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*Ett tidigt avsnitt av tv-serien Arkiv X inleds med ett märkligt klipp. Kontakten med en 

avlägset belägen polarforskningsstation i Alaska har brutits. Plötsligt kommer ett samtal 

över en videolänk: en utmärglad forskare tittar rakt in i kameran och säger ”We are not who we 

are”. I resten av avsnittet följs det inte upp vad detta sublima budskap handlar om, det 

lägger sig snarare som en orolig vetskap, en fotnot över hela serien, om att ingenting är det 

som det utger sig för att vara.  



I is another * 

 

Det finns ett fotografi av min pappa, det är taget på sommaren i 

en trädgård, det är ett vackert kvällsljus och allting är grönt och 

han står under ett äppelträd. Han har en keps på sig och fin 

skjorta och alla förutsättningar finns för att bilden skulle kunna 

vara vacker. Men jag blir alltid skrämd när jag ser bilden för han 

ser ut som någon annan. Ansiktet befinner sig i en underlig 

mellanfrekvens, det är alldeles löst och som att det hängde utanpå 

hans kropp. Han ser obehaglig ut för att han ser så fruktansvärt 

tom ut. Ansiktet är som ur verksamhet. Det är som att han på 

bilden har lossnat från inramningen han är placerad i. Fullständigt 

förlorad och frånkopplad. En tom avstängd kropp som står 

under ett äppelträd, med en keps och skjorta som påhängd på sig. 

 

På en annan bild tagen vid samma tillfälle ser han åter vänlig ut 

(på det sättet han ofta ser ut) men det framstår nu som att han 

bara ser vänlig ut. Hur hans mun och ögonen, hur de tillsammans 

samverkar och hur de olika komponenterna i hans ansikte formar 

detta vänliga utryck. Och denna skiftning framstår också på något 

vis som otäckt. Inte så att han framstår som falsk eller tillgjord på 

något sätt, utan mer hur denna Av och På effekt synliggör hur 

detta att se vänlig ut är ett av de utseendena han har, och jag kan 

känna igen det, hur jag själv också kan imitera min fars vänliga 

utseende.  

Ansiktet framstår nästan som ett redskap, att det tillhörde 

någonting annat, samhället, en ordning.  

 

 
* ”Je est ugn autre” I is another – Arthur Rimbaud 



 

Jag blir skrämd av bilden därför att han för en kort stund tycks 

försvinna ur rollen som sig själv. På ett annat sätt känner jag 

medlidande, förståelse och fascination inför denna korta 

uppgivelse, hans vila från en roll. Hur hans försök att framträda i 

rollen som sig själv på ett sätt havererar och hur det i detta glapp 

uppstår någonting annat. En bild av en människa som både 

maskerad och demaskerad. Hur då också En annan framträder i 

hans försök.   

 

* 

 

Bilden får mig att tänka kring hur vi, sen vi var barn, lär oss hur 

vi spelar mot saker, inredning, människor och miljön som vi är 

placerade i. Den där upplevelsen av att sänkas ner i ett sorts 

kodsystem, i en position och att sedan vara en del av det 

kodsystemet, behärska det och känna sig duktiga och trovärdiga. 

Hur vi framträder med våra identiteter och personligheter och på 

så sätt gång på gång befäster våra roller för att verka trovärdiga 

som dem vi tycker att vi är.  

 

Sociologen Irving Goffman syn på samhället brukar kallas för det 

dramaturgiska perspektivet. Han skriver i boken Jaget och maskerna 

(Norstedts akademiska förlag 2000)  
 

Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att 

ordet person ursprungligen betyder mask. Det rör sig snarare 

om ett erkännande av att alla alltid och överallt, mer eller 

mindre medvetet spelar en roll… det är i dessa roller som vi 

känner varandra; det är i dessa roller som vi känner oss själva. 

( Jaget och maskerna sid 26)  



 

Men jag tänker mig att i denna performativa akt; hur vi iklär oss 

olika identiteter, som vi sedan framträder med - men också inte 

fullt ut lyckas med att framträda med, uppstår en intimitet och 

förståelse för varandra. Hur det i misslyckandet av att 

representera oss själva uppstår en gemenskap.  

 

* 

 

Situationer när jag som barn klädde på mig, byxorna, olika tröjor, 

strumpor, skor. Förberedelserna inför dagen. Hur håret låg 

fastkletat på huvudet med hårgelé, hur det kändes att gå med 

allting sen; ansiktet, skorna, väskan på ryggen och sedan stå och 

vänta och bli upphämtad av en buss. Jag minns då att det kändes 

som att jag var på väg och skulle göra ett framförande.  
Denna bild av vägen till skolan och sedan när vi anlände till 

skolbyggnaden, det var som att färdas in i ett sceneri som både 

var skrämmande men också tryggt. Alla små föremål där inne i 

byggnaden som införlivats med en slags märklig kraft och makt; 

linjalerna, blyertspennorna, suddgummin, de hårda möblerna.  

