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Hej PJr Thiirn, ftirfattare, poet, musiker; kan du beritta nigot om

ditt liv?

Jag ar 32 ir och fciddes i Uddevalla pi vdstkusten. Studerade
pi universiteten i Lund och Linkciping efter gymnasiet.
Gjorde under samma period fanzinet Storno (som i huvud-
sak handlade om experimentmusik och mig sjiilv (det sjiilv-
biografiska uttrycket var mycket dominant i fanzinescenen
under slutet av nittiotalet). Skrev under en tid ddrefter
surrealistisk poesi och identifierade mig starkt med den
franska surrealistrcirelsen. - 01 flyttade jag till Stockholm

och blev brevbirare (fcirst var jag anstdlld av bemannings-
fciretaget Logistic Centre och di gjorde jag den konceptuella
antologin Kandiscr som jag har delat ut posf till (ddr ett
antal rkdndisarr< bidrog med texter och bilder ochjag skrev
bittra betraktelser om arbetet som brevbdrare)).

Vid sidan av sysslade jag med performance. Bitvis linga

arbetsintensiva verk, exempelvis rEtt tvingsarbeterr (ddr
jag grdvde ett dike och fyllde igen det och grdvde upp det
igen) och senare verk som blev ett slags multimediala
uppldsningar. Under - 03 samarbetade jag i huvudsak med
Ambjcirn Johansson. I duon Ampere silde vi vira rcister till
hcigstbjudande i EMU-valet och rekonstruerade Jan O Karls-
sons krdftskiva. Samma ir brirjade jag skriva igen elter tvi
irs uppehill och hittade det idiom som jag fortfarande ex-
ploaterar idag. Dessa texter anvdndes i installationen/kas-
setten Fcilj bara anvisninsorna. Vid den hdr tiden sig jag

mig pi ett tydligare sdtt som en del av konstscenen snarare
dn litteraturvdrlden. - 05 blev manuset till min andra bok,
En kvrill inbillade jag mig att jag var psykiskr sjuk, refu-
serat av Bonniers och jag bestimde mig fcir att ge ut boken
sjdlv. Denna bok dr en tdmligen konventionell novellsamling
om fcirvirrade existenser. Sedan dess har jag givit ut en rad
bcicker under nigra fAir: lnventeringen (som dr ett slags in-
venteringslista, men samtidigt en berdttelse om inventera-
ren), Mufotioner av Anna-Greta Leijon (d;ir jag samlade upp
ett antal texter frin tidskrifter och uppldsnin garl, Din vcin
datamaskinen (som dr en matrisroman ddr jag utgir ifrin
en dator och dess funktioner och via funktionerna skriver
jag berdttelser) och Tidsstudiemannen (som dr en mycket
kort roman om en tidsstudieman ddr jag fcirsriker beskriva
konflikter inom arbetslivet (mina frdmsta inspirationskdllor
till denna bok 5r mitt fiire detta arbete som brevbdrare och
civilingenjcirs-tidskrifter frin trettiotalet). Nigot som jag
sjdlv tycker dr utmdrkande med mitt skrivande Hr en kom-
bination av posiproduktionsmetoder (nerklippning, ready
made, remix) och ett associativt berdttande.

Parallellt med skrivandet gcir jag ytterligt ofta upplis-
ningar. Vid sidan av detta har jag de senaste iren bcirjat
spela elektronmusik solo och tillsammans med bland
andra den danske datormusikern Jakob Riis och gitarristen



Anders Lindsjri i Riis/Lindsjti/Thtirn och tillsammans med

datormusikern Ola Stahl, skivspelaranvdndaren Carl Lindh

och poeten Peder Alexis Olsson i Tre Advokater (fcir nigon

vecka sedan tolkade vi paragrafen om Allmdnfarlig cideliig-

gelse som sinustoner). Tillsammans med konstndrerna Leif

Elggren och Marja-Leena Sillanpdd har jag gruppen Tredje

Statsmakten d1r vi genomfdr linga perlormance som jag

brukar beskriva som en avantgardeversion av Hylands

Hcirna.

