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Den 6e September 2017 invigs Blaiken vindkraftpark mellan Sorsele kommun och Storuman i 
Västerbotten.  Den har planerats i c:a 10 års tid och befinner sig runt Blaiksjön på 700 m över havet. 
Vissa rotorblad går samman med tornhöjd upp bland molnen vilket skapar behov för ett extra av-
visningsystem för fukt. Fukt i kombination med kyla innebär att is kan bildas och rotorbladen kan 
frysa fast.

Vid ungefär samma tidpunkt som invigningen,  började jag studera på Konstfack: College of Art, 
CRAFT and Design. I ungefär ett år hade jag läst på om olika vindkraftparker i Skandinavien. Dan-
mark tillämpade inte allemansrätten, vilket ledde mig till att utesluta danska parker som möjliga mål 
för mitt projekt. Jag läste om en utbyggnad som planerades i kustnära delar runt Trondheim, men 
det området var spritt  ut bland flera olika byar, vilket  känndes förvirrande och svårgreppbart  Jag 
behövde ett stort, öde område. Ett där  jag kunde irra runt och upptäcka på mina egna villkor. Efter 
lite googlande om Blaiken upptäckte jag att denna plats inte bara var svår att hitta några som helst  
bilder av, men att platsen också bar på historia bortom vindparken.
Den hade exploaterats i åratal av inte så noggranna gruvföretag. Dessutom hade berget undergrävts 
för att fungera som vattenkraftverk, med hjälp av sjön på toppen av berget som en vattendepot.
Detta berg tycktes ha så mycket historia, men så lite visuell representantion.
När jag kom fram till parken var den så vibrerande och visuellt slående. Där var fullt av buller, liv 
och i vissa fall glimtar av vacker tystnad.
Jag fruktade  turbinerna när vindarna var starka och beundrade deras bräckliga tillstånd när det inte 
fanns någon vind alls. Det kändes för mig som om jag var i en cyborgversion av Jurassic Park.
Arbetarna i parken tog aldrig  kontakt med mig. Trots att de passerade  mig med sina bilar på vägen 
som löpte genom hela parken, hände det aldrig att dom fick för sig att stanna bilen och fråga vem 
jag var.
Detta projekt har lärt mig så mycket om hur inkognito du kan bli, enkom av att bära reflexväst och 
en vit hjälm.
Jag vågade aldrig själv konfrontera dem. En gång gömde jag mig från en grupp arbetare som gick 
runt i parken, av rädsla för att de skulle konfiskera min kamera.

All oförutsedd paranoia fick mig att inse att kameran skulle bli ett viktigt verktyg för att jag skulle 
kunna ta tillbaka material till min studio i Stockholm. Jag var tvungen att äventyra hur mycket jag 
kunde skissa på plats, vilket var en bummer.
Tillbaka i Stockholm växte en vilja att göra större kopparetsningar än vad som vanligtvis visas inom 
mediet. En plats som aldrig har visats innan behöver en storartad presentationform blev min slut-
sats. Den här texten är tänkt att skildra proceduren och det arbetet som lett fram till dessa trycken, 
samt min Masterutställning. Med arbetet menar jag inte bara det gemene man uppfattar som kon-
stnärligt arbete, dvs att stå med en pensel i en ateljé, utan även livet och resorna mellan att allt det 
där romantiserade klassiska sker. Logistiken i att arbeta med något så basalt som bildberättande och 
konst, är ibland något för mig totalt överväldigande.  Att komma på lösningar, springa fram och till-
baks med pirror fyllda till sprängningsgränsen med otympliga objekt, ramar och plåtar. Att bege sig 
till Kungens Kurva en regnig dag, bara för att inhandla en skruv som sedan visar sig vara fel skruv.  
Allt det där som får en att undra, vad tusan det är en håller på med egentligen. Det kommer denna 
text beröra.

Introduktion







Första resan
Kom under gårdagen fram med bussen från Umeå till Laisbäck. Frågade mig fram om rätt väg (tacka gud 
för trevlig lokalbefolkning), och efter 3 timmars gång med tung packning är jag framme vid vindparken 
uppe på Blaiken. Tältet uppsatt tidigare än planlagt. Försöker utan framgång nå driftansvarig på verket, för 
att delge om min närvaro i området.  Jag har på en större skylt läst att all närvaro i parken bör  kommun-
cieras till en person vars nummer står på sagda skylt.  Därav har jag spännt upp tälten nära både skylt och 
bilväg, för att göra mig synlig helt enkelt.
Passerat diverse andra skyltar om älgjakt och lösa hundar på vägen upp, och nojjar lätt. Därav bär jag 
också reflexväst under hela Fredagen. Tecknat samt tagit en del bra (?) foton under Torsdagen som jag 
hoppas få bruk för. Plockade även en PET-flaska full med kråkbär, som jag dessvärre misstänker kan ha 
börjat jäsa lite under natten (stundande Söndagsfylla?). 
I Bromma där jag växte upp klagades det för jämnan om dånet och oljudet från den lokala flygplatsen.  
Det  var avgaserna från planen men även olycksfallsrisken bland alla boende barnfamiljer som gjorde 
Bromma Flygplats så dum och onödig. Att flygen nästan bara utgjordes av inrikesflyg gjorde nog inte 
saken bättre.  Men främst tror jag nog att det var ljudet folk störde sig på. Här på Blaiken låter det ständigt 
som att plan landar och lyfter. Ibland tjuter det om rotorbladen. Nästan som ett högljutt alarm, men mot 
slutet av lätet kommer det lugnande gnisslet. 
Dimma under fredag förmiddag spås av YR.no. Det ska spricka upp frammåt 15:00. 
Mötte en jägare imorse som sa att Blaiksjön ligger kanske 45 minuter vandring bort längs vägen.  Han sa 
att reflexväst nog var ett klokt val p.g.a jaktsäsongen, men att det inte lossar någon is ifårn vindsnurrorna i 
dessa temperatur (ett par plussgrader). Så faktumet att jag ej bär hjälm (vilket krävdes enligt en skylt) bör 
nog ej vara riskabelt.
Beger mig mot Blaiksjön för ytterliggare dokumentation c:a 13-14:00. Väldigt spänd och taggad.



