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D
et nya året rull-
lade snabbt igång 
och helgerna sveptes 
hastigt bort. Varda-
gen är sedan länge 

tillbaka, tågen försenade. Mitten 
av januari. Elfel i Hallsberg, allt är 
som vanligt, men ändå inte. I de 
där mellanrummen uppstår det 
oväntade. Vi står på rad i Deger-
fors; 57 strandsatta personer och 
tittar ner i våra telefoner. Kylan 
är rå och fuktig. Klockan börjar 
bli mycket och bussen dyker inte 
upp. 

En sopbil kommer körande och 
en kvinna skämtar om att vi änt-
ligen blir hämtade. Några börjar 
skratta.

Främlingar börjar prata med 
varandra. Vi står där i mörkret 
utanför stationen med fallerade 
planer, förenade i samma osäkra 
tillstånd. Minuterna går och vissa 
blir alltmer irriterade och börjar 
beklaga sig. Jag suckar men kom-
mer sen på att jag inte har någon 
särskild tid att passa, att det inte 
gör så mycket om jag blir en eller 
fyra timmar sen. När bussen änt-
ligen kommer tar jag upp min bok 
och bestämmer mig för att svälja 
all irritation, ta tillvara på tiden i 
stället. 

De senaste veckorna har jag 
bara varit på en plats; Värmland. 
Upplevt det monotona, upprep-
ningarna. Vardagen. Och lärt mig 
att tycka lite mer om den. Insett 
att ju mer ordnat det är runtom-
kring, desto mer utrymme åt det 
fria. Att vara kreativ och fri och 
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samtidigt ordningsam är ingen 
motsägelse. Skillnaden är kanske 
hur vi reagerar på kaos. Om vi är 
beredda att hantera det eller om 
allting rasar om ordningen rubbas 
minsta lilla. Det monotona och 
rutinerna kan vara en rädd-
ning och nödvändighet för ett 
överkänsligt psyke. Utan några 
fasta ramar är det lätt att helt rasa 
igenom och förlora fotfästet. Att 
leva i ett konstant äventyr där 
varje dag är den andra olik kan 
vara fantastiskt, men att vakna 
och veta precis vad man ska göra 
kan också vara en befrielse. 

På bussen läser jag Mikael Pers-
brandts självbiografi om hur han 
i jakten på att känna sig levande 
genom droger, ständiga kickar 
och otrohetsaffärer helt rase-
rade sitt liv. Livrädd för den grå 
vardagen eller att kvävas i en par-
relation. Hur han gick ut i kylan 
en jul och stod utanför fönstret 
och betraktade sin familj, som 
om de var främlingar och han inte 
hörde till. Oförmögen att delta i 
den så kallade vardagen, ritua-
lerna. Och hur han nu helt ändrat 
inställning, slutat med sprit och 
droger. Känslan av utanförskap 
finns kvar, längtan efter att leva 
intensivt. Men ett annat fokus och 
utan flykten som metod. 

K
anske drömmer de 
flesta ibland om att 
bara lämna allt och 
ge sig ut på ett även-
tyr, som den desillu-

sionerade hemmafrun i Marianne 
Faithfulls låt ”The Ballad of Lucy 
Jordan”. Hennes längtan efter fri-
het; att åka i en öppen bil genom 
Paris och känna den varma vinden 
i håret. Och insikten att det aldrig 
kommer hända. 

“At the age of thirty seven
She realized she’d never ride
Through Paris in a sports car
With the warm wind in her hair”
Jag tänker på alla drömmar 

som inte uppfylls. På alla planer 
som aldrig kommer genomföras, 
hur det mesta aldrig blir av. Och 
vad som är någons frihet kan 
vara någon annans fängelse. För 
vissa är staden total frihet, för 

andra bilden av isolering, att bo 
i en låda ovanpå andra. För 

vissa är livet på landet i ett 
hus med naturen alldeles 
utanpå frihet medan det 
för andra är instängt och 
kvävande. Någon äskar sitt 
9-5 jobb, medan andra bara 
ser det som en avräkning 
till semestern. Vissa älskar 
friheten i att driva eget 

och bestämma över sina 

Om vardagen 

arbetstider själv medan andra får 
ångest av att sakna sammanhang 
och vara utlämnad åt sitt öde.

”Eran” en serie på SVT beskri-
ver punkscenen och det svenska 
samhället mellan åren 1976–84. 

Om känslan av ”revolution, för-
vandling och inre elektrifiering”. 
Att befria sig från det vardagliga 
fängelset, stå utanför, provocera 
och ifrågasätta rådande normer. 
De som vill leva intensivt och 
fullt ut, vad de nu innebär. Ett liv 
långt från 9-5 och ekorrhjul. Total 
frihet. Utanförskap. Vi och dom. 
På fasaderna spreds budord som; 
”Morgondagen inställd på grund 
av ointresse”. 

J
ag älskar det befriande i 
att inte bry sig för mycket 
om vad andra tycker, att 
gå sin egen väg, det upp-
roriska, bejakandet av det 

annorlunda, det udda, det skeva, 
det som inte passar in. Ett sätt 
att förhålla sig till livet. Men det 
fanns en annan sida också, med 
droger och våld och totalt mörker.

Utmaningen är kanske att 
försöka leva på ett sätt så att man 
skulle kunna tänka sig att leva om 

sitt liv och återuppleva den dagen 
exakt som den var. De flesta lever 
med 9–5-jobb, villa och Volvo. 
Men inom systemet kan vi också 
utforma vår egen frihet. För hur 
vi än gör så blir vi kanske aldrig 
riktigt fria. Hur ska vi kunna vara 
rebeller och stå utanför när vi 
samtidigt är del av ett kapitalis-
tiskt system? Den fria marknaden. 
En tjeckisk konstnär jag träffade 
på en middag berättade att han är 
anarkist, han tror inte på system 
och lagar, på skatter utan vill leva 
helt fri från allt, inte minst från 
ett trist familjeliv där barnen ska 
köras till dagis varje dag. Men 
samtidigt har han en dyr lägenhet 
och sportbil och statliga stipendi-
er och skulle inte kunna tänka sig 
att sänka sin levnadsstandard.

Nu sitter jag på Arlanda och 
planet är tre timmar försenat. Det 
är första gången på länge som jag 
reser iväg, men jag längtar egent-
ligen inte bort. Jag längtar till de 
dagliga rutinerna, till vardagen 
med alla dess nyanser av grått och 
ständiga överraskningar.
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”Vissa älskar friheten i att driva eget och bestämma över 
sina arbetstider själv medan andra får ångest av att sakna 

sammanhang och vara utlämnad åt sitt öde.”