Jag minns det som en så stark och tydlig bild och första insikt att 

jag hade en roll i detta sceneri och spelade efter ett slags script, 

och att jag på ett sätt tyckte om det, dels för att det var det enda 

som fanns, och för att det blev en trygghet, för jag tillhörde dessa 

byggnader och på ett märkligt sätt blev det också en sorts 

frihetskänsla. Därför att jag klarade av att spela rollen som mig 

själv.                                                                                               

När jag tänker på det nu handlade det kanske mest om yttre 

attribut, men också hur slags inre-ganska ytliga-attribut befästes 



och som stärkte upplevelsen av att det kändes som att jag var mig 

själv, och som nu i efterhand framstår som just attribut.  

 

Jag tänker hur det i våra kroppar och muskler finns ett spel, ett 

manus, omedvetet och medvetet, ibland bra nödvändiga gester 

och ibland dåliga gester, kroppsråk som hjälper till att bekräfta 

och upprätthålla maktordningar och schabloner. 

Vi är som infångade i våra kläder, frisyrer, byggnader, föremål 

och gester, att det är det vi har att spela emot, att något annat har 

vi inte heller, för utan allt det där är vi inte någonting i 

förhållande till omständigheterna, inramningen, våra liv vi är 

placerade i. Att det inte finns något naturligt tillstånd att vara en 

människa på. Det finns som en längtan, kanske en omöjlig 

längtan om att lösas upp från kulissen man hamnat i, historien 

som man sänktes ner i och som sedan fortsatt att skapa bilden av 

en själv. Att träda ut ur Den man är . 

 

Man föds naken och i ett nu. Men i tiden får man sin 

historia, man blir sin historia, det går bara inte att komma ur 

det. Man kan bara välja mellan att svälja den rakt fram. Eller 

blunda medan man sväljer. 

(Birgitta Trotzig, Sjukdomen, Alba förlag 1974) 

 

* 

 

Ibland när jag vaknat mycket tidigt på morgonen innan klockan 

har ringt, det har precis börjat ljusna och är ett särskilt halvljus, 

jag har gått ut i vardagsrummet och allting har plötsligt framstått 

som så fruktansvärt värdelöst. Som en så hopplös och pinsam 

ansträngning, hur allt står samlat där som för att bekräfta något, 



representera mig själv och mitt liv som inför mig själv. Möblerna i 

rummet, alla små föremål, böckerna i bokhyllan, så livlösa, 

tomma och onödiga.  

Denna alienerade upplevelse är både otäck och ofta 

deprimerande men det finns också något svindlande i känslan, en 

slags stämning av frihet, att som förflyttas utanför sig själv.  Hur 

jag drabbats av en underlig, nästan kristallisk stillhet, som att jag 

befunnit mig i en zon utanför tiden och omständigheterna jag 

tillhör. En slags närvaro utanför min roll som mig själv.  

 

* 

 

Vi måste hålla på och uppfinna betydelser, upprätthålla och 

imitera världen, ansikten, föremål och beteenden konstant, annars 

blir världen lös och otydlig. Men tänk om vi lät den vara lös, 

otydlig, förvirrad och obekräftad. Ett annat slags vara som inte är 

autonomt och sammansatt. Ett tillstånd som befinner sig som i 

en mellanfrekvens då det ena eller andra inte var värt någonting 

och då vi inte konsekvent skulle representera och befästa oss 

själva. Någonting som i samma stund det visar sig förändras och 

byter skepnad.  Ett intets tillstånd. Att leva utan att behöva 

legitimera varför. Antagligen skulle det då bli fullständigt 

outhärdligt och omöjligt att orka leva, det skulle krävas en enorm 

disciplin. Denna slags sfär skulle kanske endast vara möjlig som 

ett tänkt tillstånd, en mental zon bortom omständigheterna. En 

föreställning om att det går att träda ut ur världen.  

 
	  
	  
	  
	  
	  



         Mystiker, Butler och en öppen existens 

 

Bland medeltida mystiker som Mäster Echart, Heinrich Seuse och 

även senare tänkare och mystiker som Simone Weil, är en central del 

att Jaget måste desarmeras och upplösas.* Att så länge vi håller oss 

fast vid illusionen om jagets betydelse och ser allt i förhållande till 

vårt Jag och vår personlighet, kan vi aldrig bli fria och heller aldrig 

möta de stora sanningarna, det vill säga Gud.  

Mystikerna ser som att sanningen och det heliga finns i 

utslocknandet och uppgivelsen, i detta tomrum som då uppstår efter 

denna slags uppgivelse av jaget, uppstår ett slags ingenting, ett 

paradoxalt icke-varande. Ett känt citat från Mäster Eckhart är ”Gud 

är intet”. Gud kan då i detta intet endast beskrivas som i negationer, 

som något som inte går att komma åt, någonting bortom allt, varken 

frånvarande eller närvarande.   

