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Närbild 

 
Det är ett tankesätt, som ibland får makt med diktarne själfve, så att de tvifvla, 

om det är något värde med deras kall och börja känna sig icke längre behöfliga; 

liksom en händig slöjdare skulle känna det, då någon kommit och funnit ut 

en maskin, som gör allt hvad han kunde göra, och därtill bättre. Diktens tid 

är förbi, och vetenskapens är inne.  

Hans Larsson – Intuition 

 

PROLOG 

Ni blickar in i mig. Jag står vid min säng och försöker sätta en bild. Lampan lyser svagt 

vid bordet och ljuset är dovt. Det är en mer intim bild nu, närmare mig än tidigare. 

Jag har en känsla i bröstet av att något vill komma ut men jag vet inte riktigt vad. 

Ovissheten jag nu är van vid. När jag kryper ner under täcket känner jag först 

ingenting. Men sen kommer mamma in och sätter sig bredvid. Det finns något 

betingat med den här situationen, en mor och son när det är läggdags. Kameran som 

står framför gör också något, den säger till mig att någonting står på spel. Du har det 

här tillfället just nu, säger den, nu när jag är på och allting är fixat. Nu ska filmen och 

livet mötas igen. 
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Bild från filmprojektet ME 

 

INTRODUKTION 

Bakgrund 

Ett filmprojekt fick sin början när min mamma påbörjade en behandling för sin 

sjukdom ME/CFS hösten 2016. Min mamma har varit sjuk i 9 år och har sedan dess 

inte kunnat arbeta och varit beroende av att min pappa försörjer och hjälper henne. 

ME innebär främst (och förenklat) att du har en väldigt begränsad energiproduktion. 

Din kropp kan inte återhämta sig från ansträngning och om du överanstränger dig så 

får du ofta svåra influensaliknande symptom. 

 

När mamma började behandlingen kände jag att det var något som gled mig ur 

händerna. Var det vi, våra relationer och våra liv som kändes frånvarande för mig? Jag 

började tänka på att närma mig mamma och hennes situation. Åkte till henne och 

filmade lite när vi pratade. Det blev lite blandat mellan en intervju-situation och ett 

mer öppet samtal. Det började formas en idé i mitt huvud som byggde på att sätta upp 

en tidsbegränsning och en intervall. Vi skulle träffas varje månad och prata framför en 

kamera. Vad vi pratade om var från början mer centrerat kring mammas sjukdom men 

med tiden gled konversationerna in på allt möjligt. Jag började själv berätta om mitt 

liv, och dessa tillfällen blev en viktig del av vardagen där vi fick utrymme att prata och 

sammanfatta saker för mig själv och inför en kamera. 

För mig blev det också ett utforskande av filmisk praktik. Att själv sitta framför 

kameran och vrida och vända på den situationen. Jag märkte hur jag som människa 
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och arbetsmaterial reagerade på hur jag arbetade med projektet. Jag experimenterade 

med kontroll och översikt, jag har tillexempel under långa perioder inte tittat på 

filmmaterialet som vi samlat in. Jag ville tappa bilden av mig själv på duken och bara 

förhålla mig till inspelningssituationen och min fantasi för att kunna överraska mig 

själv. Just överraskningen har varit central för mig i detta projekt, den har inneburit en 

chans för mig att få se. 

 

Metod och material 

Den här uppsatsen består av en samling texter som jag skrivit under tiden jag arbetat 

med detta filmprojekt och relaterar till tankar och idéer som jag känt ett behov av att 

formulera. Texterna ligger kronologiskt i den ordning de skrevs, över en period på 

cirka 2 år. Texterna är hämtade från mobilanteckningar, utdrag från min produktions-

loggbok, skriv-övningar, samt nedtecknade reflektioner skrivna för denna uppsats. Jag 

ser på texterna som dokumentära spår att följa. Min utgångspunkt har varit att arbeta 

med textmaterialet på samma sätt som jag jobbar med filmat material. Jag har därför 

begränsat mina möjligheter att ändra på eller skriva om texterna. Jag har tillåtit mig att 

klippa bort meningar och stycken men inte skriva dit nya. Jag har rättat stavfel men 

behållit förkortningar och slang från tillexempel mobilanteckningar. Jag har också 

mellan texterna placerat citat från referenser som jag haft i mitt arbete och tänkande 

de senaste åren. Citaten är tänkta att visa mina inspirationskällor i dialog med mina 

texter. I slutet av uppsatsen har jag tillfört ett index som i kronologisk ordning anger 

citatens källor med sidhänvisningar.  

