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Någonting har hänt 

Essä av Petra Werner 

Svarta Speglar 2018 

 

Denna essä ska ägnas åt reflekterande över de erfarenheter jag fått under min tid på Svarta 
Speglar, en ettårig magisterkurs i konstnärlig självreflektion för yrkesverksamma konstnärer. 
Kursen ges, för andra gången, på Stockholms Dramatiska högskola. Det är en holistisk 
utbildning i röst-kropp-skrivande, och leds av sammanlagt tre huvudlärare och en rad 
gästlärare.1 Vi är tio deltagare i 30–55-årsåldern med skiftande bakgrund från teater-
performance-cirkus-författar-musik-film- och dans-världen. Kursen examineras dels genom 
ett publikmöte och dels genom denna essä. 

Mitt perspektiv skiljer sig från de övriga kursdeltagarnas såtillvida att jag är betydligt äldre än 
de flesta. Jag har större delen av mitt liv bakom mig och när jag försökt formulera teman för 
denna essä har det också blivit tydligt för mig att varje tema riktar sig bakåt snarare än framåt. 
Det är nu inte främst tid att skapa nytt utan att samla och summera erfarenheter och 
kompetenser. Jag har varit verksam som bildkonstnär, musiker, musikterapeut och undervisat 
i bland annat musikalisk improvisation. Jag har även bedrivit verksamhet som projektledare 
bland annat på Teaterhögskolan, Musikhögskolan och med Improvisationsgruppen Altaìr.  

När jag började Svarta Speglar hade jag ganska nyligen disputerat i estetik och hade bakom 
mig en av de mörkaste perioderna i mitt liv som i sin tur resulterat i en långvarig depression.2 
Jag kommer att använda essän för att reflektera över den person jag var när jag kom till 
kursen, och varför, samt vidare kring vilka händelser och erfarenheter som under kursens 
gång påverkade och förändrade mig, och på vilket sätt. I denna reflektion kommer jag att se 
bakåt i mitt förflutna och försöka hitta mönster och samband i en dialog mellan en tidigare 
och en senare version av Petra. Det övergripande temat är ett livslångt sökande efter former 
för att få syn på mitt eget tänkande. Dessa olika former blir utgångspunkter mot vilka jag 
speglar händelserna på kursen, och de utgör också rubrikerna i essän. Det finns även 
underliggande teman som diskuteras efterhand, som handlar om avvisande-mottagande, 
identitetsförluster och kriser, konstnärlighet kontra icke-konstnärlighet.  

Essän är skriven som en berättelse i brevform. Berättelsen kan på ett annat sätt än 
faktainformation erbjuda en ställföreträdande livserfarenhet, och som sådan alltså vara mer 
fullständig, och fungerar även bra som verktyg för att strukturera och organisera erfarenheter 
och kunskap.3  

Källmaterialet utgörs, förutom av utdrag ur textuppgifter under kursens gång, i huvudsak av 
egna äldre texter. Fotnoterna hänvisar dels till mina egna skrifter som refererats till i essän, 
dels till litteratur för vidare läsning i de respektive ämnesområden som essän berör. Alla mina 
egna skrifter finns, med något undantag, på DIVA eller Libris.kb.se. 
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INLEDNING  

Kära Petra. 

Jag har funderat över hur jag bäst ska bemöta dig i detta viktiga ögonblick, när ditt liv ska 

summeras ihop och allt måste ut i ljuset. För det är väl så du själv vill ha det? Men då är det 

viktigt att allt blir sant och öppet, även det svåra och smärtsamma.  Du känner inte mig men 

jag är din andliga förälder. Jag har aldrig varit långt borta, även om jag ska erkänna att jag 

kanske ibland svikit dig. Men nu är tiden inne för ett möte mellan oss två, och jag ska berätta 

för dig vad jag tänker och känner om dig och ditt liv. Jag kommer att ta fram en del av dina 

egna gamla texter som du kanske glömt och påminna dig om alla projekt som du antingen lett 

eller varit delaktig i. Vid något annat tillfälle vill jag också spela en del av dina låtar för dig, 

visa målningar som sålts och som du kanske inte längre minns. Det verkar nämligen som om 

du håller på med någon sorts likvideringsprocess där du suddar bort år efter år ur ditt liv, 

ungefär som Stephen Kings Langoljärer, fast jag inte förstår varför.4 Är det för att du känner 

att du nalkas ett sorts slut – igen? Men det är ju inte första gången i ditt liv som det händer. 

Minns du vad du skrev en gång, mitt i livet med småbarn och ett krävande yrke: 

”Upplevelsen av att sönderfalla, vara stadd i en inre förruttnelse som sakta tränger ut genom 
huden, genom ögonvitorna och andedräkten är jag förtrogen med - har blivit gammal så många 
gånger. Det märkliga är att jag föds på nytt varje dag - återigen står jag där i dörröppningen med 
långa flätor, grön hemstickad kofta och skolväska över bröstet.”5 

Glöm inte att du med största sannolikhet vaknar nästa morgon igen, för oavsett kris och 

oavsett smärta så är nuet aldrig representativt för resten av ditt liv! Ja, känner du igen 

formuleringen? Den är din egen! Jag har sett dig kämpa så länge nu, och det gör du 

fortfarande fast med delvis andra problem än tidigare i livet. I dag är det mest den smärtande, 

plågsamma kroppen med alla fysiska krämpor som plågar dig, eller hur? Tidigare handlade 

din kamp om själva tillvaron, och hur du skulle förstå allt som hände omkring dig, och alla 

människor som kom i din väg. De enklaste vardagsfrågorna hade för dig tagit lång tid att 

genomskåda, och allt i livet födde fram nya frågor. Hela tiden försökte du få syn på dig själv. 

”…jag passerar ett skyltfönster med ett dockskåp - känner ett sting av instängdhet -minnen av 
min barndoms paradoxalt skyddade tillvaro - ensamhet och dagsvandringar mellan andra 
människors världar, förundran över att människor liksom lever sina liv, de joggar på söndagarna 
och käkar middag klockan sex, de går vägen ned till tunnelbanan med portföljen klockan 
kvartöveråtta, de far till Runmarö, Husarö, Ingarö, Dalarö eller vilkensomhelst-ö med hela 
familjen varenda helg tills det blir för kallt - sen värmer grannen upp stugan så att de kan fira jul 
där. Allt det där finns ju i alla andra människors världar...men jag har alltid identifierat mig med 
nåt annat - jag ser tydligt mig själv som baglady - hur jag valt skiten: rännstenen, 
papperskassarna, skäggstråna, mameluckerna och valt att sluta prata, glömt att prata, kan inte 
längre upphäva stämman, det kommer bara ett kraxande...men…så påminner jag mig själv: nuet 
är aldrig representativt för resten av mitt liv” 6 
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Du har alltid lagt dig själv och din tillvaro under en kritiskt granskande lupp och detta har 

också lett till ständiga kriser och ifrågasättanden. Den senaste, men förmodligen inte den sista 

krisen, var perioden på doktorandutbildningen då en dysfunktionell arbetsplats lyckades 

förvandla dig till en hög med köttslamsor. Allt av självhat och självförakt, allt av skräck för 

avvisanden och utanförskap som någonsin plågat dig genom livet koncentrerades under dessa 

fem år till ett destillat, och resultatet efteråt var inte endast en avhandling utan även ett 

mänskligt vrak. Du fick under denna tid en rad autoimmuna sjukdomar och nervösa symptom, 

och än idag dröjer sig erfarenheten kvar i form av fysiska besvär. Att det verkligen är möjligt 

att knäcka en människa bevisades för dig med full kraft.  

 

UR-SCENEN  

Mitt i allt detta förkrossande och nedslående är det min uppgift som din andliga förälder att 

påminna dig om en sak: Glöm inte, att trots denna närmast transformerande depression så 

genomförde du faktiskt två utställningar. Den ena hade du strax innan disputationen 2016. Då 

samlade du nästan fyrtio alster alltsedan din senaste utställning före doktorandutbildningen. 

Den andra utställningen hade du 2017, och sammanlagt sålde du under dessa två tillfällen 

över femtio målningar.7 Du borde varit väldigt glad? Men, oaktat den ekonomiska 

framgången lämnade den sista utställningen dig med en stark känsla av förlust. Du fylldes av 

en skrämmande oro för att du lurat dem, att de inte sett hur tomma och innehållslösa dina 

senaste målningar var! I själva verket var det inom dig själv som det var tyst. Du som alltid 

tidigare varit full av idéer, röster, musik, formuleringar och uppslag hörde nu ingenting 

inombords längre! Du började ifrågasätta huruvida du någonsin varit konstnär, eller ens i 

närheten. Hade du i själva verket inte bara fuskat och lurat dig fram i livet? Plötsligt tyckte du 

dig känna igen ett mönster från ett förflutet: att genomföra ett konstnärligt projekt till synes 

framgångsrikt – samtidigt som du inombords känner dig tom, död. Du gräver dig allt djupare 

ned i ditt förflutna och mer och mer inser du att det härstammar från en alldeles specifik 

situation. Det är en händelse i gymnasiet och den ska du komma att kalla din ”ur-scen”: 

”Jag var tidigt fullständigt övertygad om att jag skulle bli skådespelare.  Jag minns att jag tyckte 
det var så egendomligt att höra jämnåriga i grundskolan grubbla över vad de skulle söka för 
gymnasium eller satsa på för yrke – för mig var det så självklart, det hade varit det hela 
uppväxten. Sedan hände det något, som jag alltmer kommit att undra över om det är en sorts ur-
händelse som därefter påverkat alla mina val och steg resten av mitt liv. Och att jag fortfarande 
står kvar på den platsen, och i själva verket inte har rört mig en tum sedan dess oaktat alla mina 
projekt! Det var i gymnasiet på den teaterlinje jag gick, som jag mötte en lärare som hade 
föresatt sig att ”ta ur en” alla eventuella idéer om att bli professionell, medan alla som ”erkände 
sig som glada amatörer” fick hans fulla stöd. Då jag från början tillkännagivit mina ambitioner 
tilldelades jag huvudrollen i slutuppsättningen. Vi var sexton år gamla, pjäsen handlade om 
konflikter mellan kvinnor på ett tvätteri, där jag spelade en lesbisk prostituerad med långa 



