkar hur människor/läsare 
ser på landskap, folk, städer och byar eftersom den kopplar fiktiva 
händelser och bilder till något icke-fiktivt.203 

Ondřej gillar Nils Holgersson.

203. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, roman av Selma Lagerlöf, utgiven i 
två delar 1906–1907. Sverige fick nya gränser 1906 efter unionsupplösningen med Norge och 
boken kom till på beställning av Skolöverstyrelsen som lärobok i geografi. 
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En konstnärlig-modell-verklighet kan bestå av en mängd konst-
närliga modeller (och discipliner) och är i första hand inte ett verk, 
en vara eller en funktion (design) utan en utsaga. En berättelse som 
går ut ur sig själv och imploderar och kan splittras till små vassa 
spegelskärvor. En konstnärlig modell kan vara en tolkning av något 
som finns, eller en saga eller fantasi, där också själva tolkningen blir 
en del av det den tolkar och kommer att ingå i ett utbyte av mening.

Konstnären är alltid mycket mera än ett varumärke. Konstverket i 
sig är alltid mera än en vara. Eller som jag väljer att skriva den konst-
närliga modell verkligheten är mycket mera än ett ting till salu. 

Konsten förändrar vårt sätt att se på saker och oss själva i genera-
tioner.

DJÄVULEN 
SITTER I 
DETALJERNA
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Det verkar som om städer avbildas bäst genom att invånarna lyfts ut ur 
bilden som motiv för att istället låta frånvaro och spår beskriva dem. 

Mellan år 1826 och 1837 byggde, en biblioteksassistent i Prag, An-
tonin Langweil, en modell över hela staden i papier-maché där över 
tvåtusen byggnader återgavs. 

Han var besatt av sitt verk och ställde ut det i ofärdigt skick fler-
talet gånger. Det finns inga människor representerade i Langweils 
modell men det går hela tiden att se spåren av deras aktivitet. Här 
pågår ett bygge. Någon har sovit i en säng. Här har en gris slaktats. 
Modellen fullbordades nästan och när Langweil dog vid 46 års ålder 
var det hans änka som till slut fick kejsaren att köpa modellen för 
en symbolisk summa. Idag tillhör den Prags stadsmuseums klenoder.

Langweil gav sig själv ett uppdrag. Han var besatt av modelldjävu-
len – den demon som sitter i detaljerna: Hans sätt att skildra staden 
påminner om den franske fotografen Eugène Atget (1857–1927) vars 
omfattade dokumentation av Paris under hausmanniseringen, alltså 
byggandet av stadens stjärnformade system av boulevarder, idag räk-
nas som en fotohistorisk skatt.

Atget hade gett sig själv uppdraget att dokumentera det medeltida 
Paris labyrintiska stad innan den revs, de gränder som författaren 
Victor Hugo beskriver i sin roman om Ringaren i Notre-Dame.204 
Atget brukade ta långa promenader tidigt i gryningen för att fånga 
staden med sin stora kamera av trä, läder, mässing, glas och sammet. 

Det sägs att Hausmanns boulevardsystem i Paris kom till för att 
hindra befolkningen från att bygga barrikader och för att lättare 
kunna föra in militärer i den upproriska staden.

Det finns väldigt sällan människor i Atgets bilder. Ibland kan de 
skymta som skuggor och spegelbilder. Både Langweils modell och 
Atgets fotografier är exempel på dokumentarism. 

Langweils modell är den enda dokumentation det judiska ghettot 

204. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831, skräckroman som filmatiserats flertalet 
gånger.
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i sin helhet innan det revs i slutet av 1800-talet. Ghettot dit judarna 
hänvisades på medeltiden, de fick inte bo någon annanstans i staden 
och trängdes in på ett litet område omgivet av murar.

Atgets bilder räddade medeltida gränder från glömskan.
I Prags gamla stad finns det ett hus från 1500-talet och i botten-

våningen finns det ett krukmakeri som drivs av Marie Masla. Marie 
är också skräddare och kan sy högtidskläder för både människor och 
dockor. 

Jag har bestämt mig för att låta sy upp fångdräkter åt alla mina 
dockor utom Mjölkflickan som ska bli fångvaktare. 

Mjölkflickan är dramats spöke. 
I Strindbergs drama påstås det att Hummel har mördat henne ge-

nom att locka ut henne på en svag is. Ingmar Bergman vrider berättel-
sen åt ett annat håll där Hummel mördat Mjölkflickan för att hon bär 
hans barn i hans sista uppsättning av Spöksonaten (Dramaten, 1999).

Jag tänker mig att Direktör Hummel ligger och sover middag hem-
ma hos sig med dagens tidning över ansiktet, och att han i drömmen 
sitter i fängelse tillsammans med de andra i familjen. Mjölkflickan är 
sadistisk fångvaktare i fängelset.

Det är här jag är nu i projektet. Inspelningen av rösterna har jag 
lagt ner. Dockorna är vägen in i filmen.

Nu lämnas alla kvar i Prag.
Jag skickar också en skiss på en fångvaktardräkt åt Mjölkflickan.
Jag hittar en bild på den mest dekorerade kvinnliga soldaten i Röda 

armén och modifierar den lite. Marie verkar vara road av uppgiften 
och vi tittar på olika material både för fångdräkterna och uniformen.

Jag lämnar de sju dockorna hos Marie.
Prag är inte bara dockanimatörernas stad utan också hemvist för 

Golem. 
Golem är en konstgjord människa. Ett monster. En varelse som 

skapats ur lera genom kabbalistisk magi för att rädda det judiska 
ghettot undan utplåning på sextonhundratalet. Ghettot hotas då 
av en pogrom och den stora resliga Golem lyckas slå tillbaka en 
blodtörstig pöbel. 

Den som skapar Golem är Rabbi Löw. En historisk person som 
levde på 1600-talet och vilar i en lejonprydd grav på den judiska 
begravningsplatsen i det gamla ghettot. (Löw = lejon på tyska.) Be-

gravningsplatsen, ett rådhus och sex synagogor är de enda medeltida 
byggnader i den judiska stadsdelen som finns kvar idag.

Enligt legenden är Golem begravd på Staronovàsynagogans vind. 
Historien om Golem bygger på en av mänsklighetens äldsta myter 
och handlar om hur människor skapar avbilder av sig själva, blåser 
liv i dem, och hur dessa avbilder först är tjänare men sedan gör upp-
ror eller löper amok. Också Golem löper amok i berättelsen och det 
hänger på håret att Rabbi Löw ska lyckas med att stoppa det mons-
ter som han själv har skapat. Brottet som skapare av konstgjorda 
människor blir straffade för kallas för hybris. Övermod. I regel är det 
Gud eller gudar som straffar människor för att de tror sig vara lika 
bra som gudarna. (Det finns en variant på det i sagan om Musse Pigg 
som trollkarlens lärling i Disneys Fantasia från 1940.)

HBO:s serie Westworld och replikanterna i Riddley Scotts film 
Bladerunner (1982) tillhör också familjen Golem, Den mekaniske 
pojken Pinocchio hör också dit och så självklart Mary Shelleys bok 
Frankenstein eller den moderna Prometheus från 1818. 

Selma Lagerlöf har också skrivit en variation på temat konstgjorda 
människor och robotar. Det är en lång dikt som heter Slåtterkarlar-
na på Ekolsund och handlar om hur Christopher Polhem bygger en 
armé av konstgjorda drängar för att bärga skörden. 

Robotarna är en tjeckisk uppfinning. Den tjeckiske författaren Ka-
rel Čapek skrev den första SF-romanen där robotar förekom.

Konstnären som förälskar sig i sin egen skulptur och som Afrodite 
ger liv åt heter Pygmalion och bor på Cypern och är en antik myt 
men också en släkting till vår Golem. Fast där är myten delvis an-
norlunda. 

Golem kan sägas vara kanske den första urbana myten.
Jag återvänder till Prag i januari 2015 för att hämta upp dockorna 

och deras nya kläder. 
Det har visat sig att de fångdräkter som jag beställt ser exakt ut 

som fångdräkterna i ett nazistiskt koncentrationsläger inklusive den 
randiga mössan. 

Hummel, Papegojan, Överstehunden, Flickan, den Unge Mannen 
och Kokerskan påminner obehagligt om de över sex över miljoner 
människor som förintades av det tredje rikets mordmaskineri.

De tittar anklagande på mig.
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Det var inte det jag hade tänkt mig, utan mera fångdräkter som i 
amerikanska stumfilmer med horisontella breda ränder.

Nu får dramat en helt annan mening.

UBÅTEN
PÅ
DJÄVULSÖN
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Detta har hänt: Processen med att komma in i den Animerade spök-
sonaten genom att spela in hela dialogen kör fast. Filmen är tillbaka 
på ruta ett. Efter att ha genomfört textexperimentet i ljudstudion med 
Frida Englund bakom spakarna där Anna Pettersson läst in alla roller i 
Spöksonaten och upplevt en brottningsmatch mellan Direktörens död 
(Dmitri Plax bearbetning av dramat) och Strindbergs originaltext fal-
ler alla inspelade ord och fraser till marken som ett stilla regn. 

Jag beslutar att frysa textprojektet till en bearbetad skiss där ett 
lager av diskussion och tvekan är den viktiga ingrediensen. Verket får 
namnet Strindbergsexperimentet. Kärnan i verket är en levande nerv 
som handlar om hur ett klassiskt drama ska hållas levande.

De resurser som finns kvar satsar jag på att bygga sju rollfigurer. 
Dockor.
Nu handlar det om att lära känna de nya rollfigurerna. Att ta reda 

på vad dockorna vill och kan göra.
Motorn i arbetet är lek och improvisation. 
Vi bygger scenografier för dockorna att vistas i och sedan börjar vi 

spela in filmen. Med vi menar jag här jag och Lisa Björkström. Vi för-
vandlar studion på Djävulsön till en ubåt och dyker ner i materialet.

Det är lite som att inreda ett nytt akvarium och sedan släppa ner 
fiskar i det som ska bo där.

Jag vill undersöka om det digitala sättet att göra Stop-Motion filmer 
öppnar upp för ett mera intuitivt och om sätt att göra animerad film. 

Det är Mjölkflickans öde i Spöksonaten som ger mig anledning att 
utveckla filmens Prolog och Epilog. Varför spökar hon? I pjäsen anges 
det lite kryptiskt att Hummel och Bengtsson(betjänten) lurade ut henne 
på isen i Hamburg. I min iscensättning har jag slagit ihop rollerna för 
Bengtsson och Översten till en roll: Överstehunden. Utifrån karaktä-
rerna har jag sedan utvecklat en prolog som bygger på att Mjölkflick-
an hämnas alla oförrätter och plågar ihjäl sina förtryckare och deras 
system i ett fängelse. Fängelset och avrättningen är en mardröm som 
Hummel drömmer sovande i en soffa i en lägenhet på Östermalm.
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I Epilogen rullas det upp hur Hummel och hans kompanjon Hun-
den lurar ut Mjölkflickan i skogen och mördar henne. På vintern 
återuppstår hon som en Zombie och dansar i snön mellan granarna. 
Hennes dans är en koreografi skriven och utförd av Virpi Pahkinen 
som från början var epilog till Ingmar Bergmans sista uppsättning av 
Spöksonaten på Kungliga dramatiska teatern 1999. Virpi återuppför-
de koreografin för produktionen och nu är den en del av projektet.



PROLOG – 
STORYLINE
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Solen lyser över en äng med en traktor. Fåglar sjunger. En kvinna 
sjunger och gräver i marken. Solen lyser över fängelset där hela en-
semblen till den animerade spöksonaten är inlåsta. Det går en skugga 
över fängelset. De inspärrade varelserna skakar av fasa. 