William Blake, poet och konstnär, frågar i en av sina dikter om staden Jerusalem hade 
kunnat uppstå i hans samtida England ”among theese dark Satanic Mills”.  Det existerar flera teorier 
om vad som åsyftas med ”dark Satanic Mills”.  Blake var en romantiker som i sin konst hävdade att 
människans energi, fantasi och imaginära förmåga var hotad av vetenskap, rationalitet och reson.  
Han var hemskolad, och började i unga år jobba som assistent hos en gravör, där han graverade kopi-
or av konstnärers verk för att dessa sedan skulle massproduceras.







Andra resan, fredag
Dom två senaste dagarna har varit hektiska. Planeringen och förberedelserna inför denna andra 
resa till Blaiken  har lägligt nog kolliderat med min flytt till nytt boende (tält i all ära). Lättare och 
mer uttänkt packning denna gången, men den förra resans djävulska dimma har nu ersatts av 
sporadiska/förrädiska regnskurar. Tecknandet, eller snarare min lust för det, har därför varit svag 
under Fredagen. 
Då det varit hård trafik med mycket arbetsfordon (jag har fortf inte kunnat delge min närvaro) på  
vägen så valde jag att bege mig djupare in i skogen med min ”go-bag” under Fredagen. Detta gav 
minsann utdelning. Stora klungor av vindsnurror har jag under dagen fått beskåda.  Dom gör sig 
finns på avstånd såväl som på nära håll.  Reflketioner av dom i små vindstilla vattendrag har under 
dagen fascinerat mig. Jag har betrett en större myr där en på avstånd kunnat skymta säkert ett 
30tal snurror. Det påminde helt klart om dom områden en kan ha passerat under bilresor genom 
Syd-Sverige. Kom vid ett tillfälle så nära en grupp anläggningsarbetare att jag var tvungen att göm-
ma mig och ligga lite lågt ett tag. Jag skymtade dom gåendes på vägen en bit bort. Så jag satt mig 
ned i min ksogsdunge, tog ett par foton och iakktog på håll. Bara hälften av dom bar hjälm, vilket 
gjorde mig mindre orolig för ev. islossning från verken. Efter ett kortare skyfall sprack det upp lite 
och solen tittade fram.  Fick fräcka foton av turbinerna i detta ljus, men drabbades även av nojja då 
runt omkring mig var fullt av mörka moln i stora klungor. Under fruktan att åskan kanske var på 
väg rörde jag mig i rask takt mot en av vindkraftverken (där snurra finns, finns väg, väg som leder 
till campet). Så pass raskt att jag halkade över några stenar och  slog mig så att min tumme bör-
jade blöda. Återigen var jag tvungen att påminna mig om dessa resors viktigaste mantra : drabbas 
aldrig av panik. 
Har kännt mig till en början mindre exalterad över denna resan. Att jag bara kommer se samma 
ting en gång till. Därav bra att jag bröt mig fri från bilvägen och tog mig runt inne i själva skogen. 
Känner dock en stor rastlöshet, och en längtan efter komfort. Försvinner lätt bort i tankar om sa-
ker som sker/kanske sker/bör ske där hemma. I staden. Har svårt att vara här och i nuet med andra 
ord.  Ska jobba på det. 
Hoppas på lika klart väder under morgondagen. Nu : vegetarisk bolognese i Trangiat.

Jag försökte kontakta Armbryterskan från Ensamheten, en idrottare från Storuman, känd från en 
svt-dokumentär och för sitt engagemang i ekologiskt leverne som rörelse.
Enligt henne störde den här parken inte de flesta i Storuman. Faktum är att de flesta av den yngre 
generationen ser det som en bra sak, och som ett tecken på progression.
De flesta som jag fått skjuts av under mina vistelser verkar också aningingen obrydda  i frågan. 
Och på ett visst sätt antar jag att det här är också där jag placerar mig själv i stratan av åsikter.
Ändå önskar jag inte att projektet ska vara en propaganda. Det har aldrig varit det abjektiva.
Den mest intressanta politiska konsten jag rekonstruerar, är inte den som påstår dig en omedelbar 
rättfärdig ståndpunkt, utan snarare den som låter betraktaren bilda sin egen åsikt.



Sommaren 1973 påbörjades bygget av Juktan kraftstation, som kom att bli Sveriges 
största pumpkraftverk och togs i drift 1978. Från magasinet i sjön Storjuktan pumpades 
vattens under nätter och helger upp till Blaiksjön, för att vid produktion av elkraft tappas 
från Blaiksjön och ledas via maskinstation till Storuman genom en avloppstunel med 
en fallhöjd på 275 meter. För pumpning och elkraftgenerering användes en reversibel 
pumptubrin direktkopplad till en kombinerad generator och motor. Pumpkraftstationen 
var ovanlig genom att den utnyttjade tre olika vattenmagasin. 
Efter avregeleringen av elmarknaden  ansågs det inte längre lönsamt att driva kraftver-
ket som ett pumpkraftverk. År 1996 konverterades Juktan därför till ett vanligt kraftverk. 
Man sprängde då upp tilloppstub för vattnet från Storjuktan. Vattnet rinner då från 
Storjuktan via tubrninen och ut i Storuman utan att passera Blaiksjön. Fallhöjden blir 
därmed 85 meter.  Då alla pumpfunktioner finns kvar lades 2011 en riksdagsmotion om 
att återställa kraftverket till pumpkraftverk för att kunna öka tillgången på reglerkraft för 
att möjliggöra en fortsatt vindkraftsutbyggnad.

Blaiken



Jag försökte kontakta Armbryterskan från Ensamheten. En idrottare från Storuman, känd från en 
SVT-dokumentär och för ett visst engagemang i ekologiskt leverne som rörelse.
Enligt henne störde den här parken inte de flesta i Storuman. Faktum är att de flesta av den yngre 
generationen ser det som en bra sak, och som ett tecken på progression.
De flesta som jag fått skjuts av under mina vistelser verkar också aningingen obrydda  i frågan. 
Och på ett visst sätt antar jag att det här är också där jag placerar mig själv i stratan av åsikter.
Ändå önskar jag inte att projektet ska ha funktion som propaganda. Det har aldrig varit syftet.
Den mest intressanta politiska konsten tänker jag, är inte den som serverar dig en omedelbar 
rättfärdig ståndpunkt, utan snarare den som låter betraktaren bilda sin egen åsikt.



