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Abstract  

The theme of my exam project, the practical work and the essay will be the phenomena of dreams. 

The dreams you have when you are asleep, the dreaming state of mind, places where your mind 

takes you, when you no longer decide what to think of. It is a fascination about what our mind 

creates itself. This essay brings up the theme out from seeing the dreams and the unconsciousness 

as a source of inspiration, both in personal development and from an artistic point of view. How has 

the world of dreams been used as inspiration in the art?  
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Inledning och bakgrund 

Drömmar är någonting som vi aldrig riktigt kommer att förstå oss på. Någonting som bara verkar i 

oss, av sig självt, och vi accepterar det faktum att de finns där. Precis som vår egen kropp, allting 

bara fungerar.  Men var kommer drömmarna ifrån? Kan man säkert svara på det eller är alla teorier 

bara gissningar? På många olika sätt har forskare försökt förstå sig på hur vår hjärna fungerar och 

hur den spelar mellan det medvetna och det omedvetna. Och att drömmarna är ett fenomen skapat 

av det undermedvetna kan man nästan säga att man vet, trots att vi inte riktigt vet vad vårt under-

medvetna är för något. Även konstnärer har på olika sätt försökt tolka och arbeta med fenomenet.  

Drömmarna och det undermedvetna var en stor inspirationskälla för surrealisterna (surrealism är en 

riktning inom modernistisk konst, litteratur och filosofi som uppstod i Frankrike på 1920-talet) Man 

försökte lyfta fram det undermedvetna inom oss och drömmarna var ett sätt att hitta inspiration. 

Även idag är detta ett tema som inspirerar konstnärer. Ett exempel på det är Chris Berens, en hol-

ländsk konstnär som arbetar med sina inre bilder och till skillnad från surrealisterna på ett väldigt 

personligt sätt bjuder in i sin egen fantasivärld. Ett annat exempel är konstnären Jim Shaw som helt 

ocensurerat dokumenterar och delar med sig av sina drömmar, i teckningar, skulpturer och installa-

tioner. 

Drömmar är ett fenomen, en kroppslig funktion, en del av oss själva som aldrig slutar fascinera 

människan. Drömsömnen är ett fenomen som fängslat oss i urminnes tider. De tidigaste skrifterna 

man hittat om drömmar går så långt tillbaka som 5000 år. Drömmarna har genom historien ända 

fram till våra dagar setts som en högre form av kommunikation, bärare av gudomliga budskap, 

profetior, undermedvetna ledtrådar till vad vi åtrår, och framförallt en källa till inspiration. 

(Drömmar är ett mysterium för vetenskapen, 2009)  

Artemidorus, skrev en bok om att tolka drömmar för nästan 2000 år sedan, och hävdade att det finns 

två former av drömmar: de profetiska, och de realistiska som handlar om det som är angeläget för 

oss för stunden. 

I början på 1900-talet gjorde Sigmund Freud kopplingen mellan det undermedvetna och drömmar, 

och drömmarna blev då ett verktyg för att lösa emotionella problem. Calvin Hall forskade i 

drömmar på 1950-talet och drog slutsatsen att de element eller teman som dyker upp i våra 

drömmar representerar vår sociala miljö och hur vi passar in i den. Genom att studera frekvensen av 

drömteman som återkommer ofta i våra drömmar kan vi, enligt Hall, lista ut vad som ligger och 

gnager i vårt medvetande och som sipprar ut i form av visuella representationer. Nuförtiden har 

drömforskningen mer fokus på fysiologiska processer. REM-sömnen blev ett begrepp på 50-talet 

och sedan dess har det kommit teorier om att den hjälper till att lagra intryck vi varit med om under 

dagen i vårt minne. En teori som skapade rabalder under 80-talet var att REM-sömnen skulle ses 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Litteratur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike
http://sv.wikipedia.org/wiki/1920
http://sv.wikipedia.org/wiki/REM-sömn
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som en form av papperskorg för hjärnan, att drömmarna var ett sätt för hjärnan att filtrera bort 

överflödig information. På 2000-talet är de flesta teorier om drömmar ett hopkok av ovanstående 

teorier, och fokus ligger på moderna forskningsfält som neuroner och gener. Men, trots all forskning 

har vetenskapen fortfarande inte lyckas få fram svaret på frågan ”varför drömmer vi”? (Drömmar är 

ett mysterium för vetenskapen, 2009)  

