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Ingen vet exakt vad en dröm är.
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Ingen vet exakt vad en dröm är. För tillfället defin ieras
en dröm som ett hallucinatoriskt sinnes  till  stånd bestående 
av bilder, tankar och förnimmelser som uppträder i en 
sovande persons hjärna. 

Drömmaren tror att den är vaken och hjärnan  reagerar på 
sinnesintrycken så som den skulle gjort i vaket tillstånd. 

Dröm/Arkeologi var ett projekt där jag fick mig själv till 
att gräva och leta efter föremål i mina  drömmar, bakom 
de gränser min sovande hjärna satte upp. Under marken, 
bakom väggarna.

Texten som följer är anteckningar från processen där mitt 
vakna liv blev en konsekvens av det drömda.

BLÄCK CHARM NOSTALGI VASSA TÄNDER

c/o Zachrisson
Höstgatan 33
126 37 Hägersten

www.bcnvt.se
www.facebook.com/blackcharmnostalgivassatander
www.bcnvt.bandcamp.com
bcnvt.info@gmail.com
@BCNVT

Utgivna titlar:
I Hear a New World 1958–1962 (2012)
Testbild! Where Did This Begin? (2013)
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27/11
Letar efter föremål i min högstadieskolas källare.

29/11
På ett torg, gräver efter föremål.

En arkeologisk expedition till mina drömmar.

2/12
Botaniska trädgården. Som att träda in i en annan värld. Växter, 
glas, fukt, varm luft. 
Kaktushuset och orkidéhuset. 

Sedan Geologiska Museet. Stenar, meteoriter och Ole Worms 
samling av märkliga ting.

Såg en stumfilmsdokumentär om de arkeologiska utgrävning-
arna av Egyptens pyramider från 20-talet. Digging Into the Past.

Om jag exponerar mig själv för så många bilder av grävande, 
arkeologi och funna objekt som möjligt, kanske jag börjar 
drömma om det.

3/12
Gränsen mellan en skog och en äng. Gräver ner en rostig röd
karaff i marken, under tre högar fin sand. Gör det för att 
locka till mig en hund som finns under marken. Den kommer 
upp ur sanden, går i fällan.

Har mött hunden i en annan dröm.

Skrev ut bilder på utgrävningarna i Egypten, satte upp dem på 
väggen. En av bilderna, öppningen av Tutankamuns grav. Tre 
personer framför en lucka med hieroglyfer. En av dem sträcker 
in handen.

Ställde en låda i ateljén, fyllde den med jord, så jag kan gräva i 
den. 

Sitta på knä framför lådan och gräva. Gräva ett hål, fylla igen 
igen, gräva.  Doften och känslan av jord mot händerna ska få 
mig att drömma om grävande. 

Cyklade till Kastellet, grävde i jorden med händerna. Kallt, 
händerna blev röda. Rädd att bli upptäckt av vakterna. Tog med 
jord till ateljén.

4/12
Är på Kastellet.

En ledtråd till hur framkallningen av drömmarna ska gå till. 
Minns ögonblicket som inspirerade drömmen. Jag stod på en 
bred kullerstensgata mellan två röda kasernhus. Det var så få 
visuella intryck att de intryck som fanns blev väldigt starka. 
När jag gräver i lådan på ateljén är känslan av jord mot hän-
derna och synen av händer som gräver de enda intrycken jag 
får. Tror det kan vara sättet att få in en bild i en dröm, att skapa 
sensoriska intryck som är så enkla och avskalade som möjligt. 
Antingen repetera dem eller förknippa dem med starka känslor.
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5/12
I en skärgård, åker flotte till en skogsbeklädd ö. Flotten, 
 triangulär och gjord av trä. På ön, halvt nedbäddade i jord 
och mossa, keramiska objekt, runda krukor med märkliga 
 öppningar. Vidare till en jordig slänt, där jag gräver och finner 
blå kristaller, som bergskristaller. När jag håller dem mot 
varandra gör de ett brummande ljud. Som att lyssna på en 
snäcka, brummande baston istället för brus.