Andra resan 
Lördag – Jävla snö och jävla dimma
Gick för en gångs skull upp tidigt denna lördag. Fantastiskt och klart väder under morgon-
promenaden fram till Blaiksjön. Det stod idag klart för mig att det jag tidigare trott vara 
Blaiksjön isv bara var en mindre sjö. Den stora Blaiksjön där vindparken har sitt kontor har 
jag alltså inte lyckats se på mina tidigare turer p.g.a svår dimma.
Då natten bjudit på lätt snö och frost var jag nojjig över iskast. Jag har därför burit en rejäl 
cykelhjälm, samt användt mitt ritblock som potentiell ”skjöld”.  Kännt mig väldigt löjlig pga 
detta. Det har blivit uppenbart för mig att Lördagar är den dag då det är minst aktivitet och 
arbetsfordon på vägen upp genom parken. Det har på ett sätt kännts lugnande. Men skräck-
en att träffas av ett iskast och kanske bli liggandes i timmar utan att någon hittar mig jämnar 
ut min förtjusning till en skräckblandad sådan.  Jag hinner bara få ett par foton av bLaiksjön 
på distans innan snön börjar falla, och med den en påtaglig dimma. Jag rör mig med snab-
ba, oroliga steg tillbaks till min campingplats.  ”Skölden” riktar jag upp mot snurrorna när 
jag passerar dom snett bakifrån. Detta pga en teori jag har om att det är  från sidan/snett 
bakom en turbin det är som störst risk at bli träffad. Mycket riktigt ser jag också sönder-
trasade träd och vägpinnar i detta samma omfång. Jag finner kantareller med lätt is ovanpå 
och plockar dom med stor entusiasm.  Dagen har varit kort, men helt klart en av dom mer 
belönande under mina resor. Jag har fått se absurda mängder vindsnurror sträcka sig längs 
ett långgående fjällandskap. Måste kolla upp när  hemma vilka fjällen jag såg där i horisont-
en kan ha varit. Om jag orkar och vädret tillåter blir det en korttur imorgon till Blaiksjön 
innan hemfärd. Vill se mer av denna mystiska sjö. Har även, kanske av ren tristess, plockat 
en liter lingon idag. Ser fram emot att sätta en likör på dessa samt ev. Blåbär jag ämnar ploc-
ka imorgon om tillfälle och tid ges.









Blake var uppstudsig, en drömmare och en galenpanna. Han strosade runt i sitt London 
och hallucinerade uppenbarelser och möten med bibliska profeter.  1780 deltog han i the Gordon Ri-
ots, i hopp om att brittiska trupper skulle dra sig ur sin samverkan i det Amerikanska inbördeskriget.  
Detta hängde samman med hans ovilja att acceptera auktoriteter och förtryckande krafter.   Rent spi-
rituellt ställde han  sig också frågande till den ortodoxa kyrkan och dess regler och strikta ramverk.  
Passion och skaparglädje i det jordliga livet var båda saker som enligt Blake var viktiga krafter för 
att stärka människornas intellekt och odla dess förståelse av sin omvärld, inte något som skulle ku-
vas av tanken om en själ (driven av rationalitet) som står i ständig konflikt med kroppen (driven av 
ondskefull energi). 



Andra resan
Söndag – I can´t wait to get on the road again
Mobilen som jag igår kväll satt på alarm till kl 07:00 hade givetvis laddat ur. Tur nog visade min 
andra mobil 07:30 när jag vaknade av mig själv och slog på den. En världslig försening mao. Under 
denna resan har jag sovit mer än jag jobbat, vilket känns msått absurdt. Dimman har kommit och 
fullkomligt lamslagit mitt arbete var dag runt tretiden. Idag kom den redan innan lunch. Lyckades 
dock komma bra mycket närmare Blaiksjön än tidigare dagar, och det har varit ett stort nöje att 
röra sig så pass långt in i vindkraftsparken som jag nu gjort.  Jag hade idag knappt om tid och var 
tvungen att röra mig tilbaks mot tältet redan vid  ca 10:30.  Hittat många bra objekt under denna 
resan, samt fått nya bra idéfröer för hur jag kan föra mitt projekt vidare i nya intressanta banor. 
Fascinerat mig för dom olika vattendragen i parken. Försökt få bra bilddokumentation av när 
verken reflekteras i vattnet.  Tänker på hur elektricitet /energi kan betraktas som en källa. Någon 
man dras till pga behov/drift. Också funderat kring om man kan använda bortslängda vägpinnar 
som stomme till hembyggda vindturbiner. Kommit till någon sorts insikt att parken faktiskt kan 
vara farliga och riskfylld för mig som ensam. Ska försöka involvera någon kollega att följa med 
nästa gång kanske. Ifall den ena träffas av iskast kan den andre larma  och göra CPR. En timme 
efter att ha packat ihop och börjat vandra fick jag skjuts av någon random till Storuman.  Stor bull-
rig bil, där man kännde att motorn var varm. Riktigt skogshuggar-Jeep. Hade trevlig konversation 
med föraren om vindkraftsverken som dom vill bygga runt Sandsele. Skönt att socialisera lite efter 
3-4 dagars ensamfärd. 3 timmar att döda nu i Uman. Tvättat mig på toalett och bytt till någorlunda 
fräscha kläder. Nu: försöka komma på en någorlunda värdig frågeställning gällande mitt projekt 
inför morgondagens feedback.



Blaikengruvan var en gruva huvudsakligen belägen utanför naturreservatet Blaiken, 25 
km sydväst om Sorsele, i Sorsele kommun i Västerbottens län. I Blaikengruvan bröts 
zink-, guld- och blymalm. Blaikengruvan ägdes och drevs av ScanMining AB. Före-
taget hittade Ersmarksbergsmalmens stora zinkanomali vid moränprovtagning 1996. 
Sedan tidigare hade en mindre guldmalm hittats i området av företaget Cogema och 
av Nämnden för statens gruvegendom under prospektering 1989−1992.
Blaikengruvan AB och ScanMining AB gick i konkurs 2007 på grund av lönsam-
hetsproblem. Efter konkurserna konstaterades stora problem med läckage av metaller 
till sjön Storjuktan.
I augusti 2008 köptes konkursboet av Lappland Goldminers med syftet att återuppta 
gruvdriften. I januari 2011 hade ännu ingen gruvdrift återupptagits och startdatumet 
sattes sen till januari 2012. Under 2011 investerades i anrikningsverket, men efter 
fortsatta analyser kom man fram till att guldhalten i berget var för låg. Detta medförde 
att företaget gick i konkurs 2011. År 2014 bedömdes att efterbehandlingen av gruvans 
läckage skulle ta flera år
Anrikningsverket ligger vid sjön Storjuktan, där huvudmalmen börjar väster om an-
rikningsverket och sträcker sig 2 km söderut på sluttningen av Ersmarksberget. 
Zinkmalm bröts också 22 km söderut i Svärtträskgruvan. Under år 2014 såldes anri-
kningsverket för 15 miljoner kronor. Intäkterna beräknades inte täcka kostnaderna för 
de erforderliga miljöåtgärderna.
I samband med ett studentprojekt upptäcktes att en del av botten i Storjuktan är död 
till följd av utsläpp från Blaikengruvan. Studien visade också att utsläppen är mer om-
fattande än vad man tidigare trott.

