
 

Appendix 2: OM FRIHET 2.0 

 

Prosa 

Prosa, är flera former av berättande vardaglig text 

eller tal som inte är bundet av metriska regler. Den 

kan vara neutral och osmyckad och förekommer som 

fackprosa (sakprosa) eller som skönlitteratur, till 

exempel romaner, noveller, essäer och biografier.  

Om prosan blir rytmisk i sin meningsbyggnad är den 

besläktad med poesin. 

Beteckningen prosadikt används för att 

beskriva lyrik av mera berättande karaktär. 

Jämför prosaisk = vardaglig, enkel, utan finess.  

Vimeo: Om Frihet 2014 https://vimeo.com/141701051  
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Hallå, hörs det något? Jag är den där rösten som du 

sällan lyssnar på. Jag är den där rösten som kommer 

kanske lite för nära ibland. Jag är den där rösten du 

viftar bort, ser igenom med glansig blick. Jag är den 

där rösten du inte vänder dig om efter. Jag är den där 

rösten du inte vill lyssna till.  

Hallå hörs det något? 

 

Nej det är inte fred jag vill ha 

Det är frihet 

Vi tror att vi väljer 

Vad väljer du då?  

Valmöjligheten är bara ett spel med små människors 

liv i ett salongsberusat sällskap på finlandsfärjan där 

spriten flödar mellan billig parfym för de snåla och 

dyr lakrits för de fattiga 

Ingen tror på det fria valet  

som en faktor för förändring 

Det tystar bara tillfälligt 

Villkoren är inte längre våra 

Vi vet inte ens att vi redan är fria  

och inte behöver välja 

Vi kan alla abdikera 

Min frihet är att få välja  

inte bli vald 

Min frihet är att få ta  

inte bli tilldelad 

Min frihet är att få gå  

inte bli stoppad 

Min frihet är att få stanna  

inte bli bortmotad 

Min frihet är 

Frihet för maniska paniska genetiska veneriska 

generösa amorösa porösa fabulösa skamlösa  

handgripliga begripliga obegripliga  

plågsamma pinsamma ensamma varsamma  

färggranna femmanna enmanna osanna sanna granna  

förbannade besannade bemannade 

strålkastare inkastare utkastare  

ljusfenomen ljussken sandsten smalben  

handflata bakgata horgata golgata 

renflock fågelskock köldchock kärlekskock  

honungsdroppar nakenkroppar kaffekoppar  

öronproppar trädtoppar fingertoppar  

småtår kaffetår skrapsår  

spindelhår morrhår könshår  

barnröst kvinnobröst sommarhöst glädjetröst inre röst  

viskar piskar  

manar anar spanar fana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iscensättningen som ratas 

iscensättning av 

de osynliga 

de onämnbara 

det farliga 

den utsatta 

den osmakliga 

det oetiska 

det oestetiska 

censuren flyter upp till ytan 

rädslor hos makten är källan till passivt våld 

rädslor hos makten skapar passiv aggressivitet och 

utfrysning 

rädslor skapar dumhet när rädsla får styra 

det här huset är fullt av rädslor 

och censur 

det gör mig rädd 

jag måste ta en paus  

men det här verket kunde jag inte inte ha gjort 

det var tvunget att göras 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kväll 

Beställer 

- 1000 meter aluminiumfolie 

- 32 vita ansiktsmasker 

- 1 kostym 

Köper ny inspelningsutrustning jag vill testa 

Redigerar film 

Skickar in en ansökan 

Äter choklad 

Lyssnar på P1 

Skriver en ansökan 

Dricker te 

Skickar in en ansökan 

Äter choklad 

Lyssnar på P1 

Skriver en ansökan 

Dricker te 

Somnar  

 

Jag skriver en ansökan 

Jag ber om frihet 

Jag skrev en ansökan 

Jag bad om frihet 

Jag skickade in en ansökan 

Jag önskade frihet 

Jag har skickat en ansökan 

Jag ber om frihet 

Jag väntar 

Jag väntar på frihet 



Det blåser 

Förkylningen kräver lägre tempo 

Efter dansen 

Vilar 

Hittar ett cafe 

Hittar nya samtal 

Dricker mynta te med honung 

Vilar 

Tycker om ensamheten 

Vilar hjärnan 

Vilar kroppen i rörelserna 

Köper lite choklad 

Ser på snökaoset 

Berlin 

Lyssnar på P1 via mobilen 

Skriver en ansökan 

 

