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levande död. död levande.
—
3 juni 2017
______________________________________
Jag är död för världen / världen är död för mig.
Jag befinner mig någon annanstans men framhärdar på detta plan för att kunna befinna mig Där (någon
annanstans) - detta är själva fundamentet - själva omständigheten - det faktum att jag framhärdar gör det
möjligt för mig att vara på detta ”andra plan” / annanstans. Det är genom rörelsen i det här som gör att
annanstans finns till och blir möjligt för mig att sträcka mig mot.
Det är svårt att vilja behålla något här (uppehålla mig), samtidigt som jag ständigt söker något att fästa mig
vid. Kanske är det för att det är svårt att behålla något här som jag söker något att fästa mig vid. (varifrån
kommer det kravet?!)
Möblerna, täcket, kudden, dockan, med allt detta… Porslinet, hyllorna, livet fästs vid dessa saker trots att allt
som sker är moment, tillfälligt. Lägenheten med två rum, ett litet kök, ett badrum och en hall. Dörrar och
fönster, trösklar, golv, väggar, tak. Sedan sängen. Ödsliga luftdrag, saker som förflyttas mellan rummen.
Mönster överallt - på allt. Detta vill jag förneka eller gömma bort. ”Det som verkligen är” det som ”finns på
riktigt” klamrar sig tankarna fast vid. Alltid ser jag mig om efter ett slut. Men det är som om hela den här
lägenheten arbetar emot mig och detta ”det som verkligen är” fortsätter att spy upp mig, ”det som verkligen
är” förhindrar alla slut - det måste vara påhittat för att befästa evigheten. Detta ”det som verkligen är” är
kanske den gren / båt som de klamrade sig fast vid för att slippa slutet.
Jag vill säga att inget ”verkligen är” att allt (bara) har ett slut. Men det får jag inte för jag måste vakna i den
här sängen varje dag. jag måste trassla in mig i samma täcke. Ja, jag vill släcka mitt liv, eller snarare tvärt om,
jag vill ta bort det som kväver mig- den som gör min andnöd till alla mina rörelser.
denna värld avkräver min andnöd det är själva uppbyggelsen – varje ord och varje moment är skrivet med
andnöd
brist på luft.
lägenheten har tagit bort alla avstånd, samtidigt som den har ritat ut alla. Både inuti och utanför sig.
möblerna, kudden, täcket, allt verkar vara tillför att förhindra ett slut, för att säkerställa en fortlevnad, men
vems? sin egen?
det får mig att tänka; Ja, jag vill släcka mitt liv, som om det gällde mig eller dom, som om jag ska behöva
offra hela mig för kudden, täcket och sängen
behöva ge upp hela min existens för täcket, kudden och sängen, som om min existens skulle vara beroende av
lägenheten
Hur som helst vet jag inte hur jag ska ta mig ut ur den, för den verkar inte bara inuti i sig själv, den sprider
också ut sig, skapar sin omgivning. den ritar ut hela sin omgivning och ordsätter dess verkningar.
Förklarar dess verkningar.

1

jag stirrar på mina händer som vägrar röra sig. Mina händer blir en främlings händer,
jag stirrar på dem. En gång såg jag en film:
Sometimes my arms bend back.
(Hon talar baklänges. Det är något hon inte har kontroll över, det är som att det sker automatiskt, animerar
henne.)
Jag förstår att det är en film men jag känner alla känslor hon känner. Dessutom påminner det om något som
jag har känt. Jag kan inte hjälpa att det är så, varje dag är det så.

Det är aldrig enkelt
och vi vet båda hur vi blir till
att vi förgör oss själva och varandra
att vi varken kan eller “vill” något annat
Passion; slukar och fyller upp
tror det finns möjligheter
men föraktet glödande hett
dödar glädjen
trots att alla kunde ha varit lyckliga
att tro att det finns möjligheter är att förakta
och förneka det enda ögonblicket (a mirror of simple souls)

<3 Simone Weil <3 Margarete Porete <3 Laura Palmer <3 Edith Södergran = Ida Idaida
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TEKNISKA ANTECKNINGAR
___
Delar upp träbitar, försöker få mönster och färger att passa ihop. Det blir aldrig perfekt och på sätt
och vis förstår jag att det ska vara så. Men problemet är de raka linjerna, att delarna är skurna i rutor
och raka linjer – det får det att se ut som ett lapptäcke. Om jag inte försöker att para ihop rätt
mönster och färg ser det snabbt ut som lapptäcke. Det går att förhindra långt, det går att få det att se
bättre ut. Ingen kommer att se det. Men det jag är ute efter är … … … ..
av verket … … … … … ..
ordnade …
flöde – det finns inget… … .
upp sig på….
samtidigt som det … … …
uppslukande genom sin … ..
kroppen driver med något inuti, lossnar och åker ut.
Trä är levande – strukturerna av mönstret i träet är som fingeravtryck.
Varför målar jag det inte svart eller rött?
… … .. . = förlorad / oläslig text.
Alltså det är nog svårt för det kommer att se ut som jag har försökt att dölja något. i o f s är det
många andra döljande moment i verket – varför är det här så viktigt?! Eftersom det är förföriskt –
bär något… Materialet transporterar dra något med mönstret – vidare är det svårt att få det att se bra
ut om jag målar det. Jag vill att det ska se solid ut. Just därför vill jag inte måla det, för att det ska se
solid ut.
Men däremot har jag funderat på att måla ”insidan” i rött eller svart.
När jag gjorde ”bur” i Umeå ville jag att det skulle vara blodrött – att det skulle vara som ett organ.
Jag var besatt av bilden av verket – det blev aldrig som jag ville. Det var en kompromiss där
funktionen blev det enda och den dessutom var vagt uttryckt.
Det är en fixering vid mönstret, ett uttryck för en fixering av mönstret. Det finns flera anledningar
till att mönster är intressanta. När jag hanterar verket under tillverkningen skapas flera mönster i
mig. Hur jag lyfter och vrider – vilken tajming som krävs vid maskinerna. Förflyttningen känns som
ett träningspass med flera olika förutbestämda moment.
De ligger 3X3 och ibland måste jag dela upp dem när jag lyfter 1X3 och klämma de yttre delarna
mot de inre så den är stilla.

4

Hanteringen och tillverkningen av verket är tungt– mycket och tungt. det kräver också totalt fokus
eftersom allt måste vara på sin plats och det är genom en exakt uträkning som jag kommer fram till
det. Det finns flera olika sätt med vilka jag vet om de är rätt
jag känner, ser, räknar, fast i omvänd ordning.
___
___
Jag ställer in maskinen snäppet över markeringen jag vill uppnå eftersom båda ändarna måste sågas.
Den första snedkapningen i … gick inte bra. Kanten slog flisor, det är hack i den. Jag vet att jag
måste leva med det för det finns ingen marginal att ta av. Det är som att få blodad tand. Det är
oundvikligt att göra avtryck i denna produktion och ett visst mått av det kanske går men jag är rädd
att det ska förstöra verket. Ögonen kanske fastnar vid detta misslyckande.
___
___
Hur hattens reglage placera.
Hålen .´ trycker ner och in. | flödar uppifrån och ner, centrerar hela verkets innandöme. Det mest
symmetriska vore .´ `. på alla kanter men det blir flummigt som en dubbel
.´
.´
då den övre inte fyller någon funktion utan bara agerar som ett extra tryck som om det första inte
vore tillräckligt och måste stärkas upp (förstärkas).
Medan med ett / på ena sidan och ett | på andra skapar en helt egen formel. Dessutom är det viktigt
att kodningen inte går att räkna ut med tanken. koden måste vara specifik för verket. Därför är det
bättre med det .´ `. || .´ `. || som är svårare att följa - som blir en mer unik kombination av
krafter och tryck. Hur jag valde vart upp - ner hålet skulle vara - jag valde 8. Egentligen borde jag
kanske valt 4 eller 10 eftersom de är siffrorna på övriga upp - ner hål. Men eftersom jag ville få en
en annan linje och kraft i de raka | hålkombinationerna valde jag tillslut att ta 8- Det var också för
att jag när jag ritade hålen såg jag verket över ifrån och jag ville då att de skulle vara innanför de
vågräta hålen så att kraften inte gör kryss på insidan av verket utan att kryssen går utanför som
verkets alla övriga kryss. Problemet är dock att läst underifrån skapar det lodräta hålet i
kombination med det vågräta hålet ett kryss in i verket. Detta val av plats har alltså två riktningar:
Underifrån ett kryss in mot verket (verkets enda inåt gående kryss)
Över ifrån ett kryss ut från verket.
Överst-ytterst är det viktigare skyddet och kanske kommer det inre krysset vara aktiveras om det
yttre skyddet försvinner eller förstörs av yttre krafter - i så fall blir det inre krysset en
självförstörelsemekanism vid intrång. Eller en mekanism som förstör det som befinner sig eller
byggs upp inuti verket (så att inget annat kan göra anspråk på det).
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___
___
04.07.17 aspekt 1
Längst ut på det korta delarna sitter ett reglage. Det är placerat så att det sitter 2 cm mot två kanter.
Det andra (inre) reglaget sitter 4 cm mot änden, frågan är om detta yttre reglage ska placeras på
insidan eller utsidan av stumparna. Vad gör de två olika positionerna?

alt 1
längre avstånd mellan reglagen

alt 2

närmare in mot verket.

reglagen nära varandra

momentet är tyst

längre ut mot världen.