 

”Jag säger att människan skall stå så oberoende och fri, att hon 

inte vet eller har kunskap om att Gud verkar i henne. Hon lever 

utan avsikt och övertygelser… hon lever bara därför att hon 

lever.”  (Mäster Eckhart Pr. XVIII i predikningar I)  

 

 

 

 

 

 

*Detta uppgivande av individualiteten kan ju också ses inom många religioner som 

tillexempel Buddhismen och Islam. Inom Buddhismen finns utarbetade meditations tekniker 

för att nå insikten om att jaget bara är en tillfällig konstruktion, en illusion för att då nå 

Nirvana.  

Inom Islam ses uppgivandet av jaget som ett sätt att lämna plats åt Gud som är så oändligt 

mycket större än den egna personligheten. 

 



Ulf I. Eriksson skriver i boken - Ett liv efter födelsen. Om fria 

andars himmelska och tragiska erfarenhet - med utgångspunkt från 

Friedrich Nietzsches – Antikrist- om den fria andens rörelse. Han 

förenar i boken idéer från mystiker som Eckhart med Nietzsches 

mer nihilistiska synsätt och gör i boken Nietzsche till en slags 

ateistisk mystiker.  

 

”Den fria anden lever utan det förment enhetliga jagets karaktär 

och utan tanke på- karriär. ”Den fria anden är den karaktärslösa 

mänskan: Karaktärslöshet kan vara tecknet på en andens 

rikedom”(antikrist s 54) “  

 

Den sanning och helhet, intets paradoxala fundament, en slags dyrkan av 

Intet som mystikern ändå på något sätt vill nå och tro på finns 

antagligen inte. Den är som ett undflyende sken och den är svår att 

tro på för en sekulariserad människa idag. Det krävs en stark 

inlevelse och en teologisk hållning för att idag tro på något som en 

Absolut sanning. Men denna själva intets dimension känns som något 

intressant och ständigt relevant. Detta tillstånd av en slags tomhet 

och snarare insikt om att ingenting är sant, skulle kunna påminna 

om den moderna sekulariserade människans vilsna livskänsla. Som 

att befinna sig i ett existentiellt tomrum och inte veta vad detta 

tomrum ska fyllas med och då kanske framförallt skapandet och 

bekräftandet av identiteter blir som en krampaktig distraktion vi 

placerar framför oss.  

Men istället för att se detta tomrum, det upplösta osäkra tillstånd 

som när det uppenbarar sig är något vi försöker fylla igen eller 

beteckna, så kan man tänka sig att detta tomrum är en typ av 

möjlighet, ett intressant handlingsutrymme. Intet som en kraft. 



Nutida filosofen Judith Butler som verkligen inte kan ses som 

någon anhängare av mystikernas lära, låter detta tomrum förbli som 

en tom kärna, en tom kärna som öppnar upp för en slags möjlighet. 

Att kunna forma sin identitet och Jaget hur som helst, om och om 

igen och lämna frågan öppen om vad som är vad och då ingenting 

antar en slutgiltig form.  

 

“Det verkar som det mänskliga måste bli främmande, 

till och med monstruöst, för sig själv för att återuppta 

mänsklighet på ett annat plan. Detta mänskliga kommer 

inte vara “ett”, det kommer i själva verket inte att ha 

någon slutgiltig form, men det kommer att vara något 

som ständigt förhandlar om könsskillnad på ett sätt som 

inte har några naturliga eller nödvändiga konsekvenser 

för sexualitetens sociala organisering. Min avsikt med att 

insistera på att detta förblir en ständig och öppen fråga, 

är att föreslå att vi inte fattar något beslut om vad 

könsskillnad är, utan att vi lämnar den frågan öppen, 

oroande, olöst, och lovande.  “ 

               (Judiht Butler, Genus ogjort : Kropp, begär och möjlig existens) 

   

 

Även fast Butler rör sig i en mer politisk och social sfär finns det 

något liknande i synen hos Eckhart och mystikerna och vissa av 

Butlers idéer om detta slags mellanläge. En öppen osäker existens 

som en möjlighet till något annat. Då det som mystikerna kallar för 

Intet blir ett namn på en komplex glidande kategori, en oklar 

lovande position där ingenting riktigt blir befäst eller bekräftat.  

 

 

 

 



Heteronymen som metod och förklädnad 

 

Jag ser hur den främsta möjligheten i min roll som konstnär, är hur 

jag kan skifta roller. Hur jag i mitt arbete kan uppfinna en typ av 

semi-heteronymer*. Då jag iklär mig en roll som både är mig själv 

och Någonting Annat - En ytterligare identitet. Ibland bara för mig 

själv, för att demaskera eller dekonstruera min personlighet och då 

hitta ett sätt då jag inte behöver Vara mig själv helt och hållet.   