Mina första riktiga fynd. Krukorna i drömmen var baserade på 
ett keramiskt objekt jag tillverkade häromdagen, ett försök till 
en världskarta över mina drömmar. Idén var att först skapa en 
odefinierad drömvärldskarta på en glob, sedan drömma om den, 
låta drömmen göra den mer specifik och till sist göra en rekon-
struktion av den glob jag formgivit i sömnen för att få en karta 
tecknad av min sovande hjärna. Nu drömde jag om den, men 
bara en liten del av den kom in i drömmen. 

Kristallerna i drömmen liknade de kristaller jag och min bror 
fick av pappa när vi var små. Jag fick en bergskristall och min 
bror en ametist.
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7/12
I en stor oval stenbyggnad som Colosseum. På golvet av trä, 
finner jag två polaroidfoton. Det första fotot föreställer ungefär 
tjugofem små objekt i olika färger placerade som en kvadrat på 
ett trägolv. Det andra fotot är likadant men med två händer 
som sträcker sig mot objekten.

Fotona föreställde dels sig själva som låg på golvet och dels 
mina händer, i förstapersonsperspektiv, som plockade upp dem. 
De var som om drömmen dokumenterade sig själv mitt i ske-
endet.

Händerna när jag gräver.

Objekten på fotografierna var inspirerade av glasyrproverna 
som hänger på väggen i Keramiklaboratoriet. Använde dem för 
att göra rekonstruktioner av fotografierna. 

8/12
Klättrar ned för en stege i en lucka i golvet. Nedanför, mörkt 
och lerigt, strömmande vatten och lera som i en kloak. Hittar 
ett antal föremål, tätt hoppackade i en klump av lera.

Vaknade förvirrad, tänkte att jag inte hade drömt något av 
intresse. Började glömma natten. Insåg att jag visst hade gjort 
ett fynd. Det enda jag mindes från lerklumpen, som var fylld 
med föremål, en brun lädersandal och ett snöre, kanske ett 
 skosnöre.

Minnesbilder dekonstrueras i drömtillståndet och sätts ihop på 
nytt, skapar nya bilder. Sandalen är inspirerad av mina sandaler  
som står i ateljén och snöret kommer förmodligen från mina 
kängor. Ett av skosnörena är trasigt, vilket är irriterande när jag 
ska knyta skorna. Det är möjligt att upplevelsen av att försöka 
knyta det trasiga snöret blir så starkt att jag drömmer om det.

Att drömma om att klättra ned i jorden och hitta objekt är 
precis det jag vill göra. Måste vara mer fokuserad vid uppvak-
nandet i fortsättningen.

9/12
Pappa och jag går på en grusväg. På vägen sitter en räv och en 
hare. De är vänner. Ser på min knutna högerhand. Öppnar 
handen och ser att jag håller i en hartass som jag ger till 
djuren. De äter upp den. Glufsar i sig.

Vägen i drömmen var en blandning av två vägar i min barndom. 
Den ena vägen ledde hem till pappa, på landet, och den andra 
ledde hem till mamma, i Stockholm.

Ett föremål som först var dolt av drömmen, som jag sedan fick 
att uppenbara sig. Fyndplatsen var min hand.

Bilden av räven och haren som är vänner känns bekant. 

Hartass = lyckobringande amulett. 

Kanske var drömmen inspirerad av Nina Saunders utställning jag 
var på förra veckan, kanske gamla minnen som är dolda för mig.
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14/12
Träffar Anna från klassen över mig. Hon håller i ett av mina 
 lerklot.

Lerklotet i drömmen var baserat på rekonstruktionen av ett av 
de keramiska objekt jag fann i drömmen om ön. Det kom till-
baka in i drömmen, men större den här gången.

15/12
Stoppar ner armen i en simbassäng.

Mycket vatten i drömmarna. Nästan varje natt. 

Stack ner armen för att finna något, fick bara upp min blöta hand.