 

Min önskan med denna samling texter är att uttrycka resonerande kring och i en 

praktik genom tiden. Dokumenten blir som ledtrådar och skapar tillsammans en större 

kropp. En avgränsad kropp både i sitt innehåll och i tiden, som går att undersöka och 

sammanfatta. Det blir också ett sätt för mig att se materialet, och under det sista 

kapitlet ”Eftertanke” försöker jag sammanfatta vad jag ser när jag läser, efter skrivandet 

och ihop-samlandet av dessa texter. 
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Diabild på mamma 

 

In front of the photograph of my mother as a child, I tell myself: she is going to die: I 
shudder […] over a catastrophe which has already occured. Whether or not the subject is 
already dead, every photograph is this catastrophe. 

Roland Barthes – Camera Lucida 
 

Jag tänker verkligen med pennan, eftersom mitt huvud ofta ingenting vet om det 
som min hand skriver. 

Ludwig Wittgenstein - Särskilda anmärkningar 

 

EN SAMLING DOKUMENT 

Min farfar dog på midsommarafton 

Efter dans och sång vid midsommarstången går jag tillbaka mot sommarhuset. När jag 

kommer fram går jag in i köket för att göra en potatissallad. Jag möter pappas blick, 

hans ögon är tårfyllda och han kramar om mig. Han säger att hans pappa är död. 

 

Jag förstår inte hur det händer, men vi samlas tillsammans och kramas och gråter en 

stund. Min äldre bror Vilhelm, min yngre syster Ellen, min mamma och min pappa 

och jag. Jag känner en impuls att hämta kameran. Jag filmade ju nyss när alla var glada, 

tänker jag. Pappa får ett telefonsamtal, det är hans syster. Jag går till kameran, sätter 

på den och rör mig tillbaka mot köket. Jag glider genom köket där det är mycket folk 

i omlopp ut mot farstun. Hans ryggtavla hulkar sig. Han säger att farfar ville dö, att 
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pappa också ville att han skulle dö, men ändå känns det så konstigt. Jag mår illa. Jag 

tänker att detta är en tveksam aktivitet. Att filma sin far när hans egen far just gått 

bort. Jag borde inte stå här och gömma mig bakom en kamera, jag borde vara ledsen 

och gråta. Samtidigt känner jag en nyfikenhet, jag filmar och det händer någonting 

framför mig, någonting viktigt och stort. Jag njuter och skäms. 

 

* 

Några ord om en filmande människa 

Berättelsen ovan beskriver mitt första betydelsefulla möte med en dokumentär process. 

De utmaningar och överväganden som jag ställdes inför då har på många vis kommit 

att forma mitt fortsatta arbete som dokumentärfilmare och fotograf. Känslorna som 

kom då krävde en motreaktion, en filmskapande process där jag använde ett material 

både för att inför andra få uttrycka mig men också för mig själv att förstå och hantera 

att min farfar hade gått bort. I efterhand kan jag också se fler anledningar till varför 

denna process blev så viktig för mig just då. Jag var då nyligen inspirerad och uppfylld 

av idéer om film som dokumentation, som ett sätt att få spara små minnen och idéer, 

små bitar av mig själv. Jag är en funderare som aldrig har skrivit dagbok eller på annat 

sätt systematiskt sparat mina tankar genom livet. Jag hade dock filmat både som barn 

och tonåring. När jag blev äldre började jag tänka på dessa filmer som ett sätt att titta 

tillbaka på mitt liv. 

Allt detta har på ett sätt med döden att göra. Jag insåg det inte då men när farfar dog 

hade jag börjat förhålla mig till en rädsla för att saker ska försvinna, och jag satte ett 

stort hopp till filmen som ett sätt för att hantera denna rädsla. Filmprocessen blev 

därmed en slags terapi. Samtidigt visade den mig en föraning av den komplexitet som 

fanns i att skildra livet genom filmens form. Känslorna som kom, överväganden som 

krävdes och behovet av ett förhållningssätt som kändes ärligt och sympatiskt. 

 

* 
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Kroppen 

Varför vill jag inte skriva just nu? Jag känner mig lite trött på språket. Att formulera i 

ord vad jag vill uttrycka. Jag dras till att samtala om allt möjligt när jag stöter in i folk, 

men sen blir jag lite trött på mig själv efteråt. Jag säger bara samma saker om och om 

igen även fast jag tänker att jag inte ska göra om det när jag precis har gjort det. Känner 

mig kanske lite tråkig på grund av det. Att jag inte kan stampa loss från min kropp. 

Min kropp mår, tänker, uttrycker sig och jag hänger med. Jag åker och filmar mina 

föräldrar varje månad och hoppas att det går bra. För jag vet inte riktigt hur det går, 

jag kan inte stampa loss från projektet heller. Det har kommit att bli en del av min 

kropp just nu. Mitt mående tar över. Jag mår fint, men är ledsen och nedstämd till och 

från. Filmprojektet har börjat handla även om mitt eget mående. Jag vet inte om filmen 

handlar om mitt eget mående men filmprojektet gör det. Jag mår fint, jag ser fram 

emot en massa saker. Jag känner att jag blir uppskattad av folk runt mig. Men jag är 

ledsen och nedstämd till och från.  