- inne i sig själv -

vibreringspunkterna aktiverar

likt en mussla.

varandra och håller ett

Däremot är dessa

moment i det yttre.

punkter mittemot

Dessa linjer

varandra de skapar

stannar utanför

en linje innanför

verket, de skjuter

verket - linjen ut

ut linjer rakt

bryts av verkets

ut åt vänster och höger.

stomme

Dessa linjer korsar

(lodräta balk)

inte varandra -

som om det vore

de bildar inte kryss utanför sig

till för att verket

själva

ska skada sig självt

däremot stör det att punkterna är så nära varandra - det finns en risk att de oskadliggör linjerna utåt,
försvagar den eller tar it varandras kraft, vilket också kan skapa ett kraftfält i verkets fyra hörn. Att
det alstras en cirkel av kraft där likt en pelare som löper parallellt med verkets fyra hörn.
Dessa fält hindras av verkstommarna (de lodräta balkarna) att vandra inåt.
Däremot är det möjligt att kraftfältet rör sig utåt.
Estetiskt är det inre reglagen (alt 1) bättre - det blir ett större avstånd mellan dem och då stör de inte
varandra lika mycket. Rent funktionsmässigt är de yttre bättre (alt 2)
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___
alt 3
varannan yttre och varannan inre.
linjen kommer in i den …. zon. De yttre har en strävan rakt ut och rakt vänster. Den inre rakt ut, in
vänster. En linje är alltså inne i verkets yttre zon (utgörs av de utstickande ”stumparna” utanför de
lodräta balkarna och deras mellanrum). Men denna linje skulle förstärka och rita ut verkets ytter zon
som annars inte är något annat än tänkta eller avståndet mellan verkets utstickande delar.
verkets inre- och yttre zon.
I hörnen finns en svag punkt som inte finns om jag har alla reglage i ytterkanten.
dessutom skjuter andra reglage ut ett kryss framför och utanför så linje O kan vara överflödig.
Det är svårt att välja mellan de olika alternativen, alla har sina för och nackdelar.
ytterligare lösning
___
alt 4
spänningspunkter
kraftfält
Enl. tidigare teori skulle det skapas spänningspunkter mellan de inre reglagen. Och då skulle det
uppstå en kraftsköld.
Men problemet för mig är att denna inte har stopp in av pelaren, pålen, lodräta stolpen, utan dess
cirkel skulle kunna gå både in och ut ur verket.
Fast det är inte troligt
den vågräta ligger i vägen och skjuter kraften ut.
___
Aspekt 2: kodning
eftersom kodning är en aspekt är det del 2 i uträkningen:
verket ska inte kunna spåras, kodningen ska inte få att söka upp helt - till viss del ska den gå att
följa men det ska ta en annan riktning vid någon punkt - det ska alltså vara en nio sammansättning.
Också finnas ett moment av att kunna följa långt men sedan bli lämnad eller haka i nästa spår.
Ett för regelbundet mönster med uppenbara anledningar kan vara ett problem.
Det ska inte gå att räkna ut hur och vart verkningarna sker.

7

MEN DET ÄR TVÅ REGLAGE PÅ DE UTSTICKSNDE DELARNA (stumparna)
de ska placeras på var sin sida av stumpen, en yttre och en inre så de bildar tillsammans en parallell
linje på över och undersidan av de utstakarna delarna. Alla andra linjer har bestämts av förhållandet
mellan två reglage. Samma gäller oundvikligt denna del av verket. Om jag skulle ha alt 2 skulle de
linjerna som bildas mellan reglagen skapa ett kryss inuti verket. Det går emot verkets alla principer,
kryssen som ritas ut av linjerna ska korsas utanför verket. Alt 1 är därför det enda möjliga
alternativet.
___
___
retuschera efteråt, göra om helt eller låta det vara fel???
5.7.17
såga 14 cm gängstång
reglage x4
montera hela verket.
bygga upp elstation
borra hål
göra alla gängstänger + platta
Det är torsdag idag.
Jag bygger upp Poem of destiny and faith - upptäckte att jag måste vara mer exakt och rita ut vart
fötterna ska stå ..
182 - 102 = 80/2 = 40+4 = 44
102 - 8 = 94
182 - 88 = 94

44+44 = 88

___
___
Idag är det måndag. Jag minns inte så bra vad jag har gjort hela dagen. Försöker att hålla mig över
ytan. Inte låta något dra tag i mig underifrån. Det hade kunnat vara annorlunda om det inte hade
hänt, jag avskyr svaghet. Det är så jobbigt när andra avslöjar sin för mig. Jag har så svårt att ge dem
det som de ber om - medlidande eller förbarmande. Jag blir kall, kylig, elak. Förstår inte varför de
måste visa mig den.
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___
___
10.07.17
De runda brickorna jag har stansat ut funkar inte riktigt - dels är de för stora, dels för svarta, dels för
otydliga i sin funktion.
Muttrarna ser bättre ut. De avslöjar så tydligt en förmåga hos verket.
Brickorna ser ut som ett mönster - de är prydliga. Påminner lite om Kusamas prickar.
Verket ska inte se invaderat ut - det ska invadera.
Det är något nervöst över dem, en slags känslighet.
Muttrarna är våldsamma i sin värdsliga? praktiskhet - i sin uppenbara funktion före något annat.
Kanske är det också färgen som gör det - att det silvriga smälter in bättre. Men det är också det att
prickarna liknar mer dekoration än funktion. Funktionens förutsägbarhet - eller bestämmande - hur
det gör livet till något klumpigt och taffligt som går förlorat genom momentens påtryckningar och
verkar vara klumpigt eftersom det måste få en form genom kontroll. Men brickorna är funktionella.
De är bara inte lika tydliga som muttrarna. Jag skulle vilja att de var ”ett” med verket (brickorna
alltså). Att det går att se att gängständerna är instoppade och sammanbindande. Det gör också att de
smälter samman med träet. Prickarna ser verkligen ut som en applikation - något ytterligare och
tillagt.
Muttrarna och gängstängerna får verket att framträda som en ikeamöbel - vilket inte är negativt. Jag
avskyr IKEA.
IKEA tycker jag är den slutliga symbolen som tillgodoser och matar men som en spegel återkastar
människans uppgivenhet och underkastelse.
Idag läste jag det som Simone Weil skriver om produktionen och hon försöker ta Marx modell
vidare eftersom hon tycker den saknar vitala element. Det är just det att systemet bygger på förtryck
som är problemet - att de ingår som mekanismer och fogar - det är fantasilöst - det finns inget som
säger att det måste vara så här. (Samtidigt som hela strukturen förutsätter det, så att det måste bli så,
hur kan det då finnas utrymme att fantisera)
Hon skriver om transformation av momenten till icke-förtryckande. Problemet är att det inte finns
fria tankar i det sociala. tankar är något som drabbar en, det är en reaktion på något som angriper.
Eftersom organismen uppslukar alla tänkbara ytor, både i och utanför individen finns det inget
utrymme där tankarna kan röra sig fritt. Det går alltså inte att tänka ut ett icke-förtryckande system.
Det kräver ett visst typ av sinne för att komma fram till något sådant. Förtryck är inte en
livsnödvändig komponent!
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___
___
16.07.2017
Idag handlar det om reglagen. Vilken storlek ska de vara på de olika ”ringarna”?
Jag har ett innermått på 15, 20 och 25 mm. Dessa mått är helt spontant sammansatta, som jag av
någon anledning fogat mig efter:
först hade jag tänkt ha alla i samma storlek. Men det är något som får det att bli mer rätt att variera
deras storlekar och sammansättningar. Det är något med att de riskar att döda verket genom att vara
likadana. Placeringen är redan totalt ordnad, planerad, följer en dogm. Men dess dogm är varierande
i sig själv, den har en egen inre logik som skapats relativt slumpmässigt och sedan använts som
dogm.
Det här verket har aspekten av ”det som känns rätt”. Genom att variera reglagen breder
användningen t sig. flera tänkbara mekanismer skapas. Användningsområdet vidgas och fler saker
kan användas i verket (fler föremål dras in i verket). Anpassningen sker i trästrukturen - den är inte
nödvändig i reglagen eftersom reglagen bestämmer vad som ska inneslutas av verket. Mitt verk vill
kunna äga allt. Befinna sig på alla platser samtidigt. Det handlar snarare om potential än realitet.
Något som antyds och är fullt möjligt - även om det heller inte är fullt möjligt antyds det vilket
innebär att det bär på något - det blir laddat. Reglagen kommer alltså att ladda verket. Med potential
- det blir havande - pregnant - i en slags ruvande skapelseakt - ett stillastående som upplevs som
explosivt - som sätter igång processer i andra och därigenom sprider sig ytterligare genom
vävnaden, genom kropparnas vävnad. Det behövs flera olika sätt och vägar till manipulation för att
inte någon del ska undgå utspridningen / utbredningen. Att bli antagen - förverkligad- insatt.
Det estetiska ska alltså bära det här (pregnans - potential – jag vill inte använda ordet hotfullt
eftersom det också är befriande. Egentligen också för att inte rikta känslornas svängningar – hotfullt
skapar andra bilder. På något vis handlar verket om skapandet av bilder och vad dessa bilder gör
med oss. Bilderna när vi tar emot dem, de upphäller sig i oss och gör oss havande – till processer –
mekanismer – bärandes på processer - med ständiga variationer beroende på vem som tar emot och
alla skillnader hos dem.
Det är för många i jag är rädd att det kommer att se plottrigt ut. Eller att tre olika är för följsamt,
eller enkelt, jag skulle också vilja ha något slags mjukt plastreglage.
För utstickande var diagnosen jag ställde när jag testade prototyperna – de såg ut som något som
invaderade verket, som en svamp / parasit liknande företeelse, som om verket skulle blivit angripet.
Det skapar medkänsla för den invaderade eken och sätter på så vis betraktaren över verket som om
det vore en fråga om medlidande för vekrets underkastelse!
Verkets delar måste vara sammanhållande - en helhet när det sätts samman – med en tydlighet att
allt som finns i verket gör något. Till verkets interna logik.
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___
Fabricerade men hemmagjorda. Det fabricerade i flera olika versioner som försöker likna varandra,
imitation, härmande.
Svetsen syns som klumpar, skvätt, medan tillverkningen lämnar märken sp som tvingar, tänger,
borrmaskinen, släggan. De har en särpräglad stämpel- de är alla mycket olika. Jag har valt att inte
vara exakt – det är såklart också för att det skulle vara tidskrävande.
Dessa syns att de blivit till… Men det som specifikt är bra med kombinationen producerat +
hemmagjort är att det ger en två av perversion, äckel, det är någon som har gjort det här verket,
producerat det så att det ska finnas till i världen. Det är en persons svar på något.
___
Letar efter reglagen…
Söker efter något att blanda kedja reglagen med. Något, kanske i plast - kanske i metall. Det finns
att beställa färdiga ”knoppar”, runda, platta, m. räfflade sidor. Eller så gör jag egna…
De nya mindre ”nitarna” som ska vara på gängstängerna har en ”plupp” på ena sidan och en
inbuktning på den andra. Pluppen ser dekorativ ut, kanske lite medeltida. Inbuktningen ser ut som
något som sugs inåt, eller en öppning, ser ut som något som dras in i sig själv. Som en analöppning.
Jag har beslutat att väna den sidan ut. Det känns annorlunda att titta på den, oralt, väcker en fysisk
sensation.
___
___
Jag går runt i en dimma.
Eld i kroppen som skymmer för min syn. Jag fantiserar om mitt förflutna, drar ut långa trådar,
spinner vidare, tusentals saker kunde ha varit istället, tänker på alla jag skulle kunna kontakta… Hur
jag, om jag hade vågat, kunnat bli något annat. Jag hade kunnat förstöra allt det här på några
sekunder. Den sociala massan är tjock – men väldigt skör – i alla fall för den enskilda personen.
Relationerna hänger i lösa trådar. helt responsiva, skakandes för minsta vibration.
Det är så lätt, som löv och samtidigt gör lättheten allt så tungt och så djupt.
Att tänka på minsta felsteg.. eller de stora… Hur mycket håller det för? Vad tål det? Så sällan någon
testar det, gör det, förstör något… Hur skulle det vara?
Banden är nog fastare än de verkar, det kan vara omöjligt att bryta sig fri när jag väl känner någon.
Plötsligt finns det så mycket jag är beredd att förlåta. Hela mitt liv har varit så nedsänkt, så dovt och
tungt, problemen äter upp mig, urholkar mig.