          Johan Ohlson är en journalist, tv-redaktör och manusförfattare som för sex år sedan inledde 

en ny bana som drömcoach genom utbildning på Institutet för Drömpsykologi i Solna. År 2010 kom 

han ut med boken Drömtolkning där han beskriver vikten av att ta sina drömmar på alvar. Hans 

säger att genom att tolka våra drömmar gör vi det omedvetna medvetet och kan sedan ta med den 

nya, medvetna insikten som en ingrediens i våra liv. Drömtolkning visar dig hur drömmarna kan 

hjälpa dig att tackla vardagsproblem, lösa djupare livsfrågor och till och med ge ditt liv en större 

mening. Framför allt fokuserar den på hur stor del av oss själva som drömmarna egentligen är och 

kopplar det medvetna vakna jaget samman med det omedvetna jaget. (Johan Ohlsson, 

Drömtolkning) 

Ole Vedfelt är en psykoterapeut och författare som under många år undervisat och handlett 

psykologer och skrivit en mängd vetenskapliga artiklar. År 2007 kom han ut med boken Drömmar 

och Drömtydning. I boken ger han inte så mycket av sin personliga vinkel av vad han tror och 

tycker, boken är mer tänkt som en handbok som allt inom temat drömmar tas upp. Han går igenom 

de stora drömteorierna från Freud till nutid, naturvetenskap, hjärnforskning, förhållandet mellan 

drömmar och meditation, drömförståelse och tolkning och många andra perspektiv. (Vedfelt, 2007) 

 

Frågeställning 

Var kommer drömmarna ifrån och varifrån tar de sin inspiration? Samt hur har drömmar som tema 

använts inom konsten, under surrealismens tid och inom modern konst? 
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Kroppen, sinnet och drömmarna 

Kroppen är någonting mystiskt, något vi aldrig riktigt kommer att förstå oss på. Lika så, om inte 

ännu värre, är det med vårt sinne. Hur vår hjärna fungerar. Hur vårt medvetna och omedvetna spelar 

och samarbetar med varandra. Och om vi väljer att inte separera de två, kropp och sinne. Att de 

egentligen är detsamma. En förutsättning som verkar i ett. 

Vi vet precis hur ett hjärta ser ut, lungorna, vår muskulatur, skelettet, vår hjärna och så vidare. Men 

vi kan aldrig riktigt veta hur vår egen insida ser ut. Vi vet hur ett hjärta ser ut men inte hur vårt eget 

hjärta ser ut, hur det känns, hur det låter, utan att revbenen, musklerna och skinnet ligger i vägen. 

Än mindre kan vi förstå oss på hur hjärnan fungerar och arbetar. Också hur den faktiskt ser ut. Det 

kommer alltid att vara ett mysterium, ens egen kropp, det som finns inom oss. 

På dagen kan vi själva ha kontroll över vår kropp och vårt sinne. Vi tänker logiska tankar, tar beslut, 

handlar, är medvetna om vad och varför. Men på natten, när vi sover och drömmer, när hjärnan får 

fritt spelrum, när vi inte själva längre har kontrollen över tankarna, vad är det som styr då?   

 

På kvällen blir vi trötta och tar beslutet att sova. Du ger din kropp och ditt sinne till ditt 

undermedvetna, det som styr sig självt. När du somnar slappnar din muskulatur av, den muskulatur 

som du själv bestämmer över när du är vaken, du får lägre kroppstemperatur och ditt hjärta pumpar 

med ett långsammare tempo. Kroppen förbereder sig för att gå in i djup sömn. Kroppstemperaturen 

sänks ytterligare och muskulaturen slappnar av ett steg till. Immunförsvaret börjar arbeta med att 

reparera dagens skador. Nu är du fullständigt sovande. Efter bara några minuter av sömn börjar dina 

ögon röra sig, fladdrar fram och tillbaka, blodtrycket ökar, hjärtrytmen snabbar på och 

hjärnaktiviteten är i full gång, liknande som på dagen. Du börjar drömma. (Infomaster SU, 2007) 

Du är bara med och upplever det som ditt undermedvetna har att bjuda på. Som att sätta sig i en 

karusell men utan att ha en aning vad det är för slags karusell eller vad som kommer att hända längs 

vägen. Världen skapas medan man drömmer den och ingenting känns förutsägbart. Känslorna du 

upplever och sakerna du stöter på behöver inte alls ha med varandra att göra men i drömmarnas 

värld får dom ett helt naturligt och till synes logiskt förhållande. 

Det är som att andra delar av hjärnan får komma fram under natten. De logiska bitarna kopplas ifrån 

och hjärnan leker en egen lek som man själv inte har någon kontroll över. Platser som det 

omedvetna själv tillverkar och sätter dig i uppenbaras. Mystiska förtrollande vackra platser 

förvandlas till läskiga, ångestladdade platser. Drömmen är ett mångfacetterat fenomen, tvådelat, en 

skruvad värld och ingen dröm är den andra lik. Men var kommer drömmarna ifrån? Kan man säkert 

svara på det eller är alla teorier bara gissningar?  
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Vad är en dröm och vad tar den sin inspiration ifrån? 