 

Nu tog jag fram mitt anteckningsblock och tittade. Det står att jag ska utveckla 

övergången till film från filosofi. Det borde jag sannerligen. Men jag vill inte. Jag 

kommer bara skriva något som känns fel. Jag litar inte på mig själv att börja skriva. Till 

mitt framtida skrivande jag: tänk efter, kan du verkligen stampa loss från din kropp? 

 

* 

En fin kväll 

Det var en jättefin kväll. Pappa stod ute på altanen och skruvade ihop ett lock till 

toalettsystem-containern. Jag filmade mig själv när jag gick och kissade bredvid ett 

träd. Sen filmade jag pappa på håll en stund. Så satte sig pappa ner och vilade. Då gick 

jag ner och satte kameran framför honom. Han stirrade tomt ut i luften. Han kunde 

säga små kommentarer om livet, men för det mesta satt han tyst och vilade. Jag kände 

att det var så himla skönt att inte sitta där med honom framför kameran. Jag kunde 

gömma mig här bakom, jag känner mig så säker här. 

 

* 
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Idéer på telefonen 

Jag ska börja införa ritualer som gör mig till en mer formbar person. Ritualer hjälper 

att granska hur verkligheten är komplex och hur jag är ett något som inte är bestämt 

utan förhandlingsbart. 

 

Skriva 10 min varje kväll? 

 
Utmaningen med dokumentärt arbete är att förstå hur det man gör är selektivt. Både 

som en metod för hur man jobbar och varför man väljer en viss metod. En sådan insikt 

kan aldrig vara fullständig. 

 

Tidsperspektivet i Antz (Eric Darnell, Tim Johnson, 1998) gör att människans fot går 

i slowmo men insekternas tid i "realtid" för oss som mänskliga åskådare. 

 

Att upplevelser i relation till att bli äldre känns som nya och unikt förvärvade 

erfarenheter men låter så sinnessjukt enfaldiga när man talar om dom. 

 

"Jag skulle hellre va ensam hela livet än att rulla upp mina byxor" - Pontus Gotting 

2017-07-27 

 
Alla uttryck människan har är teknologi. För att uttrycka sig måste man alltid låsa fast 

sig i den formens bojor. Gäller att vada med armbågarna ut, slå sig mot väggarna etc. 

Flosk. 

 
* 

23:e September 

Kommer duschar av tvivel emellanåt. Kommer på att det är himla svårt med film. Vill 

att det ska vara enkelt, att jag bara ska kunna leva och att det blir. Men så är det kanske 

inte. Jag måste upp på hästen. Men kan det skada? Eller det påverkar ju åtminstone, 

det vet jag ju. Någon frågar om jag inte bara skjuter upp saker, kanske, men det är ju 

inte bara det. Jag har ju en idé. Finns den enbart för att jag skyddar mig själv? Jag tror 

inte det, men vet inte. Har ändå lite svårt att förklara vad det här med att kurera min 
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bubbla innebär, hur exakt det påverkar. Men det är något i att jag vill åt en viss typ av 

avslappning, eller jag vet inte vad jag ska kalla det. Men något slags tillstånd som jag 

kommer åt ibland. Jag vet inte, det kanske inte ens existerar det där tillståndet, att jag 

någonsin skulle kunna släppa på min självmedvetenhet; Så allt är bara skådespeleri, 

men det kan man ju säga om livet också. Man måste alltså försöka säga något mer, 

något mer specifikt. Ta kommando över hur man närmar sig skådespeleri, kanske 

försöka knuffa sig själv eller ramla någonstans. Är det det som händer ibland när jag 

känner att det kom något jag inte var beredd på, att det blir någon kortslutning mellan 

min medvetenhet och mitt varande som slår ut gnistor för ett ögonblick. Jag vet inte. 

 

* 

While here a new thoroughfare was being prepared for the most fashionable Paris, 
one of the oldest arcades in the city has disappeared - the Passage de I'Opera, 
swallowed up by the opening of the Boulevard Haussmann. Just as that remarkable 
covered walkway had done for an earlier generation, so today a few arcades still 
preserve, in dazzling light and shadowy comers, a past become space. 

 
Walter Benjamin – The Arcades Project 

 

Passager 

Vad är passager i livet? 

Kan vi skapa passager och låta dem bli monument, fasta strukturer som håller våra liv 

i skepnad och låter oss beskåda dem? 

Kan vi sammanfatta dem på något sätt, kan vi lära oss något från passagerna? 