Att se iden med heteronymen inte bara som ett namn och identitets 

byte utan som ett förhållningsätt, en metod och som ett sätt att 

tänka. Att då kunna tydligöra och skapa en sorts förskjutning och 

lös roll för att undslippa föreställningen av att behöva vara sig själv, 

och även då uppfinna en föreställning om att det är Möjligt att kliva 

ut ur sig själv. 

Kanske är det något vi gör hela tiden och i synnerhet konstnärer, att 

vi skapar nya röster, identiteter inom oss, men jag tänker att själva 

akten att döpa denna handling är viktig för mig, för att göra denna 

förskjutning tydlig, och att då detta ord är en bra benämning för 

det. 

Ungefär som när man trär en mask över sitt huvud, hur det 

kan upplevas som att man närmar sig något, något som 

känns som sig själv och någonting annat på samma gång – att 

man närmar sig ett sorts handlingsutrymme genom att förklä 

sig. 
 

*Heteronym är ett slags författarnamn som uppfanns av den portugisiske författaren Fernando 

Pessoa. Skillnaden mot en pseudonym, som bara är ett annat namn på en författare, är att 

heteronymen framstår som en annan individ med en egen, självständig identitet. Pessoa 

skapade sammanlagt nitton heteronymer, vissa av dom kallade han för semiheteronymer och 

menade att dom var tillhälften honom själv och till hälften en annan identitet. 

 



 Carcas Song Cycle, Songs I-IV 

   (We Trust In Defeat) 

 

     

 

I projektet Carcas* Song Cycle I-IV (We Trust In Defeat) har jag samarbetat 

med två körer, en kör i Stockholm och en i Mexico City. Jag har skrivit 

musik och text. Fyra sånger som tillsammans bildar en typ av Sång cykel.*  

 

 

Körprojektet har handlat om att skapa en bild, eller kanske snarare 

ett sken av ett förenat Vi. Det kan ses som en slags analogi av en 

rörelse eller en kult. Det balanserar mellan gränsen av att vara 

något som har en dokumenterad historia till att vara en fiktion.  

 

 

 
*Namnet Carcas betyder ingenting utan är bara ett namn. Möjligen skulle det kunna refereras 

till ett gammalt svenskt ord Karkas som kan ha lite olika betydelser, t.ex. skelett-konstruktion, 

stomme, och som också kan refereras till det engelska ordet Carcas som betyder kadaver, 

kroppshydda, stomme. 
 
*Sång cykel, svit av sånger, tänkt som en musikalisk helhet (en cyklisk komposition) oftast 

byggd på dikter av en viss enhetlighet: en diktcykel.  

 



 

Sammankomsterna med körerna har på ett sätt påmint lite om 

rollspel (L.A.R.P. Live action role playing). Hur vi tillsammans 

upprättat en situation där deltagarna bidragit med sig själva och 

sina röster. De har gått in i andra slags roller och samtidigt varit sig 

själva. Utifrån sångerna och vissa instruktioner har musiken 

improviserats och experimenterats fram och spelats in och 

någonting nytt har uppstått genom allas medverkan.  

Jag tänker att denna process inte är synlig i projektet, utan hur det 

mer fungerat som en metod. Resultatet (verket) blir det som 

kommit ur denna ”lajv” artade och skapade situation.  

 

 
 

 

Körprojektet resulterar i en utgivning av en vinylskiva. Den typen 

av skivor som man ofta kan se i till exempel folkmusik genren, då 

inspelningar (fieldrecordings) samlats från en grupp, eller från en 

festival, ofta med en kort fotnot om musiken och vart den 

kommer ifrån, och att musiken då framstår som ett fragment av 

någonting större.  

Och där någonstans är mitt intresse, att konstruera en bild som 

tycks vara en del av någonting större men ett större som inte 

existerar, utan som mer är ett sken av en helhet, en estetik av en 

sammansatt rörelse. En stämning som spelar på att vara trovärdig 



och verklig men som bygger på en skapad bild. Hur det ur denna 

bild i sin tur uppstår någonting som kan ses som verkligt i sig 

självt. 

 

En av mina roller i detta projekt har varit att verka som en slags 

spökskrivande etnolog, som istället för att finna sitt material i 

verkligheten, konstruerat sitt eget material. Arbetet anspelar på 

skapandet av det mytologiska. Hur det mytologiska är en slags 

föreställning och fantasi och hur det bygger på en avsaknad av 

information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Our Only Hope Is To Give Up Hope 

 

     
 

I ett annat av mina arbeten Our only Hope is to give up Hope iklär jag 

mig en slags heteronym som är ett Vi. Jag är då detta Vi:ets 

språkrör. Jag för deras talan.  

Detta Vi frambringar en bild av en Rörelse som snarare kan 

beskrivas som ett slags medvetande.  Rörelsen existerar som i en 

tankesfär och uppstår då någon tar del av verket. Hur detta Vi kan 

vara vem som helst och ingen alls och de kan kliva in och ut ur 

denna bild. 