3 
 

Någonting har hänt.  Essä av Petra Werner, Svarta Speglar 2018, STDH 

monologer. Genom hela repetitionsperioden gav han alla stor uppmärksamhet och detaljerad regi 
– alla, utom mig. Jag lämnades isolerad. När det var dags för premiär, och en rad föreställningar, 
var jag helt djupfryst inombords. Varje kväll, sekunden innan jag gick in på scen, kissade jag på 
mig och spelade hela föreställningen med genomblöta underbyxor, dolda, som väl var, under en 
kjol. Efter detta hade jag förlorat min lust att stå på en scen i teatersammanhang, så därigenom 
var ju hans metod framgångsrik. Men det var en förlust på flera plan, för det skulle med tiden 
visa sig svårt att känna samma entusiasm för ett yrke, inte på det självklara, grundade sätt som 
jag hade känt för teatern.” 8 

Efter gymnasiet följde en lång tid där du visserligen satte igång otaliga projekt men hela tiden 

med en egendomlig stumhet inombords. ”Regi”, tänkte du. ”Kanske jag ska pröva regi? Då 

får jag vara kvar i min älskade teater men slipper stå på scenen själv.” Din scenskräck var nu 

ett faktum, och bara tanken på att utsätta dig för en publik ingav dig ren fasa. Du satte upp en 

mängd små pjäser i olika sammanhang och drog igång filminspelningar samtidigt som du 

försörjde dig på att bland annat jobba med datagrafik, då något alldeles nytt.9 Du var 

regiassistent åt en rad mer eller mindre narcissistiska regissörer och dokumentärfilmare, lärde 

dig skriva manus på Biskops Arnö, och sökte filmskolor i olika länder.10 Men trots ihärdigt 

arbete med massor av manusutkast och projekt var det som om det riktigt förankrade 

engagemanget saknades hos dig. Efter sammanlagt femton år, varav de sista fyra ägnades åt 

att vara projektledare på Teaterhögskolan, lade du ned alla projekt och riktade in dig på 

musiken istället.11 Så småningom skulle du komma att överge den också, då till förmån för 

bildkonsten. 

SVARTA SPEGLAR 

Och nu är det 2017 och du har nyss haft utställning och du gör ditt bästa för att tappert söka 

de tjänster du är meriterad för efter doktorandutbildningen, även om du snart inser att 

konkurrensen är mördande. Och då, mitt i allt detta, dyker oväntat kursen Svarta Speglar upp 

på horisonten. Kursen, som är en ettårig magisterutbildning för yrkesverksamma konstnärer, 

hade givits en gång tidigare, och då hade en av dina vänner gått den. Nu skulle den ges igen. 

Du söker kursen, och i din ansökan kommenterar du din situation med viss galghumor: 

”Vart tog Petra vägen, vart försvann alla de berättelser, alla de inre bilder och idéer som utgjorde 
min drivkraft att lära mig alla dessa musikinstrument, måleritekniker och formuleringsverktyg? 
På vägen verkar det som om jag har övergivit mig själv och då står jag där som matadoren i 
Tjuren Ferdinand, med mitt svärd och min cape. Men själva tjuren har för länge sen försvunnit. I 
slutändan har jag alltså misslyckats med att nå hela vägen in till det som alla uttrycksmedlen 
tjänar till att få fram. Resultat: en massa uttryck utan innehåll, utan avsändare. Orsaken till detta 
monumentala misslyckande är höljt i dunkel för mig, förutom aningar. Jag har i min ansökan 
sagt att det inte finns något att förlora längre, och det indikerar ju att det tidigare kanske funnits? 
Kanske finns det fortfarande en framkomlig väg.”12 

Du kallas till en audition och dagarna innan den ska ske råkar du ut för en ganska allvarlig 

olycka i tunnelbanan, där du halkar ned i dörröppningen mellan tåg och perrong och fastnar 

med benet hängande ned mot spåret. Två väktare får slita loss dig med gemensamma krafter, 
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och smärtorna är avsevärda, i månader efteråt. Dessutom dras du med en envis infektion i 

lungorna som först långt senare fick adekvat behandling. Det tillstånd du befinner dig i, när du 

gör denna audition med ett 25-tal andra sökande kunde väl knappast vara sämre. Ändå är din 

upplevelse redan på detta antagningsprov uteslutande positiv. Du beskriver dina intryck i en 

efterföljande reflektion som en del av antagningsprovet: 

”Jag gick vid ankomsten först ut och in i övningsrummet lite trevande i likhet med de andra, och 
vi kikade alla i smyg på varann, försiktigt och frågande men leende. Konstigt nog kändes det 
från början som om jag kommit tillbaka till något bekant men sedan länge glömt. Det var som 
om en tidigare version av Petra fanns där i kulisserna, ja, det var nästan som att jag letade efter 
mig själv i de andras ansikten. Kanske var jag där, nånstans…? Alltsammans hör förstås ihop 
med hela min bevekelsegrund för att söka denna kurs: förlusten av mig själv, eller mitt eget 
avsiktliga förläggande av mig själv. (…)  

Övningarna kändes trygga och meningsfulla, säkert mycket beroende på Alexandras kärleksfulla 
och proffsiga vägledning. Jag fick överhuvudtaget en stark, lite överväldigande känsla av kärlek 
i det stora hela…som om det verkligen fanns kärlek i denna alldeles nyligen hopkomna samling, 
där få (trodde jag, vilket stämde) kände varann sen tidigare. En smidig samhörighet uppstod 
nästan ögonblickligen. Efteråt kände jag det som att en dörr öppnats inombords, och innanför 
den kunde jag skymta en massa nya rum. En sedan länge saknad och efterlängtad känsla. Och 
jag hade förbehållslöst släppt in ett tjugotal helt nya människor med alla sina ögonfärger, 
ansiktsovaler och klädesplagg. Tusen nya ansiktsuttryck svepte runt inom mig i flera timmar 
efteråt. Det var som om vi delade en hemlighet. Jag är tacksam.” 13 

Du går ifrån antagningsprovet fylld av glädje och hopp, känslor som du inte haft på många år. 

Ja, det är nästan som om det inte spelar någon roll om du blir antagen – det viktiga är att bli 

påmind om att du fortfarande är i stånd att känna något förutom den tomhet som förföljt dig i 

åratal. Men antagen, ja, det blir du. Och du kastas tillsammans med de övriga antagna 

omedelbart in i intensiva röst- och kroppsövningar, ledda av Aleksandra under rubriken 

”Kroppen som instrument”. Detta är övningar som på många sätt är dig välbekanta efter alla 

år i teater- och musiksammanhang, men kanske framförallt efter den musikterapeutiska 

verksamhet du bedrev efter utbildningen på Musikhögskolan. 14 

MUSIKTERAPIN 

Du arbetade som musikterapeut under nästan tio år, och tog emot klienter i alla åldrar och 

med olika bakgrund. Medan du alltjämt var under utbildning pågick behandlingssessionerna 

på Musikhögskolan, och därefter i en lokal som du delade med andra musikterapeuter. Efter 

varje session förde du minnesanteckningar där allt noterades: både rent praktiskt, musikaliskt 

och klientens olika utveckling och uttryck.15 När det gällde alla de barn och ungdomar du 

träffade under dessa år var förstås de kroppsorienterade inslagen anpassade efter deras ålder 

och mognad. Men med nästan alla vuxna klienter använde du dig av kropps- och röstövningar 

hämtade från både kroppsorienterade psykoterapier och traditioner som härstammade från 
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teater- och musikvärlden.16 Du upptäckte att den sortens övningar ofta hade en öppnande 

effekt som underlättade det musikterapeutiska arbetet, även för dig själv. 

När du alltså denna vårvinter 2018 kastas in i de dagliga fysiska övningarna på Svarta 

Speglar, är det därför förstås mycket som är bekant för dig i både teknik och tänkande, men 

samtidigt på ett avlägset, liksom outtalat sätt. Ditt största motstånd just nu handlar om dels att 

så snabbt komma så fysiskt nära helt främmande personer, och dels – kanske främst – den 

förbannade, plågsamma, illvilliga kroppen! Knäskada, artros, diskbråck och lungproblem som 

fortfarande vid tidpunkten inte fått sin förklaring sätter käppar i alla hjul och du måste gång 

på gång backa och stoppa dig själv. Till och med att ligga ned på golvet bjuder svårigheter 

och resulterar i smärta och domningar, som stundtals leder till tårar. Alla kursdeltagare för 

varsin journalbok, och du skriver i din: 

”Just nu: darrig, urtrött, hosta, lungor, knän, noll kontroll, noll kontakt med min kropp, massa 
dialog, kommunikation, huvudvärk, förlamande, förlamande trötthet. Att möta övningar och 
uppgifter så öppet, det är bra! Att jag kan! Hatar spegelbilden, men klarar det tack vare gruppens 
kärlek. Att ligga och tala rakt ut på en utandning = bra. Tvingas erinra sig – jag drog mig undan 
förra veckans två sista dagar – sjuk, trött, tvivlande, tvekande. Ville? Orkade? Klarade?  
Kan jag öppna de här dörrarna? Kan jag ta stegen ut på den här vägen? Jag som tystnat. Jag som 
slutat tänka – jag som en gång inte kunde sluta tänka – inte kunde sluta skriva! Jag som inte 
längre är jag. Motstånd: gå omkring och ta på folk i övningar! Motstånd: kroppskontakt! 
Min pendling: tvekan-tveklöshet-tvekan-tveklöshet. Gräns-lös-het-en!”17 

 
Redan under de första veckorna gör ni improvisationsövningar i smågrupper som ni spelar 

upp för varandra efter kort förberedelse. Vid en övning tillsammans med Ulrica och Moa 

skapar ni avgränsade ytor på golvet med olika rubriker där hela gruppen får pröva på att gå in 

i och ut ur ”bekvämlighet” och ”obekvämlighet” eller ”röst” och ”kropp” för att känna efter 

hur de olika utrymmena kan upplevas. En annan övning gör du med Andrea och Jonathan. Ni 

instruerar hela gruppen att ställa sig mitt i rummet och blunda. De får i uppgift att, efter att 

hela rummet är nedsläckt, tillsammans som en helhet röra sig mot de ljudkällor de kan 

identifiera i mörkret, samtidigt som de ska dialogisera med detta ljud på alla sätt utom med 

ord. Efter dessa instruktioner släcker ni ned rummet, ställer er i varsitt hörn med varsitt 

instrument och improviserar i tur och ordning. Gruppen responderar, starkt och omedelbart, 

och när du börjar spela tvärflöjt i mikrofonen är effekten närmast chockartad! Hela gruppen 

låter och härmar med alla tänkbara ljud och kommer alldeles nära dig i kolmörkret. När sedan 