 

* 

Bravur 

Jag målar upp filmen framför mig. Den välver fram med breda, mjuka och svepande 

drag i min fantasi. I min fantasi har inte filmen någon handling. Den är fylld med en 

skärva av den meningsfullhet som ryms även i mig, men den handlar inte om 

någonting. Den bara är, den säger samma sak som mitt bröst säger mig. I min fantasi 

är inte min film något som kan diskuteras som viktig eller oviktig. I min fantasi går 
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den inte att värdera. Pappa säger ofta när jag är liten, att ett människoliv inte går att 

värdera i pengar. I verkligheten är min film aldrig mer än ett objekt, och oavsett hur 

den talar till någon så kommer den aldrig att nå det bröstet såsom mitt bröst en gång 

talat. Den kommer värderas som äpplen på torget. Det är den verkligheten jag måste 

hantera med sån bravur, att det inte ens märks att jag anstränger mig. 

 

* 

Nu är det det här jag gör 

Nu är det det här jag gör. Jag är fylld med så många blinda punkter och det har jag 

börjat uppskatta. Det är en kritisk tidpunkt nu. Jag har börjat gå in i materialet. Jag 

har börjat bli det. Jag fylls upp av det och blir nästan lite som ett farligt djur av det. 

Det fyller mig med hybris och förtvivlan och jag lever i en slags omtumlande tid. Jag 

hade på ytliga plan gett upp drömmar och nu visar sig de djupa drivkrafter som är 

girigare än förr. Ingenting av det jag skriver just nu verkar speciellt sant för mig. 

 

* 

Svaghet 

Jag har ett begär att se och visa svaghet. Men jag tror inte jag klarar av att se svaghet 

egentligen. Jag tror att det är något fint, men det är något hemskt. Vi gömmer den för 

att den gör för ont. Vi är för ensamma egentligen. Varför ska jag då gå in i det? 

 

* 

Neurath has likened science to a boat which, if we are to rebuild it, we must rebuild 
plank by plank while staying afloat in it. The philosopher and the scientist are in the 
same boat.  

Willard Van Orman Quine – Word and Object 

 

Ovissheten 

Det måste vara spännande. Det måste finnas något som inte går att tänka ut. Jag vill 

åt förundran. För det behövs ovissheten. Men ovissheten gör ont. Det är risken som 

får det att kännas spännande, och det är upptäckten av det som inte gick att utsäga i 

förväg som ger förundran. För att öppna upp behöver man en form, en form som står 
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som ett hus i väder. Slits av regn och vind och läcker överallt. Jag springer sen runt och 

lagar bäst jag kan, men jag kan inte vara överallt. 

 

* 

Misslyckande 

Om man alltid misslyckas kan man då försöka göra fel sak så att man lyckas med 

motsatsen - som man bara låtsades att man inte ville lyckas med? Kanske är min metod 

som Neurath’s skepp fast jag skiter i att försöka laga det, till slut läcker det in och 

sjunker. Då har livet fyllt mitt skepp. 

 

* 

Lifvets hemlighet är som en fågel i skogen. Håll dig icke bland dem som rusa fram 
oskickligt och vilja hafva honom lefvande eller död. Du skall nalkas försiktigt och hålla 
dig stilla – så får du höra honom sjunga!  

Hans Larsson – Intuition 

 

Ambitioner 

Det jag gör är så futtigt, det är det minsta en kan göra. Mina ambitioner är enorma. 

Jag vill göra det största som finns. Jag tror ibland att jag kommer hitta det i mitt lilla, 

den största poängen som finns överallt men som alltid rymmer från en. Det går inte 

att jaga den eller att säga den rakt ut. Det går bara att stå och vänta länge och tålmodigt. 

Kanske kommer den där poängen finnas där i materialet och så får någon syn på den. 

 

* 

Att sätta punkt 

När slutar vi filma? Den tidpunkten infinner sig förr eller senare och av många olika 

anledningar. Ibland ter sig verkligheten på ett sådant sätt att ett naturligt slut infinner 

sig. Ibland har vi anpassat verkligheten själva på ett sådant vis, ibland så har vi anpassat 

filmprojektet på ett sådant vis att ett slut infinner sig. Min erfarenhet är ofta en 

kombination av ovan, men jag måste luta mig på något för att kunna ta beslutet. Att 

avsluta ett filmande kan vara ett oerhört svårt beslut. När jag har nästlat mig in i någon 

vrå av verkligheten och låst upp nycklar, då finns det inget slut på meningsfullheten. 
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Den finns där i så många spår och nyanser och perspektiv att jag behöver något att luta 

mig mot. 

 

* 

In front of the lens, I am at the same time: the one I think I am, the one I want others 
to think I am, the one the photographer thinks I am, and the one he makes use of to 
exhibit his art. 

