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A specter is both visible and invisible, both phenomenal and nonphe-
nomenal: a trace that marks the present with its absence in advance.  
The spectral logic is de facto a deconstructive logic. It is in the element of 
haunting that deconstruction finds the place most hospitable to it, at the 
heart of the living present, in the quickest heartbeat of the philosophical. 
Like the work of mourning, in a sense, which produces spectrality, and 
like all work produces spectrality.1

1 Jacques Derrida och Bernard Stiegler, Echographies of Television: Filmed Interviews, Cambridge: Polity 
press, 2002, s 117



Språk för försvinnande. Språk jag endast kommer nära (när jag försvinner)

Känslan att vilja sjunka, försvinna, bli osynlig, försvinna nästintill självutplåning 
har intresserat mig hela mitt konstnärskap. Jag gjorde en gång ett videoverk där 
jag ligger i min soffa och sedan med hjälp av en Chroma Key framstår det som 
om jag sjunker jag ned och blir en del av soffan. Slukas av den, eller som om jag 
plötsligt blivit osynlig.

Rummet. (Faller ihop).

’Digital Blue’, eller ’elektrisk blå’, är den blå färg som används för att få föremål 
att försvinna i postproduktion. Chroma key är en metod att dölja eller skenbart 
göra objekt osynliga/genomskinliga. Den blå färgnyckeln används ofta i naturen, 
eller i omgivningar med gröna toner – där den annars vanligare gröna färgnyck-
eln inte kan användas. Digital blue – försvinnande, förlust, tårar. Att vara blå (to 
feel blue) är här ett bokstavligt iscensättande av förlusten. Man kan radera och 
raderas.  

Ytan. Den ljuskänsliga ytan, en projektion. Ett epileptiskt anfall.  
Jag registrerar ljus med min yta. Bilden faller isär för att den måste det. 
Tillslut måste allt falla. Nedför trädet, i kanalen, från hustaket (I am too 
sad to tell you).

Moon struck. Ungefär: “mångalen”. Från: Moon + struck (mån + träffad, nedsla-
gen). Månen – en yta träffad av ljus, som i sin tur kastar ljus. Att träffas. Att vara 
påverkad i sinne eller hälsa av månens ljus. Slagen av det. Elektrifierad. En vanlig 
ursäkt för oförutsägbart beteende eller extas. 

Bilden. Som att minnas glömskan eller sluta minnas något som glömt. Som 
att sova, som minnet av att sova, som inte går att minnas och som inte går 
att tala om. Men som talar, och framträder endast när det försvinner. Så 
som sömnen minns rummet och så som bilden minns kameran.

Exponering. Världen fotograferad från rymden bildar ett stort glödande nät av 
ljus från världens städer. Det finns djur som kan urskilja och följa enskilda st-
järnor, andra hittar genom att tolka hela stjärnhimlen som mönster av ljus – som 
om natthimlen vore ett krypterat chiffer till en karta. Världens bländare och 
slutartid – vem sätter inställningarna, vem tillhör det upplysta.



Tårar. Tårar kommer från ögonen och betecknar sorg. Vissa nattfjärilar dricker 
tårar. Sorg är en känsla som finns i b.la kroppen.

Elektrisk blå. Djuret blir för människan i moderniteten en bild eller projektionsyta 
– en icke-plats. Artutdöendet och djurens försvinnande sammanfaller i filmmediet. 
Film är en serie av bilder. Djuren som dör i ökande takt blir till bilder men bilder 
kan inte dö. Djuret hemsöker filmmediet, som en inkarnation av en teknologisk 
fantasi, oupphörliga rörelsemaskiner, en serie bilder i elektriskt ljus.

Teknologin. Teknologin har en spegelbild men inget att spegla i sin spegelbild. 
Att upplösas är den blå färgen, att känna sig blå är att känna sig som det som 
inte finns, som raderas, som dör ut.

Hemmet. I oktober 2020 släppte Amazon sin senaste säkerhetskamera ”Ring Al-
ways home cam drone”. Drönarögat är en robotisk internetkamera som registrerar 
rörelse och kan flyga runt bostaden för att söka efter oinbjudna inkräktare. Kameran 
lanseras med taglinen: ”The future is now… enjoy being always home”

Det avlägset nära. En blick som kan vara på flera platser samtidigt. Att göra 
en bild av flera blickar.  Låta maskinen sammanställa bilder som ser allt, och 
allt samtidigt. Allseende eller fragmenterad eller båda samtidigt.