Kvinnan som sjunger och gräver är Mjölkflickan.
Hon har spärrat in människor i Folkets Fängelse och nu ska hon 

hämnas alla oförrätter.
Hennes blick ser allt. Det är ett panoptikonfängelse.205

Blicken stannar vid Hummels cell. Hans dagar är räknade. Bunden 
som ett får till slakt leds han ut genom fängelsets dödsportal till går-
den där det finns en nygrävd grav.

Mjölkflickan drar ner honom i graven och börjar gräva ner honom 
levande.

Spadtag efter spadtag tills Hummel inte kan få luft längre och dör. 
Alla andra fångar är fullt medvetna om det som händer. 
Medan vakten är upptagen med sin sadistiska avrättning organise-

rar fångarna en flykt.
Fröken Adele flätar en magisk fläta av sitt hår. Fångarna klättrar 

tillsammans över muren och hasar ned med repet – allt medan vakten 
står med ryggen mot dem och gräver. 

En lyckad flykt. De rör sig mot friheten. Vid den sista checkpointen 
ligger väktaren Mjölkflickan och sover berusad av sprit och praliner. 
Fångarna på flykt smyger förbi och sist av alla slingrar sig Fröken 
Adeles magiska fläta. Adele har inget hår på huvudet och gör ett 
tecken och flätan slingrar sig runt hennes huvud och håret är tillbaka. 
Adele och den unga studenten kysser varandra. De håller varandra i 
handen och går mot horisonten.

205. Panoptikonfängelse betyder att en fångvaktare från en central punkt kan övervaka vad 
som händer i alla celler. Designen skapades i England i slutet av 1700-talet av den brittiske 
filosofen Jeremy Bentham, 1748–1832. Den franska filosofen Michel Foucault, 1926–1984, 
använder sig av panoptikonfängelset som en bild av ett samhälle i sin bok Surveiller et Punir 
från 1975, Övervakning och straff : fängelsets födelse, översättning: C. G. Bjurström, inled-
ning av Sune Suneson, Lund: Arkiv förlag, 1987. 
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Hummel och hans kompanjon Hunden som med åren kommer att 
döpa om sig till Överstehunden riggar en fälla i skogen. Det är en 
vårdag med fåglar och skira blommor. Hummel har hittat en rotvälta 
och räknat ut att den lätt kan göras om till en dödsmaskin genom att 
först spänna ett rep kring stammen på trädet som lutar mot marken 
och sedan såga av stammen så att den nästan är av. Rotvältan blir en 
gigantisk råttfälla.

Hummel betar råttfällan med några ålderdomliga mynt. 
Han myllar ner mynten i rotvältan för att skapa en illusion av att 

det ligger en stor skatt där från forntiden.
Jorden behöver näring, säger Hummel.
Hunden nickar.
De har tillsammans utsett ett offer. En ung flicka. En piga. En 

mjölkflicka god och glad.
Hummel och Hunden har legat dolda i skogen i flera veckor och 

smygtittat på bönder, drängar, torpare, barn och pigor och till slut 
har de fastnat för Mjölkflickan.

Hon är stark och vacker.
Det är därför hon ska dö.
Det är sådan mat som jorden vill ha, säger Hummel.
Hunden gör mest som han blir tillsagd. 
Från en utkikspost kan de höra sång. Det är mjölkflickan som tvät-

tar. Hon bykar tvätt och bakom örat har hon fäst en blomma. 
Hon känner sig ensam och tycker nog allt att det är lite tråkigt att 

tvätta. Hon längtar efter det stora äventyret. 
Hon har läst pigromaner om arabiska prinsar, excentriska brittis-

ka lorder och amerikanska miljonärer. 
Hon gnuggar bort små bruna fläckar i tvätten och sjunger. Dröm-

mer om ett annat liv; fyllt av lyx, flärd och njutning. 
Mjölkflickan vill leva. 
Tvätten hängs, stora vita lakan som glänser i solen. 
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Hummel och Hunden spelar ett spel med tre halva valnötter och 
en kula.

Hummel har tagit upp en grön spelplatta att spela på och lagt den 
över bykkaret.

Mjölkflickan som är lite blyg står och smygtittar mellan lakanen 
när Hummel och Hunden spelar med kulan och de tre valnötterna.

Se nu vinner hunden igen och där får han rediga slantar. 
Mjölkflickan kan inte riktigt hålla sig. 
Jag har en peng. Jag vill vara med. 
Först vinner mjölkflickan och blir jätteglad för att sedan bli av med 

varenda liten slant.
Mjölkflickan blir förtvivlad och gråter salta tårar. 
Hummel tröstar henne och tar henne i handen. De går hand i hand 

och hunden syns nästan inte. 
I en glänta i skogen finns det en rotvälta. 
Hummel visar Mjölkflickan pengar som ligger sanden. Trädets röt-

ter måste ha vuxit i en gammal skatt.
Mjölkflickan sträcker sig efter pengarna. Hummel knuffar ner 

Mjölkflickan i gropen och ger en signal till Hunden. Ett rep huggs av. 
Fällan slår igen.

Nu har jorden fått mat säger Hummel.
Hunden och Hummel går tillsammans därifrån men Hummel är 

noga med att krossa en blomma som ligger kvar på marken. Det är 
blomman som Mjölkflickan hade i håret.

Vad Hummel inte vet är att Mjölkflickan kommer att bli en vålnad 
och förfölja honom genom livet i situationer där bara han ser hennes 
anklagande blick.

Mjölkflickan ligger i jorden hela sommaren och hösten men en kall 
vinterdag vaknar hon upp ur sin dödsdvala och dansar i snön. En 
märklig dans med många krokar och krumbukter.

ETT FÖRSÖK TILL 
MYTBILDNING
OM
ANIMATIONENS
URSPRUNG,
FRAMTID OCH
NUVARANDE 
SITUATION
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En gång i tiden var Film väldigt ung. Så ung att hon inte visste nå-
gonting annat än att lukta gott och varje dag var som en vårmorgon. 

Då kunde Film vakna tidigt om morgonen (som fortfarande film 
gör) och galoppera omkring i huset som en häst eftersom Film visste 
allt om kroppar i rörelse.

Tramp, tramp, tramp en häst. 
Hon kunde vara en brottare.
Eller gå naken och bära en hink med vatten.
En tidig morgon då film var ute och promenerade blev hon kär i 

någon som var väldigt gammal och inte speciellt fräsch.
Han hette Animation.
Folk varnade Film för Animation.
Han var en man med dåligt rykte. Han hade levt väldigt länge 

och det berättades att han var kusin med lodjuret, räven, hyenan och 
spindeln. Han hade inget hem och ingen familj men verkade känna 
sig hemma lite här och där.

En rufflare.
En resenär utan bagage.
Inte rätt person för en ung Film att träffa.
Animation hade verkligen ingen ålder eller så var det så att han 

inte ville tala om den, rädd för att skrämma iväg Film som han fattat 
tycke för.

Hon gillade hans gamla trick.
Han kunde dem alla.
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Han fick henne att kyssa honom för att han lurade henne med det 
gamla rufflarknepet med tre valnötsskal och en ärta.

Animation hade lagt en ärta på bordet och sedan täckt över den 
med en valnötshalva. Film var helt säker på att hon med blicken följt 
den valnöt som Animation lagt över ärtan då han blandat om de tre 
nötskalen.

Hon hade pekat på valnöten.
Ingen ärta.
Film förlorade guldpeng efter guldpeng.
Först blev hon av med allt och grät.
Stora blöta tårar, så många tårar att Animation kände skam men 

sen började Film skratta.
Film ville bli kär och gråta. Hon var inte rädd för att bli lurad och 

för varje gång som Film blev bortkollrad ville hon ha mer av trick, 
bedrägerier och sagor. 

Film ville höra talas om långa resor i världsrymden och till månen, 
magiska resväskor fyllda av hundratals människor och människor 
som dansar med sitt eget avhuggna huvud i handen.

En månskensnatt vandrade de i en park.
Film och Animation låg ner på gräset och då sa Animation till 

Film. 
– Jag har inte känt mig så här på många år.
När Animation lade orden på det viset kände han sig lite dum ef-

tersom han i vanliga fall var full av djävulskap. Fylld av en mycket 
speciell energi som kan förleda en blick och ändra ett ljud. Förled-
ningsförmåga: den urgamla makten att driva iväg människors sinnen 
genom att känna deras innersta behov, drömmar och kärlek, rädsla 
och förtvivlan.

– Jag är en alltför seriös person för att bli ihop med en rufflare, sa 
film. 

En vän till hennes familj som kallade sig för Realism hade minsann 
berättat en massa saker om Animation och det var inte smickrande. 

– Alla saker som Realism berättar om mig är sanna, sa Anima-
tion, alla utom en.

– Om jag är så dålig som skapar illusioner med mina trick och 
lurar folk, hur kommer det sig att folk vill bli lurade? Att de kommer 
tillbaka gång på gång. – Svara på det. 

Hur många gånger har inte Animation sålt sig åt tempel, heliga 
män, gudar, halvgudar, teologer och stora böljande system av tro 
som sträcker sig över tiden och geografin. Men också åt kungar och 
kejsare.

Vad är egentligen världens äldsta yrke? Sa Animation till sig själv.
Talande gudabilder (ingen såg röret som ledde talet till gudabildens 

mun).
Gudabilder med huvuden som kunde nicka.
Gråtande madonnabilder.
Kejsartronen i Konstantinopel som steg mot himlen.
Svävande heliga gestalter som kunde åstadkommas med ett system 

av speglar.
Heliga texter som avslöjar sin magiska kraft om de äts upp eller 

skrivs på flaggor eller snurras runt i kvarnar.
Klirret av mynt i stora tempel.
Besjälade bilder som ibland styrs med trådar. 
Ordet marionett206 är diminutiv för liten Maria och kommer från 

den kristna kyrkans sätt att gestalta bibliska berättelser och martyr-
berättelser som dockteater. 

Allt detta tänkte Animation medan han låg under ett träd en som-
marnatt med den unga Film bredvid sig.

De låg tysta och andades och tittade rakt upp i himlen.
– Jag är min egen tvillingsyster sa film.
Hon höll upp sin hand i månskenet och månskuggan visade två 

händer istället för en.

206. ”Vi får tänka oss att var och en av oss levande varelser är marionetter, utgången ur 
gudarnas händer, antingen konstruerad som en leksak för dem eller för något allvarligt syfte 
vi vet inte vilket. Det vi vet är att dessa känslor i oss är som strängar eller trådar som mot-
verkar varandra och drar och rycker oss till motsatta handlingar just där gränsen går mellan 
duglighet och uselhet. Förnuftet (logos) säger att var och en alltid måste följa en enda av drag-
ningarna, aldrig överge den och hela tiden spjärna emot de andra trådarna. Och den tråden 
är det förnuftiga övervägandets heliga, gyllende ledning som kallas för statens gemensamma 
lag och som är mjuk därför att den är av guld, medan de andra trådarna är järnhårda och 
liknar alla möjliga sorter.” Platon, Lagarna: Bok 1. (J. Stolpe, Övers.) Stockholm: Atlantis, 
2006. s 644–645. 
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– Jag kan göra om min gestalt till att vara dubbel eller tredubbel 
och sen gå tillbaka till att bara vara en och jag kan också vara på 
olika platser samtidigt, sa film.

– På ett modernt och industriellt sätt.
– Jag kan vara negativ och positiv om vartannat och skimra av 

silver enligt ett standardiserat förfarande.
Det var inte putsat silver som Film beskrev utan det gråa och svarta 

och gåtfulla silver som blir till bilder som drömmar vävs av. Det är ett 
silver som är fullt av hemligheter och kommer från månen. Det silver 
som kan göra människor mångalna. 