___
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___
Spikarna är klara. Ett antal men inte fullständigt, en tredjedel är klara. Jag behöver testa dem. Se
vad verket behöver.Idag ska jag komplettera 8 st delar. Det gäller felborrningarna… de som är
oundvikliga, jag har funderat på retuscheringen, att lämna fel eller göra helt nya. En retuschering
kan bli en märkning… något spår jag lämnar efter mig.
det behövs en tystnad för att verket ska kännas i kroppen*
Det är inte härligt, kreativt, roligt, det är krävande, riskfyllt, svårt. Sensationen är låg, även fast
kommunikationen med verket alltid är fysiskt (totalt) för mig, är det mer krav, bindningar och
tvång. Verket tvingar kroppen till något. men för att det ska ske kräv en tystnad.
Med mina verk vill jag inte starta något, även om processer sätts igång, jag vill snarare dämpa,
avsluta något (tysta något).
Ordet FLOW i konstnärssammanhang och generellt har alltid äcklat mig. När människor börjar tala
om sitt flow känns det som att jag tvingas lyssna på någon som beskriver sina onani-sensationer.
Det är inte bara helt ointressant för mig, det är också för privat.
Jag är aldrig i ett flow, jag har alltid absolut kontroll.
Även fast det jag hör är associationer och det som kommuniceras från verket pratar genom
associationer är det inte jag som är i ett flow utan det är verket som besitter ett associationsflöde
som jag hela tiden behöver koncentrera mig för att lyssna till.
Till skillnad från ett drogtillstånd då jag uppslukas, intas av något och förlorar min kontroll kräver
skapandet en total koncentration och koncentration och inkännande kräver en total vakenhet.
För att agera på ett bra sätt måste jag veta vart jag börjar och vart jag slutar. Jag arbetar inte för att
uppnå tillstånd. Jag arbetar snarare för att vara känslolös.
*När jag skrev detta hade jag fortfarande Decartes separerande av kropp och sinne i vägen för Spinozas tanke om att
kroppen är fullständig, total och att vi skapas genom en process av affekt, vi påverkas av kroppar i vår omgivning och
blir till i en samverkan med dem, alltså jag separerar inte kropp och sinne, det skulle ha stått:

det behövs en tystnad för att verket ska kännas (objektets medvetenhet om processen vilket kan
fullända den och det)
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___
___
Nu har jag tillverkat 5 olika sorters reglage. Det tog mycket längre tid än jag tänkt. Jobbigast är alla
tomtum som blir när jag glömmer bort vad jag ska göra. Arbetet innehåller alltid ett motstånd som
kommer av att det är jag som gör verket. Det är en sömsmån, något som kan påverka det som
tillverkas (marginal). Det blir så eftersom jag inte är en maskin och för att bli en behöver jag först
utveckla en förfining genom att upprepa mig och sedan kommer de mer och mer sakna det som inte
är perfekt. Det skulle ta veckor när det gäller reglagen. Tror det iaf.
Men jag vill att de ska se handgjorda ut som ett härmande som blir det mest unika. Det är också för
att det tillför perversion någons idé som den har bestämt sig för att leva ut.
Jag drömde att jag kissade ner ett golv inatt och jag kunde inte hindra dem från att komma in och
se, jag lurades och sa att det var mitt kräks. Jag funderade länge över hur jag skulle kunna göra
historien vattentät. Flera olika sätt att förklara varför det var vatten och inte spya på golvet.
Måste göra ganska många antar jag sedan måste jag göra ganska många hål.
Har bestämt mig för att ha alla reglagen utåt.
___
___
Idag ska jag borra större hål att flytta över ”stockarna” ” balkarna” igen gav mig en lustfylld känsla.
Ja, jag är fast i det här verkets måttstock men det är något fint med att forsla in det i träverkstaden.
Jag räknande ut att varje balk behöver 16 nya hål… Det är 16 balkar + 8 stumpar med 4 hål per
stump
Det som sedan gjorde mig lycklig när jag först blivit matt över det var när jag såg mönstret som
hålen bildar, hur enkelt det går att räkna ut vilken storlek som ska vara var eftersom jag kan utgå
från riktningarna som hålen anger. Jag ska borra två typer av hål 14 och 22 mm. Spikarna som ska
igenom hålen har ett huvud som är 14mm. Reglagen som de ska fästas med har en platta på 22mm
som muttern är monterad under.
Inuti verket vill jag inte ha några reglage. Det stör bilden. Först tänkte jag att de skulle vara under
och ut både uppe och nere men kom på när jag bar in balkarna för borrning att de på de nedre
balkarna ska vara under och ut. och på de övre balkarna ska vara över och ut. Det är för att reglagen
på det sättet inte går in i bilden. De kommer att stärka insidan genom att trycka på från utsidan. De
bildar som en skorpa eller en rustning. Reglagen är laddade. Bilden är också laddad. OM jag
placerar reglagen rätt kan reglagens laddning stärka bildens laddning. Bilden får en ytterligare
laddning utanför sig själv och skyddar och stärker. Hud. ”Hatten” sparar jag till sist. Jag är inte
övertygad om hur jag ska göra med dem.
På den skulle jag kunna göra tvärt om, då den bara är där för att göra verket fullkomligt/fullständigt
och unikt.
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Prata om verket som kroppsdelar med attribut. Kan inte hjälpa att tänka på piercingar, andra laddade
saker som tillförs men också blir en del av kroppen.
Maskinen
Måste ställa de så att jag hittar mittpunkten lätt och så att borren inte går för djupt. Det är till stor
del en manuell process, då jag tittar och manövrerar själv. Jag kan inte få exakt stöd av maskinen
och reglagen i detta fallet eftersom alla hålen blivit lite olika. Då måste jag anpassa varje
försänkning med min styrning.
Verket handlar också om vad det innebär att tillverka detta specifika verk och alla steg jag tagit för
att nå det färdiga resultatet. Det blir en del av vad verket gör. Eller det påverkat i allra högsta grad
verkets förmåga.
Fel
Jag har upptäckt ett flertal synliga felborrningar. Det är hål på flera ställen där det inte ska vara hål.
Jag har redan gjort om 8st fel-borrade delar alltså i två av balkarna. Dessa fel är tillskillnad från
dem mer slumpartade, de är svårare att förstå sig på.
Det jag skulle kunna tycka om med dessa fel är att det är jag som har gjort dem. Att åverkan och ett
märke av förstörelse kommer från mig. Att jag på så vis har märkt ett annars perfekt verk med något
som inte förstör dess funktion utan snarare skapar en potentiell bugg, en idabugg –hålen är
påtvingade i verkets kött – det ska påminna det om mig, om ida. Varje gång det verkar är jag där…
som ett spöke, märken och skador lämnar spår, ärren bär sina specifika känslominnen. Alla känsla
minnen har sin unika smak. Jag har gett verket stress. OM jag skulle retuschera ( alltså täcka igen
hålet) skulle det bli ett sådant ärr… som känns i verkets nerver.
Men om jag istället låter dem vara kvar och sätter in något annat där blir det verkande saker som
påverkar bilden på ett annat sätt (kanske tydligare).
Hålen för reglagen
Saken är den att jag har 3 olika reglage typer. en med: mutter+platta+ring. En med:
mutter+platta+ring+kätting. Båda dessa typer har en platta som är 22mm i diameter.
Den tredje typen är gjutna reglage som har olika former och storlekar. I dem sitter en mutter som är
dold, efter muttern sitter en järntub som har 16mm i diameter. Denna tub kan komma att bli 22mm i
diameter för att passa i hålen. De skulle också kunna ha en platta so är 22 mm som döljer hålen,
anledningen till att det inte skulle funka är att hålet har en försänkning som är 15,, djup. Jag har inte
beslutat hur många av den 3 typen reglage jag ska ha. Först tänkte jag att de skulle utgöra hälften,
sedan en fjärdedel. Hälften kan vara alldeles för mycket. Dessa reglage är lite för specifika eller
snarare, de skulle antyda en stare precision om de var färre, Om jag skulle ha en fjärdedel ca 30 st
skulle de vara ganska lagom. Jag har ca 6 olika modeller och då blir det ca 5 av varje (grovt räknat).
Men jag vill inte behöva bestämma på förhand vart dessa ska sitta. Om jag skulle besluta innan
skulle jag kunna göra 16,, försening där dessa skulle vara och 22 mm för övriga reglage. Men det
skulle kräva mycket mer tid.
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Tid
Jag har för länge sedan överskridit rimligt i förhållande till arbetstid och jag måste ännu räkna med
ytterligare långa tidsdimensioner i processen av att tillverka verket.
…. jag klarar inte av att göra avkall på det som är rätt.
Om jag bara stansar och borrar alla hål kommer det så klart att påverka. Men hur mycket?
1 det får inte finnas hålrum in i träet, det måste sitta helt tätt runt reglagen.
2 jag skulle kunna svetsa på ett stopp under plattan som ska dölja försänkningen. Det är ytterligare
ett tidsödande moment. Men om de bara handlar om 30 st skulle det vara överkomligt, skulle bara ta
någon timme med sågen och ett rör.
3 Det skulle vara snyggare om jag borrade 16mm försänkning och kanske bättre om jag placerade
vart de ska vara placerade.
4 Men: verket ska kunna göra många olika saker det ska vara flexibelt i sin användning därför
skulle det vara bra om alla reglage skulle kunna ordnas om. Detta är ett starkt argument, därför
måste det bli så.
Reglage Stumpar (utstickande delen av balken)
Hur ska jag placera reglagen på de yttersta delarna?
De är ju utsida och stör inte bilden. Jag skulle kunna placera dem annorlunda än de som är i verket.
Här skulle de kunna hänga ner från undersidan av den övre balken. Hur skulle det vara och vad
skulle det göra?
OM jag ska hålla mig till min fantasi ser jag kedjorna ligga ovanpå de övre stumparna och hänga
ner över kanten. Det inre som är placerade in mot de lodräta balkarna sitter nedåt på den övre och
uppåt på den undre stumpen
___
___
Sätter upp verket igen
Nu ska jag sätta upp verket för att justera längderna. Tog bort tejpmarkeringarna och de lämnar
märken.
Måste bestämma vart reglagen på ”hatten” ska sitta.
Så ska jag fortsätta på samma sätt med ”hatten” ha reglagen utåt?
Det är kanske inte ett måste för att verket ska fungera. För det är en ytterligare del eller ett verksamt
utanför bilden. Först måste jag besluta om det är en del av bilden. En balk (den övre balken) skulle i
så fall bryta av bilden och jag kan inte acceptera det. Jag uppfattar det som är mellan de första två
balkarna som ”bilden”. De ytterligare delen är en del i maskineriet och verksamheten som krävs för
bilden (som bilden kräver). Det är en del som verkställer, en del av det fullständiga organet men
som verkar utanför bilden.
Alltså skulle reglagen kunna fästan på insidan i detta fall, det är en möjlighet.
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Det skulle skapa en stor skillnad mellan balkarna, de kanske skulle upplevas som olika delar. Men
utöver det absolut nödvändiga ägnar sig verket år andra saker när det kan. Då eftersträvar det sin
egen logik spm inte ska vara för enkel och följsam så att den gör att spåra (eller räkna ut)
Reglagen på insidan skulle antyda en annan funktion än de på de nedre delarna.
Vilken slags funktion är oklart, men den annan som opererar på ett annat sätt, jag skulle säga på
insidan av verket. Så denna del skulle alltså ha en funktion som påverkar insidan av verket, som gör
något med den underliggande bilden. Å andra sidan skulle reglagen på utsidan igen förstärka de
andra reglagens kraft (genom upprepningen) – det skulle bli ett starkare tyck som en rustning eller
hud. Hatten är hur som helst en sådan rusting, en verksam del som också skyddar eller en yttre del
som påverkar bilden. Reglagen om placerade på utsidan skulle ge en klättrande känsla. De klättrar
på verkets utsida som ett mönster. Varför skulle de börja klättra inåt? Svänga in i verket och twista
mönstret?
Vad skulle vara mest kraftfullt, mest verksamt? Eller mest tillfredställande?
Jag tycker inte de är tillfredställande när de hänger ner från balkarnas undersida. Det blir slarvig och
slafsigt. Slarv och slafs måste fylla en maktfull funktion för att det ska vara bra i detta verk, något
som antyder en förmåga till obryddhet eftersom den kan vara obrydd utan att det skadar den. Att
den är i en position där den kan ta sig friheter och det sticker i ögonen.
Men det är något avväpnande med en sådan slafsighet (vilket i o f gör det ännu farligare eftersom
det får en att lägga ner sitt försvar) det som inte är tydligt till för att förödmjuka någon. Men ett
hängande reglage på insidan av balken har jag inte samma problem med. reglagen ska ha en
ytterligare funktion utöver att hålla verket samman, jag misstänker att de redan har det eftersom en
del av dem är kättingar, så jag skulle kunna tänka mig kombinationen insida+översida. då skull de
klättra in och sedan ut igen högst upp.
En ytterligare positiv sak med att ha dem på insidan, alltså tvärt om från de andra balkarna är att
hatten blir som en fin ram. En inramning med släta, raka, rena sidor, bara spikhuvuden skulle synas.
För att ta reda på hur jag ska göra måste jag kanske testa...
Det är också viktigt att verket är något särskilt och unikt. Att det har sin egen logik. Kanske att det
är ”twistat” . Jag vill inte att det ska bli alldeles för liktydigt och upprepande. De där vridningarna
kan ge verket ett ytterligare lager av skrämmande moment, som inte låter förklara sig.
Att verket har sin egen värld med sina egna verkningar och syften. Jag vill inte att det ska bli
upptaget av att vara ett eko av sin egen omgivning.
Detached har varit ett viktigt ord när jag har gjort detta verk och saker runt det. Jag tror att alla
konster är magiska aktioner, något som försöker att fungera som en besvärjelse. Därför skulle jag
också kunna blanda alla reglagen på överdelen hej-vilt. En total distraktion. Det skulle jag
personligen tycka var mest tillfredställande. Är det för exakt kanske det får en duktig skol flicka
känsla över sig – som om verket vore återhållet, nervöst eller rätt.
Skolflicka känsla är ju bra. Det finns en kraft och laddning i femininet. Grejen är den att
återhållsamhet tyder på en enorm kraft som måste manövreras och det skapar spänning.
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___
___
Vissa typer av misstag kan vara positiva, exempel är de hål som inte stör verket i övrigt. Det är
glipor på grund av ojämnheter i längderna. Det är viktigt att i synliga möten vara så tight som
möjligt. Eftersom det bara är slarv
Bara slarv:
___
__
Har bestämt att hålla den övre ramen ren. reglagen kommer att sitta under och inne. När jag satte
upp verket och testade kunde jag tydligt se att det var det bästa. Det blev viktigt att bryta det andra
mönstret för att det ska för något extra. Annars försvinner verket. Det blir på något vis stumt utan
variationen. det får en aggressivitet av att bryta mönstret och det blir svårare att läsa verket
tankemässigt. Det blir drabbande på det sättet. Det blir varken slarvigt eller slafsigt med reglage på
undersidan. Det ger verket ett rytmiskt element.
___
___
Tar ner verket. Det är med möda jag skruvar upp vissa reglage. Tar också bort delar med vetskapen
att hållningen bli mer instabil. Det som används för att hålla samman delar är ett sönderrivet lakan
som jag knutigt runt de nio pinnarna i varje balk. Första gången jag använde dem, de är som långa
vita band, tänkte jag på silkesband, fint sydda långa remmar som jag knöt runt träet. Nu har jag den
känslan igen när jag hämtar banden för att hålla ihop delarna medan jag drar ut gängstängerna
(spikarna). De borde spcialsys. i svart silke, eller varför inte vitt, för att användas när verket
monteras. Reglagen med kättingar är svåra att rotera, samma sak där, jag skulle vilka ha något
mellan min hand och reglagen, ett verktyg att gänga ut reglagen med. Något med en rörlig led. Jag
tar av stumparna först och placerar dem på en rullvagn. De ska ner i träverkstaden för att få
försänkningar.
Stumparna har tre olika utformningar, två av dem har en likadan del. för att inte blanda ihop alla
delar som jag tidigare gjort och behövt sortera om delarna för att få dem att passa, placerar jag dem
varannan, så inga likadana ligger intill varandra.
Verket skulle haft markeringar ingraverade, tatuerade i varje del så att de gick att spåra vilken stav
som hörde till vilken balk.
Tidigare markerade jag dem med maskeringstejp och gav varje balk och stump en symbol, en
symbol för varje balk.
De försvinner nu eftersom de inte behövs på samma sätt längre. Försänkningarna fungerar som
markeringar för vilken stav som ska vara vart i balken. Men däremot finns det ingen markering
längre som visar vilken balk som stavarna tillhör. Om stavarna skulle blandas ihop skulle det ta
mycket lång tid och testande för att veta vilken som hörde till vilken. Tag ner rullvagnen till
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verkstaden och flytta över stumparna till två bockar. Byggde som ett torn, är orolig att någon ska
riva ner dem. Lyfte ner översta lodräta stumparna de har ändå ingen fästningsmekanism. Funderar
på ett kryss, alltså två spikar genom mittlinjen. Det skulle gå för att hörnstavarna är limmade mot
mittstavarna. Centrum staven är verkets längsta stav, som löper lodrätt genom nästan hela den
lodräta längden.
De övre balkarna måste jag lyfta över den längsta staven för att kunna lyfta ner dem. Det kräver ett
visst tankemoment, hur jag ska trycka ena sidan ner för att få upp den andra och svinga den över.
Det lättaste är att bära ner balkarna i lodräta högar 1x3, det kräver tre lyft per balk och sedan ett
igen när jag lyfter över dem till balkarna.
De är svåra att få in genom dörren från korridoren. Då måste jag igen svinga och trycka för att få
upp ena sidan så den kommer in genom dörren utan att stöta i väggen mittemot. Mittstaven i de
vågräta balkarna är enklare för att de är kortare, men de är också krångligare för att de inte sitta ihop
med spikarna. De lodräta gängstängerna låter jag sitta i så att delarna inte glider isär när jag lyfter
dem. Det underlättar.
Alla reglagen skruvas ur sedan drar jag ut två parallella spikar uppe och nere. De lodräta balkarna
har bara vågräta hål och spikar. Sedan knyter jag upp bandet en första gång. tar ut 1x3 stavar och
knyter bandet runt de 6 resterande så att de inte ramlar medan jag placerar de första stavarna på
rullvagnen. Lossar bandet sedan drar och lyfter jag ut den längsta staven. Måste komma ihåg att
slipa ner dess kanter så att den lättare kan föras in i underdelen (stumparna som bär i bronsfötterna).
Nu är de så svåra att föra in, de vassa kanterna tar emot, blir änden kilformad kommer den enkelt att
pressas igenom. Måste balansera 1x3 emot mig eller med ena handen medan jag knyter fast bandet
runt de resterande med den andra handen. det kräver att jag balanserar dem. När den längsta staven
dras ut uppstår ett ljud jag gillar, vill gärna spela in ljudet av monterandet av verket.
Och jag puttar tillbaka den tomma rullvagnen för att montera ner de sista balkarna och köra in dem i
Alice ateljé. När de lodräta balkarna bars in var det mittstaven som var den längsta, det är också
mittstaven som är lös. Det kräver att jag håller ihop delarna genom att pressa fingrarna så att
greppet håller dem samman. Sedan måste båda ändarna noga observeras samtidigt för båda kan
stöta i något, både i korridoren och i ateljén. Pressa svänga trycka. Men det är bättre så här - det är
bara fyra mittendelar totalt - i de vågräta balkarna är det åtta svåra lyft. Att lyfta och bära runt på
verket är verkligen att tänka med kroppen eller ett tänkande som är direkt verkställande. Måste
tänka på saker som från vilken sida jag lyfter av delarna så att min kropp inte kommer emellan. Det
finns mängder av varianter på att plocka ner och lyfta verket. Jag experimenterar mycket, testar
ständigt nya saker (metoder). Finner metoder som jag upprepar för att sedan upptäcka en ny,
antagligen genom misstag eller på grund av ett överflöd av tankar. Experimenterandet skapar olika
mönster och grepp, metoder som sedan är mer eller mindre användbara. tex om min kropp kommer
emellan och jag måste ta ett nytt grepp mitt i ett lyft, då försöker jag invika det greppet eller snarare
skapa en ny metod som skärper mitt logiska tänkande, så att jag tänker innan jag börjar ett lyft.
Förflyttningen kan effektiviseras men den kan också göras om för att skapa nya mönster. Det är en
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praktik som får mig att tänka på verket på olika sätt. Reglagen trillar gärna ner och ur min hand när
jag skruvar upp dem, de stöter emot verket och flyger ut över golvet. Måste skydda träet från att få
märken. Såg flera flisor i hissen när jag forslade ner stumparna. Det är märkligt hur en vänjer sig.
Första gången jag såg ett märke gjorde det ont kroppen, jag blev ledsen och djupt orolig. Nu ser jag
det och blir nästan exalterad.
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Om att släcka världen och skapa tystnaden i denna värld. Av alla ljud blir jag
ingen – de hindrar mig från att känna hur jag är utan.
Jag är alltid med. (måste alltid vara med). Det är det som all interaktion avkräver.
Och att all slags deltagande försätter mig i. Ida med något (jag går med Ida) –
bärandes på något. Världen är en parasit som använder mig som en stafettpinne.
Eller som strömmen använder ledningen. Fast det finns en bättre bild. Det verkar
som att världen inte behöver någon särskild label (något särskilt föremål) för att
utföra något (för sin tillblivelse) vilken (vad) som helst duger. Människan är inte
speciell för stafettpinnen – den förbrukar henne bara – på ett kärlekslöst sätt.
(den förhindrar allt annat som skulle kunna vara istället och bestämmer vad hon
ska bli).
Världen är däremot inte synlig utan henne – den är inte om den inte är
manifesterad. Det är som ett utvecklingsbart ensidig mynt – som genom en
människa vecklar ut sig och rör vid allt – omsluter allt genom att reflektera det.
(Bestämma dess värde). Det skapas en kraftig illusion som människan vägleds
av.
OM denna reflektion inte vore så allätande skulle den lättare avslöjas – men allt
som kastas i dess gap slukar den – vad som helst kan vara dess avbild.
Den är designad så att allt reflekteras av den och på så vis innesluts.