Jonathan spelar på sin elgitarr i andra änden av rummet rör sig hela gruppen som en 

jätteamöba ditåt samtidigt som de härmar gitarren med kraftfulla och starka vrål och rop. Du 

står där i ditt mörka hörn och skriker av skratt och förvåning – och ändå hörs du inte för 

rummets larmande! 
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IMPROVISATIONEN  

Detta var första gången du tog i ett musikinstrument efter kanske fem eller sex år! Du, som 

ägnat nästan hela ditt liv åt musikaliska aktiviteter, som trummis och slagverkare och flöjtist 

och sångare i otaliga musikaliska konstellationer. Du som tyckte att särskilt de femton åren 

med Improvisationsgruppen Altaìr var något av det roligaste och mest meningsfulla du 

någonsin upplevt.18 Altaìr bestod av fyra musikanter som träffades regelbundet mellan 1994 

och 2009 och improviserade fritt tillsammans. Efterhand började gruppen bestämma olika 

förutsättningar och utgångspunkter för improvisationerna. Då några av gruppens medlemmar 

gick utbildningar på Musikhögskolan öppnades hela tiden nya utvecklingsmöjligheter. Ni 

kunde experimentera med specialteknik och instrumentarium från både Komponistlinjen och 

Musikterapeututbildningen. Ibland valde ni att fokusera på något specifikt, till exempel 

övergångarna inom de avgränsade improvisationerna, eller med utgångspunkt i särskilda 

musikaliska element, såsom röst eller slagverk, men även med att utforska genrer och stilar. 

Avgörande konstnärliga vändpunkter kunde ske i samband med samarbetsprojekt av olika 

slag; En teaterregissör som bad om musik till en föreställning, eller en dansare som behövde 

improvisationsmusiker till några uppvisningar. Gruppen hade också seminarier i 

improvisation på både Folkhögskole- och Musikhögskolenivå.  I din examensuppsats på 

Musikhögskolan skriver du om improvisationerna med gruppen: 

” När vi spelar inträffar ett skeende som inte helt går att klarlägga i ord. Vi brukar gå in i ett 
rum, ställa fram alla tänkbara instrument, dra upp inspelningskablar och mikrofoner och sedan 
brukar vanligen någon av oss plötsligt vara igång med någon rytm, några toner eller ett ljud. 
Detta besvaras direkt av någon, och så börjar de musikaliska tankarna röra sig mellan oss - det 
blir en vandring, och så rätt vad det är så vet vi alla fyra att det är slut. (…)  Under tiden 
upptäcker jag att jag rör mig mellan att gå in i och ut ur musiken. Några sekunder blir jag 
medveten om mig själv, tittar ned på vad mina händer gör, min perception och hörsel blir 
plötsligt neutralt registrerande apparater som uppsnappar de lösryckta tonerna utan helhet. Så 
släpper jag mitt medvetande - under perioder kan jag välja dessa in- och utgångar - och 
upplevelsen av detta är ungefär att sluta ögonen och öppna ett tredje öga. Det blir en kanal 
mellan mig och de övriga på ett plan som inte är detsamma som det vi vanligen kommunicerar 
på, det verbala. När jag sen lyssnar på inspelningen av det utförda kan det ibland vara svårt att 
minnas det jag gjorde. Att mötas i en helt fri improvisation kan innebära en total tillit till att det 
bär, musiken blir ett tredje liv, en ytterligare varelse i rummet.19 

Du lärde dig att balansera mellan å ena sidan det musikaliska hantverket, å andra sidan att 

släppa all medveten kontroll och göra dig ”medvetslös”. Du upptäckte att det gällde att 

förändra medvetandetillståndet och underordna sig det som händer i samspelet, och samtidigt 

försöka öppna dörren mot slumpen. Ni visste att förutsättningen för att kunna fördjupa sig på 

ett meningsfullt sätt i uttrycksmöjligheterna är att det finns en form. Efter att ha utforskat 

många olika sorters musikaliska stilar och dialekter, hade ni därför utvecklat en form, en sorts 

geografiskt landskap mellan er där ni hela tiden kunde vandra mellan medvetet och 
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undermedvetet och sända frågor eller påståenden till varandra, att svara på om man ville. När 

gruppen till sist upplöstes 2009 var det oåterkalleligt, alla behövde gå vidare. Men du har 

sedan dess sällan upplevt något liknande i några andra av dina otaliga musikaliska 

konstellationer.20 Därför är det nu så starkt för dig att känna, om inte exakt samma så i alla 

fall en väldigt närliggande, konstnärlig glädje och lekfullhet när du gör övningen med Andrea 

och Jonathan. Och det ger dig hopp! I Altaìr var den gemensamma ingången i musicerandet 

uppmärksamhet. Att lyssna, att fullständigt ge sig åt den andre i total tillit. Det viktigaste var 

att frigöra sin medspelares kreativitet, för utan den blev det ju helt enkelt inget. Betydelsen av 

uppmärksamhet är något som du senare ska komma att utveckla i avhandlingen, delvis baserat 

på erfarenheterna med Altaìr.21 Uppmärksamhet bottnar i en förundran och ett uppstannande 

inför något, och kan ses som tänkandets själva begynnelse.22 Det är också just 

uppmärksamheten som präglar övningen du gör tillsammans med Andrea och Jonathan. Du 

kommenterar upplevelsen i journalboken efteråt: 

”Vi började från ingenting, byggde först gemensamt i ett samtal upp en struktur, ett 
sammanhang, ett verk som vi i ett flöde sedan genomförde. Först kände jag blankhet, sen gradvis 
uppvaknande, mod, lust, engagemang, upptagenhet, upprymdhet, glädje och överraskning! Jag 
tvingades upp ur letargin, andra kommer utifrån och hjälper mig upp. Hjälper mig att hitta in i 
mig själv. Kommunikation, utveckling, öppnande!” 23 

 

Så trots motstånden i de fysiska övningarna är det så uppenbart att hela ditt väsen är inställt på 

att låta dig förändras, transformeras av kursen, och göra allt som står i din makt för att 

verkligen ta vad som kanske framstår som din sista chans i livet att läka, ja, också att leka. Det 

var så länge sen du lekte. 

BILDKONSTEN 

I ett tidigt skede gästas Svarta Speglar av olika föreläsare. Du lyssnar och antecknar 

uppmärksamt, men du är på något sätt fortfarande inte riktigt närvarande. De talar ändå om 

intressanta saker som ”vanekreativitet”, att inte ha ”igenkänning” som kriterium och att bryta 

invanda mönster, problem som du ofta funderat över i ditt måleri. Hur öppnar man sig för 

irrationella signaler och intuitiva processer, frågar de. Det gäller att inte besegras av 

”livspusslet”, säger de, det viktigaste är att man lägger sitt eget pussel själv. En föreläsare 

talar om fusion och fission.24 Tillåt fusionen, säger han, släpp in ny inspiration, okända krafter 

eller gör tvärtom: splittra, hacka upp det du gör i småbitar i en fission! Eller börja med det 

mest smärtsamma. Du tänker att just det där förtroendet för de egna processerna är precis det 

du alltid har försökt vidmakthålla, men kan förtroendet ha urholkats? Du fångar upp alla 

uppmaningar och idéer som föreläsarna kommer med, men ingenting får riktigt fäste hos dig. 
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Det stannar på ytan. En föreläsare talar om slumpen, att väva in kaos i den kreativa processen 

och citerar Balzac som pekat på slumpen som den största konstnären.25 Precis detta har varit 

grunden för ditt måleri. Du brukar ha tio-femton dukar på gång samtidigt som du rör dig 

emellan, gärna snabbt, utan att tänka efter. Det gäller för dig att överrumpla ditt eget 

tänkande, att ständigt försöka hitta det där du inte visste att du ville. Att till varje pris 

undkomma igenkänningens förförelse. Slumpen betraktar du sedan länge som en rest av något 

större, en flik av himlen. Att använda slumpen som strategi ser du som ett sätt att utnyttja den 

mänskliga oförmågan att se helheten i alltet, att undvika konfrontationen med den andliga 

aspekten av existensen men ändå inte stänga dörren helt. Att ta emot det man som människa 

mäktar med. Du har i själva verket dragit slumptekniken till ytterligheter och tillämpar det 

ända ut i valet av vilka målningar som ska ställas ut till sist. Lite senare under kursen skriver 

du en kortnovell om just detta: 

”Dels kunde han på väg till rammakaren, liksom i förbifarten, rafsa med sig några äldre 
målningar i sista stund, dels kunde han låta rammakaren, på sitt lite omedvetna sätt utan 
kommentarer, liksom ”underlåta” att rama in vissa av målningarna. På så sätt lämnade han öppet 
för oväntade händelser, i en sorts terrorbalans mellan kontroll och slump. Det hade nämligen 
blivit tydligt för honom efter ett antal utställningar att det var publiken eller köparna som 
avgjorde vad som var tecken på konstnärlig framgång, snarare än han själv. Slumpen visade sig 
överhuvudtaget ofta vara en god vän, och om han bara lade vissa utvalda delar av processen i 
slumpens händer brukade det ofta visa sig falla väl ut.” 26 

Men den senaste utställningen hade ju lämnat dig i en sådan tomhet. Kanske hade dina 

strategier tömts på innehåll, eller din inre röst stängts av? Vad var det som var felet? Du 

griper efter varje möjlighet att förstå vad det var som hänt dig, varför det länge varit så tyst, så 

tomt inom dig.  