 

* 

 

Verkets grundpelare är en längre text som är skriven som ett 

abstrakt anti-tal, paradoxalt och utan tydlig riktning. Texten kan 

läsas från många olika håll och på olika sätt. Uttrycket är en 

blandning av ett manifest, politisk kampanj och religiös 

uppmaning. Den kan ses som en nedmontering av 

samhällsmodeller, uppgivande av personligheter och ett 



ifrågasättande av kärlek som ett sorts maktinstrument, ett sökande 

efter en nollpunkt, ett ingenting.  

 

* 

 

Då jag skrev texten uppfann jag en särskild metod att skriva på, jag 

försatte mig i en typ av roll och talade sedan texten högt medan jag 

skrev ner den för hand. Denna kroppsliga akt, att säga orden innan 

jag skrev dem blev en stor del av hur ett visst anslag i texten kom 

till. En slags annans röst. Det var ett mycket konkret sätt att 

använda mig av heteronymen som metod och det blev ett 

frigörande arbetssätt att skriva på.   

Jag skulle kunna sätta ett namn på denna heteronym jag iklär mig, 

men jag ser det som intressant att låta den vara namnlös och att 

den då aldrig framträder helt tydligt som en Annan identitet, utan 

att den förblir Mig Själv och Någonting Annat.  

 

 
 

Verket består av en publikation av denna text. Texten fungerar 

också som en manual till ett performance då jag läser texten och 

iklär mig en roll av att vara ett språkrör. 

I verket förekommer även en filmad version av detta performance 

som anspelar på ett slags föredrags estetik - då någon pratar som 

till en publik eller grupp, men oklart om det finns en publik eller 

grupp närvarande. En osäkerhet uppstår till vilka filmen vänder 

sig. Den hamnar i ett läge där den vänder sig till vemsomhelst och 



ingen alls. Som från en slags position som varken är närvarande 

eller frånvarande.  

 

 
 

Det ingår rekvisita i verket i form av sju stycken flaggor med olika 

texter som tillsammans bildar en uppgiven, tom, paradoxal 

kombination av budskap. Flaggorna bildar som ett tomhetens 

sceneri - av en rörelse utan anhängare.  

Sceneriet kan också fungera som en slags port in i en tankesfär, där 

vem som helst tillåts att ta plats.  

De olika delarna kan också fungera för sig själva och iden är att 

verket kan visas i olika versioner och att då nya läsningar kan 

uppstå. Jag är inte intresserad på så sätt av att skapa en sammansatt 

bild av en rörelse, utan snarare en upplöst, fragmentarisk bild som 

består av olika lösa delar.  

 

 

Detta projekt och Carcas Song Cycle, Songs I-IV relaterar till 

varandra. Båda dessa arbeten fungerar som bilder, analogier som 

står fria men som också kan läggas ihop och kommentera 



varandra. Min intention är att göra verk som nödvändigtvis inte 

handlar Om någonting utan som snarare är Med någonting.  

 

Jag tänker mig att verken är så pass lösa och på ett sätt ofärdiga 

och att de då aldrig blir helt tydliga med vad de vill säga. Hur de 

inte blir konkreta, solida, att ingenting är fulländat och att det är 

där som öppningen finns in i verken. Det är snarare som formar; 

tomma, undflyende och paradoxala. Att så fort man tror man 

förstått vad verket handlar om, byter det riktning. Det fulländade, 

solida och fullkomliga är någonting som är slutet och något vi bara 

kan åtrå och dyrka, men skulle vi möta det eller uppnå det skulle vi 

avsky det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rörelsen/Texten (Rösten)  

 

Jag har valt att inte ge Rörelsen något namn. För att ge den ett 

namn vore att beskriva dem för mycket och skapa dem en historia 

på ett sätt som inte är relevant. Jag ser nog Rörelsen mer som en 

Text och en Röst. Hur den snarare rör sig och befinner sig i en 

abstrakt verklighet. 

 

Jag kommer utifrån olika, spridda idéer, böcker och citat som har 

inspirerat mig i mitt arbete med rörelsen/texten att försöka beskriva 

dess medvetande, gemenskap, (anti) vision och paradoxala och 

undflyende fundament, som de själva beskriver som; Ett fundament 

som Vilar på Intet.  

 

* 

 

I Simone Weils bok - Det heliga och personen - skriver hon som 

en kritik av det Personliga; 

 

”Det som är heligt är inte personen – tvärtom är det 

som är heligt i en människa de som är icke-personligt.” 

 

Hon menar sedan att det endast är i det icke-personliga vi kan finna 

det gemensamma. Som ett tillstånd bakom maskerna där alla är 

jämlika med varandra. Hon menar sedan vidare att i detta sorts 

tillstånd av det icke-personliga finns Sanningen. Som hon då 

beskriver som en Ren absolut Sanning och som hon menar är Gud. 

Denna ide om en Ren absolut sanning är för mig väl idealistisk för att 

inte säga otäck. Men om vi i tillståndet av det - Gemensamma icke-

personliga inte tänker oss en sanning utan istället Någonting Annat, 



eller kanske Ingenting. En sorts Nollpunkt, en osäker zon som vi 

alla fall skulle kunna förställa oss var oberoende från verkligheten. 