Roland Barthes – Camera Lucida 

 

En lampig slutbild 

Nu är det slut. Nu släpper jag taget? Det känns som jag faller lite. Är det mitt ansvar 

som försvinner? Att inte längre behöva gestalta något på ett rättvist sätt. Fast det större 

ansvaret finns ju kvar: att klippa filmen. Det kanske är det ansvaret som kommer 

krypandes nu. Eller snarare känslan av ansvaret. Fast mest känns det nog läskigt därför 

att jag tror att jag kanske har misslyckats nu. Att jag inte gjort ett bra och värdigt slut. 

En lampig jävla slutbild. Det började lampigt och slutade lampigt. Typiskt ändå. I 

mitten fanns livet. I ändarna fanns knutarna och ramarna och väggarna och mindre 

frihet därmed? Jag hoppas jag kan göra något av detta som inte bara blir gulligt dravel 

när jag sitter och gråter och larvar mig. Otroligt hur mkt jag gråter och hur ynkligt, 

det är så jävla smärtsamt att falla ihop sådär och känna att jag blir skulpterad av en 

låtsaspublik att nu är jag en sån tönt. Jag borde vara glad jag har fan lyckats genomföra 

det största filmprojektet i mitt liv men så känner jag "jag kunde gjort mer", "andra gör 

mer". Krav på en själv behöver regleras kanske. Låt mig vara lite nöjd. Låt mig inte 

bara se hur jag misslyckats. Fan, jag har nog misslyckats. Men det vet jag inte än. 

Ångest, glädje och hybris det skakar en i tango-shortsen. 

 

* 

Nya sätt 

Nu har vi slutat att filma. Jag bad om att vi skulle sitta tysta i några minuter på slutet, 

minneskortet hade fyra minuter kvar, när det stod noll minuter gick jag fram och 

stängde av. Det var en kuslig känsla att veta om att vi satte punkt nu. Livet för oss båda 

fortsätter ju, och massor av saker är ofärdiga, outredda. Men vi skulle inte reda ut allt, 
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vi skulle se vad det här experimentet gjorde med oss, vad vi hann reda ut och på vilket 

sätt det hände. Efter det får vi hitta nya sätt. 

 

* 

Honung i yoghurt 

Det skapades en relation mellan film och liv. Den är upptäckbar men går inte att förstå 

helt. Det går inte att dra en gräns mellan vart film börjar och liv slutar. De relaterar till 

varandra lite som honung i yoghurt. Vi kan se båda två men inte se igenom, när vi 

försöker lyfta upp och titta så smetar det ihop sig på nya sätt. Vi lever våra liv som små 

berättelser, vi försöker särskilja våra kroppar från sig själva och placera dem i tiden 

(som är evig). I mötet med kameran blir det mer påtagligt. 

 

* 

Distans 

Tog en paus på några veckor. Det behövdes för att jag kände mig dels så inne i ”filmen” 

att jag inte kunde skapa distans. Efter att jag kom tillbaka till arbetet och började titta 

på materialet så blev jag väldigt tagen. Jag grät när jag såg oss förväntansfulla i början 

av filmandet, jag visste ju nu att hon inte skulle bli frisk. 

 

* 

Artefakten 

För projektet så finns det ett narrativ kring hur vi har förhållit oss till det, hur det har 

växt och hur det har påverkat oss. Det finns en berättelse om projektet. Filmen är en 

annan sak men relaterar till projektet på det sättet att projektet finns i filmen. Filmen 

blir en berättelse som jag får forma som jag vill. Filmen handlar också om livet, våra 

liv. Våra liv sipprar in i filmen, oundvikligen. Det är en del av allt skapande, att det 

sipprar in liv. Det är nästan som att en kunde förstå skapande och artefakter som just 

det, att ge liv till ett ting. Detta gäller även våra möten med dessa skapelser, att vi 

genom att ta del av och möta dem ger dem liv. På detta sätt kan man säga att allt 

skapande är dokumentärt och fiktivt på samma gång. Det finns alltid den här 

relationen mellan konstruktion och liv. En ruta som inte fångar livet i sitt pågående 
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utan snarare stannar upp ett pågående liv och sträcker ut ögonblicket för att se vad som 

skapas där. I denna ruta har jag befunnit mig. Jag har försökt att vara öppen för att 

befinna mig i den stunden. Även när jag har misslyckats med det och inte riktigt varit 

där, så har det blivit en sanning i sig. Det finns där i filmrutan, brutal i hur den 

konstaterar dessa små nyanser. Den framhäver minsta rörelse. 

 

* 

To photograph is to appropriate the thing photographed. It means putting oneself 
into a certain relation to the world that feels like knowledge - and, therefore, like 
power.  