DE KREATIVA PROCESSERNAS VÄGAR 

En föreläsare talar om Hilma af Klint och ockultism som kan erbjuda nya korrespondenser 

och sätt att tänka för att hitta ny kunskap.27 Du suger åt dig orden, ”ny kunskap”, ”nya vägar”, 

men hittar ingenstans att placera dem. Men tänk om det är just nu du är på den nya vägen, fast 

du inte ser den, eftersom du helt enkelt inte känner igen den? Kanske jaget måste bort, kanske 

det måste vara tomt? Kanske tomheten är det ”nya”? Du har ju alltid lyft fram Keith 

Johnstone och hans IMPRO-tekniker som tjänar just till detta; att komma ifrån jaget och 

inställningen att det man skapar skulle vara avslöjande detaljer om ens innersta jag.28 Är det 

inte här någonstans du har svaret på alla dina frågor? Den svåra balansgången mellan att 

skapa, vara förbehållslöst kreativ och hela tiden frukta att bli fördömd för avslöjandet av sitt 

eget inre. De är dessa fördömanden du bär på. Du blev för länge sedan fördömd av dina 

föräldrar, alldeles nyligen fördömd av människorna på högskolan, just för det du avslöjade av 
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ditt inre. Tänk om lösningen ligger i just att inte avslöja något ”inre”? Att det man ger utlopp 

för i kreativiteten kommer någon annanstans ifrån? Dina målningar, texter behöver ju inte 

betraktas som någon sorts psykiska dokument! Du skriver i journalboken: 

”När känner jag kreativitet? När jag gör något som lyfter mig bort från mig själv! Så snart jag 
sjunker tillbaka ned i min egen grumliga insjö blir allt åter tungt, oföränderligt. Konst är 
verkligen inte att uttrycka mig! Kanske handlar det om en dialog som inte huvudsakligen är med 
en läsare, en mottagare? Njutningen att jobba med den perfekta texten, den perfekta 
formuleringen, som fångar allt!” 29 

Men, frågar du dig, är det därför konst?   

SHAMANISMEN  

Så kommer en shaman till Svarta Speglar, och du erinrar dig hur viktig shamanismen som 

visionär tradition varit för dig både i ditt eget liv och i musikterapin. Hur mycket det en gång i 

tiden gav dig att använda det perspektivet i mötet med klienter, där musiken utgör en bro, på 

samma sätt som shamanen, mellan hjälpare och den som blir hjälpt. Du minns också de 

perioder när du som väldigt ung sysselsatte dig med shamanism och trumresor, kanske särskilt 

under åttiotalet, då det fanns en uppsjö av kurser och aktiviteter för de som ville 

experimentera med uttryck för New Age och alternativa rörelser.  Du deltog i olika kurser 

med lite varierande upplägg och upplevde aldrig några svårigheter att resa i både under- och 

överjorden. Överhuvudtaget har du alltid tidigare haft fri tillgång till fantasin och har med 

lätthet kunnat försätta dig själv i trance utan hjälpmedel. När du vid några tillfällen fick 

uppleva reinkarnationsterapi under hypnos mötte du suggestiva gestalter i olika världar, och 

varseblivningarna skedde nästan fysiskt; du kunde känna ett tryck runt ansiktet och därmed 

förstå att det var en hätta du hade knuten runt huvudet, eller känna varm jord under fotsulorna 

och upptäcka att du vandrade barfota på en väg av lera. Ja, så var det. Då. Men allt detta har 

försvunnit, lämnat dig. Nu är det tystnad som råder inom dig. Dagen med shamanen på Svarta 

Speglar blir bara en utdragen fysisk pina som får konsekvensen att du ligger utslagen några 

dygn efteråt. Din kropp tål inte att ligga i timmar på ett hårt golv. Du skriver i journalboken: 

”…stora svårigheter att hitta flödet – att verkligen resa – blockeringar! Hinder, väggar – snarare 
mark, golv av sten, jord, betong som om jag låg ned på marken. Korta stunder av rörelse, ljus, 
mörker, suddiga gestalter – korta blixtar med otäcka, skrämmande gestalter, försvinner fort. Det 
är mörkret inom mig som hindrar. Som är i vägen. Kanske är det mörkret jag måste möta? 
Definiera mörkret? Kanske fastnar jag i mellanvärlden? De många dödarnas ställe – det är där 
allt ska dö medan livet passerar revy.”30 

Och efter att de kroppsliga smärtorna tagit överhanden får du en skrämmande upplevelse: 

”…erfor tidigare att jag kunde försätta kroppen i ett vitt, andlöst, skakande läge – men att jag 
inte kunde lämna kroppen. Efter detta kändes det nästan som en baksmälla, en avgiftning. 
Illamående.”31 
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Du tar dig långsamt hem den kvällen med mycket mörka tankar och fantastiska smärtor. 

Insikten om de fysiska begränsningarna är lamslående och cementerande, men känslan av en 

sorts inre död är kall, ensam och överträffar nästan i styrka de kroppsliga smärtorna. Det är 

helt enkelt fasansfullt att tvingas inse att allt det som varit så självklart för dig är spårlöst 

försvunnet. Alla dina inre bilder, din fantasi och tillgången till en hel värld – allt är bara borta! 

Men, du har alltid varit en vidöppen person, på gott och ont, och inte ens när du befinner dig i 

kris kan du sluta dig alldeles helt. Dagen efter skriver du: 

” Jag tänkte nu på morgonen efter att jag kände igen mig i allt vad shamanen sa – att vara öppen 
för alla andra människor på ett sätt som medger att man tar in dem med all information inklusive 
det ordlösa, och ganska snart veta saker och ting om andra, men att vara en lousy typ gällande 
självkännedom, inte klara riktigt nära relationer och överhuvudtaget vara rätt autistisk. Jag tar in 
alla och är liksom aldrig avstängd, aldrig skyddad. Min egen initiala persona som av en rad skäl 
gömt sig och förklätt sig hela livet och lämnat plats åt alla andra. Ett livslångt sökande efter det 
egna universumet, ignorerandet av ljudet av den egna rösten och konsekvenserna av det. Insikten 
om de demoner som härjade inom mina föräldrar och syskon och de demoner som 
uppenbarligen finns inom mig och kommer fram så fort jag gör någon mer meditativ övning. 
Anandet av min egen vidöppna navelsträngsförbindelse med omvärlden, och syner och insikter 
som jag haft hela livet utan att förstå att det inte varit allmängods. Fortfarande förstår jag inte 
fullt ut all den information jag ständigt får – och inte heller riktigt varifrån den kommer. Tyvärr 
har jag inte ens alltid förmåga att använda den. Men mina egenskaper är också ett resultat av 
uppväxten med föräldrar vars bild av mig hela tiden hotade förgöra och förinta mig, vilket 
medförde att jag var tvungen att varje sekund för mig själv formulera vem jag var.  Att göra mig 
verkligare inför mig själv än deras bild av mig.” 32 

Shamanen talade om att använda kroppen som ett öga. Just nu tycker du att din kropp verkar 

blind. Du känner en sådan sorg över detta och försöker om och om igen härleda din situation 

bakåt, i det förflutna, för att förstå när tystnaden egentligen började. 33 

DEPRESSIONEN  

När tystnade det inom dig, och varför? Länge har förklaringen med doktorandtiden varit den 

förhärskande men nu börjar du tvivla på om detta verkligen är hela sanningen? I själva verket 

kan du ana att något hände med dig redan 2009, i samband med att Altaìr upplöstes, samma år 

som en rad andra svåra händelser ägde rum på det privata planet. Samtidigt hade du fyra barn, 

och en tung ansvarsbörda. Faktum är att det redan här har börjat ske något med ditt inre. I en 

dagboksanteckning från juni 2009 skriver du: 

”Det var för en kort sekund – alldeles nyss – som om jag plötsligt insåg att jag skulle kunna vara 
”fri”… dvs bara göra vad som faller mig in. Det är som om saker och ting lägger restriktioner på 
mig hela tiden…jag kan inte gå ifrån liksom. Antingen är det katter som inte får smita ut, varför 
man inte får öppna några dörrar, eller så är det småbarn som inte kan lämnas ensamma eller som 
när som helst kommer stormande och kräver hela ens uppmärksamhet varför man lika gärna kan 
låta bli att fokusera på nåt annat än att vänta in det…eller så är det en massa mat som måste 
handlas och lagas, eller andra hushållssysslor som, om de inte görs, skapar berg.  Det är länge 
sen jag verkligen gick in i något. Jag fick den insikten – inte för att det är nåt jag inte tänkt förut, 
men snarare för att jag plötsligt verkligen såg det, fick syn på det! Och nu är den känslan nästan 
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inte kvar längre…det var bara en sekund: Jag tänkte att jag kunde gå upp och sätta mig på 
terrassen. 

Och det var denna lilla tanke som satte igång allt. Det fanns ju en tid då jag hela tiden levde så: 
jag kunde följa alla mina impulser. Fick jag en impuls att gå ut och sätta mig – i trädgården, på 
gården, på terrassen eller vad som nu funnits i mitt liv – så gjorde jag det bara, utan att reflektera 
så mycket över det. Nu är det som om jag har kvävt alla impulser redan innan de föds…jag 
känner en vag magvärk, som en sorts nervositet för något som jag inte vet vad det är…en känsla 
av att jag låter livet rinna undan bara…samtidigt som jag inte känner någon genuin lust för 
någonting längre – verkligen inte. Istället skapar jag en sorts filter mellan mig och allt. I am 
everybodies provider liksom. Providing” 34 

De känslor som du beskriver här liknar mycket det du känt de senaste åren.  Men var det 

redan då det började, har det ända sedan dess långsamt förvärrats? Eller handlade det snarare 

om en utmattning kring det tunga vardagslivet? Du skriver att du kväver impulserna redan 

innan de föds. Är det alltså du själv som i någon mening skapar denna känsla av inre död? Ett 

år tidigare skriver du mer tankfullt och reflekterande, alltjämt inte helt uppgiven: 

”…jag känner mig liksom ”lost”, förlorad och som om jag ramlade av tåget och nu ligger här på 
en avlägsen station, bortglömd! Men än sen då? Det kan ju faktiskt också vara ganska angenämt 
att stanna och titta en stund – kanske växer det lite gräs mellan spåren, kanske blåser det en stilla 
vind bland slängda biljetter på en gammal perrong och kanske är det torrt och varmt? Tänk om 
det är så att jag går och stålsätter mig inför ett sorts slag? Att jag vet innerst inne vad som är 
oundvikligt och – aj då, nu liksom snuddade en insikt vid mig men flög direkt bort! Jag är mer 
och mer övertygad om att det är något som är mig på spåren – en insikt, en omständighet som 
jag vägrar ta till mig men som kommer att göra sig gällande? Minns för många år sen, känslan 
av att någon sökte mig – att dörrar öppnades obegripligt och knarrande ljud hördes bakom mig 
som om någon var på jakt efter mig – men inte alls på ett otäckt sätt. Någon ville mig något och 
jag var bara lite ovillig att ta emot det. Jag behöver glömskan eftersom jag själv inte förmår 
filtrera eller sortera bort intryck eller information –istället stormas jag, invaderas av information, 
övermannas fullkomligt av det; människor, kroppar, ansikten, röster, replikskiften, dofter, ljud 
och så ovanpå detta ett myller av associationer – till slut är hjärnan överhettad…” 35 

Här skriver du motsägelsefullt å ena sidan om att något, en insikt, söker dig och å andra sidan 

att du behöver glömskan. Ett oavbrutet ifrågasättande, ett konstant tvivlande, på allt och alla, 

allra mest dig själv.  