I taket har lampan gömts och ljuset kommer knappt igenom av ett lager
mörkläggande partiklar, så i världen blir konturerna suddigare, försvinner - det
går bara att avläsa abstrakta former. Alla dessa former verkar fortfarande men i

Denna reflektion saknar utsida - den är bara en reflektion. En kropp är en kropp i
världen som ständigt skapas.
En reflektion är inget utanför sig själv - den är inte det som den reflekterar - den
är inte heller ett med världen - den återkastar bara en vinkel av ett varande på en
platt/flat yta.
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När jag tänker på sådant som hänt som jag verkligen lidit av vet jag att det är
därför att jag utsatte mig för fara, men då förstod jag det inte. Att involvera sig i
en annan människa på det sättet samtidigt som en vill göra gott - jag vet inte
längre om jag tror att det är möjligt.
För det kräver att jag blir någon som inte alltid kan göra gott.
Men snarare finns det en avgrund som jag med min makt inte kan göra ofarlig
för mig eller föremålet för min kärlek.

Människan är ett resonerande som ett kärl som kan fyllas upp. Ett hjärta för gud i
och i tomrummet skapades allt. Ida <3 tomheten.
Hur det är att vara människa handlar om att lysa en väg . eller gå en väg. Det
handlar om att finna sin väg. Men det finns olika slags vägar och olika viljor
(strävanden) i dem. Det skulle kunna läsas att finna sundhet. Jag läser gudstro så.
Att det handlar om att lämna över sin vilja till gud för att få tillbaka det som är
sunt och o-förhandlat (inte förhandlingsbart).
För det finns något som inte är mätbart, som inte går att förhandla med som
världens guld i kontakten med människor, sundhetens guld är något som bara ges
till en och en bara har.
Den finns inte i världen - en plats som idag bara handlar om förhandling, utan
det finns hos gud. Vad gud är är outsägligt. Men det är garanterat sunt. Och
helvetets varningar är inget annat än …, det finns inget annat än lidanden och ära
på dess bekostnad i det värdsliga.
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När ett föremål förbrukar individuella egenskaper hos enheter (producerar
individuella egenskaper hos enheter för sin förbrukning)
och totalt upptar dessa i en krets där alla oanvändbara ”egenskaper” försummas.
(allt som den inte är/ allt som en inte får vara försummas)
Telefonen - om kommunikationsmedlet står i vägen för att kunna förmedla
meningen och rösterna som försöker komma fram – när själva apparaten är ett
hinder för att skapa möten … som snarare skapar kopplingar för snabba
beröringspunkter. dessa konstruerade beröringspunkter ingår i ett ändlöst nätverk
utan återvändsgränder, där allt är sammankopplat för beröring av apparaten.
Detta är otroligt tätt - vilket skapar en enorm hastighet, kraften blir på så vis
obeveklig och trycker sig genom beröringspunkterna,

//vecklar ut sig och rör vid allt - omsluter allt genom att reflektera det. Det skapas en kraftig illusion//

Länkar och fogar - leder - transportmedel - utväxlingar av krafter.
Förvrängningar. Kraften överförs genom lederna - till materialen . Krafterna
märker och ristar världen – sträcker ut och sammankopplar på så vis sina
beröringspunkter. Den använder hela världen som en språngbräda - till
abstraktion - den äger allt - förbrukar allt- kan vara allt på samma gång.
Allt kan reflekteras mot det och fryses i en vinkel - denna vinkel görs till hela
kroppen - kroppen tror sig vara sin reflektion och begränsas i sina möjligheter i
tillblivelse, det skapas ett tunnelseende/tunnelvarande som att sätta skygglappar
för att styra en häst.
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Jag låter min kraft resonera i materian genom de märken och ristningar den
efterlämnar - det blir till hela kretskort för att bara en sak ska få finnas till. Att
överföra min lidelse inför mitt liv och världen till tingen som sedan transporterar
och sprider min kraft och lidelse vidare.