Jag skriver en ansökan 

Jag ber om frihet 

Jag skrev en ansökan 

Jag bad om frihet 

Jag skickade in en ansökan 

Jag önskade frihet 

Jag har skickat en ansökan 

Jag ber om frihet 

Jag väntar 

Jag väntar  

Jag väntar på frihet 

 

Jag kanske inte behöver berätta allt 

Självcensur har en tendens att utesluta detaljer 

Ledtrådarna till överblicken 

Jag skriver fritt 

Kanske 

Eller också inte 

Ibland tänker jag mig detta som ett pussel 

Eller mer som en lök? 

Löken är ju vad den är 

Inkapslad 

Jag tror det är mer som en karta 

I sidofacket på bildörren 

I handskfacket 

I ryggsäcken 

Som bilaga till reseguideboken 

En riktig karta 

I papper 

Med små anteckningar 

Inringade platser 

Förstärkta vägbeskrivningar 

En karta 

Som går att veckla ut i oändlighet 

Det är så jag vill skriva 

Det är så jag vill arbeta 

Det är så jag skulle kunna förstå 

Det är visuellt 

Det är rörelser 

Det är minnen 

Det är platser Det är jag 



Rösten 

Rösten är omgiven av varma läppar 

En mjuk strupe låter luften vibrera 

Formar ljud 

Formar ord 

Huden letar sig fram mellan håligheter 

Slukas nästan vid inandning 

Flyr tillfälligt vid utandning 

Rösten 

Vems är rösten? 

Vem är rösten? 

Jag är inte ansvarig för det som sägs 

Du är ansvarig för det du väljer att höra 

Så är det med rösten 

Den säger det som sägs 

Inte mer 

Inte mindre 

 

Självföraktets kostym är så trång 

Griper tag om strupen med sina snålt tilltagna sömmar 

Ådrorna spränger sig över hudlinjen 

Bultar  

De bultar alltid så ihärdigt 

Kroppens röst 

Den sitter i kroppen 

Den sitter i mig 

Jag måste ut 

Men blir kvar 

Lyckan ligger i vågskålen och skvalpar 

En slank han dit 

En slank hon dit 

Och en slank hon ner i diket 

 

Sorg 

Sörjer 

Sörjan som sorg skapar 

Sörjer sörjan 

Sorg kommer krypande 

Slår till 

Slår rot 

Tillintetgör 

Förintar 

Den gör ont 

Det gör ont 

Jag gråter 

Gråter 

Sjunger tillsammans 

Jag låter det ske 

Jag gråter 

Sen kommer det 

Det nya 

Jag tar emot det 

Tittar på det 

Det här är jag 

Varken mer eller mindre 

Varken mer eller mindre 

Men vad gör det för nytta? 



Jag sitter i soffan 

Jag sitter på golvet 

Jag ligger på golvet 

Jag sitter vid bordet 

Jag sitter 

En kropp  

Jag ligger jag sitter jag ligger jag sitter jag ligger 

 

Jag väntar 

På frihet 

Jag skrev en ansökan 

Jag bad om frihet 

Jag skickade in en ansökan 

Jag önskade frihet 

Jag fick avslag 

Friheten uteblir 

Jag väntar 

Jag väntar  

Jag väntar 

På frihet 

 

Det ligger en katt på mage 

Det ligger en katt på magen 

Jag klappar på katt 

Sätter på datorn 

Klappar på katten 

Väntar på dator 

Klappar på katt 

Jag skriver på dator 

Klappar på katten 

Skriver på datorn 

En kropp 

En kropp på en kropp 

En kropp på en kropp i en kropp 

Huskropp 

Gör kaffe 

Dricker kaffe 

Varmt kaffe 

Kallt kaffe 

i stor kopp aldrig i liten kopp 

 

 

Jag väntar 

På frihet 

Jag skrev en ansökan 

Jag bad om frihet 

Jag skickade in en ansökan 

Jag önskade frihet 

Jag fick avslag 

Friheten uteblir 

Jag väntar 

Jag väntar  

Jag väntar 

På frihet 

 