SKRIVANDET 

Det finns en oerhörd mängd texter och anteckningar från hela ditt liv, både handskrivna 

böcker och pärmar med utskrifter, tusentals sidor där du diskuterar, reflekterar och formulerar 

dig kring varenda förnimmelse och iakttagelse. Genom hela ditt liv har detta skrivande 

ledsagat dig, flera timmar dagligen, år efter år. Men omkring 2009 avtar det, och från vissa år 

finns det inga anteckningar alls. Så småningom skriver du akademiska texter, men ingenting 

annat. Även skrivandet tycks alltså vara något du med tiden alltmer övergivit. 

Under ledning av Alexander gör ni nu, under kursens gång regelbundna skrivetyder, korta 

övningar för att komma igång. Momentet överraskar dig med sin lätthet och du finner hur 

texterna nästan skriver sig av sig själva. Kanske är det en ren lättnad efter den långa 
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akademiska tiden, men det förvånar dig ändå. Du tycker det är angenämt, ledigt att skriva. 

Uppgifterna är konkreta och bygger vidare på det som ansökan till kursen handlat om, de egna 

misslyckandena. Temat är dig kärt. Du skriver om din ”ur-scen” från gymnasiet, om 

tomhetskänslorna efter den senaste utställningen och boken som du försökt få utgiven så 

många gånger. Därefter går ni vidare och utforskar olika mimetiska nivåer. Där tappar du lite 

fart även om det fortfarande är intressant. Men det är som om forskarstudietiden knackar på 

dörren och inger dig obehag och motvilja genom minnen från tiden innan du sökte över till 

estetiken, och fortfarande var kvar på medie- och kommunikationsvetenskapen med rötter i 

samhällsvetenskap. Inte alls dina marker. Det finns något i detta med att definiera olika 

områden i förhållande till varandra som du upplever som inskränkande, krympande: vilka 

egenskaper är det nu som kännetecknar komedi, melodram respektive tragedi. Men du skriver 

ändå några korta texter under givna rubriker, såsom exempelvis ”Tro” och ”Tvivel”, och det 

går fortfarande förvånansvärt smidigt: 

”Jag har ofta tänkt att det är en paradoxal omständighet, att det som berör på de djupaste 
nivåerna ofta kommer ur att man lyckats nå bortom sitt eget universum. Det gäller att våga 
förlora sig själv för att sen kunna återuppfinna sig själv – men frågan är förstås hur. Rebecka 
Solnits essä ”Open door” är hämtad ur vad hon kallar en fälthandbok om att gå vilse, och 
handlar om minnet av en dörr i hennes barndom som eventuellt stod öppen. Centralt i hennes 
resonemang är hur man ska leta efter det man inte ens vet vad det är, men som kan vara just det 
man behöver hitta. För att hitta det behöver man enligt Solnit gå vilse. Hon citerar Walter 
Benjamin i följande: ”Att vara vilse är att vara fullständigt närvarande, och att vara fullständigt 
närvarande är att ha förmågan att befinna sig i osäkerhet och mysterier”. Många gånger i mitt 
eget konstnärliga arbete har detta att råka gå vilse ofta lett till de allra mest intressanta uttrycken 
eller resultaten. Att råka spela ”fel” kan visa på en hittills okänd variant likaväl som att råka 
måla ”fel” plötsligt kan lyfta fram en oväntad aspekt av bilden.” 36 

Här återkommer du till den ”medvetslöshet” som du använt dig av i både måleri och musik, i 

en strävan att hitta kanaler där du inte själv håller i rodret. Det har varit ett sätt för dig att 

skapa ett slags landningsbanor där saker kan hända som du inte styr över. Detta tänkande har 

du haft stor nytta av som improvisatör eftersom den typen av skapande förutsätter en 

fungerande kontaktlänk till uttryck och medel som finns på ett undermedvetet plan.  

LABORATIONSDAGEN  

Så närmar sig gruppens laborationsdagar.37 Var och en får tillfälle att under en dag, med 

gruppen som ”kör” i antik grekisk mening, laborera kring sina konstnärliga frågeställningar. 

Vid en lottning fördelas turordningen, och du kliver fram för att dra den första lotten, helt 

övertygad om att det kommer att stå ditt namn på lotten – vilket det gör. Du drabbas av panik 

då du inte har någon som helst idé om hur du ska använda din ”labbdag”. Britta kommer till 

undsättning och byter dag med dig. Du pustar ut en smula. Men du har verkligen ingen aning 
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om vad du ska göra med den här labbdagen. Vad är ens din frågeställning? Du sätter dig och 

gör en förteckning över vad du uppfattar som centralt: 

Förlorad glädje  
Förlorad magi, leklust 
Livslust ersätts av leda 
Övertygelse kontra tvivel 
Misslyckande kontra framgång 
Konst kontra hantverk 
Att förtäras av eller inte kunna härbärgera sinnesintryck 
Kroppen, hälsan 

 

Din frågeställning handlar om ditt tvivel på din konstnärlighet men framförallt på hela ditt livs 

verksamhet. Du ifrågasätter om någonting du gjort någonsin varit konstnärligt. I grunden 

ligger en sorg och en upplevd förlust av kreativitet. Och så, liksom omärkligt, är du i gång 

med att sakta, nästan undermedvetet, bygga upp en scenföreställning. Fram växer en sorts 

föreläsningsdag där du framträder som Forskaren som presenterar ett ”forskningsprojekt om 

bortglömda kvinnliga konstnärer”. Du ska i egenskap av denna Forskare särskilt berätta om 

en viss person, som du ger namnet Sally Klee, med motivering att hon, liksom du Forskaren, 

varit musikterapeut. I dina förberedelser inför denna föreställning ingår att lyssna igenom 

många av dina gamla inspelningar och återkoppla till verksamheter som du bedrivit för länge 

sedan. Till sist har du ett dagslångt föredrag klart, med inslag av praktiska övningar och 

moment, om denna påhittade figur Sally Klee - som egentligen är du själv. Samtidigt som du 

skaffat dig en överblick över din egen bakgrund på ett distanserat sätt har du också fått syn på 

din egen arbetsprocess: först detta skavande, tvekande, förkastande, och sedan, en produkt 

som nästan skapar sig själv. 

Så kommer din dag, och du har inrett rummet i olika avdelningar. En central del med en 

publikplats framför en projektionsduk och högtalaranläggning. Den har du för övrigt tvingats 

jobba med länge under morgonen, tillsammans med en tekniker, för att få den att fungera. En 

annan del av rummet ska användas till de praktiska momenten och vid ytterligare en avskild 

del står ett piano. Det första du gör är att introducera ”forskningsprojektet” i en powerpoint-

presentation med bland annat dina egna målningar, och inledningsvis påpeka att dessa 

bortglömda kvinnliga konstnärer inte har lämnat efter sig officiell dokumentation. Istället, 

berättar du under föredraget, har du fått inhämta information från privata håll, såsom 

fotografier, inspelningar och dagböcker:  

” Kvinnliga musiker är det vi fokuserar på nu senast i forskningsprojektet och våra studier ska 
när tillräcklig finansiering finns resultera i bok samt konstnärlig gestaltning, och det är arbeten 
inför det som jag visar i form av måleri här. Första mötet med den person som långt senare 
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skulle bli mitt studieobjekt skedde alltså genom att hon är en förgrundsgestalt inom musikterapin 
som växte fram under 60–70-talet. Hon är en av de som ligger bakom en väldigt speciell 
handledarmetod som tillämpas inom musikterapin. Jag valde i vårt projekt att fokusera på Sally, 
dels för att hon i likhet med de flesta musikterapeuter är multimusikant liksom jag själv, bland 
annat trumslagare, men dels även genom andra beröringspunkter. Därför får hon nu tjäna som ett 
par glasögon genom vilka jag kan få syn på en del sidor hos mig själv. Det finns alltså inga spår 
av hennes produktion annat än privata ljudupptagningar, icke publicerade texter och dagböcker, i 
låda på vind. Digitalisering av de ljudspår som finns kräver extra finansiering. Däremot har jag 
intervjuat en rad personer som befunnit sig i kretsen. Dagböckerna täcker vissa perioder och då i 
detalj. Det står om vartenda sammanhang hon rör sig i och jag har kunnat bestämma de 
ljudupptagningar jag fått av olika personer nästan exakt.”38 

Du berättar därefter om din egen släktbakgrund och kaotiska uppväxt men under täcknamnet 

Sally Klee, samtidigt som du visar bilder av dina egna målningar. Dessa påstår du ska ingå i 

den slutliga forskningsrapporten som konstnärligt gestaltande del. De skildrar olika delar av 

Sally Klees liv – det vill säga ditt eget. Du sitter och väntar på att de ska förstå att det ju är dig 

själv du berättar om, men märker ju längre dagen går att alla helt accepterar Sally Klee som 

befintlig historisk varelse. Någon försöker googla hennes namn under rasten. Du fortsätter att 

berätta – i Sally Klees namn - om barndomens övergrepp, skoltidens ensamhet och en uppväxt 

fylld av produktivitet. Regelbundet läser Kajsa, som du bett i förväg, högt ur den 

självbiografiska bok du en gång skrev, som aldrig blev utgiven: 

”Kanske fanns Lasse där emellan oss hela tiden egentligen, fast jag inte ville se det. Han hade 
försvunnit ur mitt och familjens liv en dag, strax innan jag kom upp i tonåren. De sista åren han 
bodde hos oss hade tillvaron blivit en allt större plåga. Den del av honom som var nykter 
krympte, och fyllot, knarkaren, ersatte till sist hela hans person. Men det hade också blivit en 
fasa att vara i samma rum som han eftersom han när som helst kunde fingra på min kropp. Jag 
minns för evigt min tolfte födelsedag då Lasse kladdade på mig i köket när jag var på väg ut i 
vardagsrummet där Carina och farmor satt. Helt utan förvarning brast jag ut i gråt, jag var själv 
förvånad för han hade tagit på mig sedan länge, och jag brukade alltid bara låtsas som om det 
inte hände, även inför mig själv. Jag minns inte detaljerna, det brukar jag inte göra när det gäller 
Lasses kladdande, men jag minns farmors replik till Carina när hon trodde att jag inte hörde: 

– Kan han inte lämna henne ifred på hennes födelsedag åtminstone? 