I can’t live without your hand between your fingers light pour through
Handlar om en andlig förståelse, att tron behövs. Att fingrarna och dess leder
utgör gränserna med vilka jag kan läsa och förstå min värld - utan den handen
finns ingen värld eller snarare ingen väg. Ingen mening . utan den skulle det vara
omöjligt för mig att förstå mitt liv.
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För mig är världen död / världen är död för mig.
Jag befinner mig någon annanstans men framhärdar på detta plan för att
kunna befinna mig Där (någon annanstans) - detta är själva fundamentet själva omständigheten - det faktum att jag framhärdar gör det möjligt för
mig att vara på detta ”andra plan” / annanstans. Det är genom rörelsen i
det här som gör att annanstans finns till och blir möjligt för mig att
sträcka mig mot.
Det är svårt att vilja behålla något här (uppehålla mig), samtidigt som jag
ständigt söker något att fästa mig vid. Kanske är det för att det är svårt att
behålla något här som jag söker något att fästa mig vid. (varifrån kommer
det kravet?!)
Möblerna, täcket, kudden, dockan, med allt detta… Porslinet, hyllorna,
livet fästs vid dessa saker trots att allt som sker är moment, tillfälligt.
Lägenheten med två rum, ett litet kök, ett badrum och en hall. Dörrar och
fönster, trösklar, golv, väggar, tak. Sedan sängen. Ödsliga luftdrag, saker
som förflyttas mellan rummen. Mönster överallt - på allt. Detta vill jag
förneka eller gömma bort. ”Det som verkligen är” det som ”finns på
riktigt” klamrar sig tankarna fast vid. Alltid ser jag mig om efter ett slut.
Men det är som om hela den här lägenheten arbetar emot mig och detta
”det som verkligen är” fortsätter att spy upp mig, ”det som verkligen är”
förhindrar alla slut - det måste vara påhittat för att befästa evigheten.
Detta ”det som verkligen är” är kanske den gren / båt som de klamrade
sig fast vid för att slippa slutet.
Jag vill säga att inget ”verkligen är” att allt (bara) har ett slut. Men det får
jag inte för jag måste vakna i den här sängen varje dag. jag måste trassla
in mig i samma täcke. Ja, jag vill släcka mitt liv, eller snarare tvärt om,
jag vill ta bort det som kväver mig- den som gör min andnöd till alla
mina rörelser.
Denna värld avkräver min andnöd det är själva uppbyggelsen varje ord
och varje moment är skrivet med andnöd, brist på luft.
Lägenheten har tagit bort alla avstånd, samtidigt som den har ritat ut alla.
Både inuti och utanför sig.
Möblerna, kudden, täcket, allt verkar vara tillför att förhindra ett slut, för
att säkerställa en fortlevnad, men vems? Sin egen?
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Det är en viktig skillnad mellan att tänka och att återuppleva

Det får mig att tänka; Ja, jag vill släcka mitt liv, som om det gällde mig
eller dom, som om jag ska behöva offra hela mig för kudden, täcket och
sängen.
behöva ge upp hela min existens för täcket, kudden och sängen, som om
min existens skulle vara beroende av lägenheten.

hur som helst vet jag inte hur jag ska ta mig ut ur den, för den verkar inte
bara inuti i sig själv, den sprider också ut sig, skapar sin omgivning. den
ritar ut hela sin omgivning och ordsätter dess verkningar.
förklarar dess verkningar.
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jag stirrar på mina händer som vägrar röra sig. Mina händer blir en främlings
händer,
jag stirrar på dem. En gång såg jag en film; Sometimes my arms bend back. hon
talar baklänges. det är något hon inte har kontroll över, det är som att det sker
mekaniskt.
(Jag förstår att det är en film men jag känner alla känslor hon känner. Dessutom
påminner det om något som jag har känt. Jag kan inte hjälpa att det är så, varje
dag är det så.)

Även när jag inte stirrar eller tittar ut något uppfyller just det hela min näthinna,
baksidan av mina ögonlock verkar vara tatuerade. På något sätt har de bränt sig

hela sommaren dränker mig, sedan dränker jag hela vintern
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försöker att tro att det finns något ytterligare bakom det som de säger, att de
pekar på något annat men jag kan inte känna det hos dem.

de bara rör sig och deras munnar. de är så fasta i det här, som om det vore lera.
när jag går hem fylls jag upp av trädens rörelser, deras grenar och löv, jag låter
dem sträcka ut sig och röra vid mig.

När jag lägger mig i sängen är den en avgrund. den gör mina lemmar läskigt
sega och obestämda, så tunga att jag inte kan röra dem, sedan flyter allt ihop till
ett svart hål. då vilar min själ två decimeter över kroppen, mina konturer svävar
där och jag sprakar.
jag förstår sambandet mellan tröst och glitter.
hon ligger i sängen under mig och jag hör hur hon stönar, men jag känner inget
längre, inte hennes smärta eller hennes tjocka slem, jag känner bara ett
sprakande och ser ett glitter som öppnar upp taket.
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En stor lätthet tar vid i förstelningen, det verkar vara den som gjorde det möjligt
att bli lätt.
Jag tackar gud för hennes äckel så att jag kan stöta mig ifrån mot något, skjuta
fart med fötterna och simma ut.

Varje natt innan jag slocknar önskar jag att det är den sista dagen. besvikelsen
när jag vaknar är enorm, dagen är spöklik, som en kall hand som hänger sig över
mig och utkräver mitt skrik, ryckningar och reaktioner.

är ett barn och ligger i min säng och jag vet att tapeten är ond och jag vet att
golvet är svekfullt. men att titta på dem inger en stor tröst, att föreställa mig
väggarnas tjocklek, att fokusera på stenens färg, att stryka handen över den och
vila med kinden mot trägolvet.
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Under mig finns ett rum och där bor mina föräldrar,
det skrämmer mig, hela rummet med sin storlek, alla moment där nere, avståndet
mellan väggarna. Springorna i plankorna. Allt som kan påverka dem, allt som
utgör deras dag framstår som ett hot. Det verkar vara det här huset, de här
rummen och hela trädgården utanför som låser dem i deras och också min
olycka.
Jag stirrar upp i taket och jag hör hur de springer upp och ner för trappan utanför,
hur de reser och sänker sina ledlösa kroppar, hur kläderna svajar och kastas kring
dem. Deras rakade skallar eller hårda stubb och leenden, skratt, skrik.
Träet vid trappan är som ett galler, det är så på två ställen i huset, den ena
trappan vrider sig två gånger, den andra är brant och rak. Båda har plankor som
galler.
Jag hatar min bror som bor i rummet bortanför mitt, på andra sidan trappan. den
smala trånga korridoren är som en stump mark, det är muren eller vallgraven, det
är zonen.
Jag barrikaderar med min dörr, jag barrikaderar med min kropp, jag barrikaderar
med min strupe,
står och skriker över trädgolvet och mot väggarna, försöker att få kropparna att
upphöra, att klyvas av mitt skrik.
De dödar mig långsamt i huset och jag äter kakor hela dagarna för att bli stor, ett
skydd, mjukt pansar.

mjukt pansar är det enda som är möjligt för mig att få, men det är bomull för
deras slag och det är min olycka i livet. Det hindrar dem från att känna / komma
i kontakt med min smärta (och därigenom sin skam), Som därför alltid är dömd
att riktas in, mot mig själv. Slagets kraft måste riktas vidare någonstans, vad
händer med dem som är oförmögna (till och med skapta för att bära andra(s
skam)) att göra andra illa?
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Tanken på att förening är det som leder till nytt liv, till att något annat sker
(vägen till något ytterligare) är snuskig och påträngande. Att vi är skapta på det
sättet, att det är genom interaktion som något skapas skrämmer mig.

Jag gör allt för att hålla mig undan, en bit ifrån, i periferin, knappt synlig. Det är
för att jag inte vill sprida mig vidare. Interagera och förstöra det vackra
betraktandet. För det jag ser är inte egentligen vackert, utan det är själva
betraktandet som bär skönhet.

Det gör ont att veta att mitt varande påverkar saker, att jag stör.
Varje dag måste det fortsätta. Irriterande som flugor som dras till ansiktet och hår
som klibbar sig fast.
Varför stör alla varandra och lägger sig i?