Blaiken



I samband med att jag läste på om olika vindkraftsparker, så började jag även få nys om en 
alternativ metod för att etsa kopparplåtar.
Elektrolytisk etsning, som uppfanns av Thomas Spencer på 1800-talet, innebär att två plåtar 
av samma metall placeras jämte varann i ett bad med en saltlösning. I fallet med koppar-
plåtar blir detta en lösning på kopparsulfat och vatten.  Plåtarna bör ha ett avstånd mellan 
varann på c:a 4-5 cm. Sedan kopplas en likströms källa till dom båda plåtarna, där plåten 
som skall etsas kopplas till plusspolen, medan den andra plåten (kan fördelaktigt vara ett 
galler med) kopplas med en klämma till minuspolen. När strömmen (låg volt c;a 1-5 och låg 
ampere på c:a 3-10 A) sätts på så börjar positiva metalljoner bilda en metalllegering på den 
negativa plåten(katoden), medan samma mängd metall lossar från plussplåten(anoden).
Detta medför att det ej hamnar slagg av koppar i elektrolytbadet ( etskaret) som vid etsning 
med Järnklorid eller salpetersyra.
Metoden har även som fördel att ingen klorgas bildas, samt att man löper mindre risk att 
linjeetsningar etsas för grovt och biter igenom hård/mjukgrund.
Industriellt så används elektolytetsning vanligtvis till etsning av kretskort och liknande.



Det finns tre olika teorier kring vad Blake skall ha menat med ”dark Satanic Mills”.  
En teori är att han åsyftar Satans malande evighetsmaskineri som vill nöta ned människorna 
och dess imaginära förmåga och dra den i ett materialiskt fördärv.  Satan beskrivs ofta i hans 
texter som en ”Miller”, som med sina kosmiska krafter grindar ner mänskligheten sakta men 
säkert. Det finns också teorier om hur mills har att göra med dom väpnade konflikterna En-
gland deltog i. Men mest intressant anser jag är teorin att  ”mills” är en sorts representation 
av den industriella revolutionen, som under Blakes livstid var i görningen.  Man menar på att 
”mills” åsyftar dom vatten-samt ångdrivna mjölanrikningsverken som upprättandes på flera håll 
i England vid 1800-talets början. Om skapandet och passionen i relation till varandra var av 
stor vikt för människans existens och självbejakande, är det ju då också väldigt troligt att Blake 
skulle ha invändningar mot automatisering och att människan berövades från sin rätt att vara i 
nära kontakt med produktionen som ger upphov till/möjliggör dens livsuppehälle.  Något som 
stödjer dena tes är att Blake under sin tid som gravyrassisten bodde i Lambeth, och att han på 
vägen till sin arbetsplats passerade the Albion  Mill. Ett  mjölanrikningsverk längs Themsen, 
som byggdes 1786 och brann ner 1791. Dess ruin stod dock kvar sönderbränd, i över 10 år efter 
branden.  Kanske var det därför han lade till adjektivet ”dark” i sin beskrivning?



Ungefär ett år senare i Örnsköldsvik
Torsdagen var smått kaotisk. Bökigare än väntat att resa/åka tunnelbana med dom stora 
kopparplåtarna jag lastat på en klen pirra. Missade den tidiga tunnelbanan och insåg vid 
bytet i Gullmarsplan att jag, iom den stora massa morgonpendlare, aldrig skulle hinna med 
min Y-buss som gick 08:00. Lyckades vinka över en taxi vid Gullmars som tog mig till Cen-
tralen på under 10 min. En riktig räddare i nöden. Väl framme i Ö-vik så har jag blivit väl 
mottagen. Fått nycklar till både verkstad och gästbostad. Mysigt här, men lägenheten luktar 
lite kattmat. Gick en tur till Lidl som låg kanske 30 min bort och storhandlade mat för hela 
veckan. Slocknade tidigare än någonsin.
På Fredagen fick jag träffa Lars och Christer, som lät positiva till min idé att bruka den större 
automatiska högtryckspressen till mina större kopparplåtar. Kul, pga varit orolig kring ifall 
detta skall gå innan. Tvättat bort hårdgrunden på en av dom större plåtarna. Gillar lin-
jeetsningen som blivit, men funderar på om inte en akvatint skulle höjja upp motivet en 
smula. Handlar handskar, tvättsvamp och cykelslangsplåster på Clas Ohlson.  Fått nyckel till 
lånecykel i utbyte mot att jag fixar punkeringen på cykeldäcken. Tänker att det kan vara bra 
med en cykel om jag vill testa att dumpstra någon kväll borta vid  Norra Station. Spenderar 
kvällen åt att få bort tape från en plåts baksida. Det tar alldeles för lång tid att göra detta. 
Måste hitte ett bättre sätt att maskera plåtens baksida. Den genomskinliga tejpen fastnar för 
mycket i plåten och tar evigheter att dra av ordentligt. Den liksom trasar isär och jag får ej av 
den i hela stycken.
Går till OKQ8 för att köpa tvättsvamp men blir attackerad av illasinnade måsar nära Max 
parkering. Lyckas ta skydd, men på macken har dom inte rätt sorts svamp, så jag måste gå till 
Centrum iaf. Köper någon maxad juice med Spirulina osv och dricker den lite väl fort. Sedan 
tvättar jag bort tejpresterna på dom resterande 2 plåtarna. Äter samma mat som tidigare 
dagar, den är fortfarande god och inte för onyttig. Har nu klarat 3 dagar utan godis/snacks/
läsk och känner mig lite som en tjockis på rehab som ens reflekterar över detta. Känner mig 
i övrigt peppad och lycklig av att vara här och att få komma igång. Kom på mig själv med att 
gå runt i verkstaden och bara lé. Det var längesedan det kändes så. En bra känsla att skapa 
sin egen mening.