Ett silver som innehar det ljus människor behöver för att se in i sin 
egen natt.

Det var därför silver aldrig putsades i det gamla Japan.
Då kom Film med ett mycket romantiskt erbjudande till Anima-

tion.
– Låt oss älska och leva tillsammans. Jag vill bara att du respekte-

rar min dubbelhet.
– Du måste du lova mig att aldrig bli svartsjuk, sa den unga och 

vackra Film till den gamla rufflaren. 
– Du måste lova detsamma, svarade Animation.

De gifte sig enkelt i ett missionshus vid ett sågverk.
Animation hade Saga med sig som bröllopsvittne.
Hon kom till bröllopet som en liten flicka med röd mössa och när 

bröllopet var över blev hon uppäten av en varg i skogen intill. Det 
hände henne ibland.

Åren gick och Film och Animation levde lyckliga i samma hus i 
över hundra år tills Film en dag blev väldigt ledsen.

Det var en måndag.

De första femtio åren i deras förhållande hade gått väldigt snabbt. 
Barnen kom ett efter annat och vart och ett var speciellt och tidigt ut-
vecklat och betydligt mer begåvat än de andra ungarna i grannskapet.

Film kom aldrig ihåg hur många barn hon fött. Det var massor: svart-
vita bebisar, bebisar med färg och bebisar som var stumma och bebisar 
som kunde sjunga, dansa och steppa och ibland väldigt egna små liv.

Barn med namn som VistaVision, CinemaScope och OmniMAX. 
Barn som var rafflande och anslående.

Under de här första femtio åren ställde Animation aldrig en enda 
fråga om vad Films andra hälft(er) höll på med. Samtidigt som Film 
levde med Animation hade hon och hennes andra halva en lång re-
lation med Realism. Animation visste förstås om det men tyckte inte 
att det var något att bråka om, bäst att låtsas inte veta.

Vardagen flöt på i sina gamla vanliga spår.
Å andra sidan frågade Film aldrig vad Animation höll på med.
Han verkade glad i att göra det han alltid gjorde.
Då och då blev det en fnurra på den äktenskapliga tråden. Fnurror 

som finns i alla äktenskap.

Men då kom femtioårs-krisen.
Det var när Fru Television flyttade in över gatan. 
En morgon hade den lugna villagatan där familjen Animation-Film 

bodde skakats om ordentligt eftersom tystnaden försvann. Fru Tele-
vision kom med en villa fylld med apparater som klippte, malde, tug-
gade, diskade, kylde och frös, och en bil som gungade och kunde 
flyga som en raket. Animation gillade Fru Television och hennes åk 
som hade ett stort leende av krom och hajfenor i aktern. 

När fru Televisions dåvarande man Robban åkt till jobbet bruka-
de Animation gå över till hennes hus och knacka på. Animation tog 
brylkräm i håret och kammade upp det med stålkam och blev en rag-
gare. Raketbilen startade med ett muller och tillsammans flög de över 
världen. Det sprutade moln av TV-frön ur avgasröret när de flög över 
skogar och tomma träskmarker. Raketfrön med en magisk kraft som 
fick horder av hus, vägar och nya butikskedjor att växa fram i bilens 
kölvatten. Varje gång ett av TV-fröna landade på marken växte det 
upp en TV-antenn och sedan följde ett hus på åtta våningar, eller en 
räcka av radhus.

I raketbilen åt de grillat kött i bröd och drack en brun dryck med 
bubblor i som pirrade i magen och de lyssnade på musik som fick det 
att rycka i kroppen och lät lite som: Wabbadilullahilovebambuu. 

De hånglade i baksätet som var mjukt och gungade. 
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Fru Television tog med Animation på långa resor men han kom 
alltid tillbaka till Film.

Film brukade reta honom och säga att han blev tjock av att umgås 
med Fru Television.

Det var sant. Den gamla rufflaren hade fått en mage som han för-
sökte dölja genom att bära skjortor med palmer och hav.

– Jag heter Fred Flinta sa Animation.
– Och du heter TV-TV-TV-…Lucy, sa han till Fru Television.
– Yabadabbadooooooooooo! 
Fred och TV-Lucy. 
De fick en pizza uppkallad efter sig på Pizzeria Mamarillo.
TV-Lucy hade en bysthållare fylld med pengar.
Animation lyckades med att lura av TV-Lucy alla pengarna genom 

att spela spelet med ärtan och de tre valnötshalvorna. Han lyckades 
också med att spela av TV-Lucy hennes fina bil med leendet av krom.

– Vad ska jag som inte har körkort med en bil till, tänkte Animation.
Men TV-Lucy hade inte gråtit några stora tårar som exploderade 

mot marken som ett sommarregn.
TV-Lucy hade inte skrattat.
TV-Lucy började ställa frågor istället.
Om målgrupper och publika segment.
Sen hade de spelat igen och TV-Lucy hade blivit av med alla kläder, 

huset, alla maskiner och till och med labradorhunden Rufus och den-
nes hundkoja plus alla TV-Lucys inkomster resten av livet, tvillingarna 
Dennis och Elisabeth och till sist hennes man som skulle säljas som slav.

– Kvitt eller dubbelt, sa TV-Lucy.
Då låtsades Animation förlora. 
– Du kan få behålla alla stålar, sa TV-Lucy och sträckte på sig.
Hennes bysthållare var nu full av nya pengar. Härliga gröna sedlar 

som doftade hö och nybakta bullar.
– I love TV-Lucy, sa Animation.
Åren gick.
Deras diskreta kärleksaffär blev en institution.
En rutin hade utformats mellan Animation och TV-Lucy.
Först var TV-Lucy ensam hemma i köket. 
Hon kammade alltid ner en s-formad lock i pannan för att inte se 

för prydlig ut.

När Film hade åkt till jobbet brukade Animation gå över villaga-
tan till TV-Lucy.

Han knackade på och bad om att få låna en kopp socker.
Hon låtsades att sockret var slut och att hon ändå måste ta bilen 

till affären och köpa nytt.
De tog bilen som luktade varm galon och sen åt de bröd med kött 

i och drack den bruna drycken som pirrade i magen och sen spelade 
Animation av TV-Lucy allt, allt, allt.

Tills det blev kvitt eller dubbelt och Animation låtsades förlora 
och han fick behålla alla pengar. Pengar som kunde användas till 
nya filmprojekt: vampyrfilmer, westernfilmer, kärleksfilmer i alper-
na, krigsfilmer och katastroffilmer där båtar sjönk, skyskrapor brann 
och jorden invaderades av hajar, råttor, flugor, fåglar, apor och sadis-
tiska civilisationer från yttre rymden.

– I love TV-Lucy, sa Animation.

Animation och TV-Lucy hade suttit i baksätet på den stora bilen 
med dollargrinet.

Något innan hade han knackat på hennes dörr och frågat om hon 
kunde låna honom en kopp socker.

TV-Lucy hade svarat med ett leende att sockret var slut och att hon 
ändå behövde åka till centrum och köpa saker och socker stod på 
listan och att Animation kunde få åka med.

– Får jag sitta fram? Hade Animation frågat (samma fråga som 
han ställt till TV-Lucy de senaste femtio åren).

– Ja det får du, sa TV-Lucy.
Nu satt de i den stora bilen och TV-Lucy hade som vanligt blivit av 

med alla pengar, huset, labradoren Micke (Rufus var död för länge 
sen), tvillingarna och deras familjer, villan, bilen, barnbarnen, hen-
nes alla framtida inkomster och hennes nya man Stefan som skulle 
säljas som slav. 

– Kvitt eller dubbelt, sa TV-Lucy.
Animation låtsades förlora som vanligt.
– Idag kan du inte behålla stålarna, sa TV-Lucy och räknade dem 

och stoppade dem omsorgsfullt tillbaka i sin bysthållare.
– Huuuh, sa Animation.
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Pengarna hade varit slitna och inte alls haft lukten av hö och ny-
bakta bullar.

Pengarna hade haft lukten av surt förvärvade slantar.
Deras lilla lycka tog slut den dagen.
Det var en onsdag.
Samma onsdag börjar Film, på kvällen innan sängdags, att funde-

ra på saker. 
Hon sitter på sängkanten och talar med sin(a) dubbelgångare.
– Jag, vi, är inte unga längre.
Film såg sig i spegeln och hon såg rynkor och gråa hår och små 

hårstrån som tycktes leva sitt eget liv på nya ställen.
Film har för länge sedan slutat med att skritta och galoppera runt 

i huset och föreställa sig vara en kropp i rörelse, en häst, en brottare 
eller en naken grekinna bärandes ett krus med vatten.

– Jag känner mig mera som ett stenröse än som en häst, tänker 
Film.

Animation å andra sidan har börjat traska omkring med spänst i ste-
gen och ett leende på läpparna som Film inte sett på många, långa år.

– Han måste vara otrogen, säger Film till sig själv.
– Han är det.
– Han har magrat och ser sig i spegeln.
– Han är kär.
– Han sjunger för sig själv i sömnen.
– Jag hörde honom sjunga att han flög under det att han borstade 

tänderna med sin nya elektriska tandborste. 
 – Volare, oh oh...Cantare, oh oh oh oh…Nel blu dipinto di blu…

Felice di stare lassù.    – Det är han.

– Vem vill börja?
De gick i familjeterapi.
De satt i ett rum med tre stolar och ett skrivbord där det stod en 

låda med pappersnäsdukar av märket Kleenex.
Terapeuten heter Maj-Britt och är en liten fyrkantig kvinna inte 

olik en bäver. 
Maj-Britt tycktes gömma sig bakom kartongen med näsdukar.
– Det är ni som har kommit till mig, säger Maj-Britt.

– Det finns saker som man inte berättar för sin fru, säger Anima-
tion, och känner sig obekväm.

– Jag är väldigt gammal, säger Animation högt och sen är han 
tyst.

Hur gammal är Animation egentligen? Han har funnits länge, väl-
digt länge, längre tillbaka än det funnits betong och spik. Längre 
tillbaka i tiden, nästan bortom tiden. Längre tillbaka än sagorna. 
Längre tillbaka än att sätta ihop ljud till ett mönster som bildar ett 
spel som kallas för språk. Ett lapptäcke där varje lapp har en historia 
och har ingått i andra täcken eller varit kläder. Eller snarare en tras-
matta där ingen ser den första trasan eftersom den för länge sedan 
har slitits ut och ersatts av en annan. En väv där det då och då blir 
trassel som måste redas ut.

– Om någon frågar mig hur gammal jag är så brukar jag undvika 
att svara, säger Animation.

– Hur gammal då, undrar Maj-Britt och räcker över den stora kar-
tongen med Kleenex till Animation.

Han snyter sig i näsduken och kramar ihop den i högernäven och 
upp flyger en vit duva, Den sätter sig högst upp på Maj-Britts bok-
hylla.

– Det är nog bäst att jag släpper ut fågeln, säger Maj-Britt och 
öppnar fönstret. Många av mina klienter är allergiska. Hur gammal 
sa du att du var? 

– 40 000 år kanske. Plus eller minus 12 000 år. Fast det finns de 
som säger 60 000 eller till och med 70 000 år. 

– ……..väldigt….. gammal, muttrar Animation och sen är han tyst 
och sträcker på sig och ler och tittar på sina fötter.

Maj-Britt får impulsen att ge honom asken med pappersnäsdukar 
igen men hejdar sig.

– Nu talar vi om drömtiden, då en natt kunde vara 500 år och 
en dag som en vanlig dag och nästa dag 30 år. Drömtiden blandade 
gudar, halvgudar och människor av olika slag. 