Susan Sontag – On Photography 

 

Maskinen 

När kameran står i ett rum så känner jag hur den pockar på min uppmärksamhet. Det 

är min relation till kameran som gör det, min uppfattning av vad den är för typ av sak 

och vad den kan göra med mig och andra i världen. 

 

* 

Det som är 

Jag har suttit i en och en halv vecka och tittat igenom material, sorterat och fnulat på 

olika spår. Försökt se hur vi utvecklas som karaktärer i filmen. Fiktionaliserat mig och 

mamma och pappa, vi som finns i rutan. Jag sorterar samtalen på karaktärer och deras 

spår, jag gör post-it lappar med nyckelscener som jag kan ordna runt med. Nu har jag 

och mamma börjat prata om oss själva som karaktärer i filmen. Jag oroar mig (i filmen) 

för att vi målar upp en yta framför kameran, att vi är för ”fina och snälla”. Jag ser hur 

jag långsamt förstår vem jag kan få visa upp, att jag kan få visa upp vad jag vill. 

 

* 

Motståndet inför dramaturgi 

Jag sitter och läser en bok om dramaturgi. 

 

* 
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The religion of ancient Egypt, aimed against death, saw survival as depending on the 
continued existence of the corporeal body. Thus, by providing a defence against the 
passage of time it satisfied a basic psychological need in man, for death is but the 
victory of time. To preserve, artificially, his bodily appearance is to snatch it from the 
flow of time, to stow it away neatly, so to speak, in the hold of life. 
 

André Bazin – The Ontology of the Photographic Image 

 

Teknologisk frälsning 

På 90-talet byggde mänskligheten små filmkameror så att vi kunde börja filma saker 

med synkljud. Mina föräldrar filmade mig och mina syskon när vi sprang runt och 

lekte, dansade. Pappa satte sig ner och intervjuade mig när jag var fyra år. Är du en 

lycklig gutt? Jag visste inte vad ordet betydde. 

 

När jag fyllde 27 år började jag filma mina föräldrar. Jag vet att jag inte kan föreviga 

människor, men jag vill ändå inte tro på det. Jag vill att teknologin ska frälsa oss. Jag 

läser om Jesus liv på wikipedia. Jag byter ut hans namn mot ”Filmen”: 

 

Genom att ansluta sig till [Filmen] blir därför människan enligt [filmisk] tro 
en del av den nya kropp som skall bestå i evighet, [Filmisk] kropp; vi skall leva 
om än vi dör (Joh. 11:25) 

  

Enligt [filmens] lära är det detta som den [filmiska] frälsningen består av, 
eftersom [filmandet] – symbolen för döden med [filmen] – inleder den kamp 
med syndens krafter inom människan som, menar man, skall sluta i samma 
nederlag och samma triumf som för [filmen] – i död och nytt liv.  

 

* 

Manligheten 

Att kunna identifiera sig som en människa, att kunna ansluta sig till rörelsen framåt. 

Att kunna känna att jag är en del av en kraft som är till det bättre. Senaste åren har jag 

mest känt att jag är en del av problemet. Det som måste tvättas bort. Försöker 
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kompensera med att vara lite mindre av allt, men det är svårt för det spritter i benen. 

Senaste tiden har jag kanske börjat blomma ut igen? 

 

En ros är en ros är en ros. Men så är inte alls fallet om jag i min identitet (”jag är en”) 
förhåller mig till mig själv. Det märkliga ting som är jag behöver ingen mångfald för 
att upprätta en skillnad; det bär skillnaden inom sig när det säger: ”jag är jag”. 
 

Hannah Arendt - Tänkande och moraliska överväganden 

 

* 

Mellanrum 

Jag har landat i ett litet mellanrum. På ena sidan om mig är det ett arbete som är gjort 

och på andra sidan är det ett arbete som kvarstår. Här har jag grävt ner mig. Det känns 

så onaturligt allt det här. Omringad av maskiner. På västfronten låg människor med 

sina maskiner och vakade på varandra, de dödade varandra med maskiner. De låg där, 

de levde där, nedgrävda bland maskinerna.  

 

Nu när det var ett tag sen jag filmade känns det som att jag inte känner kameran längre. 

Den var min kompanjon och nu är det en främling igen. Mannen på bilden är en 

främling. Spöklikt tecknar han upp sig. Det går inte att nog poängtera skillnaden 

mellan att tänka något och göra något. Kameran dödar allt den ser, skapar ett icke-

levande litet hölje som vi känner vördnad inför. Det är på ett plan en lek, vi leker med 

det här höljet och testar saker med det. Vi testar att spegla oss, att spegla andra. Vi 

bygger upp små världar innanför höljet. Men det sker brott, när vi inte längre skiljer 

på höljet och livet, gränser suddas ut och leken blir till allvar. En tidigt ställd fråga kan 

verka dum, försiktig, en tidigt ställd fråga kan verka onödig. Men sen bryts något upp 

och situationen, verkligheten, blir till en ny plats.  