En berättelse som pappa berättade för mig när jag var liten, som 
jag återberättade igår. Om heliga brahminer i Indien som vand-
rar upp i bergen i Himalaya, till en glaciärbäck. De sträcker ned 
armen och tar upp den första sten de finner. Stenen de tar upp 
blir ett heligt föremål.

Det var som om jag undersökte berättelsen igen i drömmen. Jag 
sträckte ner armen för att finna något på botten av bassängen, 
men av någon anledning ville min hjärna inte producera något 
föremål.

Det jag försöker göra i drömmen är att komma in bakom det 
stängda.

Vatten är en lika stor avgränsning som jord. 

Står på ett fält av sand. Har en kruka med en växt. Plockar ut 
växten ur krukan och börjar gräva i sanden som växten stått i. 
Gräver en stund i krukan utan att finna någonting. Det blåser 
upp till sandstorm. Bredvid mig finns en trälåda som jag lägger 
över mig själv som skydd mot den blåsande sanden. Som en sar
kofag.
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Krukan och växten var de som jag fann dagen innan i soprum-
met (jag finner saker i vaket tillstånd som uppstår i drömmarna 
där jag finner dem igen).

Jag stod på ett fält av sand, det var sand i krukan, sand som blev 
en sandstorm.

På ett sätt, när det började storma, var det som att materialet 
tog kontroll över mig istället för tvärtom. Istället för att gräva 
upp föremål från marken grävde jag ner mig själv. Istället för 
att finna objekt under marken, blev jag själv till ett föremål som 
långsamt begravdes under sanden. 

Att materialisera fantasin, göra tankar till föremål. 

Tecknar två teckningar.

16/12
Vid ett berg av sandsten. Står framför ingången till en grotta. 
Öppningen är hexagonal.

Grottan i drömmen, som en blandning av två foton jag fann 
igår i Library of Congress digitala arkiv.

Följer spåret från förra nattens dröm med sandstormen och 
 sarkofagen.
Glyptoteket, såg på mumier, kistor. 
Nationalmuseum, den keramiska samlingen. De grönländska 
och afrikanska samlingarna.
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17/12
Jag ligger i en säng, en hund hoppar upp i den.

Läste om arkeologins metod och historia. Om det som kallas 
virtuella artefakter. Bilder, idéer, språk och digitala objekt och 
fenomen - ickemateriella föremål med historisk betydelse för 
den mänskliga kulturen. 

Det jag arbetar med nu, att göra om de former jag omed vetet  
producerar i mina drömmar till fysiska objekt. Objekten åter-
vänder till drömmarna där jag finner dem igen. Som att det 
skapas en sorts materiell kultur som flimrar mellan vaket och 
sovande tillstånd.

Drömmarna styr det vakna, mina dagar handlar om att uppfylla 
det som händer på natten, att genomföra instruktionerna jag får 
när jag sover.

18/12
Spelar schack med en hund.

Cirkulerar i luften, kring ett berg, på sidorna grottor, eller kryp
tor, med stenlagda stigar till. Säger till mig själv att det är Mont 
Blanc, men det ser mer ut som Matterhorn. Övertygar mig själv 
att det är viktigt att veta var jag är, så jag tittar på google maps 
var berget ligger. På bergssluttningen, stora hus med torn. En 
väg leder ner genom en skogsdunge till ett vatten, möjligtvis en 
sjö eller en flod. På andra sidan vattnet är ruinen av ett torn. 
Går in i ett av husen på sluttningen där jag möts av en ung 
man som visar mig runt. Jag får se hans samling av pussel.

Vaknade, gick in på google maps och försökte hitta platsen från 
drömmen. Tittade på alperna, där jag hade tittat i drömmen, 
zoomade in och fann en plats med ett hus som var nästan iden-
tiskt med det i drömmen.

Matterhorn inspirerade bergets form, men det är långt från 
platsen jag såg på i kartan.