Rörelse. Synlighet. Hastigheten och accelerationen är försvinnandet enligt Paul 
Virilos Försvinnandets estetik (1996). För att förstå samhälleliga förändringar måste 
vi se hastigheten, och den nära förbundna tekniken, som den drivande faktorn i 
historien.  Hastigheten är varken god eller ond. Den finns där. Men vi måste se hur 
den påverkar vår frihet i förhållande till det visuella.2

2 Paul Virilio, Försvinnandets estetik, Stockholm: Bokförlaget Korpen. 1996. s57



 Jeanne Always home, 2021, fotogram av laptopskärm



Berlin, oktober 2020

Anteckningar från badrummet

Jag är i extas. Jag behöver inte sova. Badrummet är inte nog mörklagt så jag går upp 
klockan fem på morgonen, innan solen gått upp, för att vara på säkra sidan. 

Jag känner igen det här rummet nu, jag har trevat mig fram i mörkret. Ingen känner 
det här rummet som jag.

Vissa ytor är ljuskänsliga, de registrerar ljus med sin yta. Jag för det ljuskänsliga pap-
pret mot datorskärmen som spelar Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Brux-
elles. Pappret mot skärmen, jag är så nära nu, håller stilla, vågar inte andas, jag blundar 
och ser bilderna från 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles på näthinnan. Kan jag få 
visa er vad jag ser. Drömmer om att ögonen var kameror som vänds inåt. Räknar tyst:

    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 Sjutton sekunder. (Känslan är borta och bilden försvinner.)

Sedan ner i framkallningsvätskan och vänta på att bilden uppenbarar sig. Stop-
pbad, fixeringsbad. Jag har rörelserna i kroppen. Jag kan måla avståndet till alla vrår i 
mörkret.3

Jag trodde jag värjde mig mot pixeln för den symboliserade idén om delning. Och det 
var därför jag flydde det digitala till det analoga. Men när bilden framkallas och spåret 
av pixeln fixeras inser jag att det är pixeln det handlade om från första början, att förstå 
den genom att den själv får blicka in i sin historia.

Är jag en modern Strindberg? På jakt efter närheten till världen riktad mot datorskär-
mens blinkande pixlar istället för stjärnhimlens slocknade stjärnor. Klart lysande. 
Ljusår bort. 4 Jag fångar pixlarna från skärmen, som Strindberg fångade stjärnor.  Det 
påminner mig om en passage i Roland Barthe’s Camera Lucida där han skriver om Su-
san Sontag’s syn på fotografiet av en förlorad varelse: ”it will touch me like the delayed 
rays of a star”5

3 På danska heter mäta måla. Jag kan måla avståndet till alla vrår i mörkret.  Jag tyckte det är vackert när 
mina danska vänner sa så när vi spelade in 16 mm film. Vi mätte avståndet mellan kameralinsen och det 
som skulle filmas med måttband. Vi målade avståndet
4 Syftar på Strindbergs celestografier, (stjärnhimlen fotograferad ”utan kamera och lins”), från 1800-talets 
slut. Strindberg var misstänksam mot kamerateknologin och menade att den förvrängde bilden. Han ville få 
natthimlen att överföra sig själv på plåten, utan linsen som skydd mot världen.
5 Roland Barthes, Camera lucida : reflections on photography, New York, 1982 by Hill and Wang s80 



Fotografier tagna vid filminspelningar



Stockholm, Skeppsholmen, december 2020

Ateljén. Sen kväll i december, årets mörkaste månaad. De enda ljuskällorna är 
staden och datorskärmen. Jag läser om ljusets historia på min nattskiftade, varmtonade 
laptop-skärm, för att förstå något om ljusvågorna som når mina ögon, eller kanske 
ännu mer när de uteblir, i bilderna på näthinnan när jag blundar. 