 

Nu slås jag av hur dött det där höljet är, hur höljet behöver oss för att leva. Människan 

ville fånga livet och gav liv till maskinerna, nu är vi hopplöst beroende av varandra. Jag 

tror maskinerna gjort mig olycklig, därför ska de rädda mig. 
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* 

Frankrike 

I höstas åkte jag och Erik Lindeberg till Frankrike och filmade landskapsbilder på 

16mm film. Det var som något öppnade sig i mig, något om hur jävla kul det kan vara 

ibland. Vi kan göra saker. Vi kan dansa med maskiner! 

* 

By the power of photography, the natural image of a world that we neither know nor 
can know, nature at last does more than imitate art: she imitates the artist. 

 
André Bazin – The Ontology of the Photographic Image 

 

Grumlighet 

I grunden finns det alltid något suggestivt med porträttet. Vi kan trots vår kunskap 

och kritiska blick inte fullkomligt skilja på bilden och varelsen. Också varelsen kan inte 

förstå hur den medieras, vi kan inte greppa hur vi blir till igen i ett hölje. Det sker 

något i tre led. Ögonblicket, registreringen som blir höljet, och den levande blicken 

som möter detta. När vi kopplar ett motiv till något levande uppstår en sorts 

grumlighet i vår relation till bilden och verkligheten. Det är den här grumligheten som 

jag intresserar mig för, jag vill dra fram den och låta den rasera mig, jag vill veta vad 

den säger om mig. 

 

* 
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Bild från Yuri Ancaranis utställning ”Sculture”, Kunsthalle Basel 

 
Att livet finns inom språket, inom teknologin – just i den meningen att det är det 
enda som fortsätter att leva, som pågår, efter att vi har dött – har börjat växa fram 
som en oöverstiglig fundering för mig. 

Erik Bünger, 2013 

 

EFTERTANKE 

När jag nu har skrivit, spårat och samlat ihop dessa texter är det som att se en skulptur 

ta form framför mig. Någonstans i ett tidigt skede skrev jag frågan ”Kan vi skapa 

passager och låta dem bli monument, fasta strukturer som håller våra liv i skepnad och 

låter oss beskåda dem?”. Det känns nu i efterhand som något centralt för mig. Det 

handlar om det skapade och det levande, hur vi kan se oss leva genom det skapade. 

När vi bygger något så kan vi beskåda det, och förstå att det är våra händer som har 

byggt upp det vi beskådar. Detta ting säger något om oss, det finns nu ett ”något” som 

inte är du och är du på samma gång. Vi kan gå runt det eller inuti det eller bredvid det, 

vi lever nu tillsammans med det. Tinget blir en del av hur vi presterar oss själva inte 

bara i hur vi beter oss som sociala varelser utan också i hur vi uttrycker oss genom våra 

relationer till artefakterna. Både de artefakter vi förknippar med oss själva och de andra. 
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Precis som språk blir artefakterna en länk till andra varelser, dem blir också språk. 

Språket är inte vi, det är något externt som vi lever med. Vi försöker tämja det och däri 

ligger våran förhoppning om frihet. Jag undrar vad Wittgenstein tänkte när han skrev 

”Vi kämpar med språket. Vi befinner oss i kamp med språket.”.1 Märkte han att 

språket inte lyder oss? Att vi inte skapar någonting rent, att det inte finns någon form 

för att uttrycka sig utan det externa. När vi skapar något så gör vi det i världen och 

tiden. Det är världen runt omkring oss som fyller våra skepp med vatten. Allting är 

verkligheten egentligen, fiktionen är en tankens flykt. Det går att förstå på flera sätt. 

Jag tror att det betyder att vi lever med det externa, vi lever med språket, vi lever med 

maskinerna. Denna relation låter oss existera vidare genom tiden även när vi dör, men 

det krävs hela tiden att relationen uppehålls. Om den upphör, om det inte finns något 

liv som upplever och upprätthåller relationen till det externa, då dör vi. 