"En dröm är en följd av bilder, främst visuella till sin natur, vilka upplevs under sömnen. En dröm 

innehåller vanligen en eller flera scener, flera olika personer utom den drömmande uppträder i den, 

samt en sekvens av handlingar och växelspel mellan olika personer, vanligen också den som 

drömmer. Drömmen liknar en film eller en pjäs i vilken den som upplever den är både deltagare och 

åskådare. Även om drömmen är en sinnesvilla, eftersom händelserna i den inte inträffar i 

verkligheten, uppfattar den drömmande dem som om han såg något som är verklighet." Calvin Hall.  

 

 Eftersom drömmar härrör från vårt djupaste inre så hör de ihop med oss på ett lika uråldrigt sätt 

som kroppens alla fysiska funktioner. I vårt omedvetna lagrar vi alla milliontals bilder och känslor 

som vi någonsin upplevt i en gigantisk inre “hårddisk”. Allt finns kvar, ingenting är glömt. Men 

våra hjärnor kan naturligtvis inte hålla allt detta aktivt hela tiden, utan vårt medvetna fungerar 

därför som en startsida till vårt inre internet. Allt vi läst, hört och upplevt finns kvar någonstans, 

men att det lagras i det fördolda när det inte behövs. Och att det är ur detta arkiv i vårt innersta som 

drömmarna hämtar minnesbilder och referenser som de använder sig av. (Ohlson 2010 s.174) 

 

Vårt medvetna, som vi så gott som ägnar all uppmärksamhet åt i livet och sätter vår tillit till, består 

bara av en bråkdel av oss själva. Resten är vår egen omedvetna, inre ocean. 

Om vi jämför vår kropp med jordklotet är vårt medvetna, det vi varje dag tänker och upplever med 

kropp och sinnen, ungefär lika stort som Island. Resten är ditt undermedvetna, eller omedvetna, 

eller inre medvetna som det också kallas. (Vedfelt, 2007) 

 

Sinnesorganen registrerar omkring 11 miljoner bitar information varje sekund, varav synen svarar 

för den största delen eller 10 miljoner bitar. Av detta når ungefär 16 bitar vårt medvetande, alltså i 

storleksordningen; en miljondel av allt som sinnena tar in. Kroppens agerande bedöms motsvara 

ungefär en tredjedel av informationsflödet från våra sinnen, vilket skulle bli runt 3 eller 4 miljoner 

bitar varje sekund. Det innefattar språk, mimik och motorik. Medvetandets kapacitet för olika typer 

av agerande har uppmätts till någonstans mellan 3 och 45 bitar. Medvetandets insats när vi agerar 

ligger alltså på i stort sett samma låga nivå som när det upplever vår omvärld. (Lindblad, 1999)  

Vår kropp har inte blivit strömlinjeformad, blank och symmetrisk trots att vi lever I dataåldern, utan 

vi ser likadana ut som för 50 000 år sedan. Vi är fortfarande människor av kött och blod, våra 

kroppar är asymmetriska och vi har fortfarande både fel och brister. Och på samma sätt är det med 

vårt inre. Många av våra drömteman drömdes troligen redan av våra urtida förfäder. Våra hjärnor 

tycks programmerade för att drömma, och våra förfäders hjärnor var så gott som identiska med våra 
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egna. (Ohlson, 2010) 

Varje natt drömmer man upp till sex drömmar. På en vecka blir det 42 drömmar och på ett år blir det 

14952 stycken. På jorden bor det ungefär 6,8 miljarder människor. Om varje människa drömmer sex 

olika drömmar varje natt kan man plötsligt förstå att drömmar är en ganska stor del av vårt liv. 

Sammanlagt sex år av vårt liv ägnar vi åt drömmarnas värld. (Holman, s.1) 

 

Man tar sällan sina drömmar på allvar eller lägger så mycket vikt vid att försöka förstå sig på varför 

man drömmer som man gör. Man tänker nog mest oj vad konstigt jag drömde i natt och sen efter 

några minuter har man redan glömt bort vad det handlade om. Men tänk om drömmarna har något 

att säga oss? Om inte drömmarna hade någon viktig betydelse eller funktion borde evolutionen 

sorterat bort dem för länge sedan. Det verkar som att de flesta människor har en medfödd känsla för 

att drömmar har en betydelse, och det finns få saker som alla människor kan relatera till eller vara 

intresserade av så som av drömmar. Många drömmar kanske man bara skakar av sig efter man 

vaknat, men alla har ju varit med om att en dröm påverkat resten av ens dag. Något man drömt som 

gjort starkt intryck på en, den fortsätter att verka, den sitter kvar i tankarna, påverkar vår 

sinnesstämning, gör oss oroliga eller upprymda. Uppenbarligen är det då så att oavsett om vi tror att 

drömmen har någon betydelse eller inte så har den lyckats pricka in något viktigt, djupt inom oss 

som får oss att reagera. Vårt omedvetna kanske visar något för vårt medvetna som den vill 

uppmärksamma oss på. (Ohlson, 2010 s.14) 