Innebörden i denna replik sjönk inte riktigt in till fullo förrän många år senare, men har klingat 
inom mig sedan dess. Det faktum att Lasse hade börjat låta sina fingrar kladda över min kropp 
sedan den blivit förändrad, att jag inte längre ens kunde gå förbi honom utan att känna hans 
händer över mina små bröst eller min stjärt medan han log, var något som jag trodde, ja, 
hoppades, att jag var helt ensam om att känna till, och insikten om att det alltså inte var så gjorde 
mig iskall. Jag skämdes så oerhört över min kropp, över de känslor som drog igenom den när 
han fingrade på mig, och över att jag, min kropp, min person, var så helt utan egenvärde.” 39 

Upplevelser, erfarenheter, verksamheter och aktiviteter av alla slag genom åren presenteras, 

och illustreras av autentiska ljudupptagningar från olika musikaliska sammanhang som du 

själv deltagit i under ditt liv, alltsammans under Sally Klees namn. Vid ett tillfälle beskriver 

du Improvisationsgruppen Altaìrs arbetssätt, och illustrerar det med ett uppspel på piano. Du 

låtsas sätta fram noter som du ska spela och i själva verket är det en ren improvisation. Det 

var nämligen så Altaìr började som improvisationsorkester, som ett skämt: de lurade en publik 

att de skulle spela en komposition fast de egentligen bara hittade på allt i stunden. Att nu 
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improvisera på piano inför gruppen var en utmaning, då du inte suttit vid ett piano på många 

år, och du blir också mycket riktigt stel av skräck och rampfeber. Men du genomför det, och 

alla tror verkligen att det är en skriven komposition. Du känner tydligt hur mycket du tappat i 

teknik och kontroll, men du lyckas ändå framföra någonting som de accepterar som ett stycke, 

varpå de blir uppriktigt förvånade när du avslöjar att det var en fri improvisation och att 

noterna bara är blanka papper. Du tycker att de är så rörande då de till och med lutar sig fram 

för att kontrollera det tomma papperet. De praktiska momenten består av sceniska 

improvisationsövningar inspirerade av en av dina förebilder från ungdomen, Keith Johnstone, 

samt en session så kallad Interterapi, en handledningsmetod i musikterapi.40  Du motiverar det 

med att Sally Klee varit verksam inom båda dessa områden. I interterapisessionen erbjuder sig 

Alex, Ulrica och Helena att vara försökspersoner, och de genomför en musikterapisession där 

du föreställer handledaren som griper in då och då, precis som vid en riktig 

handledarsituation. Efteråt ger de uttryck för att det varit intressant och gripande. Du lyfts upp 

av det. Påminns om att det här var du faktiskt riktigt bra på en gång i tiden. Allra sist berättar 

du att du ska spela upp ett gammalt kassettband där Sally Klee som 23-åring sjunger Hjalmar 

Gullbergs tonsatta dikt Han kom som en vind. Du utgår ifrån att alla nu ska känna igen din 

röst, även om det gått över trettio år sen inspelningen, och att alla ska inse att det hela tiden 

handlat om dig. Men det är först när inspelningen tystnar och du efter en paus säger: ja, nu 

har ni alla förstått att Sally Klee inte finns, det har hela tiden handlat om mig, som du ser 

insikten i deras ögon. Då först, förstår de, med undantag för någon som ändå anat det hela 

tiden. Det uppstår ett kort vakuum där varken gruppen eller du riktigt vet vad ni ska säga eller 

ens tänka. De är chockade och du är förvirrad. Några vill gå igenom dagen i minnet och 

omorientera sig. Du går hem den eftermiddagen alldeles tömd, och den verkliga reaktionen 

låter vänta på sig. Det är först långt senare som du ser hur betydelsefull upplevelsen varit som 

en sorts bevittnad genomgång av din historia. I din efterföljande labreflektion skriver du: 

”…behövde se mitt liv från ovan med hjälp av vittnen. Försöka se vad som faktiskt ägt rum - 
alla dessa olika verksamheter som jag varit så fördjupad i, och som idag allesammans är 
avslutade kapitel. Insåg att på ett sätt har jag helt enkelt gjort precis vad jag velat hela tiden – 
och styrts av ett eget sökande, som också lett till att jag avbrutit påbörjade vägar om det inte 
riktigt stämt med det jag sökt. Dels var det viktigt för mig att göra en historisk översikt, dels 
ville jag göra korta återbesök i några gamla världar. Att återberätta delar av mitt liv som om det 
vore någon annans möjliggjorde allt detta, för då förblindades vare sig jag eller vittnena av 
känslor alternativt blockerade känslor. Istället kunde vi tillsammans genomföra en resa. Vi 
kunde se klart. Jag valde bort en rad verksamheter i mitt liv delvis pga. att det skulle bli mer 
igenkännbart, delvis för att jag behövde en mindre splittrad linje i berättelsen. 

Jag kände efteråt en sorts klarhet – lite som om en dimma skingrats – Jag kom fram till en känsla 
av ”verklighet” i förhållande till min långvariga känsla av ickeexistens. Sedan är teatern en 
urgammal grundsten i min historia, men övergiven på grund av trauma….dessa ständiga trauman 
är överhuvudtaget ett tema i mitt liv, och ingår som röd tråd i labdagen. Som jag tidigare skrivit 
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är emellertid just ”teatertraumat” kanske mitt livs urtrauma. Att få göra ett kort återbesök i 
IMPRO-världen var därför viktigt för mig. Till sist är det narrativa inslaget centralt för mig. Att 
lägga upp dagen som en berättelse. Jag inser att min ”multispråklighet” är något användbart, att 
många års erfarenhet till sist inte längre bara är splittrat utan kompletterande; Att allkonstverket 
som alltid legat i mitt bakhuvud som det ideala uttrycket kanske kan komma lite närmare.” 41 

SCENEN OCH LEKEN  

Så får du vara med om den för dig kanske hittills mest stimulerande upplevelsen på kursen, 

nämligen ett par improvisationsdagar med en clown, Nalle. Han leder gruppen i övningar som 

går ut på publikkontakt, riktning och scennärvaro. Ni får göra korta övningar i 

scenframställning både en och en och i par, och lekfulla snabba övningar i hela gruppen. Du 

upptäcker plötsligt hur självklart och naturligt det är för dig att vara på scen. All den där 

fasansfulla scenskräcken du haft så många år är bortblåst! Hela upplevelsen blir en njutning 

och rösten, kroppen, texten, tanken och personligt uttryck och konstnärlig form, förs samman 

till en helhet. Du kan fortfarande verkligen leka! Leken är för övrigt ytterligare ett begrepp 

som du laborerat med, både inom musikterapin och i avhandlingen.  Leken ser du som 

ursprunget till alla mänskliga kulturyttringar: myter, riter och språk och även kärlek. Leken 

betraktar du också som den rörelse som tydliggör vad det innebär att förstå någonting, och 

processen att leka aktiveras i möten både med människor och kunskap och konst och handlar 

för dig om att tillfullo gripa in i det som ska förstås. Leken saknar syfte men är sitt eget 

ändamål, och åtföljs av en känsla av spänning och glädje, och medvetandet om något som är 

annorlunda än det vanliga livet. Det är ett mellanrum mellan inre, psykologisk verklighet och 

yttre, fysisk verklighet.42  

Du minns nu plötsligt så väl hur mycket du en gång älskat teaterscenen, och kanske också 

känner ett sting av sorg över att så mycket gick förlorat genom den där ur-scenen en gång för 

så länge sedan. Du erinrar dig skräcken och ledan du upplevt inför att upprepa en 

scenföreställning – i förhållande till den glädje du brukat känna i improvisationer, att varje 

gång göra något nytt. Det som skådespelare klarar inom ramen för en och samma text, 

nämligen att lyckas med att göra det till något nytt om och om igen. Men du tänker samtidigt 

på hur mycket du har skrivit om sceniska uttryck, och kanske har det rent teoretiska intresset 

ändå räckt ganska bra för att ge dig ett meningsfullt utbyte genom livet, fast på ett annat sätt?  

Du har skrivit både i essäform och i akademiska texter om äkthet i känsla och uttryck, och om 

när vi upplever att något som förmedlas till oss har äkthet?43 Känslan i sig har kanske 

egentligen inget uttryck, utan det är genom ett filter eller genom någon form av process som 

dess uttryck kan gestaltas på ett sätt som förmedlar ett innehåll. Att betrakta en människa i 

chock, exempelvis, är ofta detsamma som att se en stel mask, inte en kaskad av uppvisade 
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känslor. Hur äkta denna känsla än är, är det inte säkert att det vi ser uppfattas som ”äkta” i sitt 

uttryck. 

PUBLIKMÖTET  

Kursens första termin avslutas med ett publikmöte där var och en får fem minuter på 

Strindbergs Intima teater, inför en liten publik. I samband med detta inträffar en rad privata 

omständigheter för några personer vilket påverkar gruppdynamiken. Du känner dig drabbad, 

strider med starka flyktbehov och får svårigheter att vara riktigt närvarande under tiden. Dock 

har du skrivit ett litet drama, där gruppens medlemmar läser repliker som du hämtat från en 

inre kritisk röst där du låter kamraterna uttala ditt eget ifrågasättande av dig själv.44 Under 

tiden står du bakom dem på scenen och reagerar på det de säger, med olika ansiktsuttryck, 

som en sorts inre, fast uttalad, monolog. Du är nöjd med din insats men lämnar kursen med 

motstridiga känslor efter förändringarna i gruppen. Det handlar dels om dina egna gamla 

problem som triggas, och som du får möta i form av en djupdykning ned i den gamla 

depressionen, och dels om en känsla av försvagad tillit i gruppen. Ni skiljs åt och för dig 

väntar nu en absolut nödvändig paus i total utmattning. 