 

Jag skriver ”Till mitt framtida skrivande jag: tänk efter, kan du verkligen stampa loss 

från din kropp?”. Det kanske är det jag försöker när jag filmar mig själv. Jag försöker 

komma åt effekten genom att leva med något som inte är jag och är jag på samma 

gång. Det är ett försök att stampa loss från min kropp, jag vill lära mig något om 

kroppen och vad som finns inuti den. Jag gör den till ett hölje för att se hur det levande 

kan förstå det. Det är kanske därför jag ältar frågor kring filmrealism och fotografiets 

ontologi. Jag försöker brygga min teoretiska skepsis med mitt praktiska arbete. I mina 

tankar tycker jag att det är naivt, men håller ändå på och jobbar med bilderna såsom 

att dom hade någon särskild kraft. Jag kan se hur detta glapp inom mig återkommer 

hela tiden. Det är som att jag inte kan sluta brottas med det glappet. På ett sätt är det 

det som är mitt arbete, att leta efter och försöka uppbåda den synergi mellan det döda 

och det levande som jag upplever att den fotografiska bilden förstärker. Den synergin 

ger mig känslan av att brygga glappet, eftersom den visar mig kraften verka. Den 

fotografiska bilden är en projektionsyta, den är det döda höljet i våra liv som vi 

använder för att spara livet i. Där finns en paradox som säger något om behovet av att 

hantera döden. Genom att leva med bilderna så lever vi också med döden, det är som 

                                                 
1 Wittgenstein, Ludwig (1993). Särskilda anmärkningar. [Ny utg.] Stockholm: Thales, 20. 
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att vi omfamnar döden för att den ska verka mindre främmande, mindre extrem. 

Genom bilden så ger vi döden vårt eget ansikte. Bilden låter oss beskåda hur vi ser ut 

i en icke-levande form, ett evigt upprepande av samma uttryck som i ett enda ögonblick 

gick från att vara ett levande uttryck (som försvann i tiden) till att vara ett konstant, 

dött uttryck. Men det speciella med detta döda uttryck är att det är helt betingat av ett 

levande, utan ett liv hade det inte funnits. Därför tror jag vi förknippar bilderna med 

en slags grumlig ambivalens. Vi förmår varken förkasta kraften eller helt tro på den. Vi 

lever med bilderna och tillskriver dem liv, vi matar dem med liv, men det finns aldrig 

där utan oss. Jag tror det är här, i det grumliga samspelet mellan det levande och det 

döda, som jag drivs till mitt skapande. 

 

Jag tror inte alltid på bildernas kraft. Jag kan ibland slås av skräck när kraften framför 

mig avtar. Att vi ger vår tillit till bilderna kanske gör att vi inte längre ser bortom dem. 

När vi dör så dör vi faktiskt. Det är vad jag egentligen tror på. Jag tänker som en tröst 

att vi har bilderna som ett sätt att minnas varandra, ett hjälpmedel att lyfta fram 

minnen. Men kanske ersätter de något istället, kanske förändrar de vårt minne när vi 

litar på deras kraft. Tillslut ser vi kanske bara bilderna, och minns kring dem, medan 

resten av våra minnen långsamt kliver in i skuggorna. 

 

Today I just felt it for the first time 
Three months and one day after you died 
I realized that these photographs we have of you 
Are slowly replacing the subtle familiar 
Memory of what it's like to know you're in the other room 

 
Mount Eerie – Toothbrush/Trash 

 

I den första texten skriver jag om när min farfar gick bort. Jag kommer ihåg när jag 

skrev den texten. Det var del av en övning som gick ut på att skriva en berättelse från 

sin praktik. När jag läste upp det första stycket ”Jag möter pappas blick, hans ögon är 

tårfyllda och han kramar om mig. Han säger att hans pappa är död.” började jag gråta 

inför gruppen. För mig var det en ny upplevelse. Att gråta inför en grupp människor 

jag inte kände, det var på ett sätt otänkbart då. Nu tänker jag på vad som har hänt 
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sedan dess, hur jag har lättare att visa sårbarhet. Jag har blivit mer känslig, jag känner 

mer. Jag har ett behov av att få vara så, och jag kräver mer ofta det utrymmet. Jag tror 

att jag tidigare i livet varit obekväm med att ta plats genom känslorna. Jag är bekväm 

med att vara rolig eller tokig, men att ta plats och vara allvarlig har alltid varit svårare. 

Jag skrev ”Jag tror maskinerna gjort mig olycklig, därför ska de rädda mig”. Jag tror 

inte att maskinerna gjort mig olycklig längre, och inte längre är jag olycklig. Jag tror 

inte att maskiner kan rädda oss, men kanske kan de se oss. Jag har skapat ett rum för 

att jag vill upptäcka det här, ett filmiskt rum. I den rutan har jag tvingat fram något 

som jag vill ha framme. Jag undrar om all tid med filmbilden visandes mig såsom den 

människan har förändrat mig. Att jag sett hur jag tagit den plats som jag vill kunna ta, 

och tillslut börjat förlika mig med den bilden av mig själv. ”Det är som att jag lurat 

mig själv”, sa jag till mamma. I rummet var jag först gömd och trygg med hjälp av 

mamma. Sen blev jag synlig med hjälp av maskinen. Mamma och maskinen är en stark 

kombo. 
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