Torsdag 24/8-2018, Dag 7 i Ö-vik
Har haft pendlande ångest dom senaste dagarna. Först hade två av mina större plåtar inte etsats nog. 
En av dom knappt alls. Till nästa gång jag åker på residency får jag vara mer noga med att vara helt 
förberedd så en kan börja trycka med en gång en kommer upp. La på en akvatint och etsade med 
järnklorid som fanns att tillgå. Lite fusk, men vafan. Köpte pulverharts till akvatinten i en musikaf-
fär.  Kul när saker har olika användningsområden. Det är tydligen vanligt att använda harts till 
Fioler. Jag har prokrastinerat rätt mycket och fick i något slags infall för mig att kontakta ett lokalt 
plåtslageri, för att kapa upp  mina plåtar i flera mindre delar. När plåtarna väl stod där på pirran 
så fick jag kalla fötter. Jag gillar verkligen idéen med hur en stor bild blir portabel och mobil. Lite 
likt ut- och invecklandet av ett tält. En flexibel neccessitet(stavning?). Som hur jag också hittat mer 
praktiska och flexibla etskar. Men det är också något som händer när en jobbar/har möjlighet att 
jobba med en ovanligt stor plåt.  Det vore också fint att få fler färger i ett tryck. Vill jag vara monu-
mental/pompös/episk eller mobil och dekorativ?  Har åstadkommit 5 bra tryck av den plåt jag gillar 
mest. Det tar tid men blir bra. Väldigt glädjande att den automatiska jumbohögtryckspressen även 
kan köra etsningar.



Tisdag 28/8 2018
Börjar arbetsdagen med att skriva. Någon sorts självpepp? Ivf inte prokrastinering. Jag har i dagar-
na tryckt up 5-6 exemplar av dom 2 större plåtar jag haft med upp. Nöjd över färgerna jag blandat 
till.  Under gårdagen lastade jag hur som plåtarna på en pirra och gick 1,5 km promenad till ett 
plåtslageri som jag tidigare varit i kontakt med. Här fick jag utan kostnad hjälp att tudela mina 
plåtar i metallsaxen som fanns tillstäds. Dom båda, numera fyra till antalet, plåtarna känns nu mer 
resvänliga och mindre otympliga. Idag skall jag börja trycka dom med 2 olika färger per tryck. Det 
blir ärgad koppar/turkos och svart på den ena, och rostad kopparorange samt den gröna på den 
andra. Hoppas att det går bra och att jag får till iaf 10 bra tryck dom kommande 3-4 dagarna. Mina 
tryckpapper börjar nämligen sina, men 14 papper har jag skärt till under gårddagen så detta ska 
nog gå vägen. Igår var det fint väder så jag tog en arbetspaus för att begé mig upp på det närliggande 
Varvsberget. Fick svindel av att gå i trapporna till hopptornen, men njöt  av den vackra utsikten mot 
kustsidan till. Vackert med både lågfjäll, kust samt industrier inom samma synfält. Fann en stomme 
på toppen som jag misstänker ämnad för flaggstång. Kanske hade jag kunnat ta hit min vindsnurra? 
Det blåser så himla mycket och ofta här i Örnsköldsvik. Har börjat tänka mer och mer på vinden 
som ett återkommande tema i mitt projekt. Gillar tanken om stormens/orkanens öga. Kanske kan 
bli titel/grund för min solo eller uppsats.  I ögat är det nästan ingen nederbörd eller vind (ofta moln-
fritt). Ett ödesmättat lugn? 
”Det är samma princip som när vi ser ett cykelhjul som rulla. Inne i hjulets mitt är det inte mycket 
fart, men ju längre ut mot ekrarna vi  tittar, desto större är farten”
När jag har etsat med järnklorid här uppe så har jag fått vissa förnimelser/flashbacks. Doften av rost 
borde ju ge en en dålig vibb(?). Men jag dras tillbaka till min Mormors sommarställe i Värmland. 
Boden med rostiga gamla trädgårdstillhyggen, klykorna till roddbåten och bensindunkar. Jag har 
mina misstankar att det är i kombination med användandet av den oljebaserade tryckfärgen som 
betingningen uppstår/fulländas.

Vindkraftverk fungerar som en lifesupport för ett systemskifte som vi, människorna och vår ut-
veckling av levnadsmönster och exploatering av resurser och fossila bränslen, har manat fram.  Vi 
hade aldrig stått vid den här punkten om inte vårt initiativ att automatisera all vår produktion och 
den industriella revolutionen ägt rum.  Finns det något Satanistiskt över även dessa stora metalliska 
vindsnurror? 

Satan har i Blakes universum en tredelad roll, samman med Rintrah och Palambron, att leda männi-
skan genom dom olika stegen av livet, för att bidraga till den stora skörden.  Vilket i sig är metaforen 
för mänsklighetens fortsatta varande och eviga cykel. Satans roll är den av en väderkvarn(mill?) som 
har i uppgift att  särskilja dom olika stadierna i människans liv. (Skilja agnarna från vetet? ) Särskilja 
födsel och död, själv från kropp, ångdom från ålderdom osv.  Problemet är bara att Satan får i någon 
sorts Hybris för sig att han kan ta sig an Palambrons roll,  brukandet av Harven. Harven har i up-
pgift att avgöra människans själslivs duration, och därmed själens död / slutdestination. Det är när 
Satan tar på sig dom här lite väl stora skorna som universums åker och all balans rubbas. Frågan 
är om inte även denna del av Blakes berättande kan härledas till  hans skepsis inför den stundande 
Industriella revolutionens snedsteg och totala hybris? ågorlunda värdig frågeställning gällande mitt 
projekt inför morgondagens feedback.n. Tvättat mig på toalett och bytt till någorl