– På drömtiden kunde sidor av tillvaron trummas och sjungas 
fram och för varje gång en bit av världen fick ett namn blev den en del 
av världen och där är jag född i steget mellan elden, sagan och leken. 

– Voff, säger Animation.
– Min kopia brukade vara ett original, säger Film. 



282 283

Familjeterapeuten Maj-Britt lyssnar bakom sitt skrivbord. På väg-
gen ovanför hennes huvud hänger en gulnad barnteckning av en hu-
vudfoting. 

– Låt mig se om jag kan förstå hur du menar, säger Maj-Britt och 
tittar lite förstrött i taket, du menar att förr var du ett original och 
nu är du en kopia. 

– Eller?
Maj-Britt tittade i taket och gav ifrån sig en lång suck.
– Nej jag var negativ, säger Film.
– Allt som är ljust var mörkt.
– Den vackraste dag som sommaren ger var helt svart, säger Film 

glatt.
– Fast jag kunde också vara positiv från början, säger Film, men 

då kunde jag inte bli vackrare för varje ny kopia av mig själv. Kopian 
var originalet.

– På ett industriellt vis med internationell distribution i Dolby Ste-
reo.

– Jaha, säger Maj-Britt men du måste förklara lite till. Du kan väl 
utveckla detta med att bli vackrare för varje kopia.

– Jag fick bada i olika giftiga salter och små ord etsades in i mig i 
syrabad, kurrar Film.

– Allt för att jag skulle kunna bada i ljus och fylla ut ett segel för 
att fånga in drömmar.

– Vi blir ju alla äldre, säger Maj-Britt men nu måste ni båda säga 
till mig varför ni har kommit hit? 

– Jag vet att min man har träffat någon annan, säger film. 
– Jaha, säger Maj-Britt. 
– Ska du inte svara på din frus fråga? 
– Är detta en rättegång eller… undrar Animation.
– Om jag ska kunna hjälpa er måste ni vara ärliga mot varandra, 

säger Maj-Britt. 
– Jag ska berätta, säger Animation. Jag brukar roa mig med att 

göra en fredlig variant av det indiska reptricket. Det är ett klassiskt 
trollerinummer där ett rep fås att sväva och en pojke klättrar ner från 
repet från ingenstans.

– Jag kastade upp repet, säger Animation.
– När jag gjorde det klättrade en kvinna klädd i spandex ned. 

– Oj då, det var ju ingen pojke denna gång, säger Animation. Hon 
såg ut som Wonderwoman eller nåt…eller Stålkvinnan…stretch- 
kläder och mantel..

Hon gjorde en serie snabba rörelser, närmare bestämt flygande 
sparkar, frontkick, två raka slag, en framlängesvolt och en dubbel 
pik. 

– Sen flög vi bägge runt i rummet och delade ut sparkar och slag 
mot varandra. 

Jag rullade i farten ihop en morgontidning och sedan tog ett jag ett 
paraply och med tidningen som värja börjar jag finta mot hennes ansik-
te samtidigt som jag med paraplyets krycka tog tag runt hennes vrist. 

– Nu tar jag dig, sa Animation och ryckte till. 
Hon föll till marken med ett otäckt ljud och fick ett sår som blödde 

ymnigt.
– Vänta här, sa jag till henne.
Jag gick in i ett annat rum och gjorde något så att hon slutade 

blöda.
Animation är nästan en trixter men ändå inte. Han har aldrig 

lyckats uppnå statusen av en halvgud eller ens blivit insläppt i deras 
kretsar. På ett sätt tur eftersom han då sluppit allt dödande men han 
kan känna igen sig i alla dumheter som en trixter måste göra för att 
uppnå goda saker.

Hur skulle människorna annars fått eld? Fisknät? Musik? Bokstä-
ver? Spel.

Animation håller sig till sin egen specialitet: Att förvända blickar.
Han kan stämma blod.
– Hon heter Lelle, säger Animation. Laura Croft Salamander och 

hon är delad i två.
Den ena halvan är en maskin och den andra är människa.
Det är omöjligt att se vilken del som är vad. Det känns ju ingen 

skillnad.
Hon simmar i ett osynligt vatten och i en av hennes världar finns ett 

spel för att bygga världar. I den världen är det möjligt att inne i spelet 
konstruera ett spel för att bygga nya världar. Och inne i det nya spelet i 
spelet bygga ännu en ny värld där det finns ytterligare ett spel som kon-
struerar nya världar. Det osynliga vattnet som Lelle simmar i är kod.

En kod som även biter på köttet. DNA. 
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– Jag heter Lelle viskar hon.
– Är gift med mig själv och har så att säga kombinerat två saker: 

nördens längtan att komma in i maskinernas värld och att bara leva i 
drömmen. Spelets strävan att bli fysisk verklighet. Låter det konstigt?

– Inte värre än en egyptisk gud som skapade universum genom 
självbefläckelse, muttrar Animation.

De sover tillsammans tätt omslingrade.

Film tittar ut över sitt hem.
Det är stökigt och saker och ting ligger i olika lådor, kartonger, 

boxar, väskor och papperspåsar. 
Film har hittat en lägenhet.
Hon har hittat en gata dit hon tänker flytta. 
De sju musernas gata.
Det är en förnäm gata som ligger i stadens gamla diplomatkvarter 

och hennes nya grannar blir Opera och Teater.
Det är lite finare än vad jag är van vid men å andra sidan så slipper 

jag att ha utsikten över fru Television till frukost, säger Film för sig själv.
Slipper se hennes papiljotter och en bysthållare full av skrynkliga 

sedlar. 
Och ha en man som hänger där och kommer hem och luktar par-

fym.
Och alla dessa högar med pengar som är undanstoppade lite var-

stans.
Det är över nu.
Över.
Free at last.

Mäklaren hade visat henne etagevåningen och när de franska dör-
rarna öppnades på balkongen hade hon kunnat se ut över trädgårdar 
som vätte mot gatan och på avstånd hade hon kunnat höra vaktpara-
den och en ångbåtsvissla.

Där skulle hon bo.
Äntligen.

Film kommer att bli besviken.
Det blir ingen flytt till de fina kvarteren.

Hon får aldrig bo granne med Opera och Teater.
Film får svälja stoltheten och bli inneboende hos Television i en 

ombyggd gillestuga i källaren.
I en Friggebod på Televisions tomt träffar hon en gammal vän.
Litteratur.
De återupptar ett gammalt förhållande.
Han heter Fjodor och vet hur man skriver en följetong.

Nu är skilsmässan ett faktum.
I väntan på att huset ska säljas bor Animation på en soffa hos sin 

vän Konst.
Konst är ung och förnäm och har under 200 år levt i ett (halvhem-

ligt) förhållande med sin kusin vetenskapen. Konst och vetenskap för-
håller sig till varandra som två syskon som begått incest utan att vara 
syskon vilket i Animations ögon gör saker lite komiska.

Eller i vilket fall svårhanterliga.
Att umgås med Konst och Vetenskap är som att balansera en klick 

kallt smör på spetsen av en het kniv. 

Animation håller på med en massa trixande som inte har med 
konst att göra. 

Grejer som hör hemma på marknadsplatser, i gathörn, på ölstugor 
och värre ställen. 

Att förvända blickar är inte konst. 
Att få människor att häpna borde inte vara konst, eller bara konst 

i ytterst få fall. 
Flaskskepp och gökur är definitivt inte konst och en tatuering som 

kan blinka inte konst. Inte heller världens största man, ett skäggigt 
barn eller en fjärtekvilibrist. 

Animations hemlighet är att han kan få saker att leva med en yt-
terst liten ansträngning. 

Det kan räcka med ett ord. 
Talet. 
Tanken.
Eller finns det något som hände innan ordet? 
En blinkning.
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– Hur länge ska du sova på min soffa? undrar Konst.
– Jag vet att det inte är vilken soffa som helst, svarar Animation.
Det är en soffa av vitt läder.
– Varför måste allt du äger vara vitt? Som en tand? undrar Ani-

mation.
– Det är den vita kubens protokoll, svarar Konst ironiskt.
Animation sover i den vita soffan. Han drömmer att han är en 

fladdermus som bor i en grotta. Han hänger upp och ned tillsammans 
med tiotusentals andra fladdermöss i långa rader och i skymningen 
ger de sig iväg och flyger ut ur grottans mun. Det händer att han fly-
ger långa sträckor med en uggla som heter Minerva.

Låt säga att det finns en grotta till.
Två grottor.
I den andra bor Platon.
Två fladdermuskolonier.
Båda grottorna har varsin koloni av fladdermöss och när de flyger 

ut från grottans öppning i skymningen och kommer hem i gryningen 
är det lätt att tro att det är samma fladdermöss.

Animation har just vaknat upp efter ännu en lång natt som sovits 
i den vita skinnsoffan. 

Det är tyst och Animation har sovit ut.
Konst är inte hemma utan har lämnat en liten lapp på det vita bor-

det i det bländvita köket.
Med snirkliga men ändå barnbokstäver har Konst skrivit: 

Jag är på residens hela månaden ut.
Sköt dig själv.
Det finns ekologiska kaffebönor att mala.
Kram
K 
P.s. Passa på att tömma frysen. Det finns en massa kul delikatesser.

Animation gör sig en kopp espresso, en cortado ….heter det visst….
och får en stark längtan efter socker. Hemma hos Konst finns det 
inget socker. Socker är Big No-No. Socker är en flod av folklig flab-

bigt fett. Socker är formlöst Venus från Willendorf och svarta tänder 
och majstärkelsesirap och en ocean av läskedrycker och helt enkelt 
ett gift. Däremot finns det kokain att tillgå i en prydlig puderdosa i 
badrummet. 

Animation som gillar socker drar på sig en morgonrock och knal-
lar över till grannen och knackar på.



RÖSTEN
SOM 
SJÖNG PÅ 
FLODEN
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Som ung flicka levde min mormor avskild från världen i ett kloster i 
Quebec.

Hon skulle bli nunna och var på väg att avge sina sista löften till 
kyrkan för att stanna innanför klostrets murar resten av sitt liv.

Då händer något som ger hennes liv en annan riktning.
En tid innan hon ska avge de slutgiltiga löftena hör hon sång.
Rösterna är svaga men ändå tillräckligt starka för att en melodi 

ska kunna urskiljas. 
Det är ett kärlekspar som paddlar kanot och sjunger på den stora 

floden.
Saint Lawrence floden.
Av någon anledning står det mäktiga vattenflödet som sträcker sig 

från de stora sjöarna i mitten av den nordamerikanska kontinenten 
och mynnar ut i Atlanten nästan stilla denna kväll. Att en av Nord-
amerikas stora floder skulle ha stått stilla denna kväll är en berättar-
teknisk överdrift för att visa på stundens allvar.

Rösterna som sjunger.
Min mormor hör sången och beslutade sig för att inte bli nunna.
När hon släpps ut från klostret förvånas hon över att hela den värld 

som hon en gång lämnat nu ser annorlunda ut. 
I princip har min mormor då levt nästan hela sitt liv inne i klostret 

med små avbrott för helger och sommarlov. Det är ett kloster som 
också är en skola och barnen börjar där vid fyra-fem års ålder.

Nu när hon möter världen utanför grindarna är det nästan som 
första gången.

Alla sinnesintryck vandrar rakt in i huvudet och människorna 
tycks gå omkring som om de hade ett täcke av glas kring sig. 

Först öppnar folk sin mun och sedan efter en tid kommer ljudet av 
tal och spring fast för starkt. 