 

 

 



Jag står  

Jag går 

mellan platserna  

soffan  

golvet  

bordet  

köket  

sängen  

badrummet  

studion 

dörren 

in och ut 

in och ut 

bilen 

huset 

 

in och ut 

in och ut 

in och ut 

 

rörelsen 

en dans 

jag dansar 

orden sitter i kroppen 

jag låter 

pratar  

sjunger 

orden sitter i kroppen 

jag lyssnar 

repeterar 

skriver 

 

nu inte sen 

men nuet är redan passerat nu  

när det är skrivet 

framförallt när det läses 

läst är passerad tid 

reflektionen är framtid 

process är framtid 

tid för process är frihet 

 

Frihet är tid 

Frihet är rum 

Frihet är att ha tillgång till både tid och rum 

Frihet 

En känsla av oberoende 

Ett tillstånd av kroppslig lätthet 

En brusande hindersfri upplevelse 

Nästan som en skön fylla eller skön sömn 

 

Frihet är att ha tillgång till världen 

Frihet är att ha tillgång till sin kropp 

Frihet är att få leva fritt 

Frihet är ekonomiskt oberoende 

Frihet är en konstruktion 

 

 

 



Springer en mil 

I början 

Kroppen gör motstånd 

Andningen gör motstånd 

Lederna gör motstånd 

Tanken gör motstånd 

Underlaget stöter bort mig 

Fötterna gör ont 

Jag springer en mil 

i skogen 

i staden 

vid vattnet 

i byn 

Jag springer 

sen 

Sen infinner sig lättheten 

Friheten 

Kroppen är fri från tyngd 

Fri från skuld 

Fri från sorg 

Fri från ilska 

Fri från längtan 

Fri från motstånd 

Den är medgörlig 

Den kan älska 

Resonlig 

Utmattad 

I utmattningen vet jag två saker 

Förste den ena 

Sen den andra 

De två sitter ihop 

Kroppen 

Känslan 

Lugn 

Frihet 

 

Jag simmar 

Låter vattnet omsluta kroppen 

Jag är innesluten 

Utesluter världen 

Flyter 

Rullar 

Famnar 

Bryter vattenytan 

Jag är djuret utan ord 

Betraktaren 

Kroppar i samma vatten 

Kroppar i ett gemensamt rum 

Men vi delar inte något 

Anonymt 

Anonym 

Frihet 

 

 

 

 

 

 



Jag sitter i soffan 

Jag sitter på golvet 

Jag ligger på golvet 

Jag sitter vid bordet 

Jag sitter 

 

Det ligger en katt på magen 

Jag klappar på katt 

Jag skriver på dator 

Klappar på katten 

Skriver på datorn 

 

Flykt 

Flyktighet 

Undflyende 

Mina ögon är som öppna portar 

Rakt in 

Rakt in till nakenheten 

Därför måste jag titta bort när vi pratar 

På scenen 

På scenen är det annat 

Då är portarna stängda 

Ögonen har förflyttats till huden 

Jag är bläckfisken 

Sensoriska tentakler 

Jag låter de leka  

Mellan 

Framför 

Bakom 

Genom 

Kropparna i rummet 

Min kropp svarar 

Kropparna i rummet vet inte att de dansar med mig 

Jag dansar med dem 

Hos mig är de tillfälligt fria 

Fria att vara kroppar 

Ibland vill jag att de kliver in och dansar med mig 

Skapar frihet tillsammans 

Frihetsrörelsen 

Motståndsrörelsen 

Dansande människor är vackert 

Den spontana dansen 

Den som uppstår 

Den frigörande handlingen 

Brottet 

Brottet mot normen 

Låt oss dansa här och nu 

Här och nu 

Vi skapar ett rum för dans 

Frizon 

Jag har frizoner för att förstå världen 

Mina ögon är som öppna portar 

Rakt in i nakenheten 

 

 

 

 



Ritar 

Skissar 

Tecknar 

Försöker återskapa platsen 

Platsen med mina ideer 

Platsen jag ska gestalta 

Platsen som ska vara värd för mina gestaltningar 

Platsen som ska härbärgera mig 

Min konst 

Min intention 

Mötet 

Platsen är värdinnan för mötet  

Ögonblicket 

Risken 

Platsen ska bevittna 

Skeendet 

Mig 

Betraktarna 

Besökarna 

Platsen ska bli bedömd 

Liksom jag 

Liksom min konst 

Liksom genren 

Platsen och jag behöver vara ett team 

Ha ett samförstånd 

Jag måste lita på platsen 

Platsen måste lita på mig 

Jag är inte ensam 

Jag ritar så dåligt 

Så otydligt 

Är min konst likadan? 