I en dröm kan vad som helst hända. En person förvandlas och blir någon annan. Världen kan vara 

helt och hållet upp och ner. Det finns ingen gravitation, havet är i himlen och man kan flyga runt i 

vattnet och simma i luften. Man har inget fotfäste, man kan inte springa när man behöver komma 

undan eller springer plötsligt lika fort sida vid sida med en leopard. Man går runt i en värld som i ett 

sovande tillstånd är helt logisk. Saker som inte hör ihop har plötsligt ett helt naturligt förhållande. 

Lekkamrater från din barndom dyker upp och verkar känna personer som du nu har ett förhållande 

med. Man kan resa i tiden och befinna sig i olika delar av världen samtidigt. Färger blandas i olika 

sammansättningar. Former och ting ändrar proportioner i en helt orimlig skala. Känslor får ett fritt 

spelrum och kan vända på nolltid. Man kan med glädje se på när hemska saker händer och man 

gråter när till synes roliga händelser inträffar. Saker man inte tänkt på flera år dyker plötsligt upp 

och väcker känslor från förr. Eller dyker upp för att peka på något hos oss. 

 

I drömmar verkar det som alla ingredienser har blivit nerkörda I en mixer, och ut kommer 

hieroglyfer som berättar en story om dig själv, byggd på dagsfärska bilder, känslor, dofter, smaker, 

sinnesstämningar, rädslor och glädjeämnen, från din egen erfarenhetsbank. 
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“Om förhållandet mellan dröm och vakenhet skulle man kunna säga att vi drömmer hela tiden. När 

vi är vakna formas våra drömmar av yttre stimulans via våra sinnen, men när vi drömmer är samma 

medvetenhet i våra hjärnor inte formad av yttre påverkan. Den skapas inom oss. Jag tror att livet är 

en dröm som formas av sinnena.” (Revansuo, 2009) 

Ett liknande citat eller en liknande teori formades några hundra år före Kristi födelse, då den 

kinesiske taoisten Chuang Tzu drömde att han var en fjäril. När han vaknade sa han “Nu vet jag inte 

längre om jag är Chuang Tzu som drömde att han var en fjäril eller om jag är en fjäril som drömmer 

att han är Chuang Tzu”  

Antti Revansou konstaterar att gränsen mellan dröm och vakenhet tycks vara svårdragen. 

 

I drömvärldar kan vad som helst hända precis som i fantasivärldar, sagor och myter. Kanske för att 

vi i fantasin låter underliga saker hända utan att ifrågasätta det. Men sagor och myter är i första 

hand inte en samling spännande berättelser utan kan ses som muntliga levnadsregler. De förmedlar 

en visdom och berättar hur det går om vi inte lyssnar till dem. Man skulle kunna säga att en myt är 

en dröm på kollektiv nivå. Och på samma sätt som i drömmarna försöker sagor och myter berätta 

för oss människor hur vi ska göra, hur vi ska agera i olika situationer i livet, hur vi ska förhålla oss 

till fäder och mödrar, till älskade, syskon, fiender och vänner, hur vi ska handskas med avund, 

vrede, lust och passion och hur vi ska navigera oss fram till största möjliga självförverkligande. 

Drömmar är som sagor och myter och kanske till och med film. På det sätt att en film precis som en 

dröm alltid följer en dramatisk kurva. Till exempel; huvudpersonen ställs inför ett faktum, förnekar 

detta, sedan tar sig an uppgiften, går igenom ett antal prövningar, nära att ge upp, får oväntad hjälp, 

når en dramatisk klimax och har i berättelsens slut genomgått en personlig utveckling. Detta 

mönster finns mer eller mindre med i varje film, i hundratals variationer. Och det fungerar på oss, 

men varför? Jo, därför att det slår an någonting djupt nedärvt inom oss. Mönstret är arketypiskt, det 

finns i mänsklighetens myter, det finns i sagorna och det finns djupt inuti vårt psyke. Vi skrattar åt 

samma typ av komplott, lider med och gråter åt samma öden som till exempel de gamla grekerna 

gjorde. Så egentligen kan man säga att filmen använder sig av människans inre dramaturgi för att 

kunna drabba oss. Och det är samma dramaturgi som drömmarna bygger på. (Ohlson, 2010, s.145) 