Tornruinen på andra sidan vattnet i drömmen var samma torn 
som jag var fångad i, i en mardröm jag hade när jag var femton. 
Det var den första drömmen jag dokumenterade med en plan-
ritning. Tornet var baserat på Babels torn i målningen av Pieter 
Breugel den Äldre. I mardrömmen var tornet helt, men i den 
här drömmen hade tornet blivit en avlägsen ruin, på andra sidan 
vattnet.
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19/12
Springer på en lerig slätt.

Allt som har med jord, sand och lera och göra är relevant, då är 
jag på rätt plats.

Sitter på en gunga när en hund kommer fram och lägger en 
tass på mitt ena ben.

Hunden igen. Samlar på porslinshundar, kanske är det därför de 
dyker upp. Kanske är det rundgång.

20/12
Svårt att rita en världskarta. Drömmar är placerade krono-
logiskt istället för rumsligt i relation till varandra.

Vanligtvis behandlar drömmen det som händer i vaket tillstånd. 
Nu behandlar vakenheten det som händer i drömmen, vaken-
heten blir för drömmen vad drömmen var för vakenheten. En 
situation där mitt vakna liv reagerar på de upplevelser jag har i 
drömmar istället för tvärtom.

Kom att tänka på hur schamaner låter sig vägledas av drömmar.

Bilden av ett objekt.
Ingång.
Jord.

21/12
Befinner mig vid en ockult offringsplats. Ett litet tempel av 
sten och trä med en stor järnspiral liggande framför, i snö och 
allt är täckt av blodfläckar. Ser på en karta var jag är.

När jag vaknade letade jag på google maps efter platsen. Omöj-
ligt att finna platsen, kartan i drömmen var alldeles för inzoo-
mad. Den visar något som är nordöst om något annat.

De senaste nätterna har jag drömt om att vakna. 

Idag var solen framme för första gången på länge.

Samtal som uppstår när jag berättar om projektet. Alla har 
något att säga om drömmar eller arkeologi. Det är som om jag 
har fått, genom att undersöka mig själv, nycklar för att förstå 
andras drömmar.
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Digging Into the Past igen, upptäckte en sak. Fynden från dröm-
men om ön fanns nästan exakt i filmen. De fann krukor fyllda 
med salt, som hade använts till att mumifiera kroppar med.

22/12
Spelade in en ljudfil som jag ska spela upp för mig själv när jag 
sover. Den är nittio minuter lång och i slutet av den är det tjugo 
minuter då jag säger: dröm... det här är en dröm... du dröm-
mer... dröm... gräv... gräv... gräv upp någonting... ett föremål... 
o.s.v. Jag ska pröva den i natt.

23/12
I en stuga i skogen med mina föräldrar. Har orangea kläder. 
Det regnar och jag letar efter en regnjacka. Gräver i en kläd
hög. Tar på mig en brunorange tröja. Går ut i regnet. Det 
slutar regna efter en stund, jag tittar upp mot himlen. Regn
molnen är runda med stora istappar. De ser ut som stora 
vitgrå mandalas.

En stuga i skogen. På andra våningen, en loftgång. Nedanför, 
en turnebuss. Den ska åka till en stad för att köpa dricksvat
ten. Jag letar efter något jag måste hitta innan jag kan följa 
med i bussen. Hittar det jag söker men bussen har redan börjat 
åka. Jag springer efter, kastar mig efter den skenande bussen 
och får tag i den. Hänger vågrätt i luften bakom fordonet som 
kränger fram och tillbaka på grusvägen, nära att försvinna in 
i skogen på sidorna. Jag tappar greppet.

Albin, du drömmer... Min egen inspelade röst, på lite för hög 
volym, väckte mig. Någon minut senare somnade jag om.

Sätter mig i ett flygplan, längst fram. Flygplatsen ligger vid 
vattnet. Planet lyfter från en kaj och jag säger ”jag älskar det 
här!”. Då slutar planet att fungera och vi faller mot vattnet. 
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Kraschen är ofarlig men jag och mitt bagage slungas ut i vatt
net. Jag hittar min väska och min dator bland vågorna, oför
störda.