Tvivlet 

Tvivlet skapar oro 

Tvivlet skapar rörelse 

Tvivlet håller mig uppmärksam 

Somnar aldrig med tvivlet som medarbetare 

 

Jag skriver en ansökan 

Jag ber om frihet 

Jag skrev en ansökan 

Jag bad om frihet 

Jag skickade in en ansökan 

Jag önskade frihet 

Jag har skickat en ansökan 

Jag ber om frihet 

Jag väntar 

Jag väntar  

Jag väntar på frihet  

 

Jag är 

Solitären 

Solisten 

Solot 

Soloartisten 

 

 

 

 



Akt 

Akten 

Akt ett 

Akten före akten 

Pakten 

Pakten före akten 

Före 

Förspelet 

Före spelet 

Jag ingår en pakt med varje verk 

Varje verk måste få mitt fullständiga förtroende att bli 

till 

Att växa 

Ta sin egen väg 

Varje verk leder mig till nya världar 

Nya tankar 

Nya handlingar 

Men upprepar också det kända 

Det som förut var okänt 

Så blir akten en fora för mötet 

En fora för friktion 

En fora för yttrandefrihet 

Friheten att skapa 

 

Den fria individen  

Den fria konsten 

Den fria konstnären  

Utopin 

 

Jag måste lämna utopin 

Tillfälligt 

Solitären 

Solot 

Jag måste lämna plats åt annat 

När vi rasar oss genom en sexakt 

Kan jag lämna 

Kan jag vara med kollektivet 

Det utanför 

Jag låter världen brusa 

Jag lyssnar lyhört 

Du har sånt tålamod 

Hur kan du stanna kvar 

Väntar 

Du står där och väntar med din kärlek 

Kan jag ta emot den 

Vi 

Vi är en konstruktion 

Jag 

Kan leva i den om jag har min ensamhet ifred 

Ifred 

Friheten 

 

 

 

 

 

 

 



Skapad fred 

Fred är en konstruktion 

Fred är kapitalismens starkaste vapen 

Fred är fascismens starkaste vapen 

Fred är en handelsvara 

Fred ersätter religionens fula tryne 

Fred är bara ett annat ord för gud 

Vi dödar i frihetens namn 

Fred är det mest dödliga vapnet 

Fredhar fängslat dödat förintat skadat 

Fred är en ursäkt för att stjäla utplåna skända 

Fred går andras ärenden 

förvrider vårt omdöme 

leder oss till handlingar utan ansvar 

utan samvete 

Vi är slavar under strävan efter fred 

Ingen går fri 

I fredens namn 

 

Därför måste jag gå mot min egen frihet  

för att inte bli fascist 

 

Jag sitter i soffan 

Jag sitter på golvet 

Jag sitter på golvet 

Jag ligger på golvet 

Jag sitter vid bordet 

Jag sitter 

En kropp  

Jag ligger jag sitter jag ligger jag sitter jag ligger 

 

Det ligger en katt på mage 

Det ligger en katt på magen 

Jag klappar på katt 

Sätter på datorn 

Klappar på katten 

Väntar på dator 

Klappar på katt 

Jag skriver på dator 

Klappar på katten 

Skriver på datorn 

En kropp 

En kropp på en kropp 

En kropp på en kropp i en kropp 

Huskropp 

 

Jag skrev en ansökan 

Jag bad om frihet 

Jag skickade in en ansökan 

Jag önskade frihet 

Jag blev beviljad 

Frihet 

 

 

 



Nej det är inte fred jag vill ha 

Det är frihet 

Om frihet finns 

Kan vi alla abdikera 

Fria från censur 

Fria från skuld 

 

 

 