Så starkt att hon vill hålla för öronen. 
Det är också ljuset av sol och gatlyktor som slår hårt.
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Min mormor har svårt att fästa blicken de första dagarna utanför 
klostret. 

Hon överraskar sig själv med att låta blicken dröja sig aningen för 
länge på ett ansikte, en kroppsdel, på nya bilar och spårvagnar. 

Min mormor glor.
Hon blänger. Hon stöter till någon och tappar en väska med sina få 

ägodelar i marken. När hon böjer sig ner och tar upp den så upplever 
hon att människorna runt omkring henne står för nära och pratar 
lite för högt.

Nu ska hon gå på bio. Det är det hon ska göra efter alla år i kloster. 
Gå på bio.
Min mormor upplever sig själv i det ögonblicket som en filmkame-

ra i färd med att exponera film i ljuset efter klostrets mörker. Det hon 
vill se på bio är sin egen film. 

Hon vet att allt hon är med om den första dagen utanför klostret 
kommer hon att komma ihåg alla dagar under resten av sitt liv.

Berättelsen om min mormor som aldrig blev nunna kommer från 
min mamma Taki. 

Min mormor har jag bara vaga egna minnen av som barn på besök 
i Kanada, men Taki var alltid full av historier som kretsade kring 
hennes uppväxt, stora familj och klostret.

Taki var elev i samma klosterskola där min mormor nästan blivit 
nunna. Hon var där från fem års ålder ändå tills hon slutade gym-
nasiet.

Taki hade mycket att berätta om klostret som hon hatade lustfyllt 
och passionerat.

En av Takis favorituttryck var: En hund tittar på en biskop. 
Med det ville hon säga att det inte går att stoppa ögat. 
Ibland undrar jag vad det var för melodi min mormor hörde.
Sången som hördes svagt men ändå tillräckligt starkt att den för-

mådde en ung flicka att byta livsväg. 
I sin roman Songlines skriver författaren Bruce Chatwin om Aus-

traliens urinnevånare att de innan kolonialisterna dök upp sjöng is-
tället för att använda kartor.207

207. Sånger som visade vägen skapade på ”Drömtiden” av de gestalter som efter att ha 

Att det fanns en sång för att finna vatten och en sång för att hitta 
villebråd. 

En sång för det högra fotsteget och en annan sång för den vänstra 
foten och att den väldiga kontinenten var genomkorsad av osynliga 
sångvägar som alla hade sin egen melodi och sina egna ord. Melodier 
som stod över de olika lokala språken vilket innebar(bär) att sånger-
na var en form av allspråk. 

Ett språk är också en stig att vandra på som sträcker sig tusentals 
år bakåt i tiden.

Världen och dess sammanhang hade en gång sjungits fram och ge-
nom att upprepa sångerna kunde en människa överleva och navigera 
i landskapet.

Jag vet att en animerad film kan sjungas fram.
Att en filmberättelse är en sångväg genom en kontinent av kollektiv 

mänsklig erfarenhet.

Platon visar i sin dialog Theaitetos i en berättelse om hur Sokrates 
prövar den unge mannen med samma namn i ett vindlande samtal om 
kunskapens natur, hur vetenskapen alltid börjar med en förundran 
över världen och hur den är beskaffad. Sokrates påstår att han inte 
kan något alls utom att vara kritisk. Han ser sig själv som en jordemor, 
barnmorska, till andra människors tankar. Eller sparringpartner som 
i hårda duster prövar idéer.208 

Det finns också en kul retorisk passage där Sokrates frågar varför 
inte åsnan eller babianen är alltings mått209. Varför just människan? 

sjungit fram sig själva också sjöng fram världen. ”Chatwin’s exposure to the Aboriginal 
tsuringa-tracks, or songlines, on his Australian trip completed two decades of writing about 
the nomadic instinct. In Chatwin’s understanding of the Aboriginal myth of creation, the to-
tem ancestors – the great kangaroo, or the dream-snake – first sung themselves into existence 
and then, as they began to walk across the landscape, sung every feature of the natural world 
into existence. Each time they sung a rock or a stream, it came into existence. The Aborigines 
who inherited and learned these creation songs, each specific to their totem, could navigate 
for hundreds of miles across featureless desert by singing the song in time with their steps, 
and they could recognize every real feature of the landscape as they sang it. For Chatwin, 
these songlines linked nomadism to the act of creation itself (both literal and artistic), and his 
interest in travel to ancient myths.” Rory Stewart i NY Review of Books, 2012-06-25. Länk 
till artikel: http://www.nybooks.com/daily/2012/06/25/walking-with-bruce-chatwin/

208. Platon, Skrifter, Bok 4, översättning Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis, 2006. 

209. Sokrates syftar på filosofen Protagoras ord: ”Människan är alltings mått.” 

http://www.nybooks.com/daily/2012/06/25/walking-with-bruce-chatwin/
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Arbetet med animerad film har en sida av förundran över världen 
och samhället och kan handla om att plocka sönder rörelser, relatio-
ner och saker i små delar och sätta ihop dem igen. 

Det ihopsatta blir då en modell, en liten parallellvärld, som tar sin 
utgångspunkt i det verkligt sedda existerande men från den stund den 
skapas börjar den leva sitt eget liv och är inte längre en kopia av det 
avbildade. Den har aldrig varit det.

En modell av världen eller ett skeende är inte ett avtryck eller en 
kopia. Den är miniatyr och en stilisering av världen som har kommit 
till genom att handen och ögat i görandet tänkt och sammanfattat, 
ofta genom att koppla sig förbi tankarna. 

Det gör också att en modellvärld som helhet har en autonomi. En 
självständighet i sin egenart som lever ett eget liv, och ju mer omfat-
tande denna skapade värld är desto mer kräver den av sin omvärld. 
En skapad värld behöver en viss form av pyssel och omvårdnad inte 
olik den att sköta ett akvarium.

Att ta hand om en modellvärld blir en förhöjd verklighet för vuxna 
människor som är i färd att göra en animerad film. En lek som för att 
kunna fungera utkräver delaktighet av alla som deltar i arbetet vilket 
innebär att de som är med och gör en film på ett eller annat sätt kom-
mer att betrakta den som sin film.

– Om du ska ta upp en sticka som ligger i skit så blir du smutsig 
om fingrarna hur du än gör, brukade Taki säga om vissa situationer. 
Talesättet kallade hon för ”den skitiga stickan”. Att dra igång ett 
filmprojekt, en animerad film är som att ta upp stickan. Det är som 
om varje film har sitt eget sätt att börja på. Var börjar en film? Var 
börjar en teckning? Var någonstans på pappret ska du sätta ner pen-
nan när du ska teckna?

Det brukar börja med att se och rita.
Med att förvandla sig själv till sin egen mormor den första dagen 

utanför klostret.
Den dagen då mormor upplevde och såg saker som om det var 

första gången.
Då hon åkte spårvagn och var tvungen att hoppa av för att det lät 

för mycket. 
Det beror på att yrket bjuder in till att titta, stirra, blänga, glo, 

kika, smygtitta, se på människor. På allt som går att titta på. Även 

mörker. Saker som inte finns. Även små blixtar som dyker upp i ögo-
nen när jag gäspar.  

Det börjar alltid med att du ska förvandla dig till en hund som 
tittar på en biskop.

Att stilisera är förvandlingsnumret då en hop studier och intryck 
av världen omformas. Grundregeln är att ju mer olikt det avbildade 
är verkligheten – desto lättare är den att arbeta med och använda sig 
av som bilder. 

Tumregeln blir: ju fulare desto bättre. Den går också att omfor-
mulera till: ju konstigare desto bättre. I japansk estetik för animerad 
film och grafiska romaner är det söthet och sexighet på gränsen till 
slipprigt som betonas och inte det råa och fula. Enklast sammanfat-
tad i det japanska ordet kawai (söt) som ibland läses ihop med kowai 
(skrämmande.) Japansk bildvärld uppvisar en brist på självcensur och 
en stor frispråkighet om sexualitet och brutala fantasier som grundar 
sig i en tradition från medeltid till idag, som går från de frispråkiga 
erotiska bilderna som kallas Shunga210 till Manga211 och dagens Ani-
mé212 och japansk populärkulturs fixering vid dockor och robotar. 
Till objekt och fetischer.

När jag skriver ful, fulare och fulast eller konstig, konstigare och 
konstigast skriver jag det i bemärkelsen otrogna/olika bilder av det 
avbildade. Jag skulle också kunna använda ordet icke-realistiska men 
det är delvis missvisande eftersom realism handlar om någonting 
mycket större än om likheten mellan motivet och det avbildade. Re-
alism är en konstnärlig programförklaring i drama, litteratur, måleri 
och film och kan inte reduceras till relationen mellan motiv och bild.

Fulhet eller konstighet är en metod att förstå världen. Det är pen-
nan och kritan som kopplar upp sig direkt mot ögat på väg att åter-
upptäcka sakernas tillstånd. Det är ett sätt att komma i kontakt med 

210. Shunga, japanska erotiska skildringar som ofta riktade sig till kvinnor. Ett känt trä-
snitt är Bläckfiskar och pärldykerska, 1814, av konstnären Katsushika Hokusai, 1760–1849. 
Timothy Clark, C. Andrew Gerstle, Aki Ishigami and Akiko Yano, Shunga, Sex and Pleasure 
in Japanese Art, London: Brittish Museum, 2013. 

211. Manga, samlingsnamn för japansk seriekonst. Alla litterära genrer finns representera-
de i Manga som i regel vänder sig till en vuxen publik. I Tokyos tunnelbana sitter affärsmän 
i slips och kostym och läser tecknade serier. 

212. Animé, japansk tecknad film som utmärker sig för en stil där det idémässiga går före 
rörelsen. 
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att skapa en ny värld genom att sjunga eller teckna fram ett språk 
som i sin tur också blir en del av världen.

Barn förstår detta intuitivt i sitt tidiga bildskapande. Bilder som 
barn skapar står utanför vackert eller fult, likt eller olikt och är ut-
tryck för en kamp, en brottning med att begripa hur stora och små 
saker, relationer och processer ser ut och fungerar. Att göra bilder 
är för ett barn ett mer eller mindre spontant sätt att skapa kunskap 
om flöden, ting och funktioner. En avknoppning av leken som fyller 
samma roll. I barnens bildvärld finns redan från början abstraktioner 
och drastiska förkortningar av tid, skala och proportioner.

Med det vill jag inte säga att alla barn är genier men att små barns 
bilder och lek är en del av samma process av att skapa sitt eget språk, 
förstå och kunna delta i den stora världen.

Det är det vilda och oborstade, råa och invecklade i lek och i barns 
bildskapande som är motorn i att erövra en språklighet i ord och bild 
och samtidigt knyta nya sociala band. Det är leken och skapandet 
som gör oss till människor. Allas förmåga till lek och skapande.

Leken är ju det som förenar människor och djur och människor 
med människor och barn med vuxna. Leken är språkets första skola. 
Alla språk. Också gestens tysta och bildens fula språkliga skola. 

Det är det gränslösa i leken som gör det lätt för barn att ta till sig 
animerad film. 

Det är därför som animerad film måste få vara oborstad och vild.
Klostret finns där i filmarbetet. I underkastelsen till filmens proto-

koll och en disciplin som på ett grundläggande sätt, i sitt pillarbete, 
gränsar av och isolerar mot omvärlden. Det gör hela arbetet med ani-
merad film till ett riskäventyr eftersom närseende till olika små ske-
enden kan skymma helheten och rigga en fälla av vatten och dimma 
(jag skriver vatten och dimma för att det i konsthistorien inneburit en 
fälla där många konstnärer har fastnat).