Vi associerar för det mesta kreativitet med skapandet av olika saker i den yttre världen, men även 

skapandet av den egna personligheten är en form av kreativitet som drömmarna tycks intressera sig 

för. (Vedfelt, 2007 s.401) 

 

 

Drömmar och kreativitet 
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Många undersökningar bekräftar att det finns ett nära samband mellan kreativitet, känslighet och 

förmågan att minnas drömmar. Kreativa och känsliga människor minns ofta både positiva och 

negativa drömmar bättre än andra. Deras drömmar är i allmänhet längre, livligare och mer 

fantasifulla, och de har även fler negativa och känslomässigt intensiva drömmar än andra 

människor. Hos sådana personer är gränsen mellan vaket tillstånd, dröm och fantasi inte lika skarp, 

och de har större tillgång till sina personliga känslomässiga minnen och till sina drömmar. (Vedfelt, 

2007, s.408) 

Förmågan att använda sig kreativt av sina drömmar är inte enbart förbehållen uppfinnare, 

konstnärer och vetenskapliga genier. Det finns hos oss alla. Drömmarna hjälper oss att tänka friare 

och associationerna blir mer intuitiva. (Ohlson, 2010 s.42) 

Drömforskningen har gjort många försök att avgränsa eller förklara hur drömmens och det vakna 

tillståndets tankeprocesser skiljer sig åt. Man har till exempel försökt att närmare bestämma just hur 

annorlunda och fantastisk drömmen ter sig jämfört med det vakna tänkandet, hur olik vardagen den 

är, och tagit fasta på förekomsten av okända föremål, personer och platser, på drömmarnas plötsliga 

scenskiften, på beteenden som inte förekommer i verkligheten, på att ting används på ett helt annat 

sätt eller finns på ställen där de normalt inte förekommer, på ovanliga tankar, uppfattningar och 

känslor, övernaturliga skeenden och så vidare. 

 

Surrealisterna 

Inom surrealismens måleri som hade sin början på 1920-talet var en viktig inspirationskälla just 

drömmar. Man arbetade med olika element som egentligen inte hade med varandra att göra, så förde 

man samman dem i olika konstellationer för att få ett naturligt sammanhang. Man ville låta det 

undermedvetna i oss ta sin plats och genom det låta vrickade saker hamna samman i oväntade 

kombinationer. När förnuftet skjuts åt sidan får den absurda bilden av verkligheten komma fram. 

En av de stora surrealisterna som antagligen de flesta av oss känner till är Salvador Dali. Mest känd 

var han för sina bisarra målningar med fragment plockade till synes vart som helst ifrån och 

sammansatta med varandra. Om man tittar på Dalis målningar så kan man se figurer och objekt med 

förvridna proportioner i mystiska sammansättningar. Det känns som att han ifrågasätter 

verkligheten genom att använda sig av det undermedvetna. Ofta utspelar sig händelsen I ett slags 

underligt landskap, men som det ändå knyter an till verkligheten. Ofta finns en horisont med, 

himmel och mark. Gravitationen existerar men inte alltid de olika materiernas naturliga form. Som 

till exempel de rinnande eller smältande klockorna han ofta målade. 

Hans surrealistiska inslag får verkligheten att framstå på ett annat sätt och utmanar vårt vardagliga 

sätt att tänka. Som till exempel hans djur med oproportionerligt långa ben som ger ett nytt 

perspektiv på det tredimensionella rummet. Dali arbetar som många andra surrealister med ett 
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symbolspråk. Som till exempel ägget som har symboliserat hopp och kärlek, eller gräshoppor som 

stått för rädsla. I olika slags drömtolkning talar man också om dessa symbolspråk. Men i 

drömmarnas värld är symbolerna inte lika generella utan mer personliga för varje individ. 

Surrealisterna menade att drömmar var viktigare än vakenhet – de sinnessjuka klokare än de 

förnuftiga. Man ville gestalta den verklighet som finns under ytan, som normalt bara kan uttryckas i 

drömmar och hallucinationer.  

 

 

 

 

 

”Eftersom strävandet efter kunskap inte längre är relevant och eftersom intelligensen inte längre 

behöver tas med i beräkningen, är det drömmen allena som ger människan frihet” 

(Breton, 1924, nr 1) 

Det finns en uppsjö av konstnärer som arbetat med drömmar, men detta innebär också 

att handskas med den intimaste och mest privata form av kommunikation, som vi kan uppleva. 