På tal om samarbetet som handlar om frivilligt deltagande. Det är uppenbart inte
frivilligt. Men jag skulle vidare gå så långt att säga att upphetsning också är en
konstruerad känsla.
Dogville är ett väldigt bra exempel på när en illustration ska dra det som är ut till
sin största potential. Det befriande med Dogville är att det finns en moralisk
uppgörelse i slutet då alla deltagare straffas eller snarare… utplånas. Det är bara
i sagorna hämnden är ljuv… Hämden är ett behov som kommer av avsaknad av
rättvisa men när rättvisan försummas finns inga möjligheter, hämnden är bara en
fantasi som aldrig kommer åt målet, det är orättvisan som fortsätter att äta upp
dig i efterlivet.
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Det enda som är av intresse att studera när det gäller våld är de mekanismer som
trauman skapar i efterlivet, händelsen (traumat) i sig är alltid bara tråkigt i sig
men farligt eftersom det är det som kan tillgängliggöras för andra genom bilder
och fetischeras, det ger andra människor en känsla av att de kan äga det, de
kommer i kontakt med en svindling, ett slags extatiskt tillstånd, något som
rubbar genom sublimitet. (att vakna upp i en främlings kropp, inte ens
upplevelsen tillhör mig när den har fetischerats). Det värsta som kan hända en
människa är att hon faller utanför den mänskliga sfären genom att
avhumaniseras,
Eftersom vi vet detta instinktivt håller vi oss också ifrån sanningen i dessa bilder
och dröjer istället vid den sublima upplevelsen. Men i själva verket är alla
våldshandlingar när de sker verksamma först efteråt, man skadar andra för att
förstöra dem. Det man egentligen sysslar med är programmering, man vill göra
dem låga och mekaniska, eller ofungerande för dess egen skull, man vill ta bort
deras känsla av att vara levande genom att göra dem trasiga. Det är därför
maktutövande kan göra om människor till marionetter. Våld är ett medel att
oskadliggöra andra med. Det används av människor som känner sig hotade, och
att möta andra med att direkt trycka ner dem är i själva verket ett första tecken på
den osäkerhet och desperation en människa som sysslar med härskartekniker
eller missbrukar makt lider av. De har i själva verket agerat som om de stod vid
en avgrund och tror att utan sin överlägsenhet över andra människor inte är något
alls. Personer som missbrukar makt tror alltså att de inte är något utan den, och
när det är makt som skapats av att trycka ner andra för att höja sig själva skapar
det dessutom ett beroende. Det finns ett glapp här, det finns under allt en tomhet,
en brist som alltid måste täckas upp för eller fyllas upp. Riktigt starka människor
vågar möta den tomheten och se andra människor, de vågar visa alla respekt och
behöver inte trycka ner andra för att sedan höja sig över dem. Motståndet jag
känner inför att någon som beter sig på det sättet blir stämplad som stark… Den
är i övertag och kan göra stor skada men den är uppblåst och gör det mest
avskyvärda en människa kan göra. Jag ser alltid deras desperation och deras
svaghet, hur de inte klarar av att bevara sig själva och måste tvinga andra att bära
tomheten åt dem. Våld är en överföring, en överföring av lidande.
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Måste bevara mig själv i mitt liv
Uppmärksamhet är att skapa och uppmärksamhet är att tyst betrakta,
uppmärksamma, se allt utan att lägga sig i eller försöka styra, att släcka sina
fördomar, inte manifestera sig själv i bilder, att slockna för att låta något skapas,
självuppoffring är kärlek.