Innan glödlampan uppfanns och innan fotogenet lyste upp städerna, jagades 
kaskelottvalen nästan till utrotning på jakt efter den vätska som utvanns från en 
hålighet i valens huvud. Ljus av valrav upplyste (väst)världen under upplysningen och 
användes i vetenskapligt syfte, bland annat som ljuskälla för mikroskop på grund av 
sin ljusstarka, klara låga. Ljus av valrav användes även som ett standardmått för in-
förandet av fotometri – mätandet av hur ögat upplever ljus, som senare används som 
mått för produktionen av glödlampor.6

 ”En storm blåser från paradiset” och fotogenet och glödlampan ersätter valraven och 
säkrar kaskelottvalens överlevnad. 7 Men glödlampan är fortfarande standardiserad 
efter valravlågans ljusstyrka. Som ett minne i ljus. Med elektricitet förflyttas historiens 
ängel framåt med ansiktet vänt mot det förflutna. En elektrisk ängel – självlysande, 
framåtskridande, men vänd mot sin historia.  

Världen fotograferad från rymden bildar ett stort glödande nät av ljus från världens 
städer. Jag tittar på det på lightpollutionmap.info.

Vissa djur- och insektsögon navigerar efter stjärnhimlen. Nattens dämpade ljus är ett 
skydd och det bleka skenet från stjärnor och måne är centralt för deras navigering och 
hormonella system. Några arter kan urskilja och följa enskilda stjärnor, andra hittar 
genom att tolka hela stjärnhimlen som mönster av ljus – som om natthimlen vore ett 
krypterat chiffer till en karta. Ljusföroreningar tros vara en av de största anledningar 
till den tilltagande insektsdöden.8  

Elektricitet var ett betydande teknologiskt och ett symboliskt medium till moderni-
tetens tilltagande framväxt. Filmmediet spelade en betydande roll i att bekräfta den 
nya moderna livsstilen. 

vI Electric Animal driver Akira Mizuta Lippit idén om filmmediets koppling till artut-
döendet. Mizuta Lippit menar att djur för människan i moderniteten blir en bild eller 
projektionsyta – en icke-plats. 

6 Skapar en nästintill mytisk bild: den västerländska vetenskapens ljus hämtas ur håligheten i en gigan-
tisk djuphavsvarelses huvud, ut ur underjorden. Är det Leviatan själv som ger låga åt framstegen?
7 Associerar här Till Walter Benjamins Angelus Novus från Historifilosofiska teser, och den historiema-
terialistiska framstegskritiken. Stormen från paradiset är framstegens vind, som driver Historiens Ängel 
mot framtiden, som blåser i ängelns vingar och tvingar honom ut ur paradiset, in i framtiden. Ängeln har 
ansiktet mot det förflutna medan han backar in i framtiden. Ängelns uppspärrade ögon är fixerade mot 
ruinerna av de katastrofer som inträffat och han drivs ohjälpligt baklänges in i framtiden av den storm 
som kallas framsteg.
8 Johan Eklöf, Mörkermanifestet, Stockholm, Natur och Kultur, 2020 s 32



Detta sker i takt med djurens tilltagande försvinnande i människors nära liv, och i världen. 
Eftersom djuren som dör i ökande takt blir till bilder och bilder inte kan dö, blir djuren på 
samma sätt som fotografiet en del av det optiskt undermedvetna. Djuren fungerar som en 
inkarnation av en teknologisk fantasi, de är oupphörliga rörelsemaskiner, en serie bilder i 
elektriskt ljus. 

The narrative of the disappearance of animals and that of the rise of the technical me-
dia intersect in the cinema. The advent of cinema is thus haunted by the animal figure, 
driven, as it were, by the wildlife after the death of the animal. 9

                              
                               

9 Akira Mizuta Lippit, Electric animal, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008 s 197

Bild från  William G. Fitzgerald’s artikell   “Animal Furnitue” in The 
Strand Magazine, publicerad 1896,



Bild visar mina (gestaltade) anteckningar från Georges Didi-Huberman’s Invention of Hysteria : Charcot and 
the Photographic Iconography of the Salpetriere, som är en studie om fotografiets och hysterins gemensamma 
historia



Stockholm, Bagarmossen, (hemmet, sängen) januari 2021

Laptopen i knät. Arbetspositionen. Jag känner mig trött och sjuk, vill inte lämna sän-
gen. Måste orka skriva, måste fortsätta orka tänka. 

I psykoanalysen tolkas ofta kroppen som ett språk, ett språk för det som (ännu) inte 
går att uttrycka, ett språk för det omedvetna. Under mina första år på konsthögsko-
la var jag totalt uppslukad av att förstå det språket. Speciellt framställandet och den 
nästintill mytiska framväxten av hysteribegreppet, där kroppen tycktes söka utrycka 
intet och tomheten självt. 