Vi är tio vänner på ett gammalt skepp. Vi spelar upp en sym
bolisk strid, fem mot fem, på varsin sida av fartyget. Mot
ståndarnas sista drag är att gå över däck med en armé på 
hundratals porslinshundar. Mitt motdrag, där jag också bryter 
mot reglerna, är att ta upp en riktig hund och använda den 
som en docka. Jag buktalar och flyttar på hundens framben 
så att de slår omkull porslinsarmén. Vi kommer till land. De 
andra går av till marken. Jag hoppar ner i det iskalla vattnet. 
Skeppet är invirat i fiskelina, som en kokong.

Någonting om färgen brun, orange. Ljuset som faller på 
 ögonlocken.
Drömmen med ljuset på ögonen, torget osv.

Vatten, tongivande.

Regn
Flygplan, havet.
Skepp, kallt vatten.

Skeppet i sista drömmen, inspirerat av modellfartyget som 
hängde från taket i kyrkan på Kastellet, där jag var igår. 

Min samling av porslinshundar.

Insåg att kartan jag drömde om i drömmen om offringsplat-
sen visar grannens hus i byn där pappa bodde när jag var liten, 
nordöst om vilket det ligger ett övergivet gammalt skrotupplag, 
där det bland annat står en T-Ford som har blivit brun av rost.

Kom också på att dörren till slottsbyggnaden i drömmen om 
berget kan vara baserad på dörren till vårt landställe. Det fanns 
massor av saker där, på samma plats som i drömmen, när jag var 
liten.

Fann två gamla foton på mig som liten. Den ena är vid sommar-
huset, jag sitter på trappan och tittar in i kameran. Den andra 
bilden är jag i badkaret med vår hund. Hundar och vatten.
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En scen i Twin Peaks.

Agent Cooper använder sig av en teknik han lärt sig i en dröm 
för att hitta en viss person. Han håller en sten i handen, tänker 
på en misstänkt i taget, kastar sedan stenen mot en flaska, 
femton meter bort. Beroende på hur stenen landar, om den 
träffar flaskan eller inte, gör han olika anteckningar vid de olika 
misstänkta.

”Following a dream I had three years ago, I have been deeply 
moved by the plight of the Tibetan people, filled with a desire 
to help them. I also awoke from the same dream, realising that 
I had subconsciously gained knowledge of a deductive techni-
que – involving mind and body coordination operating hand in 
hand with the deepest level of  intuition.”

Mina drömmar, och konsekvenserna de har fått i det vakna.

Jag har ett vagt minne av att jag en gång fann en sönder rostad 
kanna i skrotupplaget i skogen. Kanske har jag producerat 
minnet. 

Grävande i drömmarna har jag funnit föremål från min barn-
dom som har legat begravda, kanske i mina minnen.

Den konstnärliga processen. Först, visuell och sensorisk infor-
mation, sedan drömmen, sammansättningen av minnesbilder 
till en ny bild. Sist, fysisk produktion av den nya bilden.
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”The psychoanalyst, like the archaeologist, must uncover layer 
after layer of the patients psyche, before coming to the deepest, 
most valuable treasures.”

Freud hade en stor samling föremål och antikviteter.

En bild på Freud vid sitt skrivbord, ett rum med böcker och 
föremål.

Geologiska Museet igen, köpte stenar och mineraler som liknar 
kristallerna i drömmen om ön. 

24/12
På gatan där jag bor, i ett stort rum fyllt med containrar. 
Letar bland soporna. Finner två terrakottafiguriner. Likadana 
fast spegelvända.

De bästa arkeologiska fynden är gamla sophögar.

Hittade bilder på räven och haren, i scannade böcker från 
 1500-talet.

Var hemma hos Frederik och firade jul med hans familj. När jag 
skulle gå sa ett barn att han hade haft en dröm om en som hette 
Albin.