En diffus situation, då vårt aktörskap lösts upp. Då vi inte längre 

behöver vara dom Vi är och då något erkännande för vår existens 

inte behövs.  

 

* 

 

Judith Butler skriver i sin essä - Längtan efter erkännande - om hur 

uttrycket “att komma ut” som homosexuell förutsätter att det finns 

något som är “inne” och något som är “ute”.  Hur denna 

förflyttning från ute (ur garderoben) till inne kräver som ett 

erkännande ifrån den etablerade verkligheten. Hon resonerar sedan 

om hur nya och annorlunda Garderober då produceras och erkänns i 

den etablerade verkligheten. Men finns det en möjlighet till ett läge 

mellan att vara “ute” och “inne.” Ett oklart område där allt lämnas 

oklart, obekräftat, där vi inte “är” någonting. Butler nämner detta 

slags mellanläge.  

 

Innan visste du inte om jag “är” men nu vet du inte vad 

detta betyder, vilket medför att kopulan är tom, att den 

inte kan ersättas med en ny uppsättning beskrivningar. 

Detta är kanske något att uppskatta.  

 

* 

 

Simone Weil skriver vidare om hur kollektivet inte är något att 

föredra.  

 



“Kollektivet är inte bara främmande för det heliga, 

utan därtill direkt vilseförande, därigenom att det 

bjuder en falsk efterapning av det heliga.“ 

 

Jag väljer att tolka det som att Weil menar att kollektivet, det 

kollektiva och gemenskap inte är det samma. Att kollektivet är en 

form av Personlighet, en kollektiv mask som är beroende av att bli 

bekräftad av en etablerad verklighet och gemenskap är ett tillstånd 

som vi bara kan uppleva i det opersonliga, som något bakom 

maskerna, utanför den egna personen.  

En (abstrakt) Gemenskap som uppstår i en uppgivelse av “det 

personliga”, ett mellanläge som inte är bekräftat och definierat och 

då inte heller har något fastställt värde och tillståndet existerar 

snarare i ett Intet. Denna Gemenskap är då kanske bara möjlig som 

ett tänkt tillstånd. En tomhetens gemenskap som uppstår i en zon 

vi kanske skulle kunna kalla för vad Maurice Blanchot benämner 

som “det neutrala.”  

 

 

 

 

 

 

 

*Maurice Blanchot skriver om denna dunkla zon som han kallar för “det 

neutrala” . Han tänker sig då ett neutrum utanför tiden, något som börjar om 

hela tiden överallt, uppstår och dör utan slut och utan personliga avtryck. En 

zon mellan att Vara och Icke-vara. Blanchot menar då hur denna zon uppstår i 

litteraturen, eller kanske snarare inuti texten.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A p p e n d i x 

 

V å r t    E n d a   H o p p   Ä r   A t t   Ö v e r g e   H o p p e t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Några inledande rader om Oss/Rörelsen 

 

Pressen på meningsfullhet blev för stor, för tung att bära. Iden om att 

finna en betydelse blev fullkomligt abstrakt. För vem och vad skulle vi 

vara betydelsefulla? För oss själva? Och vilka var Vi och Varför?  

Vi blev så himla trötta på hur livet skulle utvecklas till en berättelse på 

ett särskilt sätt. Hur denna berättelse skulle kännas intressant i sig och 

för Oss Själva. Hur ohållbart det blev att vara En person med ett namn, 

ett kön, att ha ett enda liv, för vi kände hur dessa autonoma berättelser 

som skapades mer var en slags produkter och vi hade inte kraften eller 

ens förmågan att upprätthålla och vara konsekventa med dessa 

berättelser om oss själva.  

Vi  lever utan avsikt och övertygelser. Vi har inget att säga och inget 

mål. Vi är Värdelösa och Vackra och det är kanske så nära som möjligt 

vi kommer en befrielse. En stämning av frihet. Föreställningen om ett 

sammanhängande och betydelsefullt liv finns inte mer.  

Vi existerar i en evig längtan efter något som aldrig uppenbarar sig. Vi 

visste att vi fanns men vi visste inte varför och istället för att upprätta 

en betydelse lät vi bli och Vi fann ingenting. Bara en tomhet och i den 

uppstod en annan typ av gemenskap som inte byggde på att vi 

tillsammans skulle utvecklas, växa till något hållbart och beständigt.  