Ibland försöker vi med ord förklara vad vi drömt men det är väldigt svårt att ge någon samma 

upplevelse som man själv hade. Språket kanske inte alltid är det bästa sättet att förklara. Man kan 

hur målande som helst beskriva drömmen men man kan aldrig undvika att personen man berättar 

för lägger in en del av sig själv. Sina egna associationer och förhållningssätt. Vilket betyder att 

personen kanske får en helt annan upplevelse. Vilket inte heller behöver vara fel men det kanske 

även finns andra sätt för att pricka mer rätt i sin förklaring. Eller ge sin drömbild en annan rättvisa. 

Att i stället förklara för en person med en liknande upplevelse eller med en målning eller skulptur 

kanske kunde vara andra sätt. Ett exempel på det är den holländske konstnären Chris Berens som 

målar visioner av sitt inre universum. Och konstnären Jim Shaw som under nästan tjugo års tid har 

dokumenterat sina drömmar. 
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Chris Berens 

Hans inre drömbilder och fantasier är alltid föremål för hans skapande. Hans sätt att ta inspiration 

från drömmar och sina inre bilder är inte som surrealisternas, utan han målar snarare världen så som 

han ser den. Ett mer personligt förhållningssätt än vad surrealisterna använde sig av. Han målar sitt 

inre universum och använder sig inte av ett generellt symbolspråk. Han skapar sina egna symboler, 

världar och karaktärer. 

Själv säger Chris “I simply try to paint the world inside my head. This world has been with me 

since I was a child.” “As a boy, I was pretty much what I am now, a dreamer.. I always had this 

really special feeling over me. It´s a feeling of another place, a warm place, deep inside me and I fill 

that place with all that I see and hear.” Chris Berens (Erlansson, 2008)  

 

 

 

 

 

 I Amanda Erlansons artikel beskriver hon Chris Berens synsätt som att han tittar på världen genom 

en gammal handgjord lins. Denna lins förvrider hans syn och för honom till oväntade platser. I 

Berens alternativa drömvärld verkar gravitationen och andra naturlagar bara vara förslag, snarare än 

faktum eller regler. En del varelser flyter fritt i luften medan andra går eller står stadigt på marken. 

Detta är visserligen inte helt olikt surrealisternas sätt att komponera bilder. Fragment från 

verkligheten finns med men är en aning förvridna. Chris Berens har ett mer ”drömlikt” sätt att måla. 

Ett sätt som känns mer inbjudande till just hans drömvärldar och ger inte en generell bild av 

drömmar eller hur det undermedvetna komponerar.  
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"I take very good care of this world inside my head, and it provides me with an endless source of 

inspiration. Just as I develop in the regular world, so does this private world of mine develop on its 

own as well. In many ways, it's similar to the regular world, but at the same time looks and feels 

quite different. So what I paint is not an artistic representation or adaptation of animal or human 

figures or landscapes from the regular world. For me, it's an actual representation of what I see, no 

more and no less." Chris Berens (Erlansson. 2008) 

 

Även om dessa världar han skapar kan vara obeskrivligt vackra och förtrollande innehåller de också 

mörker och bekymmer. Döden är ett ofta förekommande ämne. Ett exempel på det är Berens 

målning “ On a Midnight Voyage”, som är en hyllning till Paul Delaroche´s 1850-tals målning  

“The Young Martyr”. 

Iklädd en gloria flyter en kvinna i den flod hon drunknade. I Berens omtolkning flyter en ung flicka 

lugnt i mörka vatten, upplyst av endast hennes gloria. Bevakad av skyddande andar i form av en 

panda och en tvättbjörn. I denna värld binder något större än vänskap dessa djur och människor 

samman. De verkar ha en inre förståelse, som om deras själar kommunicerar med varandra på en 

djupare nivå. (Erlansson, 2008) 

 

 

 

 

Chris Berens samling av verk uppvisar bevis för en expanderande berättelse, och enhetligheten i 

dem hänför till det faktum att alla målningar är försök att skildra en inre verklighet. En beskrivning 

av en inre värld som inte kan uttryckas med endast ord. 