Irene Matthis liknar gesterna hos 1900-talets kvinnosjukdom hysteri med “ett frag-
ment som mist sin funktion.” Man skulle kunna säga att kroppen ger en scen och 
på den träder en >>rörelse<< in och spelar upp något som om det vore >>det soma-
tiska<<.10 Likt de enstaka ord vi först lär oss i ett nytt språk: 

bord
stol.
vattenglas 

Att säga vattenglas är att peka på vattenglaset. Ordet är ännu inte abstraherat från det 
konkreta vattenglaset och kan därför inte användas symboliskt. “Ett fragment som 
mist sin funktion.” En tom gest, en symbol som inte refererar vidare. Som en bild, ett 
ordlöst språk för det som inte går att uttrycka. Som drömmen vi inte kan minnas. En 
rörelse som söker uttrycka: intet självt. På jakt efter ett nytt språk. Ett språk som inte 
gör ont att tala. Så som den tidiga psykoanalysen som utforskade idén om att lära sina 
patienter främmande språk för att omstrukturera psyket och lindra det traumatiska 
med modersmålet, ett nytt språk som skulle ge nya drömmar.

Min ryggrad är krökt, den slingrar sig genom min kropp. En doktor sa att det var för 
att jag inte drack mjölk som barn. Jag vägrade dricka mjölk som barn för jag trodde 
mjölken skulle göra mig kvinnlig. Mjölken kom från brösten och spenen och gjorde en 
stark och fyllig. Jag ville inte vara något av det. Och så växte jag upp helt sned. 
Jag vet inte om det doktorn sa var sant. Då vore det nästan som om kroppen ritade en 
graf över den ambivalenta relationen till det feminina självt.

Strålning är överföring av energi. Strålar på en viss frekvens kan visa insidan av objekt 
och kroppar. Denna teknologi kan fotografera inuti kroppens intima rum och få syn 
på olika fel inuti kroppen. Insidan av kroppen exponeras och framträder på skärmen. 
Bilden kan sedan laddas upp på nätet, på bloggar och forum för människor med li-
knande fel inuti sina kroppar.

10    Irene Matthis, Den tänkande kroppen, Borås: Natur och Kultur, 1997, 92–93



“I couldn’t help but wondering...” 11

” [I cannot help wondering] said Freud, how the authorities on hysteria can produce 
such consequential, precise observations of hysterics.”12 

Mytologiseringen av hysterin har många gånger lett till övergrepp mot den Andra 
kroppen. En konstnär som undersöker och leker med detta på ett spännande och 
underhållande vis är Marienna Simnett. Hennes film “Blood” är inspirerad av Freuds 
patient Emma Eckstein, som genomgår en operation av sina näsben. Simmnet låter 
dessa ben, som ansågs vara kopplade till åtrå, (och Emma Ecksteins påstådda ohäl-
sosamma mastrubationsvanor) vara subjekt i filmen som hemsöker och äter på andra 
kroppsdelar.

Kroppen är hur jag navigerar i världen, en plats jag alltid kan tala från. Jag accepter-
ar psykoanalysens premisser så länge de utgår från en erfarenhet, en kropp. Om den 
biten saknas blir allt som försöker uttala sig om kroppens och psykets språk potenti-
ellt farliga ideologier. Jag finner att jag själv alltid återvänder till psykoanalysen (och 
dess många felslut). Det finns för mig  en potential för nya språk - som en lins att se 
världen igenom, en historieskrivande potential, ett språk för det osynliga (och de osyn-
liga) med nya potentiella subjekt.

11    Carrie  Bradshaw, Sex and the city, HBO serie, 1998-2004. Citatet förekommer i flera avsnitt.
12    Georges Didi-Huberman, Invention of Hysteria : Charcot and the Photographic Iconography of the 
Salpetriere, Cambridge:MIT Press, 2003, s.v25







Stockholm, Skeppsholmen, Januari 2021

Den depressiva positionen och konstobjektet

Melanie Klein beskriver den depressiva positionen utifrån en fas i barnets utveckling 
som präglas av ambivalens till sitt kärleksobjekt (modern). Den depressiva positionen 
föregås av en period av stark uppdelning och renhet mellan olika externa och interna 
krafter så som njutning / smärta, självet / den andre , insida / utsida och kärlek / hat. 
I den depressiva fasen uppenbaras det för barnet att världen inte är ordnad i dessa 
enkla kategorier, utan att både smärtan och njutningen kommer från modern, och att 
hatet också kan vara riktat mot ett kärleksobjekt. Insikten ger barnet stark ångest över 
oförmågan att separera dessa känslor och det fylls av skam och rädsla för att såra sitt 
kärleksobjekt. 