Blake verkade och existerade i ett prekariat, i sin roll som konstnär,grafiker och 
poet. Han hade föga succé med sitt måleri jämte sina samtida kollegor.  Under hans verksamma 
år rådde det en vilja bland utbildade grafiker och kunniga att hitta ett alternativ till den typograf-
iska tryckmetoden som brukades för boktryck. Att använda typfonter i metall där varje bokstav 
behövde monteras av och på och perfekt passas i högtryckpressarna som fanns tillgängliga på den 
tiden (automatiserade Heidelbergpressar osv), ansågs väldigt omständiga och tidskrävande av 
industrin.
I en dröm träffade Blake sin bror Robert, som ett par år tidigare gått bort. Sagda broder ska ha 
tipsat honom om en grafisk metod som kom att prägla hans konstnärsskap många år framöver. 
Denna metoden gick ut på att både bild och text tecknades direkt på samma kopparplåt, med ett 
bläck som stöter ifrån sig syran som plåten senare etsas i.
Plåten skall sedan etsas så pass länge att den tecknade ytan står upp och är mottaglig att hålla 
färg, men utan att färgen sätter sig  i dom etsade partierna. En etsning som fungerar likt ett hög-
tryck med andra ord. I dagsläget hade en kallat det för ett viskositetstryck eller reliefetsning. I 
denna tekniken tryckte han sedan flertalet böcker med sin egna bild och text i sitt hem tillsam-
mans med sin fru Catherine. Metoden blev ett sätt för Blake att vara livegen och kunna producera 
samt självdistribuera sin poesi och bildvärld utan att ta hjälp av typografer.  I både produktion 
av bilderna, texten, tryckandet och distribuerandet är Blakes konstnärliga hand närvarande.  Det 
fanns för Blake något andligt i allt detta. Den här obsessivenessen kring produktion och närvaro 
skapar en väldig aura runt hela hans konstnärsskap, men jag tycker även att det kan härleda oss 
tillbaks till konklussioner om hans föreställningar om dåtida förändringar.

I was in a Printing house in Hell & saw the method in which 
knowledge is transmitted from generation to generation. 
In the first chamber was a Dragon-Man, clearing away the 
rubbish from a caves mouth; within, a number of Dragons were 
hollowing the cave, 
In the second chamber was a Viper folding round the rock & the 
cave, and others adorning it with gold silver and precious stones. 
In the third chamber was an Eagle with wings and feathers of air, 
he caused the inside of the cave to be infinite, around were 
numbers of Eagle like men, who built palaces in the immense cliffs. 
In the fourth chamber were Lions of flaming fire raging around 
& melting the metals into living fluids. 
In the fifth chamber were Unnam’d forms, which cast the metals 
into the expanse. 
There they were reciev’d by Men who occupied the sixth 
chamber, and took the forms of books & were the arranged in libraries.

- William Blake (Marriage of Heaven and Hell , Plate 15)



Stockholm
Varit iväg till Jula i Kungens Kurva för att införskaffa kullager till vindturbiner som jag har tänkt 
bygga. Stommen kommer bestå av vägpinnar som jag hittat ett 6pack av i korridoren på min sko-
la.  6 st ska forma en rektangulär ”ram” med en mittpunkt som är fäst i kullagretsmitt på något vis. 
Pinnarna ska böjas i bågform med hjälp av en värmepistol har jag tänkt. Sedan ska en pressenning 
fästas likte ett segel(eller en måleriduk) över den sk ramen. Det kommer se ut som ett snurrande S 
ovanifrån om det gör bilden klarare. Köpte även ett skjutmått och en tång på Jula. Det känns som att 
90% av mitt material inhandlas på Jula, Clas Ohlsson och Biltema. Jag älskar det. 
Allting på dessa butiker har väldigt tydligt en funktion.  Det känns intressant på något sätt att leta sig 
fram till vad för funktionellt objekt/verktyg som kan enhancea mitt dunderflummiga konstnärliga 
projekt. Och det är skitskitjobbigt när någon frågor vad jag letar efter/är på jakt efter.  Det finns al-
drig ett svar på det som inte innefattar en lång beskrivning av det jag letar efters eventuella funktion. 
Stor vikt på eventuella. 
Går även förbi Jysk för att jag spillt nån drink på mitt lakan hemma och fläcken har inte gått bort 
med vanish. Har eg inte tid men glädjer mig åt att lakanet var billigt.
Unnar mig att promenera från Kungens Kurva till Konstfack då jag aldrig gjort detta och jag har 
någon sorts manisk nyfunnen hurtighet i mig. På vägen passerar jag en Stadsmissionen second 
hand och tänker att här har jag aldrig varit. Så jag tittar in och får viss panik över att se folk gräva 
i klädhögar då kläderna är prissätta efter hg. Det är billigt då antar jag? Men orkar ej gräva. Går en 
helt ok prom där jag passerar mkt Slånbärsbuskage som tråkigt nog placerats längs motorvägen.  
Slånbär är så jävla blå och  fina.  Det slår mig(haha) att dom kanske placeras längs motorvägar så 
ofta för att dom inte är så bra att äta råa. Kanske för att barn inte ska lockas att ta av dom? 
I skogen efter Hägerstensåsen inspekterar jag en hagtornsbuske (eller träd?) och min vän Jim tittar 
fram med en cigarett i handen. Han är också ute på promenad men plockar inte bär. Vi slår följe till 
Konstfack och pratar lite om hans kommande uppsats.  Jag får väldigt lite gjort i ateljén idag. Testar 
om kullagren jag köpt passar på vägpinnarna, det gör dom typ. Jag får lösa det.  Äter mat, ringer 
några viktiga samtal och lånar en dator som jag sedan börjar skriva den här texten på.  Åker hem 
och skriver och tar lite för många pauser, energin gick lite ur mig efter den långa promenaden tidig-
are idag.



Att hitta ett fungerade kar att etsa i blev snabbt ett problem, då plåtarna som skisades upp  i  min atel-
jé började komma upp i skala 70 x 100 cm. 

Det fanns en kille som under mitt första läsår gick i klassen över mig, som jag visste hade en stor bil. 
Så jag  övertalade honom att köra mig till en avlägsen lagerlokal i utkanten av Södertälje för att köpa 
en stor vit plasttank (brukar användas på bondgårdar och liknande). Denna tank skars ned till 2 kar 
som kunde användas för kopparplåtar  så stora som 1 kvm.  Karen visade sig efter viss tids bruk osta-
bila och plasten inte robust nog för att hålla den elektrolytiska vätskan på plats.
Baserat på forskning jag gjort under mina yngre dagar, tänkte jag kanske att jag kunde hitta en prak-
tisk lösning om jag skannade igenom några platser som säljer redskap för hydroponisk odling av 
grönsaker.