Att filmen fastnar mitt i görandet. I sin egen lek med sig själv. Det 
verkar vara en sorts inbyggd mekanik i animerat filmarbete att ett 
projekt kan ta många år extra att färdigställa. Det går naturligtvis att 
skylla på dåliga manus och bristfälliga budgetar men jag vet att det 
inte räcker som förklaringsmodeller till att många animerade film-
projekt drar ut på tiden. Själva arbetets natur av närstudie och över-
sättning av en mångfacetterad och svårtolkad värld till animerad film 

bjuder in till omtagningar, omtänk och nedstigning i animationens 
labyrintiska katakomber. Det är inte ett helvete utan en inbjudande 
labyrint utan slut. Det är ett landskap inte olikt Piranesis arkitek-
toniska fängelser213 och en förförisk plats att dröja kvar inne i. Ett 
fängelse men också en trädgård. Jag vet det eftersom jag har varit där 
många gånger.

Eftersom arbete med film till viss del bygger på tro och tro i sin 
tur bygger på tradition men också på någon form av upplevelse av 
transcendens, av att färdas in i något annat större, är teologin möjli-
gen ett sätt att närma sig förståelsen av gestaltningen i animerad film. 
Här tar jag min utgångspunkt i den negativa teologin, den apofatiska 
teologin där gud aldrig kan beskrivas i positiva termer utan bara i 
vad gud inte är.214

Jag ser mig som en gruvarbetare med hjälm på huvudet och en 
fågelbur med en kanariefågel i handen. Om fågeln slutar sjunga och 
dör är det något fel. 

Jag ser på mig själv som en ubåtskapten som ska leda besättningen 
på en lång resa in och ut ur mörkret. Ubåten. Das Boot. Korta ögon-
blick av fasa och förvåning bryts mot långa perioder av väntan och 
tristess. 

Ubåten är det närmaste jag kommer att beskriva det rum där filmen 
blir till. Ofta är vi bara två personer, ett mycket litet mikroskopiskt 
team, vilket är långt ifrån de stora filmteamen i USA eller England.

Det är svårt att tala om en egentlig filmindustri i svensk animerad 
filmtradition. 

Med få undantag har alla svenska animerade filmer varit kortfil-
mer som haft en eller två starka upphovspersoner som i sin tur ofta 
har stått också för animation, foto och bildarbete och kanske fem 
eller sex till i teamet på sin höjd. Det är i den traditionen jag verkar.

213. Giovanni Battista Piranesi, 1720–1778, italiensk konstnär som i sina fängelsevisioner 
skapade labyrintiska kompositioner. Carceri d’invenzione eller ’fantasifängelser’, är en serie 
av 16 bilder som visar underjordiska rum med vindlande trappor och maskiner. 

214. Apofatisk, från grekiskans apohemi, att förneka. ”Metoden innebär att mänskliga 
ord, uttryck, begrepp och propositioner är otillräckliga för att beskriva Guds essens el-
ler Guds väsen. Motsatsen är katafatisk teologi som avser att beskriva vad Gud är genom 
mänskliga begrepp och ord.” Källa: https://ortodoxkristendom.wordpress.com/2016/10/18/
apofatisk-teologi/

https://ortodoxkristendom.wordpress.com/2016/10/18/apofatisk-teologi/
https://ortodoxkristendom.wordpress.com/2016/10/18/apofatisk-teologi/
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Det är en auteurfilmstradition som skiljer ut svensk animerad film 
och ger den större likheter med den tradition som länge var förhärs-
kande i de forna öststaterna där den animerade filmen kunde ha en 
särställning och fungerade som en befriad zon för personligt och 
ibland krypterat berättande på hög konstnärlig nivå. 

Svensk animerad film har i regel aldrig kommit till i stor industriell 
skala utan under hela sin historia utvecklats i närhet till bildkonsten 
och ofta bilderböcker och illustratörers uttrycksbehov. Det innebär 
att det som är svensk animerad films styrka också är dess svaghet. 
Korta filmer av hög konstnärlig kvalitet i en situation där en mark-
nad hela tiden vill ha långa serier. 

Min mormor tar med sig Taki på biografen. Det är många år efter 
det att hon lämnat klostret. Mormor har sex barn och Taki är yngst. 
Jag vet att Taki länge sett fram emot att gå och se Snövit och de sju 
dvärgarna. Att hon tjatat och väntat. Längtat. 

Innan filmen börjar måste alla i salongen resa sig och sjunga na-
tionalsången. 

Ô Canada!
Terre de nos aïeux
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
Car ton bras sait porter l’épée

Sen börjar filmen. 
Kanada är en del av det brittiska imperiet. Ingen biovisning utan 

nationalsång.
Det första som händer efter det att filmen har börjat är att mormor 

omedelbart faller i sömn. 
Taki fattar inte att hon kan fälla ner sitt biografsäte och sätter sig 

uppe på sätet. Mormor sover tungt.
Det är år 1937. Taki är åtta år gammal.
Taki som på den tiden heter Michelle får ett av sina första konst-

trauman uppflugen på kanten av en biografstol som hon inte vet hur 
den fungerar.

Snövit och de sju dvärgarna är den första tecknade långfilmen i 
färg. Den bygger på en uråldrig folksaga om en styvmor som vill 
döda sitt styvbarn. 

Den onda styvmodern är en Drottning och barnet som ska dö är en 
prinsessa som kallas Snövit.

Taki glider upprepade gånger ner från biografstolen.
Jägaren tar med sig Snövit ut i skogen för att döda henne.
Han har lovat den onda drottningen att komma tillbaka med hen-

nes utskurna hjärta som bevis för hennes död.
Jägaren förmår inte att döda flickan utan säger åt Snövit att springa 

för livet.
Han dödar istället ett rådjur och tar med sig hjärtat till den onda 

drottningen.
Snövit går vilse i den stora skogen. Trädgrenarna slår efter henne 

och hon blir allt mer ensam.

*

Fin – slut – end
Stockholm den 3 augusti 2017
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VERKFÖRTECKNING

DOKTORANDPROJEKT, VERKSLISTA, DOKUMENTA-
TIONSFÖRTECKNING OCH LÄNKAR

Det överordnande doktorandprojektet är Den animerade spöksonaten i fa-
belversion, ett långfilmsprojekt för vuxna (1996–2017 pågående arbete).  

Detta val bygger på ett minne av att uppleva Strindbergs drama som tret-
tonåring i en uppsättning av Ingmar Bergman på Dramaten. 
Då som tonåring tyckte jag att vuxenvärlden verkade vara korrupt, förvri-
den och styrd av våldsamma maktspel och ekonomiska sanktioner. Hade 
jag rätt som trettonåring? Vad är det för en värld som min version av Spök-
sonaten får att träda fram? Hur ser den ut? Mitt gestaltningsarbete är att 
öppna dörrar in till den världen. Hur stora friheter kan tas i bearbetningen? 
I den animerade filmens historia finns det en tradition att ta sig stora frihe-
ter i gestaltningen. Som referenspunkt kan vi ta den tecknade filmen Resan 
till Melonia215 från 1989 i regi av Per Åhlin som fritt bygger på dramat 
Stormen av William Shakespeare.

215. Resan till Melonia, regi Per Åhlin, 1989, bygger på William Shakespeares drama Stor-
men från 1610, men också på Charles Dickens roman Oliver Twist, 1837–39 och Jules Vernes 
roman Maskin-ön från 1895. (Kommentar NC: Den animerade filmen har en nyttig och res-
pektlös relation till klassiska texter och använder dem nästan i kollageform.)

I arbetet med Spöksonaten finns delprojekt och verk som tillkommit under 
produktionsprocessen:

Verk 1 är filmerna: 
Prolog och Epilog (2016)
Utveckling av sju rollfigurer och dockor i samarbete med dockmakaren och 
animatören Lisa Björkström samt arbetet med att improvisera fram filmer-
na: Prolog och Epilog.
Prolog: https://vimeo.com/170142384 lösenord: mjölk 
Epilog https://vimeo.com/170140098 lösenord: mjölk
Bilaga till verk 1.
Dokumentationsfilm över Lisa Björkströms arbete:
https://vimeo.com/118234822 lösenord: dockorna
Bilaga 2 till Epilog och Prolog
b) Storyboard, skiss och bildarbete med collage, målningar och fotografi. 
Ett arbete där jag använt äldre uppsättningar av Spöksonaten från Radiote-
atern från 1963216 (i regi av Per Verner-Carlsson) som inspiration och arbets-
material. I avhandlingen finns exempel på bilder, collage och teckningar.
Bilaga 3 till Epilog och Prolog.
e) Scenografiarbete med scenografen och attributören Ondřej Zika, Tjeck-
ien. Dokumentationsfilm: https://vimeo.com/207010400 lösenord: hiss

Bilaga 4 till Epilog och Prolog.
Rörelseimprovisation med mimaren Alejandro Bonnet. 
Dokumentationsfilm:
https://vimeo.com/78898445 lösenord: koka

Verk 2 är
Strindbergsexperimentet (2013) 
med skådespelaren Anna Pettersson, dramatikern Dmitri Plax 
och ljuddesignern Frida Englund

216. August Strindberg, Spöksonaten, 1907. Radiolänk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.
aspx?programid=965&artikel=4660601

https://vimeo.com/170142384
https://vimeo.com/170140098
https://vimeo.com/118234822
https://vimeo.com/207010400
https://vimeo.com/78898445
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=965&artikel=4660601
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=965&artikel=4660601
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https://vimeo.com/198193980 lösenord: experiment
Bilaga 1:
Samarbete med tonsättaren Dror Feiler och violinisten Anna Lindal. 
Här har jag valt ut stycket Zamir som är filmens ledmotiv:
https://vimeo.com/118118224 lösenord: zamir

Verk 3
Mjölkflickan (2015) 
Ett arbete som bygger på ett samarbete med dansaren och koreografen 
Virpi Pahkinen. Hon skapade koreografin Mjölkflickan till Ingmar Berg-
mans uppsättning av Spöksonaten på Dramaten 1999. I projektet återupp-
för Virpi koreografin som spelas in med en teknik som kallas för Motion 
Capture och sedan överfördes koreografin till filmens animerade Mjölk-
flicka/Zombie. 
För att genomföra detta skapades ett samarbete med Motion Capture lab-
bet på KTH och doktoranden Simon Alexandersson och med 3D labbet på 
Kungliga Konsthögskolan och Esther Eriksson som leder arbetet där samt 
konstnären och animatören Daniel Westlund.
Mjölkflickan: https://vimeo.com/117113368 lösenord: mjölk
Bilaga 1 till Mjölkflickan
Dokumentationsfilmen:
Koflickan 1, 2, 3, 4: https://vimeo.com/118118223 lösenord: mjölk

Verk 4 
SliN (2012)
sliN (2012) är en film som bygger på en performance, en baklängesvand-
ring från Hornsgatan 55 till Husby Konsthall.  Länk till sliN: https://www.
uniartsplay.se/slin

Verk 5 
Skuggmaskinen (2013)
Skuggmaskinen (2013) automatiskt skuggspel, premiärvisat på galleri Te-

gen 2. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=NYwGua5xQkk
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PERSONER I TEXTEN
PERSONER SOM NÄMNS I TEXTEN MEN INTE NÄRMARE 
PRESENTERAS, LISTAS HÄR MED EN KORTARE BIOGRAFISK 
PRESENTATION.
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ik på T-centralen: Kvinnopelaren (1957) som utgår från de hårda kropps-
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arbeten som utfördes av kvinnor i stadens historia: av Roddarmadamer och 
mursmäckor som bar upp tegel på byggen.