I en en onlineföreläsning av Andrea Fraser anordnad av Sophie Tottie vid Kungliga 
Konsthögskolan kopplade Fraser den depressiva positionen till konstvärlden och dess 
ambivalenta känsla inför konstobjektet. Vi vill både skydda och förstöra det simul-
tant. Den depressiva positionen håller en enorm ambivalens av skyddande destruktiva 
krafter. Och påminnelsen om en evig förlust, brist och frånvaro av ett tillstånd av 
tydliga kategorier är ständigt närvarande.

Om samhället består av vissa fält som kan ses som reservoarer för vissa känslor, be-
hållare för något som annars inte ges plats, så skulle enligt Fraser, konstfältet vara en 
reservoar för ambivalens (Fraser gav ett annat exempel att vi kan tänka att det militära 
fältet håller känslan paranoia). Om konstfältet kan hålla ambivalens, och den depres-
siva positionen ständigt pendlar mellan skydd av konstobjektet och självförgörelse, 
måste vi inte då se konstobjektet som just en del av dessa processer, som kan säga oss 
någonting om vår position gentemot dess vara eller icke vara. 

Den simultana längtan efter bevarande och försvinnande, skyddande och destruktivi-
tet och synlighet och osynlighet skapar en plats som jag finner åtråvärd. 

 
Osynlighet 
 
 Jag minns när jag såg Hito Steyerl’s mörkt komiska How Not to be Seen: A Fuck-
ing Didactic Educational .MOV File, på Museum der Moderne Salzburg 2018 i 
utställningen Raum und Fotografi. Verket undersöker vad det betyder att vara synlig 
eller osynlig i en tid av inspelning, scanning och övervakning, när alla våra rörelser och 
aktiviteter blir dokumenterade och systematiskt använda, ofta utan vår vetskap och/
eller tillåtelse, i en militariserad och vinst-orienterad verklighet. 
Trots att jag inte alltid känner igen mig i Hito Steyrls cynism så påverkade verket 
mig starkt, både som en individ i världen och konstnär. Verket ställde mig frågan: vad 
gör den allt mer kroppslösa blicken i den högupplösta och upplysta världen med vårt 
varande och vår upplevelse av friheten i vårt eget varande.



Hito Steyrl skriver i essän “In free fall”:

The displacement of perspective creates a disembodied and remote-controlled 
gaze, outsourced to machines and other objects. Gazes already became decisively 
mobile and mechanized with the invention of photography, but new technologies 
have enabled the detached observant gaze to become ever more inclusive and 
all-knowing to the point of becoming massively intrusive—as militaristic as it is 
pornographic, as intense as extensive, both micro- and macroscopic.13

De ögon som blir åskådliggjorda med modern teknologi är ett seende som är allt 
annat än passivt. Det finns inget omedierat fotografi, seende är per se inte gott. 
Vad gör vi med det vi ser? Donna Harraway skriver i Situated Knowledges:

There is no unmediated photograph or passive cameraobscura in scientific ac-
counts of bodies and machines.There are only highly specific visual possibilities, 
eachwith a wonderfully detailed, active, partial way of organizing worlds. . . . Un-
derstanding how these visual sys¬tems work, technically, socially, and psychically 
oughtto be a way of embodying feminist objectivity.14

Tillbaka i soffan igen. Och känslan av att vilja försvinna, sjunka, falla, upplösas, bli 
osynlig. Jag funderar var den kommer ifrån. När jag läste Laura Mulvey’s “Visual 
Pleasure and Narrative Cinema” tänkte jag att jag ville försvinna för att undkom-
ma den penetrerande manliga blicken som hemsöker fotografi- och filmmediet. 
Jag har varit intresserad av djur som kan kamouflera sig, av den enkla anledningen 
avundsjuka. ( Jag hade gärna varit osynlig ibland).15

På senare tid så har jag snarare kopplat viljan till osynlighet till motviljan till  var-
ufieringen av det intima som expanderar i senkapitalistismen.  Jag värjer mig mot 
att konstnären behöver vara synlig, behöver vara sin person. All exponering är 
inte bra exponering, hemligheter kan vara friheter, fantasin om att vara osynlig är 
fantasin om ett få vara, att få vara intet. Eller att övervinna synligheten genom att 
uppgå i en större kropp, med ett sensibelt seende, där psyket inte längre är ensamt 
och delat från världen.