HÖSTEN - SKÖRDEN  

Efter sommaren möts gruppen och laborerar inledningsvis med kroppsliga platsläsningar, 

något som stimulerar dig mycket. Emellertid drabbas du av en nära anhörigs bortgång och 

måste avstå från resan till Estland där kroppsläsningarna skulle manifesteras. När gruppen 

kommer samman igen veckan därpå är det ändå som om du hade varit med på resan. Gruppen 

är en annan, än mer öppnad, än mer sårbar än någonsin dittills. De har uppenbarligen gjort en 

gemensam resa, om än kort, inte bara på det fysiska planet utan även andligt, mentalt, och du 

kan följa med dem i denna utveckling.  

Nu tar en intensiv period vid, där gruppen sveps med i en lång rad övningar som är ömsom 

kroppsliga, ömsom mentala. All den mark som beretts under våren ska nu plöjas, besås och 

skördas. Alla de nya spår som skapats i hjärnan manifesteras nu i form av texter, rörelser och 

röster. Kunskaper och landvinningar får namn och var och en formulerar sakta men säkert 

sina teman, och varje nytt moment leder till nya insikter. Genom ett växelspel i halvklass och 

helklass, med Aleksandra respektive dramaturgen Maria, genomgår ni alltmer fördjupande 

undersökningar i er själva, och några avgörande händelser för dig inträffar. Bakgrunden till de 

genombrott som du nu upplever ligger delvis i det faktum att du kapitulerar inför 

kroppssmärtorna och äter starka värktabletter i två veckor. Plötsligt kan du på ett helt annat 

sätt ge dig hän i kraftfulla, utlevande kroppsliga övningar med mycket dans och starka 
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uttryck. Du får för första gången på många år återknyta kontakten med glädjen i att dansa och 

ha en rörlig kropp. Denna glädje öppnar också upp ditt inre rum, även det för första gången på 

länge, och du inser att dessa rum trots allt inte är stängda för alltid. Ni dansar tillsammans alla 

i en ring medan en och en kliver in i mitten och dansar solo. Dansen pågår och pågår, och du 

inser också att denna övning inte hade kunnat göras förrän precis nu, då alla gemensamt gjort 

denna halvårslånga resa, känslomässigt, intellektuellt och kroppsligt, och förtroende och tillit 

är stabilt. Under en speciell övning ska ni i par, blundande, följa varandras impulser genom att 

hålla händerna på den andres nyckelben. Då försvinner du och Alex in i en gemensam, andlig 

upplevelse av den totala omfamningen, en evig dans och ett totalt mottagande. Upplevelsen är 

andlös, och efteråt brister du ut i hejdlös glädjegråt. Känslan av acceptans är chockartad! Men 

du vet samtidigt att detta inte hade varit möjligt utan den långa uppförsbacken som hela 

kursen utgjort för dig, i ett långsamt uppbyggande av tillit, förtroende och lust. Inte bara till de 

övriga i gruppen utan kanske främst tilliten och erkännandet av dig själv. Du inser också att 

just glädjen varit otillgänglig för dig under lång tid, och du fruktar att det helt enkelt är du 

själv som släcker ned den. Orsaken, inser du samtidigt, ligger delvis i ditt privatliv. Under 

denna tid genom alla dessa upplevelser är det som att du förankras i detta erkännande av dig 

själv, och i en känsla av att ha blivit mottagen på djupet, och du kan flyta med i en våg av 

kreativitet och lust. 

Under närmast ändlösa inventeringar med dramaturgen Synne, lär gruppen känna varandra på 

nytt, ännu djupare. Många smärtsamma erfarenheter kommer i dagen, nya, ibland förvånande 

sidor visar sig och vars och ens frågeställningar får skarpare konturer. Ni har ett par dagar i 

sång med Pia och där märker du att du ledigt kliver in i en form, en scenpersona som du 

egentligen alltid haft men lagt undan för länge sedan. Pia introducerar olika kraftfulla 

kvaliteter i ljudandet, som är befriande att ta avstamp ifrån i sången istället för ”den 

känslomässiga inlevelsen”, som hellre kan överlåtas till en mottagare. Detta tänkande förs 

vidare när ni senare återigen arbetar med clownen Nalle, och han vidareutvecklar temat: om vi 

på scenen ser en klagande person utstöta känslor och som vi skakas häftigt av, är det inte den 

verkliga känslan av förtvivlan som skapar effekten hos oss. Det handlar inte om tillfällets 

känsla, utan om en träning av ett instrument. När skådespelaren klivit av scenen slocknar han, 

men det finns inte sorg eller bekymmer – det är vi som fått alla dessa intryck av honom. Men 

han är inte den Olycklige, han endast spelar en sådan så att illusionen finns hos oss. Han har 

haft ett känsloutbrott utan att känna, och vi har känt utan att ha haft något utbrott.45 Du, Alex 

och Helena gör några ”vykort” i samband med arbetet med clownen, en sorts tableau vivants, 
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där uppgiften just är att framkalla en känsla hos en betraktare och inte att själv känna känslan, 

och ni skapar en skräckfilmsscen i trapphuset avsedd att väcka fruktan hos åskådarna. En serie 

övningar med dramaturgen Maria resulterar bland annat i att var och en skapar varsin stor 

bild, och formulerar sig muntligt och skriftligt kring frågan om vad det är för ett väsen vi 

upptäcker i samband med övningarna. Du skriver, både med tanke på bilden och med tanke på 

de kraftfulla rörelseimprovisationer ni gjort: 

”Det väsen jag ser är en naken kvinna som är i form av en röd stam, en trädstam, ej naken heller 
för den röda barken kläder henne. Hon sträcker ut sina armar och omfamnar alltet – omfamnar 
mannen, kvinnan, barnet, träden och horisonten. Kvinnan  möter det röda sidentyget och tyget 
smeker, rör, vaggar, sveper, och kvinnan upphör, uppgår i det röda tyget och förändras till blått, 
svart, grönt, det är ett varande utan händelseförlopp, en statiskhet, ett fast stående, en stam, en 
rot, flera rötter, en stillhet – med ett seende – seendet ser tunnelöppningen, den mörka tunneln, 
seendet ser och ser och kvinnan är inte längre alls, kvar finns bara seendet – och armarna som 
sträcker sig – händer som rör vid flickans hår, som inte kommer åt mannen och kvinnan till 
vänster, de är icke av kött, de är av luft, eller av färg, flickan har ett hår som känns, men inte 
mannen, kvinnan. Ingen berättelse, ingen lineär linje, bara ett statiskt varande som när jag var i 
Alex andliga famn – jag bara var.” 46 

Därefter får gruppen uppgiften att var och en formulera detta väsens motsats, och du skriver: 

”En känslosam kraftfull vind som ständigt rör sig, ständigt är i rörelse! Utropstecken, 
acklamationer, påståenden, ställningstaganden, intellekt, tanke, ord! En manlig kropp som tar, 
som handlar, som tar i besittning, invaderar, äter upp, dödar, som kan bli dödad, som tränger in i 
den outforskade tunneln och smetar in väggarna med sina egna exkrementer, som tar flickan 
med våld, som dödar mannen och kvinnan. Detta väsen har ingen rot och stam, ingen färg, det 
anfaller ovanifrån, från alla håll utom underifrån där den andra varelsen har sitt hem – roten och 
stammen. Detta väsen har inget seende, bara tar, går efter hörseln, jagar efter luktsinnet, förintar, 
förintar…detta väsen har konturer, fasta gränser och hårda kanter. Detta väsen skär man sig på. 
Detta väsen får inte vara jag! Men tänk om det är jag? Och att jag gör allt för att försöka dölja 
det för mig själv? Att jag är en förintare?” 47 

Den ena kraften är livgivande men saknar egen handlingskraft, rörelseförmåga, saknar egen 

vilja. Den andra kraften består bara av vilja, mål, riktning och rörelseförmåga, handling men 

saknar seende och är därför förgörande. Kanske är länken mellan dessa förlorad, och måste 

kopplas ihop igen. Kanske genom Konstnären som kan se och ta in och handla och ta ställning 

och utkräva livsrum samtidigt? Det är kanske bara ett kort steg kvar till att behärska det: 

Konsten att hålla sig blank, ren men däremot inte oförberedd. Att inte uppleva det redan innan 

det hänt, att, ungefär som i själva livet se alla dagar ligga framför en och vänta, framträdande i 

sin grå almanackstydlighet. Känslan av att nuet representerar resten av all tid, och att inget 

nytt finns att se.…är detta grunden till din scenskräck? Om man redan har upplevt det inom 

sig blir det överflödigt att dessutom gå och utföra det. Kanske är det här den fruktade ledan 

ligger och lurar? 
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NÅGONTING HAR HÄNT 

Krisen som pågått vet du kanske inte riktigt längre när den började. Tiden efter 

doktorandutbildningen var förintelsen, du var ett tomt skal, död inombords! Men sen kom den 

efterföljande krisen, och det är inte ”död”! Krisen är tvärtom ”liv”. Det är att vakna upp på 

nytt, födas igen, men under smärta. Krisen har pågått hela kursen och detta har lärt dig något 

om ditt sätt att utvecklas; det sker nästan alltid genom död och smärtsam pånyttfödelse. Det 

går inte att slippa undan smärtan. Det är bara det att denna omgång, som startade för omkring 

tio år sen, har varit ovanligt lång, kraftfull och omvälvande, och du har åldrats, på många sätt.  

Dina ursprungliga frågeställningar handlade om konstnärlighet och konstnärliga processer. 