25/12
Står vid en stor byggnad som påminner om ett tempel. Pelare, 
golv och tak, inga väggar. I templet står statyer, uppgrävda 
från hundratals meter ner i jorden. De kommer från en tidi
gare civilisation. Ungefär fyra meter höga, märkliga. Som 
dinosaurier utan ögon och tänder, som maskar, som klumpar 
med hål som munnar. Bredvid statyerna, en gravkammare. 
Den ser ut som en urholkad tunnelbanevagn av sten och står 
på pelare. Mitt bland skulpturerna, ett märkligt huvud, en 
mask. Jag säger till mig själv, ”jag behöver en karta”. Grav
kammaren är en karta över sig själv.

Platsen var inspirerad av stationen där jag gick av för att möta 
Frederik igår. Det var dimmigt, väldigt märklig stämning, folk-
tomt och jag var där en stund ensam.
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Statyerna, baserade på de skulpturer jag gjort, bilder jag sett av 
egyptiska utgrävningar och objekt jag sett på Nationalmusem. 
Kärl från bronsåldern, grönländska läderföremål.

Det kliar i näsan. Stoppar in fingret och får tag i en liten orm 
(som en kopparorm) av guld.

Ljudboken Under the Pyramids, av HP Lovecraft. Om Harry 
Houdini som blir fångad i en krypta djupt ner under pyrami-
derna. Handlar om ruiner och gravar, samtidigt drömmar och 
drömmande.

”...The precise nature of these dreams was very clear while I 
was experiencing them, but became blurred in my recollec-
tion almost immediately afterward, and was soon reduced to the 
merest outline by the terrible events - real or imaginary - which 
followed. I dreamed that I was in the grasp of a great and horri-
ble paw; a yellow, hairy, five-clawed paw which had reached out 
of the earth to crush and engulf me.”

”...that titanic gateway temple whose myriad corridors the 
archaeologists think they have dug out of the cryptical sand and 
the uninformative rock.”

När Lovecraft skrev texten gjorde han research på Metropoli-
tan Museum of Art, samma museum som producerade Digging 
Into the Past. Han gick dit flera gånger under skrivandeproces-
sen och exponerade sig för den antika egyptiska bildvärlden. 
Kanske är drömsekvenserna i berättelsen inspirerade av dröm-
mar som dök upp i Lovecrafts huvud.

Tre mardrömmar från min barndom. Den första drömde jag 
när jag var sex år gammal. Den andra när jag var sju. Den tredje 
drömde jag när jag var femton.

Skolgården är tom, jag sitter ensam i sandlådan utanför fri
tids. Jag gräver i sanden som plötsligt blir lös. Sjunker lång
samt, sträcker mina armar efter träkanten. Skriker på hjälp. 
Just innan jag försvinner ner med huvudet under sanden ser 
jag en av mina fritidsledare, som fångar tag i min hand och 
drar upp mig. När jag har lugnat ner mig återvänder jag till 
sandlådan. Den verkar vara återställd till det vanliga. Försik
tigt kliver jag in. Och sjunker ner. Jag försvinner ner under 
sanden och allt blir svart. Jag vaknar, ligger på en träbrits. 
En liten träbrits, som en bokhyllehylla precis så stor så att jag 
får plats. Jag har min pyjamas på mig. Jag märker att britsen 
befinner sig mitt i rymden, oändligt svart. I ett symmetriskt 
mönster, med ungefär tjugofem meters mellanrum, utspridda 
i mörkret, är det fler svävande träbritsar med barn på. Jag är 
den enda som är vaken.

Ensam och vilse i öknen. Jag letar efter min mamma. Sand
vidderna är oändliga. Plötsligt står jag framför en pyramid, 
men toppen av pyramiden är borta. Jag klättrar upp för sten
strukturen och när jag kommer upp ser jag att toppen inte är 
borta, den är inverterad. En nedåtgående pyramid i en uppåt
gående. Jag går ner mot mitten där jag ser min mamma stå 
tillsammans med en man som har ett enormt huvud, unge
fär en och en halv meter stort. När jag närmar mig tar han 
fram en revolver av silver och riktar mot mig. Jag vädjar till 
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mamma att hjälpa mig men hon ställer sig bakom mannen. 
Jag flyr upp och ned för pyramiden, tillbaka ut i öknen.