---_ _
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3 september
har valt att inte dekorera med spets, det är för att det tar bort fokusen från funktionen. OM det ska
vara märken på verket ska det också vara funktion, så som skriven text eller språk som är till för att
verka.
När jag tänker på orakel, deras fruktbarhet och pregnans, hur deras läppar släpper igenom tunna
fragment som kodar tidens form.
Dna som en odör och vasshet, som sticker och skär genom tiden.
Att teckna ner det som spås eller besvärjelser för att stöta bort eller vässa möblernas kanter.
Hur kroppen är ens sista och slutliga resort, när en inte längre kan transportera över i möblerna och
tingen, hur ens tunga får bli till ett bord och ens andedräkt en mur,
hur den slutliga barriären är ens hud och hur långt in kan något tränga?
Det visar sig ofta att det finns så mycket inom en som kan förstöras.
Känslighet har varit min måttstock,
det är på olika nivåer och platser jag slits sönder eller blir till,
det är mycket tunt och har så lätt för att försvinna.
Jag har ofta tänkt på försvinnandet som den största konsten.
Hur en exit plötsligt skiner i mörkret.
jag vet att jag måste bort, ut, någon annanstans.
Tar ut reglagen ur gjutformarna. skär bort kanter, defekter. Defekterna gör reglagen märkliga.
Det är som att de försöker att kommunicera något, som att defekterna är märken som ska tydas, som
ett språk.
Element som inte är väntade, kanter, förlorad del, små hål. Färgen vit. Med en kniv avlägsnar jag
det mesta av kanterna som läckt ut ur formen, vitt pulver regnar över mina kläder. Knivbladet
knastrar och skrapar mot jesmoniten.
___
___
Tänker på saker från ateljésamtalet, om transmission, överföring, om att förmedla det främmande
som drabbar mig. Det alienerade. Överföringen av lidandet, kniven, transmission av krafter.
ristningar som märker och ordnar, som gör något med objekten, som skapar en tillhörighet eller
stöter en bort.
Mina händer värker nästan, jag vet att jag kan stänga av smärtan, sudda bort alla uddar, bli en
dimma.
Kontraktet som drar mig tillbaka, håller samman relationerna.
De vita handvävda lakanen med spetsar ligger bakom mig på hyllan,
För jag kan inte använda dem i buren, kommer inte att bränna in dem som jag fantiserat om.
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Men jag vill använda deras fragment, göra om dem till kortare enheter och rader. Klippa sönder
remsorna och upprepningarna och ordna om dem.
För mig är det samma sak som genetik, jag måste försöka att förändra koderna eftersom jag inte
kommer skaffa barn som blir en transformation, en naturlig störning och förändring.
Vissa koder gror i mig och jag tänker låta dem göra det utan att låta dem komma ut, som ett hån till
livet, en biologisk erövring genom incest (bugg). Härbärgera mitt arv, ha det för mig själv, svälja
det. (Trädens grenar som kopieras i trädets löv, skotten som skapar nya förgreningar och träd, tänker
inte låta det ske, tänker låta grenarna växa inåt, få grenarna att växa i boxar).
Det specifika, är återkommande och expanderande, det är inte bara en sak och på ett sätt det
specifika kommer igenom i mina verk, eller i arbetet med detta verk (buren),
Det har flera olika varianter och versioner, det är en lång loop som hela tiden transformeras medan
den uppspelas (upprepas). Det specifika ändrar sig på det sättet för mig när jag arbetar – alltså träder
fram på olika sätt.
Det specifika är inte så enkelt, en punkt har så många kopplingar, så många saker den knyter ann
till, så många parallella världar…
Snubblar över det medan jag häller på silicon på burens bärande fötter. Det faller ner tungt och
flyter ut över vaxytan. Jag visste inte att det kunde vara så här också.
Linjerna som Trisha Donnelly överfört till marmor är inte bara linjer, de är också utbredande öar
eller grävda former. När jag började bearbeta träet till buren i oktober förra året funderade jag på att
försänka spets i träet, bryta av med ett annat material. försänkta koppardelar som också höll
samman delarna.
Problemet med spetsen är allmoge-känslan, även fast det är laddade objekt kan jag inte komma ifrån
den folkloristiska aspekten som inte passar in här. Verket behöver ett modernare element, något mer
utomjordiskt, det är för att det medeltida i mina verk aldrig är med flit. Det är ofta inte ett medvetet
beslut jag tar utan något som jag gör automatiskt.
Det är för att jag utforskar materialen på ett väldigt naivt sätt, men med en stark övertygelse om att
det är riktigt, det är min relation till hantverket som skapar märkliga utryck. Ett överdrivet
självförtroende i kombination med bristande kunskap. De tär som att jag använder mig av klokhet,
gamla moralverser som rimmar fint och jag lärt mig utantill som barn för att ta mig fram i världen.
jag bryr mig heller inte om materialen, jag bryr mig snarare om bearbetningen av dem.
Ofta blir uttrycket rått, det är för att jag bara gör det absolut nödvändiga, det är inte för att jag vill
vara sadistisk, det är snarare på grund av glädjen inför livet.
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___
___
flugan som kommer ut ur tv-apparaten.
Yogaläraren talade om vatten. Hur vattnets flöde alltid hittar en väg igenom, runt, över, den tar sig
förbi på det enklaste sättet, det som är tillgängligt just då. Flödet fokuserar bara på de hinder som de
tar sig igenom, alltså varje enskilt möte, det har ingen plan eller spekulation kring sitt kommande
utsprång.
I skräckfilmen ”the ring” insinueras tv apparaten som en transportmedel när flugan – från att vara i
rutan – plötsligt kryper runt utanför. Tv apparaten blir då en portal för överföring. Vilket berättande
också är.
Den mer fysiska aspekten av överföringen av lidandet än bara det som sker genom ord och att
ondskan – skräcken – lidelse skapar vissa rum i sinnet är en stor rädsla för många. Att faktiskt
påverkas, på riktigt. (Det finns en idé om att inte kunna återgå till det ”normala”).
Vaxspetsarna skär jag sönder till mindre fragment, inte längre en spets utan snarare tecken. De
besitter en kraft av att sprida sig, multipliceras. Föreställningsförmågan fungerar så, det är små
fragment som sätter igång tänkandet, det drabbar en och börjar nystas upp, ta upp mer och mer
plats.
Krafterna som blir när jag smälter bort vax på platsen där tecknet sedan ska sitta. Kanterna smälts in
i godset.
Anledningen till att jag har val att göra dem runda och att göra rundningen för hand så att den inte
blir rund är för att jag vill att den ska påminna om en skelettdel.
___
___
Fötterna
Verket ska inte stå direkt mot golvet. Något skyddande nertill. Även fast de i ändarna …… sin
sammansättning 3x3.
De skulle kunna spreta, bli glipor, avslöja ojämnheter, slå flisor. När jag monterat verket har jag
placerat dem på mdf plattor som passar precis under de lodräta balkarna, 12x12 cm. Det ser
provisoriskt ut och det är svårt att förstå varför mdf:er plötsligt skulle användas. De har ingen
anknytning till mitt verk. Om jag i "slutet vill ha hjälpande verktyg och delar måste dessa vara
speciellt utförda för sitt ändamål och anknyta till verkets estetik (som är en del av verket).
Så fötterna/skorna måste utvecklas, nu har jag redan fattat alla beslut och gjort alla vaxerna och
götsättningen är klar.
I denna process har jag haft två olika överväganden, det första är utformningen – alltså själva
formen av delarna och ytan.
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Spetsarna och sänglinnet från XXXXXgården har länge varit ett ämne för verket. Jag har velat
bränna in spets längst översidan och ytterdelarna av verket.
Det har funnits flera anledningar till det. Dels var det för att verket i ett stadie kallades EXCITED
och för att jag då tänkte att verket måste vara förföriskt och då tyckte jag spets som är kopplad till
underkläder och är sexualiserande var ett bra ämne. Men sedan bryr jag mig tillslut inte om det,
eftersom det inte är behövligt, verket innehåller redan det och dessutom är inte sexualiserande av
kroppen mitt stora intresseområde, det jag ville då var att i ett tidigt stadie dra mitt verk åt olika
riktningar för att testa kontextualiseringen . Då hade jag också underklädesspetsar som alternativ.
Nu gömmer jag mig inte bakom det. Istället har jag genom en lång process och övervägande (bland
annat har det varit viktigt att aldrig dekorera verket) kommit fram till att jag ska skära sönder
spetsdelarna och göra om dem till tecken. Det som intresserar mig är att mina mödrar och deras
mödrar tillverkat dem – det finns spår av min mormorsmors händer, min mormor händer och min
mammas kropp i spetsarna. Silikonerna jag har fångat dem med ser ut som terrakotta, stentavlor och
gamla fragment. På silikonerna penslar jag på tunna lager vax och drar sedan av avlånga bitar vaxspets från tavlorna. Med olika redskap slår och skär jag ut och bearbetar spetsdelar som jag ska fästa
i "fötterna".
___
___
Beröringsyta med marken.
Verket väger ca 350 kilo när det är monterat. Det är beroende av marken som bärare. Denna
relation har jag ändrat och kastat om. Fötterna har skapats så att de har en så liten beröringsyta
med marken som möjligt. Det tunga verket trycket sin tyngd mot jorden utan att jorden rör särskilt
mycket vid verket. Verkets tyngd kontra jordens yta...
___
___
Alt 1
Spets "pyramid" med fyra sidor.
Alt 2
Klot "knota" halvt klot.
Alt 1: Verket är spetsigt nertill, denna vassa del spetsar marken.
Alt 2: Halvt klot, en liten del av verket vilar mot marken.
Alt 1: Verket behandlar jordens yta på ett särskilt sätt – som om fötterna också vore till för att
stickas ner – göra jorden illa.
Alt 2: Verket sårar inte utan tynger vara Det finns ingen verkan att ta på. Det finns inget sår.
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Alt 1: Verket kommer att … ett ständigt görande – att spetsa jorden – det blir också som rötter. Det
är som att verkets rötter suger näring för sin ilska. Som om verket hade ett outtömligt agg mot
joden som ständigt måste tillfredsställas. Trots jordens sår och därför ständiga tillförsel och
vakande där – gör detta även verket svagt. En sådan konflikt skapar band och blir ett hor mot verkat
som alltid måste ha relationen till jorden som en utväxling för att fungera – det skapar ett konstant
görande för verket och en outtömlighet som får verket att verka svagt, och faktiskt vara svagt.
Alt 2: Fotens klotform påminner som skelettdelar och knotor – det mer till verkets kropp och
fysiska utformning.
Det är e del som muterat ut i ett annat material – en ytterligare del som dels är en lösning på ett
problem men också fungerar som en mur eller ett sydd och rustning. Det är en del som avlägsnar
verket från jorden. Formen kröker sig upp mot verket, stöter ifrån mot joden – trycker med sin
tyngd för att få kraft i sin riktning. Joden blir kanten på en bassäng eller en språngbräda. Verket
blir mer levande. För mig är det viktigt att inte röra mig mot design, det är inte bara för att design
är neurotiskt och osäkert och göra så att världen läses på ett visst sätt och skapar värderingar. Det
är också för att design rör sig mot transcendens, alltså något utanför livet och människan/och
kroppen som bestämmer dess blivande. Om fötterna skulle vara konformade eller pyramidformade
handlar det inte om kropp eller liv utan om transcendensen utanför livet som formar liv.
Mitt verk ska ha allt inom sig – det är inte en designad sko utan en muterad it brosk – den har växt
ut ur verkets liv. Därför vill jag att klotet ska vara handskulpterat – inte taget från en form för att
bli helt runt – det förstärker skelettkänslan. Också känslan av DNA,
Verket måste oundvikligen "stå i en låda" för att få stabilitet. Halvklotet kommer sedan att fästas
vid lådan (under).
Spetsarna är för mig min dna.
Anledningen till att jag inte väljer underklädesspets är för att den inte har något med mig att göra.
Spetsarna upphackade i delar ser ut som primitiva tecken, något för-teknologiskt. Primitivt
programmerande i pixliga former. Allt har kraften av att dubblera sig själv. Träden som skapar löv
som har en stam och grenar. Så föreställer jag mig att spets tecknen också gör. Sammansättningarna
skapar särskilda, specifika händelser. Alla dessa händelser kommer från mina mödrar som jag är en
överföring av. Verket befinner sig på så sätt inte bara i fiktion utan får ett ursprung som kan följas
till specifika platser i världen och till mig. Mina händer har också skapat spets-händelser som nu
är infogade i verket. Jag överför på så vis min kraft till mitt verk.
Utseende
Det är alltid svårt och samtidigt enkelt med utseende. Det handlar om att "ta hem det" det måste helt
enkelt göras, betraktas, ändras tills det känns rätt. Referenserna sitter i benmärgen (äcklig flytande
vätska, nerver och balansorgan). Kanske som trädens tendens att göra blad.
Men för mig finns det också en aspekt av lärande/kunnande ovan/van. Ofta tar jag mig an saker som
är främmande för mig som jag ännu inte har handlag med. Detta påverkar alltid det linjära?
Resultatet – det blir oftare bättre och bättre. Eller snarare mer vant och säkrare. Därför måste jag i
slutet ofta gör om de första.
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Installationen
När verket monteras upp behöver rätt avstånd mätas ut och jag har redan sågat ut klossar som
placeras som stöd under fötterna, på sidorna av kuporna. Jag vet vart allt ska vara, hur alla delar hör
samman med varandra. Det behövs fler än en person när verket monteras. Eller egentligen inte, jag
kan klara det på egenhand, men det är en onödig ansträngning vid tidsbrist, det skulle vara
galenskap. Någonstans i processen kommer andra händer in, människor som jag behandlar som när
jag vrider och vänder stavarna för förflyttning, ger dem olika ord, direktiv som de förflyttar och
vrider sig enligt för att verket ska monteras. Min kraft förflyttas över till andra kroppar, det var så
teknologin började, att använda andra kroppar för att trancendera sin (en specifik) kraft och
genomföra sina (specifika) handlingar. Det är så hela samhället är uppbyggt, det är verkställande
(genom olika kroppar som genomför förutbestämda moment). Datorn som jag renskriver
anteckningarna med är en sådan enhet, det är också konstverken.
Verket installeras i rött ljus
Människor kan inte vara bilder och verkligheten försvårar fantasierna att blomma ut, precis som
alla planerade handlingar som har med känslor att göra ter sig olustiga. Mina verk är lite som
flugfångare, de tar fram och pekar ut vissa störningar och personligheter. Det är bara det att rött är
den enda färgen förutom materialens egna färger, som jag någonsin lägger till. Jag vet inte exakt
varför, finns anledningar som dessa; insidan av kroppen är röd (om den vänds ut och in, jag vet att
utan ljus är den svart), arg och röd, kärlek, passion, värme. Det är också för att färgen slätar ut
människor de blir dockor, jag vill att de omedelbart ska bli en del av verket. Förr använde jag mig
av andra interaktiva metoder, men hur som helst är betraktarens ögon tillräckliga om de förstärks.
Det röda ljuset omvandlar ögonen till en framkallningsprocess. Det har med produktionen av bilder
att göra. Det tar en stund för ögonen att se, först blir människorna blinda, sedan vänjer sig ögonen
som anpassar sig och framkallar strukturerna, träet och huden. Det är också för att göra luften tjock,
ge den densitet, täthet. Svårare att andas. Det är ju trots allt en struktur som slukar allt, som
förbrukar (slukar och smälter) allas delar och förbrukar empati.
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Installationen / titlar:

DEVICE
/
DETACHED
/
Greener than grass
I am and dead--or almost
I seem to me.
/
Fire burns and flames lick my poor remains
/
När ängeln kom
/
Bur
/
Organs without body
/
DEVICE
(fire burns and flames lick my poor remains)

Genom våra ögon ser vi er, det är vi som smälter er makt. När allt skiftar är det jag som har sett dig, det är jag som
vet, kan alla dina proportioner.
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