Vi är inte de vi är. Vi är varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Utdrag ur manifest. Avsnitt I, II, III , IV & VII)  
I 
 

NU när VI 
SAMLAS 

Och FRÅN EN 
OKLAR POSITION 

UPPSTÅR 
BARA FÖR DETTA 

Som ÄR 
TILLRÄCKLIGT 

Och som 
Når OSS 

Och vi VET INTE 
EXAKT 

VAD som 
SKALL KOMMA 

OCH 
Det är inte DET 

Som ENGAGERAR 
OSS 

HELLER 
För DET BLEV 

SÅ Tröttsamt 
Och FÖRMINSKANDE 

ATT VETA 
HELA HELA TIDEN 

VAD 
OCH 

VARFÖR 
OCH 

UR VILKEN 
TRADION 

ELLER 
SED 

Det SKULLE 
KOMMA UR 

OCH 
RELATERA TILL 

VI INSÅG 
ATT det KUNDE Vara 
På ett ANNAT SÄTT 

På en MASSA ANDRA SÄTT 
VI orkade 
Bara Inte 



Hålla PÅ Och Hålla PÅ 
Att VARA DOM VI VAR 

PÅ Det och DET SÄTTET 
För vi FÖRSTOD ATT 
Det inte SKULLE vara 

HÅLLBART i LÄNGDEN 
Och FRAMFÖRALLT 
INTE ROLIGT ALLS 
VI var SÅ TRÖTTA 

VI LEVDE som i 
En Lutning 

LÅNGSAMT 
HASADE VI NERÅT 

OCH LIVET Vi LEVDE 
HÖLL verkligen PÅ 
ATT Förstöra Oss 

OCH göra oss Fula INSÅG VI 
OMSTÄNDIGHETERNA 

VI BEFANN OSS I 
ENGAGERADE OSS INTE 

HELLER 
ÄVEN 

Fast det ANSÅGS 
VARA BRA 

För NÅGOT HÖLL PÅ 
Att HÄNDA med OSS 

Och 
ALLTIHOP 

Våra Ansikten och Kroppar 
Och HELA 

FÖRHÅLNINGSSÄTTET 
Till EXISTENSEN 

och ALLTING 
DET KÄNDES 

Så 
SLADDRIGT 

FÖRUTSÄGBART 
Och INTE 

STIMULERANDE ALLS 
ALLT VI TRODDE 
OM OSS SJÄLVA 

OM VILKA VI VAR 
Och HUR 

Det FÖRHÖLL SIG 
VISADE SIG VARA 



DÅLIGT 
Och ABSOLUT INTE BRA 

DÄRFÖR gav VI upp 
HOPPET om ALLTING 
OCH HÄR ÄR VI NU 
OCH VI Har FUNNIT 

En ANNAN SORTS POSITION 
EN ANNAN FREKVENS 

Där VI kan VERKA 
PÅ ett NYTT SÄTT 
OCH DÄR VI INTE 

Behöver KÄMPA 
Med ATT VARA DEM VI ÄR 

Dom vi SKULLE VARA 
OCH VI ÄR INTE ALLS 

SÄKRA 
ÖVERTYGADE  

Eller  
HOPPFULLA  

Om NÅGONTING 
Det ÄR VI INTE 

MEN DETTA 
är ÄNDÅ 
BÄTTRE 
ANSER 

VI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

Det som 
Betraktats SOM 

SANT och VERKLIGT 
Och 
BRA 

Som BETYDELSE och URSPRUNG 
FUNGERAR bara INTE 

För OSS 
För ALLT DET DÄR 

Med 
REALITET 

FÖRHOPPNING 
MÖJLIGHET 
FÖRBÄTTRING  

Och 
MENING 

skall 
VERKLIGEN 

INTE 
Befria OSS 

VI SKALL ALDRIG 
Låta oss BEFRIAS 

INTE På det SÄTTET 
VI 

SKALL 
UPPSTÅ 

För ANNAT 
Än det som det var 

TÄNKT 
För den LINJEN 

DEN MENINGEN 
SOM PRIORITERATS 

Och Upprepats 
OM och OM IGEN 

Är INTE 
Något Som LÄNGRE 

Angår OSS 
 

För VI är SÅ Uttråkade 
På ALLT det DÄR 
Och på VISHET 
PÅ ALLA SÄTT 

Som SKALL VARA 



BRA 
Och SÅ DÄR 

Som det ANSESS BRA 
att VARA PÅ 
För VI Tror 
VI ANAR 

En ANNAN 
STRÖMNING 

En annan Intelligens 
FÖR VI Känner den 

ATT Den ÄR PÅ VÄG 
IN I OSS 

ATT den RÖR SIG  
I OSS 

OCH Att  
Det ÄR NÅGONTING 

SOM 
PÅVERKAR OSS 

PÅ ETT ANNAT SÄTT 
NÅGONTING 
VI kommer HA 
För oss SJÄLVA 

OCH  
Vi kommer INTE låta 

DET BLI 
INTRESSANT 

På det DÄR SÄTTET 
SOM BARA är SÅ 

TJATIGT 
OCH 

Det ETABLERADE 
och 

VERKLIGA 
Engagerar  

OCH  
BERÖR 

OSS 
INTE  

LÄNGRE 
ALLS 

 
 

 
 
 