13 Hito Steyrl,  “In Free Fall” The wretched and the screen, Berlin, Sternberg Press, 2012, s73
14 Donna Haraway, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege 
of Partial Perspective. Feminist Studies, vol. 14, no. 3, 1988, pp. 575–599. JSTOR, www.jstor.org/
stable/3178066. Accessed 5 Mar. 2021.
15 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” Visual and Other Pleasures, Blooming-
ton: Indiana University Press, 1989, s19



Stockholm, november 2020

Min praktik är en elektrisk dagdröm, en film under mina ögonlock. 
Dagdrömmen har svårt att ta sig ut i världen men jag måste tro att 
den kan det. Jag måste lura den, måste försätta mig i dess flyktiga sta-
die, som de bilder som endast uppkommer när de försvinner. Det är en 
systematisk metod, något mycket reellt som bärs av andra än mig. Det 
är texter jag läst, samtal jag haft, och de bilder som färdas i ett elektriskt 
ljus och möter mig som en ljuskänslig yta. Jag låter dem ta plats i mig 
och sammanställa bilder, blixtklara, som djuriska blickar, lika mycket 
inre som yttre bilder, jag är en maskin jag är ett fordon men det är inte 
något overkligt som tar mig i besittning, görs medvetet, utan något högst 
verkligt, materiellt, men absolut magiskt. 



Malmö, oktober 2020

Tårar kommer från ögonen
och betecknar sorg

Vissa nattfjärilar dricker tårar

Sorg är en känsla som finns i
b.la kroppen



Bild från Journal of Medical Entomology, Volume 6, Issue 1, 1 January 1969 “Records of Eye-Frequenting Lepidoptera 
from Man” av H. Bänzigerl,  W. Büttiker



On un visibility 
 
Unvisible 
(archaic) Invisible

Si in visible 

om o synlighet

On un 
 
Si in 
 
Om o 

 
 
Lenins mjölk  
/ osynligt bläck1

1 Som ung revolutionär, spenderade Lenin femton månader i fängelset 1895. Enligt sägnen komunicerade han 
med sina anhängare på utsidan med meddelanden skrivna i mjölk, i marginalen på insmugglade böcker. Med-
delanden blev gula när de hölls över ett ljus.
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Kollektivt seende

Reading Ann Jäderlunds poems written while watching Repulsion, while watching Repul-
sion

Ann Jäderlund har en diktsvit namngiven Repulsion Polanski.16 Diktsviten kan 
läsas som en lång dikt skriven under tiden hon såg Roman Polanskis rysare Repulsion  
(1965).17 Man kan säga att det hon gör, är att översätta filmen, eller sin blick på filmen, 
till en diktform. 
En kväll tog jag fram Djupa kärlek, ingen, diktsamlingen där diktsviten ingår, satte på 
Repulsion och med diktsamlingen i knät läste jag filmen utifrån Jäderlunds blick. 

vara  i  ansiktet  som
om  det  vore  kläder  jag  tittar  med  stora  ögon 
att  vara  ett  objekt  för  andras  tankar  kanin 
en  kanin  inbäddad  i  kött
som  päls  utanför  i  sig  själv  med  en  svag 
hinna  plötsligt  naken 18

Jag drabbas av en bisarr längtan att låta det yttre spegla det inre. Som att det faktiskt 
gick att flå en kanin och se dess insida, förstå den, dissekera kroppar och rum, få det 
dolda att vecklas ut. Visa sig för oss på duken.
Att vara totalt exponerad, objektifierad av blicken, mer specifikt den manliga blick-
en är det som tillslut leder huvudpersonen Carol Ledeux till psykos och mord. Även 
åskådaren är en del av den blicken, och som kvinnlig betraktare; en splittrad känsla av 
att både se och bli sedd. En dubbelsyn som en produkt av idén om ”Woman as image, 
man as bearer of the look” som Laura Mulvy skriver om i The visual pleasure of Narra-
tive Cinema.  