Hans önskan att ge sina världar en rättvis existens har lett honom till att ständigt förbättra sitt måleri 
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och sin tekniska kunskap. Eftersom denna inre värld är i ständig utveckling anser han själv att det är 

en gränslös källa för inspiration. Ändå känner han att hans tekniska kunskap inte räcker till och att 

det begränsar honom i att beskriva dessa världar i den sanna natur av vad han ser framför 

sig.(Erlansson, 2008) Precis som hans inre värld alltid är i ständig utveckling är våra drömmar 

också det. Drömmarna anspelar på ditt liv som du har det just nu men plockar fragment från alla 

dina tidigare erfarenheter för att komponera ihop en sekvens som får ditt medvetna att förstå vad det 

vill komma åt inom dig. (Ohlson, 2010 s.77) 

 Att arbeta med sina drömmar innebär att gå dem till mötes, ta dem på allvar och försöka förstå vad 

de har att säga. För svaren finns redan inom oss. Genom att tolka våra drömmar gör vi det 

omedvetna medvetet och kan sedan ta med oss den nya, medvetna insikten som en ingrediens i våra 

liv. (Ohlson, 2010, baksidestext) 

 

Jim Shaw 

I Jim Shaws teckningar och skulpturer kombineras pop kultur och hans egna inre drömmar och 

fantasier. Han är en duktig historieberättare, tecknare och målare. Mest känd är han för sin serie 

drömteckningar. Detta är ett arbete som han påbörjade 1992, där han dokumenterar och samlar sina 

nattliga drömmar. Han tecknar helt ocensurerat ner dom för att senare transformera dom till 

målningar, skulpturer och rumsliga installationer. (Painter, 2009) 

 

De flesta människor tycker nog att drömmar är en helt privat egendom, att dom är alldeles för 

personliga, för skrämmande eller för konstiga för att dela med sig av. 

Hans samlingsverk ”Dreams” är som en bilddagbok som för Jims drömmar till liv. Han avslöjar sina 

innersta rädslor, tvångstankar, sexuella fantasier osv. Drömmarna är den viktigaste aspekten och 

källan till Jim Shaws inspiration och verk. (Smart Art Press, 2008) 

Enligt Jim Shaw själv började han teckna sina drömmar som ett sätt att organisera sitt 

inspirationsmaterial från just drömmarna, så han senare kunde använda sig av dem till skulpturer 

eller installationer. Han såg inte teckningarna som något annat än en dokumentation till en början. 

Nu har dom i stället blivit som en manifestation för hans egna kreativa undermedvetna och 

samtidigt hans mest populära konstverk genom sin karriär. (Gallery MoMa text, 2008) 

Om sitt arbete i relation till surrealisternas sager han; ”Surrealism was primarily a literary 

phenomenon, and it was involved with accessing the unconscious rather than with the specifics of 

dreams. The writers came first and the artist came later. When the visual artists worked with the 

idea of dreams, it was not the specifics of their own dreams, the work was more like political 

cartoons, Dali for example. They seemed dreamlike but weren´t. My work involves the specifics of 

my dreams, usually steeped in popular culture. I used to tape record my dreams, speak out loud 
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about what they were about, because I found when you write them out, they often disappear as you 

write. With the dreams, I try to work in a direct conscious way, a combination between the 

subconscious and visual conjunctions, the works are like visual puns, the visual provided different 

puns than writing can. For instance, the D.C. Character Flashoften appears in my dreams, and I 

figure that he is the essentially Mercury or the devil in red, he is like an amoral version of the devil”  
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Sammanfattning 

Alla som på morgonen försökt fånga sina drömmar har upplevt dess märkliga flyktighet. Man anar 

dem, diffusa fragment och känslotillstånd som kommer och går. Försöker man greppa dem glider de 

mellan fingrarna. Ibland träder de fram klara - för att åter försvinna när man tar fram papper och 

penna för att skriva ned dem. Även vid de tillfällen man lyckas fånga dem på det vita papperet vet 

man samtidigt att detta är en förvanskad version, överförd till en annan verklighet än dess ursprung-

liga. Men kanske ändå förd till liv, eller i alla fall uppmärksammad. 

Det är just i detta övergångsområde, detta gränsland, vi kan ana skillnaderna mellan världarna och 

svårigheterna att överföra information mellan dem. Det handlar om ett annat medvetandetillstånd 

där världen ser annorlunda ut, tid och rum beter sig inte som vi är vana vid och språket är ett sym-

boliskt bildspråk. Vi har tillgång till mer och annorlunda information om oss själva och hur vi ser  

på världen.  

Här är vi alltså varje dag, alla människor, men de flesta passerar gränsen så snabbt att de inte ens 

lägger märke till den. Varje dag har vi möjlighet att vistas i gränslandet och lära om oss själva. 

Själva vistelsen här bygger broar, gör detta lättare att nästa dag fånga drömmarna. Men broarna 

finns även kvar på dagarna, och ger större öppenhet till vårt inre. Vi kan lättare förnimma känslor 

och via intuitiva kanaler få tillgång till dess kunskap och kreativitet.  