När du började Svarta Speglar ville du återfinna ett språk, en form som öppnar för att kunna 

börja berätta igen. Under kursens gång fann du att det gick att härleda en del av problemet till 

din rädsla för att använda mörkret, att fatta mod för att gå in i tunneln och hämta upp det 

mörka, eller egentligen att återöppnas efter lång tids avstängning. Öppnandet släpper ju in allt, 

inte bara det angenäma. Du fann också att det i ditt liv pågått ett ständigt undersökande, ett 

sökande efter ett ”sant”, unikt uttryck, en form som följer sitt innehåll, men även 

interpretation, tolkning och berättande. I själva verket pågår en ständig berättelse, den som du 

själv utgör. Och däri finns den konstnärliga verksamheten. Du blir, kanske särskilt under 

inventeringarna med dramaturgen Synne, än en gång medveten om din extrema tydlighet i alla 

avseenden. Att vara tydlig är en god egenskap men den har också nackdelar. Kanske du inte 

släpper in det där oväntade, okända riktigt så mycket som du önskar längre, bara genom att du 

inte tillåter lite otydlighet, lite skörhet, osäkerhet? Vissa komplexa förhållanden eller 

omständigheter som inte kan förenklas eller framföras exakt, går förlorat i precision. I det 

oprecisa kan det finnas utrymme för ett innehåll, ett budskap. Din avsevärda snabbhet är 

heller kanske inte alltid den mest konstruktiva av egenskaper, då den på samma sätt riskerar 

att stoppa upp de mer oprecisa rörelserna. Och det är ju ofta dem du efterfrågar, eftersöker. 

Den gestaltning du inte tycker dig nå fram till, kanske redan pågår sedan länge? Du skyndar 

förbi och inser för sent att det redan har passerat dig, det där som letade efter dig, fast du inte 

visste vad det var, inte kände igen det. Och kanske ska du just inte känna igen det. Här 

gestaltas ett konstens kunskapande, det som inte kan fångas in i kunskapande som handlar om 

färdigheter eller innehållsligt stoff. Det kompletterar annat kunskapande, just genom att 

utgöra det icke på förhand givna, det som inte går att planera, det som inte går att hitta, ens 

om man letar. Poängen är just att kunskapandet sker i ett ickeletande, i en öppenhet, i ett 

mellanrum. Härigenom riktas fokus mot en sorts intighet, vilket resulterar i ett tematiserande 

av själva upptäckandet i tolkning och förståelse. Du har skrivit en doktorsavhandling om 
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formen som ett innehåll, och det är kanske just i formen du kan finnas. Mönstret. Både en 

blixtsnabb tanke och en djupfryst kropp. En extensiv uppmärksamhet, som att ständigt tala 

med allt, men förstrött. Allt är i form, hela tiden, du har bara inte känt igen det. Du är redan 

där.  

Någonting har hänt. 

 

Slutord: 

”Jag visste alltid saker, strax innan de hände, vilka personer som skulle dyka upp bakom ett hörn, eller vad en 
person skulle säga. Det var ett sorts vetande som långt ifrån alltid var angenämt eller ens användbart, det bara var 
där. Men det var egentligen en bieffekt av något annat. Jag levde på en sorts gräns, mellan bråddjup och fast 
mark, med ena foten i ett fullständigt oförutsägbart dimlandskap där rökridåer endast tillfälligtvis tunnades ut 
varpå något kunde skönjas, och andra foten i ett byråkratiskt arkivsystem där jag sorterade och sorterade.  Jag 
hade vant mig vid att alltid bara gå rakt fram och rätt in när ett okänt hav öppnade sig framför mig, och att själv 
öppna alla ingångar i mig. Att alltid pröva skillnaden mellan det som jag trodde att jag ville säga och göra, och 
det som valde att visa sig starkast, bara jag tittade efter. Det jag ständigt undersökte var mitt eget tänkande, och 
genom olika former sökte jag få syn på det. Jag var tvungen, för att göra mig verkligare för mig själv, än de 
andras bild av mig. Allt detta var jag, det var genuint jag.  Men livet självt kom emellan med kriser och 
katastrofer och så stängde jag av mitt genuina jag utan att förstå att denna självbevarelsedrift paradoxalt nog 
skulle innebära en sorts död.  

Konsten har alltid varit mitt livs följeslagare, mer sällan som försörjare, istället som en sorts motsvarighet till 
barndomens osynliga låtsaskamrat bakom barnkammarväggen. Ett väsen som hela tiden försvinner bakom hörnet 
så man aldrig ser dess ansikte, och man kan aldrig så noga veta om den är snäll eller elak. Men det är något som 
dröjer i dunklet…som söker mig. Det var bara det att jag slutade lyssna…” 

 

 

 

 

TACK 

Ett djupt känt tack vill jag rikta till de Svarta Speglarnas hängivna lärare och modiga kamrater 

som givit mig all sin klokhet, närvaro och kärlek!   
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Någonting har hänt, essä av Petra Werner 

Bilaga:  

Kortmanus uppfört av gruppen på publikmötet vid Strindbergs Intima Teater, maj 2018. 

 

Konstnären bor inte här längre  

Sara:  Återträff efter fem år – äntligen! 

Kajsa: Åh vad roligt! 

Andrea: Det känns ändå inte länge sen. 

Britta: Fast fem år är ändå fem år… 

Sara: Tänk att alla kunde komma då! 

Alex: Men är alla verkligen här? 

Helena: Nej vänta nu, jag vet inte om jag kommer ihåg fel, men fanns det inte en 

person som – ja, vad hette hon, en kvinna som typ var lite äldre? 

Kajsa: Ja, hon som höll på med ett forskningsprojekt! 

Ulrica: Ja just det – det där om bortglömda kvinnliga konstnärer? De hade varit 

konstnärligt verksamma i hela sina liv men hade inte lämnat något efter sig. 

Andrea: Åh, ja det minns jag också, kvinnliga musiker tror jag det var?  

Sara: Ja, frågan var liksom om de egentligen alls hade funnits, när det inte fanns nåt 

kvar som de hade gjort? 

Alex: Var inte frågan snarare om det verkligen var konst de hade hållit på med? 

Britta: Nej, nej, det var ju hon själv som var den bortglömda kvinnliga konstnären! 

Jonathan: Men…forskningsprojektet…jag kommer faktiskt ihåg att… 

Kajsa: Nej, nej! Det var ju bara en bluff! 

Jonathan: En bluff?? 

Helena: Ja, just det ja! Det visade sig ju att det hela tiden hade handlat om henne 

själv? 

Jonathan: Menar du att hela forskningsprojektet handlade om henne själv? 

Ulrica: Ursäkta här, men jag verkar ha missuppfattat något…jag kommer ihåg en 

kvinna som framförde ett pianostycke som hon hade komponerat! 

Kajsa: Nej, det var inget skrivet pianostycke…efteråt avslöjade hon väl att det var helt 

improviserat? Fast hon först påstod att det var ett stycke som hon övat på. 
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Britta: Ja, det minns jag också! Och det var första gången hon spelade piano på 

många år, för det var visst nåt trauma som hade hänt eller nåt. 

Sara: Nej, nej, det där traumat handlade ju om att hon egentligen hade velat bli skådis 

men så var det nån pennalistisk dramalärare som gjorde nåt! 

Andrea: Ja, på Södra Latin, eller hur? 

Jonathan: Gymnasiet…herregud…snacka om att vidmakthålla ett trauma genom 

livet. Hon var väl ändå typ…ja, vadå…femtio plus?  

Alex: Ja, man tycker ju att man kanske kunde vända blad till sist. 

Helena: Jag måste faktiskt erkänna att jag inte minns nånting av allt det där…däremot 

kommer jag ihåg en kvinna som spelade tvärflöjt, jag tror det var på ditt lab? 

Kajsa:  Ja, det minns jag också, men det var inte mitt lab. Men det var en av de allra 

första övningarna vi gjorde. Vi ställde oss med varsitt instrument i varsin ände av ett 

mörkt rum och så fick ni andra röra er mot det instrument ni hörde. Då spelade hon 

tvärflöjt. 

Britta: Ja, visst ja. Och vi ljudade också, kommunicerade med instrumenten! 

Ulrica: Men var inte hon trummis? Jag kommer ihåg en person som hela tiden 

hänvisade till att hon hade varit trummis i typ hundra år. Men så hade hon helt slutat. 

Sara: Men nu fattar jag ingenting…det var visst en kvinna med på kursen som hade 

gjort en doktorsavhandling! Hon visade upp ett forskningsprojekt där hon hade gjort 

en massa oljemålningar som skulle vara med när hon presenterade forskningsprojektet 

– jag kommer ihåg de där målningarna… 

Alex: Ja, precis! Och det projektet handlade ju om kvinnliga konstnärer som inte hade 

lämnat någon dokumentation efter sig. Men så visade det sig handla om henne själv! 

‐ Helena: Och hon själv då…har hon lämnat något efter sig? Finns det kvar något som 

hon gjort menar jag? Finns det bevis för att hon har funnits liksom? 

Jonathan: Du menar att vi alla har drömt att hon fanns? 

Ulrica: Nej, men var det inte det som var poängen? Att det inte fanns någon 

dokumentation av hennes verksamhet? 

Kajsa: Jag kommer faktiskt också ihåg en doktorsavhandling…nåt med estetik. 

Britta: Var hon ens konstnär typ? 

Sara: Vad menar du? 

Britta: Jamen jag menar…finns det något bevis på att hon gjorde något konstnärligt? 

Finns hennes tavlor nånstans, eller har hon nån bok eller skiva utgiven eller nån film…  

Sara: Jag kan googla!!!! Vad hette hon? 
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Alex: Sally…nånting…hon hade samma efternamn som den där 

konstnären…Kandinsky tror jag. 

Kajsa: Nej, det var Klee…som i Paul Klee! Sally Klee! 

Ulrica: Vänta! Nu minns jag! Sally Klee var bara hennes alias! Petra hette hon! Hon 

var ju musikterapeut och vi fick prova på att vara hennes klienter!  

Alex: Javisst! En gång fick vi sitta tillsammans vid ett piano och spela! 

Ulrica:… och en annan gång fick vi allihop jobba med nån sorts lek med massor av 

olika instrument på ett långt bord. Petra hette hon! 

Sara:  Petra Werner, eller hur? Det måste ju vara nån här ikväll som känner henne! 

Helena: Ja, vi kan väl fråga! 

Kajsa: Är det någon här som känner Petra Werner? 

 

Petra: Petra Werner, konstnären som försvann! Det är min frågeställning. All den där 

verksamheten som fyllt mitt liv, vart tog den vägen? Och var det konst…(fortsättning 

improviserad)  

 

 