Irrar runt i ett enormt torn av orange sten. Varje våning är 
ett stort rum med ett hål i mitten, där det går att se till de 
andra planen. Längst nere i mitten av tornet syns ett litet 
torn till. Mellan våningsplanen finns förvirrande passager 
och gångar. När jag går in genom en dörr på ett vånings
plan dyker jag plötsligt upp på ett annat. Jag försöker hitta 
ut ur tornet men det är omöjligt. Vid en tidspunkt befin
ner jag mig nära toppen av tornet på en terass och blickar ut 
över landskapet utanför. Senare är jag på bottenvåningen och 
lyckas komma ut ur byggnaden, bara för att finna att tornet är 
omgärdat av en hög mur, omöjlig att klättra över. Jag förstår 
att jag måste in i tornet för att kunna lämna det. Jag hamnar 
längst ner i mitten av tornet, vid det lilla tornet jag hade sett 
från de andra våningarna. Det påminner om en gladiator
arena. Runtomkring är soldater i rött, vitt, svart och guld. De 
står på våningsplanen över och ser ner på mig som en publik. 
En enorm svart hund, tre meter hög, kommer in framför 
mig. Vi står mitt e  mot varandra. Hunden öppnar sitt gap 
och slukar mig. Långsamt blir jag tuggad och försvinner ner 
i halsen. När jag har försvunnit i monstrets mage dyker jag 
upp igen framför hunden och äts upp, gång på gång. Efter 
flera skräckfyllda uppätningar kommer jag undan. Jag lyckas 
till slut, när jag är på en av de mellersta våningarna, hitta en 
hemlig dörr. Bakom dörren finns en korridor som leder bort 
från tornet. Jag kommer till en enorm sal som är tom, för
utom vraket av en vit personbil.

26/12
Står på en grönskande äng och håller i ett dött löv som jag ska 
begrava i en liten kista. Kistan är formad som ett nyckelhål. 
Jag lägger ner liljekonvalj, ljung och grässtrån som en bädd 
för lövet.

Kliar mig i örat och drar ut en gyllene orm.

Något om att jag gräver i min egen hjärna, i mina minnen. 

Mumifieringsprocessen, när hjärnan tas ut ur huvudet genom 
näsan. 

Grässtråna i jorden från Kastellet har växt utan att jag märkt 
det. Nu sticker de upp långt ur glasburken.

Åkte till Stockholm.
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27/12
Klättrar in i en stor stenborg med hjälp av en röd järnstege.

Står på ett fält, i högt gräs, i klänning. Det är mörkt och blött.

28/12
Dyker ned i en bassäng. På botten ligger en stor svart sten.

Hoppar från en klippa, ner i djupt vatten. Simmar ner till 
botten där jag finner tre stenar, en blå, en röd och en gul. 

Vaknade, gick ut till en bäck i skogen, stoppade ner handen i 
vattnet, tog upp en sten.

29/12
Står vid ett bord med en skål som det ligger svarta stenar 
i. Tittar närmare på stenarna och inser att det är en dröm. 
Börjar anteckna saker om stenarna, tänker inte på att jag inte 
får med mig anteckningarna till det vakna. Skriver: ”monster 
i form av stenar”.

I sagor förvandlas troll till sten när de exponeras för solljus 
(drömmens värld försvinner när solen går upp).

Fossiler, monster som tiden och jordens tryck förvandlat till sten.

Något om att jag börjar känna igen stenarna.

Vet att jag drömmer.

30/12
Simmar i en sjö med jordiga sidor. Springer längs ett tågspår.
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1/1
Sov tre timmar.