Sagt och gjort; jag la en order på “residuetrays” för hydroponisk odling. Dessa kar brukar användas 
som livline om någon av vattentankarna i en hydroponisk setup skulle gå sönder. Karen är då ett 
extrakar runtom som fångar upp allt vatten och hindrar en ev. vattenskada  i ens lägenhet. För att 
göra beskrivningen mer visuellt slående: De ser ut som stora svarta babypoolar. Perfekt för förvaring ,   
snabb montering och demontering.
Ganske snarlikt hur ett tält fungerar.

För att kunna trycka ut de stora kopparplattorna, behövde jag resa till en stad som hade engrafikverk-
stad med en tillräckligt stor tryckpress.  Jag började resa till Örnsköldsvik, ca 6-7 timmar bort med 
tåget från Stockholm. I Ö-vik fanns det en KKV som hade en tryckpress som mäter c:a 125 x 280 cm.  
Att resa med stora plåtarna blev mer och mer opraktiskt. Så jag började choppa upp dom i mindre 
delar och mönster. 

Att göra det extremt opraktiska, lite mindre opraktiskt har på något sätt blivit allt mer en grundläg-
gande kärna i min praktik.







Blaiken vindpark ligger på gränsen mellan Storuman och Sorsele kommun i Västerbotten. 
Blaiken är inte bara en av norra Europas största vindkraftparker med 99 vindkraftverk och 
en årlig produktion av vindkraft motsvarande 161 500 lägenheters årliga elanvändning, 
det är också en av de första i arktiskt klimat.

Området i Blaiken har mycket bra vindförhållanden för att producera vindkraft, med en 
medelvind på 7,5-8 m/s. Dessutom har det varit enkelt och kostnadseffektivt att ansluta 
vindkraftverken till det nationella stamnätet då det finns en vattenkraftstation i närområ-
det.

Blaiken är ett kallt, blåsigt och isigt område vilket ställer höga krav på teknisk utrustning 
och avisningssystem. Vindparken är klassat som demonstrationsprojekt och har beviljats 
ett bidrag på 15 miljoner kronor av EU:S ramprogram NER, som främjar förnybar energi 
och utveckling av nyteknik. Det innebär att andra aktörer inom industrin kan åka till Blaik-
en och ta del av våra erfarenheter. 

Blaiken vindkraftpark i siffror
99 vindkraftverk
Installerad effekt på 247,5 MW
Skellefteå Kraft äger 85% och Fortum 15% av Blaiken vindkraftpark
Årlig produktion ca 714 GWh vindkraft
Bidrag på 15 miljoner euro från NER300
Skapar 32 årsarbetstillfällen
100 meter tornhöjd i etapp 1 och 2, 90 meter tornhöjd i etapp 3 och 4
Rotordiameter 100 meter i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4
Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år’

(källa: Fortums hemsida)

Blaiken





30/12 2018
Min dag har spenderats på tåg norrut, till en stad där jag spenderade en del tid som ung.  Till-
sammans med en grupp människor jag lärt känna via min konstnärliga utbildning har vi rest hit, 
för att besöka en av dom skogar som under sommaren brunnit kraftigt. Min packning är lite i 
överkant och väger alldeles för mycket.  Detta då jag tänkt att vi kommer spendera en hel del tid 
utomhus, och att det bör vara kallare uppe i ”Norrland”.
Det känns en smula skämmigt att jag har med mig så pass mycket. Innan vi är framme i Gävle 
för vårat första tågbyte så hinner jag äta en medhavd matlåda, på något sätt känns även detta 
lite skämmigt. Under en tidigare exkursion med skolan så  har jag kastat lite av en gliring mot 
en medstudent för att denne haft med sig en medhavd macka på ett Kafé som hör till en större 
konstinstitution.  Väldigt onödigt och något som lite har hängt kvar varje gång jag försökt ha 
en konversation med denna.  Som en skam att jag skammat någon, för något som eg är ganska 
normalt(?). Att  vara väl förberedd tordes väl ändå vara en dygd? Under vårat byte i Gävle känner 
jag mig rastlös. Jag ser att det är färg på et tåg en bit bort och går dit för att fota graffitin som är 
målad på tåget. Alltid skönt att ha ett sidointresse som kan hjälpa en fördriva tiden.  Väl på tåget 
till Ljusdal så får jag lära mig av en medstudent hur man spelar Backgammon. Jag har lite svårt att 
förstå hur man ska tänka rent strategiskt. Min medstudent misstolkar detta som att jag inte tycker 
att det är kul med Backgammon. Väl framme i Ljusdal så går vi för att äta på en Kinakrog när 
stationsområdet, då dom förmodas ha både vegansk och glutenfri mat. 
Min mat är starkare än vad jag väntat mig. Efter maten vill David, en medstudent, ta en prome-
nad och hämta lite luft. Jag säger att jag gära hänger med.  Ingen av oss har med mobiltelefon eller 
klocka. Jag tänk er att nu tror alla i gruppen att vi ska gå iväg och röka hasch eller något. Vi går 
ner mot vattnet, och vidare ned mot platsen där det gamla sågverket en gång låg. David frågar ut 
mig om min bakgrund i staden, och om staden i allmänhet. Jag berättar om hur jag och min ena 
kusin brukade resa hit som tonåringar, för att hälsa på vår andra kusin. Att vi brukade måla graf-
fiti och röka hasch på sågverket. Jag visar åt vilket håll min kusin bodde då, innan han flyttade 
ner och började gymnasiet i Göteborg. Sågverket är idag jämnat med marken. Det är en väldigt 
stor yta som står tom alldeles vid sidan om timmervagnarna vid tågspåret. Några husgrunder 
med graffiti på står kvar. Även några lerdyner med växtlighet, ett större hus samt ett elskåp som 
några bekanta har fått dekorera med en laglig muralmålning. Jag föreslår att vi ska klättra upp 
på en av dynerna, för at få viss överblick. Det är halt, och väl uppe på dynen är det många oklara 
gropar, som är svåra att bedöma djupet på. Det är mörkt ute. David säger att han har dålig bal-
ans och vi går ner från dynen utan att utforska den överdrivet mycket. Det hade varit jobbigt om 
någon av oss gjort sig illa, fastnat på något sätt.
När vi kommer tillbaks till kinakrogen är ingen orolig över vart vi har varit.  Våra kläder är lite 
leriga och jag tänker att det är lite pinigt. Vi tar en buss till campingen där vi skall övernatta. Sent 
på kvällen efter att vi installerat oss i stugorna går vi ner till den närliggande forsen för att lyssna 
på ljudet och lysa efter saker med våra ficklampor.  Det är väldigt fint och stillsamt.  En person i 
gruppen som jag börjat umgås lite mer med den närmsta tiden går  längre än alla andra in i sko-
gen med sin ficklampa. Detta gör mig lite orolig, men jag måste återigen påminna mig själv o att 
inte drabbas av panik. Allt blir bra bara man inte drabbas av panik.