Jag tror att denna oändliga och föränderliga källa för inspiration är något som inte bara konstnärer 

kan dra nytta av utan också alla människor. Att lyssna till drömmarna och vårt undermedvetna för 

att komma ett steg längre i vår personliga utveckling. Oavsett hur eller på vilket sätt man arbetar 

med det så är det viktigt att beakta sina drömmar. För förståelsen för sig själv och det i samband 

med förståelsen för det man skapar. Att dessa världar kanske faktiskt hänger ihop. Att kropp, med-

vetandet, omedvetandet och drömmarna hänger ihop. Att allt det bildar vårt jag och att alla delar 

oavsett dag eller natt utgör oss själva och är en del i vår personlighet. 

Jag som konstnär har en otroligt stor inspirationskälla bara genom att utgå ifrån mig själv och mitt 

inre. Detta har jag förstått genom att gå djupare in i förståelsen om hur stor del av mig själv det 

omedvetna egentligen utgör. Och vilken stor del av mitt liv jag egentligen lägger på att drömma. 

Även genom att titta på hur andra konstnärer arbetat med temat. Jim Shaw som på ett väldigt direkt 

sätt inspireras av sina drömmar. Tecknar ner den dramaturgiska kurvan från det omedvetna genom 

att göra avbilderna i serietidningsform. Jag skulle aldrig gissa om jag bara såg hans bilder, utan att 

veta bakgrunden, att han jobbade med sina drömmar. Jag skulle mer se det som surrealistiska teck-

ningar där olika underliga händelser sker och saker som inte har något naturligt förhållande hamnar 

samman. Hans teckningar i sig inspirerar mig inte men däremot hans fascination för drömmarna och 
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det undermedvetna. Att han har jobbat med det i så pass många år men inte tröttnar, eftersom han 

insett att det är sig själv han arbetar med och att drömmarna som livet är så föränderliga att det ald-

rig slutar att inspirera honom. Han delar med sig av den värld som andra skulle tycka var för per-

sonlig att ens berätta om och han gör det på ett sätt som inte kräver några ord. Bara hans bilder som 

förklarar vad han är med om och vad han upplever om natten. Det är precis lika stor del av honom 

som det liv han lever på dagen.  

Chris Berens är en konstnär som jag själv inspireras mycket av. Och detta beroende på hans uttryck 

i tavlorna. Han bjuder in till sin drömvärld på det sätt att han låter betraktaren fantisera vidare. Han 

väcker en tanke av att bejaka sina egna drömmar. Jag kan titta på hans bilder om och om igen och 

jag tröttnar aldrig på dom. Det är något poetiskt och väldigt vackert över dom som jag dras till. 

Världar som inte riktigt står rätt till, en aning skruvade och underliga. Nästan vad som helst kan 

hända och det är kanske det som gör att ens egen fantasi spinner vidare. Jag tycker om hans bilder 

framför allt för känslan i dom, det mystiska, lite ambivalenta och förtrollande. Jag gillar att han tar 

fragment från verkligheten och blandar dom till nya figurer och världar i olika kombinationer. Vissa 

delar är starka och kristallklart målade medan andra är suddiga och diffusa. Det är en balansgång 

som också lämnar mycket åt fantasin. Det är som när någonting närmar sig ur en dimma, desto 

närmre det kommer ju tydligare blir det, precis som i mina egna drömmar, man upplever dom 

medan man är i dom och låter allt hända längs vägen, och saker blir tydligare ju närmre man 

kommer dom. Figurerna på bilderna har sällan några starka ansiktsuttryck, som är varken skrattande 

eller gråtande. Men jag tycker ändå det är något sorgset över dem. Ett stämningsläge som gör att 

man känner lite medlidande eller tycker lite synd om dom. Som att man vill ta hand om dom. Men å 

andra sidan ser dom ganska nöjda och lugna ut. Det är både deras ansiktsuttryck och deras hållning. 

Trots att bilderna innehåller många olika delar och figurer är som väldigt stillsamma. Om jag tänker 

mig in i deras värld rör dom sig väldigt sakta, talar till varandra ytterst sällan och i så fall med en 

dov lite trött röst. De är väldigt intelligenta varelser som lever i ett med varandra. De djurliknande 

och de människoliknande gestalterna har samma värde, samma språk och jag får känslan av att de 

bryr sig mycket om varandra. 

Berens säger själv att anledningen till att han målar är att komma närmre sig själv, sin mittpunkt. 

Han säger att det som betraktaren ser är fragment från hans själ och det han målar är också så det 

han själv ser, så som han upplever sin omgivning. 

 

Vad drömmarna är och hur det fungerar är någonting som jag tror vi aldrig riktigt kommer att förstå 

oss på. Men om vi skulle helt säkert veta allt om skulle hela mystiken försvinna. Det kanske är just 

det som får oss att fortfarande undra och att aldrig riktigt sluta att vara intresserade. 
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