Åkte till skogen där pappa bodde när jag var liten, för att leta 
efter platsen som kartan i drömmen om offringsplatsen pekade 
på, och vägen där räven och haren satt i drömmen med hartassen.

Min bror och mamma följde med. Efter en och en halv timme 
ville de inte leta mer. De gick till bilen och väntade, jag fort-
satte leta.

Såg något som stack upp ur snön. En T-Ford, sönderrostad och 
brun. Jag hittade platsen drömkartan pekade på. Drömmen om 
offringsplatsen, allt var täckt av snö. Skrotupplaget jag hade 
letat runt i när jag var liten. En rulle taggtråd liknade spiralen 
i drömmen. Hjärnan återskapade den här platsen, i drömmen 
eller i uppvakningsögonblicket. Minnet av drömmen. T-Forden 
minns jag från när jag var liten. Fascinationen över att den stod 
mitt i skogen, överväxt. En rostig mjölkkanna.
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2/1
Går runt i en gammal smedja i ett övergivet industriområde 
och letar efter föremål. Plötsligt jagad av en armé av skelett.

Vi är många människor som står utanför en rad med lador. 
Himlen blir svart, det ska bli oväder. Jag går in i den tredje 
ladan och förbereder mig. Det börjar regna. Det regnar så 
mycket att ladan glider ner för backen och ut i vattnet. Flyter 
iväg. Vi blir strandsatta på en liten holme där det ligger en 
övergiven stuga. I stugan finns ett getingbo. Jag flyr från 
getingarna genom att dyka ner i vattnet. Simmar till en 
annan holme där det är en annan grupp strandsatta. De har 
massor av lyx. Allt står i vitrinskåp av glas och jag stjäl en 
klocka med urtavla av glas och simmar tillbaka till min grupp. 
Klockan tickar konstigt högt.

På nattduksbordet ligger mitt uppdragbara armbandsur som 
tickar väldigt högt, förmodligen kom ljudet in i drömmen.

7/1
Åkte tillbaka till Köpenhamn, sov på tåget, drömde att jag var 
vaken.

Mötte Anna i biblioteket, bytte böcker, jag fick Swedenborgs 
drömbok. Han började drömma märkliga drömmar 1744, skrev 
ned dem i sin resedagbok. 

10/1
Står i ett gammalt hus, i ett rum med gamla böcker i bok
hyllor över hela väggarna. Trägolvet är täckt av spikar med 
spetsen uppåt, ispikade underifrån och genom golvet, som en 
spikmatta. På mitten av golvet finns en lucka. Jag öppnar 
luckan och klättrar ner i en källare, men källaren är en 
grotta. Den är mörk och fuktig och i mitten står en låda. I 
lådan ligger en magisk bok. Det är ingen bok, det är ett spel. 
Jag öppnar spelet och hittar en spelplan och tre tärningar. 
När jag tittar upp från lådan ser jag att det finns en öppning 
i grottväggen, en djupare grotta. Går ner och kommer till ett 
vatten. Det är havet. Åker i en eka över havet och kommer till 
en ö med ett stort monster.
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20/1
På ett fält av sand, ser upp mot himlen. En stor sten svävar, 
som en svart måne, över det blå himlavalvet. Den ger ifrån 
sig ett mörkt brusande ljud. Vänder mig mot andra sidan 
himlen. Där lyser en planet, en av de stora, Neptunus eller 
 Saturnus, som en stjärna på himlen. I mitten av planeten, en 
mörk prick. Blicken fäst på pricken, flyttar mig i sidled. Den 
flyttar sig också, utanför planeten. Jag förstår att den är när
mare än planeten. Det är en meteor, på väg att slå ner på 
jorden.  Meteoren träder in i jordens atmosfär och förminskas 
av friktionen. Från storleken av ett flyttblock till storleken av 
ett huvud. Den slår ner i marken några hundra meter bort. 
Springer till nedslagsplatsen, meteoriten har delats. Två bitar 
röd järnaktig sten.
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Ingen vet exakt vad en dröm är.
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