Döderhultarn, se Petersson, Axel Robert 

Ehrenberg, Johan, (1957–), är författare, publicist och entreprenör. JE är 
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världen genom att skapa företag och folkliga rörelser. Ett av projekten är 
Solparken i Katrineholm. Ett center för solenergi, tomatodling och alternati-
va ekonomier. JE leder företagsgruppen kring tidningen ETC.

Enquist, PO, 1934–, författare, regissör och dramatiker. Flera av hans dra-
matiska verk handlar om Strindberg.
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riksdagsman. Statsminister under åren 1946–1969.
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Strindberg skrev två pjäser direkt för henne, Herr Bengts hustru och Lycko-
Pers resa.
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Franz, Marie-Louise von, 1915–1998, elev till Carl Jung, psykolog, forskare 
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När filmen Månansiktet (1993) kom till ägnande jag och filmens medregis-
sör Anna Höglund mycket tid till i en omläsning och närläsning av hennes 
böcker.

Friberg, Roj, 1914–2016, bildkonstnär och scenograf. Sveriges allmänna 
konstföreningars årsbok 2010 tillägnades hans konstnärskap. Arbetade i en 
blandform av fotografi, collage och grafik. 

Goya, Francisco de, 1746–1828, bildkonstnär med porträttmåleri och gra-
fik som specialitet. Hans serie med grafiska blad Krigets fasor, på spanska 
Los Desastres de la Guerra, (1810–1820) hör till hans starkare verk. Det 
är ett av de första moderna politiska konstverken där de grafiska bladens 
titlar utgör en kontrapunkt eller vass kommentar till bilden. Bildsviten finns 
i National museets samlingar.

Grimm, Jacob och Wilhelm, kända som Bröderna Grimm, samlade in och 
redigerade folksagor. De var ursprungligen språkforskare. Första upplagan 

av sagosamlingen Bröderna Grimms äventyr kom ut 1812. Idag är det svårt 
att få tag på originalversionen eftersom de är grymma och våldsamma och 
olämpliga för dagens barn. Senare har de ofta har de getts ut i grovt bearbeta-
de och sötade versioner. Många sagor upptecknade i det tyska språkområdet 
är identiska med de franska.

Grytt, Eva, 1946–, konstnär och dockmakare.

Gullers, KW, 1916–1998, fotograf känd för sina skildringar av Sverige un-
der rekordåren.

Gustafsson, Lena, 1956–2006, konstnär.

Haldoff, Janne, 1939–2010, filmregissör med stora publika framgångar un-
der 1970-talet med filmer som Firmafesten (1972) och Jack (1976).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770–1831, tysk filosof. Det finns en 
nyutkommen bok Den dramatiska poesin (Faethon, 2017) med förord av 
Sven-Olof Wallenstein som är mycket läsvärt. 

Heine, Heinrich, 1797–1856, författare, poet, litteraturkritiker och skribent. 
Hans profetiska ord om bokbålen är från dramat Almansor,1821. Heine 
hade en bitsk och radikal penna. Ett av de verk som jag rekommenderar är 
diktcykeln Tyskland: en vintersaga, från 1844, en satirisk uppgörelse på vers 
med dåtidens Tyskland. Heine tillbringade sina sista 25 år i livet i exil i Paris.

Humboldt, Wilhelm von (1767–1835) var en preussisk filosof, tjänsteman 
och diplomat som grundade universitetet i Berlin 1810. 1949 döptes det om 
till Humboldt universitetet efter honom och hans bror Alexander von Hum-
boldt som var geograf, naturvetare och upptäcktsresande.

Höglund, Zeth ”Zäta”, 1884–1956, var riksdagsman och ledande vänster-
socialist. Han fick flera gånger sitta i fängelse för sin politiska övertygelse. 
Manifestet Ner med vapnen som vände sig emot dem som med militärt våld 
ville tvinga Norge kvar i union med Sverige 1905 gav honom sex måna-
ders fängelse. 1916 dömdes Höglund till tre års fängelse för sin kritik av 
militarismen och fick sitta ett år på Långholmen. Höglund var det svenska 
kommunistpartiets första ordförande och personlig vän med Lenin. Hög-
lund bröt redan i mitten av 1920-talet med Moskva och gick tillbaka till so-
cialdemokraterna men behöll sin vänsterhållning. Han var finansborgarråd 
i Stockholm 1940–50.

Ibsen, Henrik, 1828–1906, norsk dramatiker och diktare.
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Jansson, Birgitta, 1944–1985, tecknare, animatör och filmare. Länk till 
hemsida tillägnad hennes minne: http://www.kogart.nu/jansson/index.html

Jung, Carl, 1875–1961, grundade den analytiska psykologin. Elev till Sig-
mund Freud som han senare bröt med. Jungs teorier om arketyper används 
ofta av manusförfattare och dramaturger.

Kavafis, Konstatinos, 1863–1933, född i Alexandria. Skrev på grekiska.

Keaton, Buster, 1895–1966, stumfilmspionjär som tillsammans med Charlie 
Chaplin, 1895–1977 lade grunden till slapstick-komedin. Buster Keaton var 
skådespelare, stuntman, regissör och producent. Ett filmklipp från 1922 där 
han är boxare: https://youtu.be/2IKEJcVE_M0

Klein, Kim, kulturpersonlighet och entreprenör verksam i Stockholm. Tidigt 
1980-tal startade Kim galleriet Barbar i Stockholm city för att sedan öppna 
klubben Lido på Hornsgatan. Både Barbar och Lido spelade en viktig roll 
i Stockholms konst-, klubb- och filmliv. Kim var en av de som initierade 
Stockholms filmfestival som han senare bröt med.

Klein, Yves, 1928–1962, fransk konstnär som i en serie verk tog bort kon-
stens artefakter och lät själva akten, handlingen, bli det centrala. Ett tomrum  
(Le vide) såldes mot guld. Guldet kastades i floden Seine. Transaktionen 
dokumenterades minutiöst. Det finns inspiration av österländsk tänkande 
hos Klein, han hade svart bälte och 4 dan i judo och skrev en bok om kamp-
konst.  

Knausgård, Karl-Ove, 1968–, norsk författare bosatt i Sverige. Romansviten

Min kamp, har översatts till över 18 språk. Knausgård skriver om sin egen 
familj med utgångspunkt i sin fars död.

Kylberg, Carl, 1878–1952, bildkonstnär.

Lageryd, Dan, 1963–, är konstnär, fotograf, filmare.

Lévi-Strauss, Claude, 1908–2009 var en fransk antropolog. Hans huvudtes 
var att förstå människan som en mytisk varelse. Att det finns släktskap och 
trådar mellan olika kulturers kluster av mytologier och att en myt egentligen 
bara kan förstås med hjälp av en annan myt.

Lewis, C. S., 1898–1963, författare och religiös mystiker. Mest känd för 
böckerna om Narnia. Personlig vän med JRR Tolkien, författaren till Sagan 
om ringen-trilogin.

Linde, Ulf, 1929–2013, är jazzmusikern som blev ledamot i Svenska Aka-

demien, ledande konstkritiker, intendent på Moderna Museet, professor på 
Kungl. Konsthögskolan och konsthallschef. Linde var en stor beundrare av 
Marcel Duchamp och den samling av Duchamp-föremål som finns på Mo-
derna Museet är ett resultat av hans engagemang. Linde var mycket kritisk 
till fotografi som konst och till Andy Warhol.

Lindström, Tuija, född 1950 i Finland, fotograf verksam i Sverige. Sveriges 
första professor i fotografi vid Göteborgs universitet. Känd bl.a. för sina 
bilder av kvinnor.

Luther, Martin, 1483–1546, munk, författare och teolog. Han grundade den 
protestantiska kyrkan i opposition mot den katolska. Luther var på många 
sätt en sammansatt person, som reformerade kyrkan men samtidigt tog ställ-
ning för att befästa den feodala adelns makt. Han gjorde det genom att 
fördöma det bondeuppror som letts av en annan upprorisk teolog, Thomas 
Münster. Luthers inflytande på tänkandet i Sverige kan inte underskattas. 
Luthers katekes var obligatorisk läsning för alla svenskar fram till slutet av 
1800-talet och prästerskapet gjorde regelbundna kontroller i hemmen för 
att kontrollera att kyrkans dogmer åtlyddes. Det kallades för husförhör och 
avskaffades först på 1880-talet.

Marat, Jean-Paul var en radikal journalist och tidningsutgivare i revolutio-
nens Frankrike. Till yrket läkare, men det var som revolutionär politiker på 
den yttersta vänsterkanten som han var mest känd. Marat mördades 1793 
av Charlotte Corday. Jaques-Louis Davids målning Marats död tillhör den 
franska revolutionens ikoniska bilder.

Medbo, Mårten, 1964–, krukmakare och konstnär, disputerade på HDK 
med avhandlingen Lerbaserad erfarenhet och språklighet, (Göteborgs uni-
versitet, 2016.)

Mekas, Jonas, född 1922 i Litauen, flyttade 1949 till New York (USA) och 
är fortfarande aktiv som filmare, förmedlare och författare. Han har spelat 
en avgörande roll för experimentfilmens framväxt, bland annat som en av 
dem som 1970 startade Anthology Film Archive i New York, USA.

Méliès, George, 1861–1938, fransk filmpionjär med bakgrund som magiker 
och illusionist. Han var först med att skapa filmer med fantastiska effekter 
som blandad live action och animerad film. Många av hans filmer gick förlo-
rade under första världskriget då film samlades in och smältes ner för att bli 
klackar på soldatkängor. Att det idag finns många filmer av George Méliès be-
varade beror på att de blev piratkopierade av den amerikanska distributören.

http://www.kogart.nu/jansson/index.html
https://youtu.be/2IKEJcVE_M0


322 323

Nelson, Gunvor, 1931–, konstnär och experimentfilmare. 

Norsjtejn, Jurij Borisovitj, 1941–, animatör och regissör verksam i Moskva.

Oates, Joyce Carol, 1938–, amerikansk författare som ofta nämns i diskus-
sionen om vem som ska få Nobelpriset.

O’Brien, Flann, 1911–1966, är en pseudonym för författaren Brian O’Nolan 
eller som det skrivs på iriska, Brian Ó Nualláin.

Ohno, Kazuo, 1906–2010. En förgrundsgestalt inom den japanska dans-
formen Butoh som föddes under årtiondet efter japans nederlag i det andra 
världskriget. Massbombningarna av Tokyo och Yokohama och förödelsen 
efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki gav upphov till en estetik 
som tar sin utgångspunkt i den arbetande kroppen och omfamnar det för-
vridna och groteska. 

O’Nolan, Brian se Flann O’Brien

Palmstierna, Hans, 1926–1975, kemist och miljökämpe.

Palmstierna-Weiss, Gunilla, 1928–, scenograf, kostymtecknare och konst-
när. Var gift med Peter Weiss. Kom ut med sina memoarer Minnets spelplats 
(Bonniers, 2013).

Pasolini, Pier Paolo, 1922–1975, italiensk filmregissör, poet, författare och 
tänkare. Pasolini var en radikal röst i den italienska samhällsdebatten. Han 
bragdes om livet under oklara omständigheter. Salò, eller Sodoms 120 da-
gar (originaltitel: Salò o le centoventi giornate di Sodoma) (1975), är en 
av filmhistoriens svåraste filmer att betrakta. Den beskriver ett fascistiskt 
människoexperiment utfört på en grupp ungdomar. Filmens handling är fik-
tiv och bygger på en skrift av Marquis de Sade.

Pehrson, Ola, 1964–2006, konstnär.