Andra dagen går vi i grupp mot trädet där blixtnedslaget skall ha skett, som förorsakat branden. Vi 
har tur med vädret, det är nära inpå vindstilla. Vinden kan göra så att träd som är halvt nerbrunna 
kan börja knäckas och falla. Detta vill vi undvika. Jag förvånas av hur många av träden som inte 
har brunnit enda upp till trädkronan.  Branden skall främst ha spridits sig markvägen. Vi ser därför 
väldigt lite småkryp och liknande i skogen. Marken är kolsvart så gott som överallt.  Jag försöker 
att inte fotografera alltför mycket då jag har dåligt med batteri på både kamera och mobiltelefon. 
Jag fascineras över dom mindre, igenfrusna vattendrag vi passerar. Dom tycks ha frusit  märkligt i 
etapper, med små bubblor som tränger igenom lagrena vilket ser väldigt vackert ut.





I must create a system or be enslaved by another mans; I will not reason and compare: 
my business is to create

-William Blake (Jerusalem: The Emanation of the Giant Albion)



Sent i Mars 2019
Efter en intensiv 3 månaders period av konstant arbete och tryckresor till Örnsköldsvik, så har jag återvänt 
till Stockholm för att visa upp mitt konstporjekt i utställningsform.
I samverkan med min klasskamrat Leo har vi på distans försökt dela upp hur disponerar våra respektive 
ytor i utställningsrummet Vita havet, Konstfack. Det tunga arbetet med plåtarna har gett mig ryggsmärtor 
och mina ben känns svaga. All stress har gjort att jag även sviktat  i min kommunikation med min utställn-
ingskollega. Jag kommer fram med nattåget 06:37 en regnig Söndag. På Torsdag är det vernissage. Den här 
dagen kommer att bli lång. 
En av dom första grejjerna jag gör efter att jag droppat av min enorma packning (160 cm högt rör på en pirra 
samt fjälryggsäck med plåtar), är att jag lyckas låsa mig ute i skolans trapphus, givetvis är även min jacka 
utelåst.
Lyckas efter en timme få tag i en skolkamrat som är på väg till sitt jobb som ligger nära skolan, och lyckas 
låna hennes skolnyckel. Sedan nappar jag några timmar fram till lunch pga bristfällig sömn i sittkupé på 
nattåget.
Åker och kikar Master 1:ornas utställning på Konsthall C i Hökarängen då det är sista dagen den är öppen. 
Skönt att filtrera bort den egna stressen med lite konst av andra människor.
Jag hinner med att hitta 2 arbetsbord utanför träverkstaden som jag packar upp min tryck på.
Dom behöver ligga i press över natten innan jag kan börja hänga dom. Nära skolkafeterian hittar jag en drös 
gamla ex av något livsstilmagasin. Dessa får agera vikt och jag lägger dom över mina kära tryck. Kulörer på 
tidningens omlsag matchar lite ironiskt två av mina mindre blad, och jag kommer senare besluta att ha med 
tidningarna sublimt placerade bakom trycken. Jag bråkar lite med tidigare utställare om att dom spacklar 
bristfälligt och får nästan genast dåligt samvete över mitt agerande. Åter igen måste jag påminna mig själv 
om att inte drabbas av panik. 
4 matvagnar med prylar körs ner från 4e våningen där jag har min atelje, så nu är allting i utställningsrum-
met. Dom första dagarna av hänging stör jag mig på hur långsamt allting går, men förösker tänka att tids nog 
blir det klart. En person som jag börjat träffa ganska regelbundet kommer och hälsar på från en annan stad 
den tredje dagen. Under hängningsarbetet är jag så uppe i hur allt ska bli och fungera och hinnas med, att 
jag verkligen underprioriterar att umgås och ge tid till den här personen. Det gör mig väldigt vemodig och 
ledsen.  Ska det verkligen vara så svårt att vara närvarande i både sin konst och privatliv på samma gång?
Min handledare är närvarande dagarna då vi hänger och även om vi munhuggs lite om vissa detaljer så är vi 
nog eniga om att placeringen av objekt från platsen såväl som processen, måste varvas med tryck i en sådan 
komposition så att det betraktaren tvingas runt i ett ständigt upptäckande av hur saker hänger samman. Ny-
fikenheten och energin som uppstår i upptäckandet av ett okänt landskaps ska speglas även i installationen, 
det känns viktigt.. När vernissagedagen kommer är jag totalt slut i kroppen. Inpå minuten då vi öppnar står 
jag och placerar ut texter och målar över spackel. Och när folk väl börjar komma kommer energin tillbaks 
i mig. Jag springer fram och tok ocbh pratar med folk, fixar och donar. Det flyter på bra och det kommer en 
del folk. På Lördagen, sista helgen vi har utställlningen öppen, får jag ett SMS. En gallerist som vi försökt 
få till att besöka utställningen har svarat och kanske kommer. Det är viktigt att öppettiderna hålls. Då det 
krävs en blip-nyckel för att komma in i byggnaden så har vi tidigare helg haft en lapp med våre respektive 
telefonnummer vid entrén. Den är bort a när jag kommer fram, och jag börjar leta febrilt efter skyltmaterial. 
Både penna och papper finns på ateljén, men jag finner ingen tejp. Jag har i min installation för utställningen 
med en oupppackad silvertajp med sliten förpackning. Den har varit med på mina tidigare resor men aldrig 
kommit till användning. Nu behövs den. Det tar emot att ta bort förpackningen, och tejpen har givetvis på 
något galet sätt smällt fast i förpackningen och jag får inte ut den. återigen får jag inte drabbas av panik. JAg 
får till slut ut den och lappen kommer upp. Efter två timmars vaktande utan gäster kommer Leo, min klass-
kamrat och är orolig för att han inte såg någon lapp. Jag går ut och kollar, och lappen sitter kvar. 
Leo gör likväl en ny, mer tydlig skylt med större bokstäver. Dagen fortlöper, och ingen gallerist kommer 
förbi.
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