Att läsa Ann Jäderlunds dikter, skrivna under tiden hon såg Repulsion under tiden jag 
ser Repulsion, framkallar en bild av läsning och skrivning av verk, översättning mel-
lan dem och betydelsen av blicken i film. Jäderlunds dikt följer filmens handling och 
huvudrollen Carol Ledeux process mot verklighetsflykt, psykos och mord. I Jäder-
lunds diktöversättning finns det ett annat öga, ett nytt lager, en betraktares öga som 
ser; ögat, rakkniven, nattlinnet, den flådda kaninen, kvinnan på sängen, de förvrängda 
rummen och sprickorna, men Jäderlund ser även hur det är att bli sedd. Och genom 
nya ögon slängs jag tillbaka in filmrummen men med ett nytt språk, en översättning 
att kunna finnas i. ”Fantasin om att få vara” .  Som en fenomenologisk studie av den 
dubbla naturen av seendet. Akten att se och att bli sedd eller som Jäderlund uttrycker 
det:

“Erfarenheten är ett växelfält” 

16 Ann Jäderlund, djupa kärlek ingen, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2016, 109–18
17 Repulsion. Feature film. Directed by Roman Polanski. UK: Compton Films, 1965.
18 Ann Jäderlund, djupa kärlek ingen,

TEXTENS VIND



Under Coronavåren 2020 började jag och min vän och kollega Elísabet Kristjáns-
dóttir, likt Ann Jäderlund skriva medan vi såg film. Vi var åtskillda i två städer, 
Malmö och Stockholm, långt bort och nära. Inspirerade av ”Repulsion, Polanski” 
försökte vi närma oss ett kollektivt filmseende.   
 
Följande text är skriven under tiden jag såg Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 
1080 Brussels.



till Jeanne

handduken på sängen 
under akten 
är över
och stryker överkastet
tvålar in nacken hålorna
marmor 
bomull
vaxduk med rosor
skalar potatisen
metodiskt

rummet efter 
hon lämnat det
dröjer kvar
endast frånvaron

natten har ljuset
givit viss färgton
bakom vita draperier 
spökögon som ser 
i blåljus

av åskregn har trädgården 
skövlats
blixtljuset vill exponera
draperiet håller hemligheten 
i rummet.

blåa ljuset, 
genomlysande, stundtals
bländande.

spegel
nattlinnet
borstar håret, 
byter lakan för
lukten spöklik
vädrar ur tills den avtar
tvättar bort det sista
ur huden

lukten i bilden
parfym håret männen
mjölken morgon mörkret



ryggen nacken håret ligger
har lagts
diskbänken
kaklet

vara ensam 
få glömma

alltid vara i verkligheten
vad är ditt i den

inte skriva annat än
inköpslistor

bära påsar i famnen
som på film

förkläder sig i skepnader
klädnader
ringklockan spöket

pudrar underlaget
rött kött
glöm inte barnet

låta rummet vara rum
vem är den fjärde väggen
frånvaro

fickorna gömmer handen
vad som gjorts av den
handen

knäcker ägget
inte veta hur någon annan är
ensam.

spökljusen i ögat
grace i rörelsen

dra för gardinen
vara påverkad i tanken
glömma köpa potatisen

hemligheter i ansiktet
likheter
små pauser mellan
rörelse och 



tanke

tomma filmrum
blicken som hänger kvar
på väggen

vem ser ryggen höfterna
utföra sysslorna
samma sak flera gånger
liknar varandra

tappar plötsligt kniven

männen inväntas
äter sockerbitar
illamåendets innehåll

benstrukturen huden mjuk
över
det hemliga i ansiktet.
intigheten däri
förtätad

frånvaron i de saker 
med förväntad närvaro

vad tid är
när man väntar

[  ]

saxen
du glömde saxen
spöket är saxen
är ringklockan
fötter syns
spöket är draperierna

akten genom spegeln
inte vilja bli sedd
inte vilja synas
exponeras
blicken
bordet blusen blodet





Tack till

Emma Kihl 
Elísabet Anna Kristjánsdóttir
Eugene Sundelius von Rosen 
Nadja Ericsson  
Lina Selander
Asier Mendizabal
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