III 
 

Uppgivelsen och  
MISSLYCKANDET 
Har varit en KÄLLA 

Till en NY sorts 
Inverterad Motivation 

Hur VI då  
Närmat Oss Det råa Materialet 

SITUATIONENS råa Materialet  
 

HUR VI 
I Misslyckandet MED 

 Att FÖRSÖKA VARA OSS SJÄLVA 
FANN en ANNAN GEMENSKAP 

Som INTE Byggde PÅ  
att VI TILLSAMMANS  

Skulle Utvecklas och VÄXA 
TILL något HÅLLBART och BESTÄNDIGT 

Utan Hur VI istället  
Existerar och UPPSTÅR 

I en EVIG Längtan efter NÅGOT 
Som ALDRIG uppenbarar sig 

 
Ett VÄRDE som ständigt är på FLYKT 

Från att bli DEFINERAT 
Och som ALDRIG ska 

ANTA en SLUTGILTIG FORM 
En Slags SFÄR kan vi Säga 

Och den ÄR varken 
FRÅNVARANDE eller NÄRVARANDE 

För DEN  
Befinner sig i NOLLPUNKTEN 

Och Gör OSS 
OBEROENDE från Världen 

Och den TRANSPORTERAR OSS 
Till en HELT Oklar  

och ÖPPEN POSITION 
Där det ENA eller ANDRA  

INTE är VÄRT 
ETT ENDASTE DUGG 

 
 
 
 



 
VI 

 
VI SÄNKTES NER 
I en HANDLING 

Och TILLDELADES 
En UPPSÄTTNING  

FUNKTIONER 
OCH  

SAMMANHANG 
VI LÄRDE Oss 

HUR VI Kunde VERKA 
Inom dessa RAMAR 

OCH VI 
Tyckte  

och KÄNDE 
ATT VI var SÅ  

ÖVERTYGANDE 
OCH 

SANNA 
MJUKT 

 och  
TILLFÖRLITLIGT 

Formade VI våra Ansikten 
 

ÄLSKA MIG 
FÖR DEN 

JAG ÄR 
 

MEN VILKA VAR VI 
OCH HUR SKULLE vi VETA 

Och VARFÖR 
Det VAR  

Den HÅRDA  
AUKTORITÄRA KÄRLEKEN 

SOM UPPFANN OSS 
Den som SÅG UT 

Som NÅGONTING  
BRA 
Och  

RIKTIGT 
DET VAR DEN 

Som SKAPADE OSS  
Och 

SEDAN 



FÖRTRYCKTE 
OSS 

OCH NU 
Orkar VI bara INTE 

HÖRA 
DET HÄR PRATET OM 

KÄRLEK 
PÅ det DÄR SÄTTET 

DETTA ORD och  
Effektiva och DOLDA 
MAKTINSTRUMENT 
Som GENOMSYRADE  

HELA VÅR Tillvaro 
Och SOM FULLSTÄNDIGT 

Höll PÅ 
Att FÖRSTÖRA OSS 

 
 
 

Vi vill INTE bli ÄLSKADE för dem vi ÄR 
Vi MÅSTE få ett slut på DETTA med att VARA DEM VI ÄR 

Vi VILL bli Älskade för DEM vi INTE ÄR 
 

 
OCH När vi INSÅG Detta 

OCH de här KÄNSLORNA 
KOM till VÅR KÄNNEDOM 

OCH VI Erkände  
ATT 
VI 

VERKLIGEN 
VANTRIVDES 

Med detta UPPLÄGG 
ATT VARA DEM VI VAR 

Och det HÄR 
Med ATT FORTSÄTTA 

och 
FORTSÄTTA 

ATT VARA OSS SJÄLVA 
NU KÄNDE VI att 

VI INTE VILLE 
VARA  

PERSONLIGA 
Och 

KÄRLEKSFULLA  



LÄNGRE 
På DET DÄR sättet 

Som EGENTLIGEN 
BARA var 

RÖRELSER 
OCH 

METODER 
UTAN att VI 

NU  
ISTÄLLET 

VILLE Närma OSS 
VARANDRA 

OCH 
TILLSAMMANS 

FÖRSTÖRA 
BILDEN 

AV OSS SJÄLVA 
Som  
VI  

ETABLERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 
 

VI ber INTE om 
NÅGONS Förståelse 
UPPSKATTNING 

eller 
UPPMUNTRAN 
Vi söker Inte efter  

NYA MODELLER 
Vi är inte intresserade  

Av att VARA KONSEKVENTA 
Och inte HELLER  

TROVÄRDIGA Som Människor 
VI har INGA Ambitioner 

INGA Egenskaper 
INGA Kvaliteter 

Vi ÄR inte övertygade  
VI har INTE 

LÄNGRE 
NÅGON ANLEDNING 
ATT ANSTRÄNGA OSS 

VI ÄR 
VERKLIGEN Lösa 
UTSLOCKNADE  

Och INTE SÄKRA ALLS 
Och 

VI har INTE Längre  
Några PLANER 
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