Perrault, Charles, 1628–1703, fransk författare som grundade en ny litterär 
genre: sagan. Han utgick från muntligt berättade folksagor som i vissa fall 
var flera tusen år gamla. De mest kända är Le Petit Chaperon Rouge (Röd-
luvan), Cendrillon (Askungen), Le Chat Botté (Mästerkatten i stövlarna), 
La Belle au Bois Dormant (Törnrosa) och Barbe Bleue (Riddar Blåskägg). 
Charles Perrault var en stor inspiratör för bröderna Grimm.

Petersen, Anders, 1944–, är dokumentärfotograf och vid sidan av Christer 
Strömholm, en av de svenska fotografer som har störst internationell rykt-
barhet. 

Petersson, Axel Robert, 1868–1925, i Oskarshamn, skulptör kallad Döder-
hultarn. Känd för sina träffsäkra skulpturgrupper i trä som tecknar en realis-
tisk bild av livet i ett Sverige märkt av fattigdom. Han skildrar mönstringen 
hos militären, begravningar och besök hos fotografen.  

Pettersson, Anna, 1969–, är skådespelare och regissör, känd för sina radikala 
tolkningar av klassiska pjäser. Anna Pettersson är doktorand vid Stockholms 
konstnärliga högskola och sedan 2017 chef på Intima teatern.

Polhem, Christopher, 1661–1751, vetenskapsman och uppfinnare. Under sitt 
liv han Polhem med att förbättra gruvbrytningen, bygga slussar och kanaler, 
grunda en skola för ingenjörer och att utveckla ett universellt mekaniskt 
alfabet, som inspirerat konstnären Po Ultvedt till en serie rörliga skulpturer.

Pusjkin, Aleksandr, 1799–1837, rysk poet och nationalskald.

Rabelais, François, ca 1494–1553, läkare och författare. 1532 skrev han 
en bestseller genom att omarbeta en samling groteska folksagor om jätten 
Gargantua.

Reuterswärd, Carl Fredrik, 1934–2016, konstnär.

Rousseau, Henri, 1844–1910, var en självlärd fransk konstnär som länge 
försörjde sig som tullare och skatteuppbördsman.

Rousseau, Jean-Jacques, 1712–1778, filosof. Hans politiska filosofi inspire-
rade den franska revolutionen. Rousseau utvecklade tankar om utbildning 
och uppfostran där barnet sågs som en självständig individ som skulle få 
utvecklas efter sina förutsättningar.

Sade, Markis de var tänkare, revolutionär politiker, aristokrat och förfat-
tare, mest känd för sina ingående pornografiska skildringar. Han levde i 
Frankrike under åren 1740 till 1814. Han var en mycket kontroversiell per-
son och satt i fängelse och på mentalsjukhus i 32 år av sitt liv.

Sapfo, ca 630–512 f. Kr. Antik poet som levde på den grekiska ön Lesbos. 
Hon är mest känd för sina kärleksdikter.

Schultz, Bruno, 1892–1942, författare som skrev på polska. Mördades av 
nazister. 

Šedá, Katerina, född 1977 i Brno, är en tjeckisk konstnär som arbetar med 
konceptkonst och sociala frågeställningar.

Strömholm, Christer, 1918–2002, är den internationellt mest kända svenska 
fotografen. Christer Strömholm kombinerade ett starkt personligt bildspråk 
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med en talang för pedagogik. En hel generation fotografer födda på 1940- 
och 50-talet gick i hans skola. Christer Strömholms styrka som pedagog var 
att alla hans elever utvecklade väldigt olika konstnärskap.

SU-EN är en svensk Butoh-utövare utbildad i Japan och som sedan 1997 
driver SU-EN Butho Company, från Haglunds skola utanför Uppsala. 

Sundberg, Timo, 1958–2012 journalist, filmare, författare och dokumenta-
rist, gjorde en serie uppmärksammade radiodokumentärer om sin barndom, 
sin far och sin styvfar. Den första, Den som först viker med blicken är en råt-
ta, 1985, kom till i samarbete med Nils Claesson. Radiodokumentär, länk: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=5051856 
(Obs – felaktig information på SRs hemsida. Timo är ensam upphovsman 
till de andra programmen.)

Tarkovskij, Andrej Arsenjevitj, 1932–1986, filmregissör, författare och skå-
despelare.

Trotskij – Lev Davidovich Bronstein, kallad Leo Trotskij, 1879–1940, född 
i Kherson, Ukraina, var en av organisatörerna bakom bolsjevikernas maktö-
vertagande i Petersburg i Ryssland, november 1917. Leo Trotskij ledde och 
byggde upp Röda armén under inbördeskriget och under 1920-talet kom 
han i opposition till Josef Stalin. Trotskij gick i exil 1929 och mördades 
1940 i Mexiko. Värdparet i Mexiko var konstnärsparet Diego Rivera och 
Frida Kahlo.

Tunbjörk, Lars, 1956–2015, fotograf, vars bok om Sverige, Landet utom 
sig, med texter av Göran Greider och Thomas Tidholm, (Journal, 1993) gav 
en ny dimension till bilden av Sverige.

Turing, Alan, 1912–1954, var en pionjär i att utveckla logiskt tänkande ma-
skiner och metoder för att knäcka den kod, Enigmakoden, som den nazi-
tyska försvarsmakten använde under andra världskriget. Han var med om 
att efter en polsk förebild konstruera de första fungerande datorerna. Efter 
andra världskriget betraktades Alan Turing på grund av sin homosexualitet 
som en säkerhetsrisk av de brittiska myndigheterna. Han dömdes till kemisk 
kastrering och tog sitt liv genom att bita i ett förgiftat äpple. En inblick i 
Turings liv ges i filmen The Imitation Game, regi Morten Tyldum, 2014.

Ullman, Micha, 1933–, israelisk konstnär

Ultvedt, Po, 1927–2006, konstnär, var en nyckelperson under Moderna Mu-
seets första år där han deltog med egna verk och filmer i nästan alla tidiga 
utställningar: Rörelse i konsten, 1961, Hon– en katedral, 1966, av Niki de 

Saint Phalle, Jean Tingely och Po Ultvedt. Hans animerade film Nära ögat 
från 1958 var ett av de första verk som visades på Moderna Museet i Stock-
holm.

Weiss, Peter, 1916–1982, författare, konstnär och experimentfilmare. Jag 
tycker att hans böcker Brännpunkt och Diagnos som finns samlade i boken 
Exil (Albert Bonniers förlag, 2016) ska läsas. Boken är också illustrerad med 
hans collage.

Welin, Karl-Erik, 1934–1992, svensk kompositör och modernist.

Wittgenstein, Ludvig 1889–1951, är en av de stora filosoferna under 
1900-talet. Läsvärt av Wittgenstein är hans Filosofiska undersökningar som 
är fulla av infall och spekulationer.

Åkesson, Birgit, 1908–2001, dansare, koreograf och dansforskare. Hon kan 
sägas ha grundlagt den moderna dansen i Sverige. Känd för sina soloföre-
ställningar men koreograferade också för Kungl. Operan, det mest kända 
verket är koreografin till Aniara. Länk till filmen Det moderne formsproget, 
om Birgit Åkesson, NRK, 1965: https://tv.nrk.no/serie/ballettens-historie-
og-estetikk

Öijer, Bruno K, 1951–, poet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=5051856
https://tv.nrk.no/serie/ballettens-historie-og-estetikk
https://tv.nrk.no/serie/ballettens-historie-og-estetikk
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BILDFÖRTECKNING

(Om inget annat anges är bilderna författarens.)

Omslagsbilden. Skinnet till Mjölkflickan/Zombien. Texturen som täcker den 
virtuella dockan som animeras i med motion capture teknik i filmen Epilogs 
slutscen.

s. 22–23. Skuggmaskinen. Fotografi från utställningen med samma namn på 
Tegen 2 mars 2013.

s. 58. Teckning föreställande katten Obama oktober 2011.

s. 62–63. Teckningar av lejon i rörelse. I Chauvetgrottan finns Europas äldsta 
bevarade figurativa bilder. De beräknas vara mellan 35 till 40 tusen år gamla. 
Bild: Getty images.

s. 64. Båda bilderna är tagna i Tokyo augusti 2014. Kvinnan i den nedre bilden 
är en robot från utställningen i Museet för innovation och teknik.

s. 72–73. Trivseltorget i Tanto julen 1972.

s. 92–93. Hornsgatan 55, 1971.

s. 94. Fredhällssparken 1948. Bild: KW Gullers /Nordiska Museet.

s. 95. Övre bilden: Nils Claesson sommaren 1974. Nedre bilden: Till höger 
Sebastian Derkert och till vänster stående Timo Sundberg. Gemensam läsning 
av tidningen Puss i familjen Derkerts kök på St: Paulsgatan 35b.

s. 96–97. Nils Claesson på Tranebergsbron den 26 juni 2012 under inspelning-
en av filmen sliN. Foto Dan Lageryd.

s. 98–99. Utsikt från pojkrummet, Tantogatan 59. Våren 1973.

s. 100–101. Utsikt över Quaanaq, Thuledistriktet Grönland sommaren 1989. 
Långt bort i horisonten syns Kanada svagt.

s. 126–127. Östermalm, Stockholm. Bild: Lennart af Petersens/ Stadsmuseet.

s. 128. Ostbågar utanför Skeppargatan 25b 1998.

s. 129. Vapensköld utan vapen. Interiör från Östermalm. Bild: Lennart af  
Petersens /Stadsmuseet.

s. 134–135. Siri Derkert blästrar fram ristningar i betong. 1965. Bild: TT.

s. 154–155. Toteninsel målning av Arnold Böcklin 1880. Bild: Metropolitan 
Museum of Art.

s. 161. Taki tittar in genom köksdörren. Odensala 1981.

s. 162–163. Taki i köket på Tantogatan 59, 1980.

s. 164. Taki med tavelram, 1981.

s. 165. Taki i sommarklänning med vännen Ulla Thorell. Bilden tagen i Stafs-
näs sommaren 1965.

s. 166–167. Taki i trädgården. Odensala 1980.

s. 168–169. Sista bilden på Taki sommaren 1986. Till vänster barnbarnet 
Joanna, i mitten Taki med sjal om huvudet och till höger Katarina Eismann.  
Augusti 1986.

s. 187. August Strindberg Celestografi 1893–94. Kungliga biblioteket.

s. 188–199. August Strindberg. Fotogram av kristallisation 1892–96. Kungliga 
biblioteket.

s. 202–203. Teckningar från Spöksonaten 1995.

s. 208. Teckning av Spöksupé, Spöksonaten 1995.

s. 210–211. Bakgrund till stad. Spöksonaten 2007.

s. 212. Fröken Adèle. Hon skär sig i armarna.

s. 213. Studenten. Han kammar sig hela tiden.

s. 214–215. Den stora branden.

s. 232–233. Dockor föds bit för bit. Ondřejs Zikas studio i Prag december 2014.

s. 234–235. Ondřej Zikas studio i Prag december 2014.

s. 236. Eugène Atget. Coin rue de Seine 1924.

s. 250–251. Studenten till höger och direktör Hummel i rullstol. Dockor Lisa 
Björkström. Design Nils Claesson.

s. 252–253. Mjölkflickan som Zombie.
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s. 254–255. Papegojan i Folkets fängelse. Ur filmen Prolog.

s. 256. Hummel.

s. 262–263. Avrättning av Hummel i Folkets fängelse. Ur filmen Prolog. Mjölk-
flickan är fångvaktare och bödel.

s. 268–269. Mjölkflickan hänger tvätt. Ur filmen Epilog.

s. 300-301. Mjölkflickan som Zombie, ur filmen Milkmaid. Allt vi se som klär 
hennes kropp är det som ligger som ett skal på bokens omslag.