Det du sdger utmdrker ditt skrivande, och kanske ocksi din konst,

var utmirkande fiir mycket av det som kom pi femtio- och sex-

tiotalet i Sverige; Ake Hodell, Oyvind Fahlstriim och Erik Beckman

fijr att ndmna nigra av ftiretrddarna. Har de haft betydelse fiir
dig?

Hela den tidens uttryck (happenings, performance, John

Cage, konkret poesi och den konceptuella konsten) har varit

viktig fcir mig. Hodell och Fahlstrcjm har inspirerat med sina

politiska och grdnsciverskridande praktiker. Ndr jag liiste

Erik Beckmans Kameler dricker vatten fcirstod jag att prosa

kan konstrueras pi mycket okonventionella siitt. (Jag hade

ldst Joyce, Robbe-Grillet och Burroughs etc. men det hdr

slog hirdare pA nigot vis, kanske frir att det var situerat i
en svensk kontext.) Hans matrisbaserade prosaarbeten har

varit veldigt viktiga fcir i synnerhet Inventeringen och Din

vdn datamaskinen. Fahlstrcims radioverk Fdglar i Sverige,

(diir bland annat artificiella sprik fcjrekommer och tydligt
performativa drag) och andra text-ljud kompositioner har

breddat min blick fcir den auditiva sidan av litteratur.

Ibland kan jag dock bli trcitt pi den nostalgi som finns

kring konkretismen. En nostalgi som gcir att man inte

ser den verksamhet som finns idag och som i hrig grad

cjverskrider sextiotalspoeternas verksamhet. De konkreta

poeterna gjorde ocksi ett stort misstag di de inte upprdtta-
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de nigra alternativa ndtverk i stcirre skala (fcirutom Hodells

fcirlag Kerberos kom si gott som alla deras diktsamlingar
ut pi Bonniers) eftersom de stora fcirlagen vdnde ryggen it
dem di deras experimentella texter omvdrderades (dven

av dem sjdlva i viss utstrdckning) i samband med politise-

ringen av kulturen i slutet pi sextiotalet.

Pi vilket sltt menar du att dagens poeters verksamhet ijverskri-

der sextiotals-poeternas?

Med poeterna si menade jag specifikt kretsen kring OEI.

Ofta avfdrdas den kretsen pi ett enkelt sdtt som post-

konkretism. Sjdlv tycker jag att det finns en stcirre bredd,

ett ndrmande till en konceptuell konsttradition och det

utvidgade fdltet, en starkare medvetenhet om typografi
(som delvis kan fcirklaras med att dagens poeter anvdnder

datorer och DTP-utvecklingen), ett intresse fcir psykologi, ett

anvdndande av ett atminstone bitvis tydligt sjdlvbiografiskt

uttryck och ett mer omfattande experimenterande med kol-

lektivt skrivande.

Delvis beror givetvis det hdr tematiska och metodmds-

siga civerskridandet pi att det finns minga fler poeter med

sina unika modus i kretsen kring OEI in i sdg SVISCH-grup-

pen. Men det viktigaste skilet tror jag dr OEl-redaktciren

Jonas (J) Magnussons oerhcirda introduktions- och ijversdtt-

ningsverksamhet som inspirerar till sivdl nya teoretiska
som praktiska perspektiv.

Det finns ett stindigt samlande, tidtagande, uppstaplande, upp-

rdknande, nedrdknande, avrdknande i dina texter. Du fiirvandlar

ord till sinustoner och datorfunktioner till ord, skriver pi tid och

bygger biicker pi talserier. Det pdrthiirnska ftirhillandet till listan:

kan du kommentera det?

Exakt vad det dr som 5r lockelsen i listan har jag svirt
att redogcira fcir. A ena sidan listan i sig sjiilvt (som objekt)

med pauseringen som bide binder ihop och avskiljer. Pi
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en metanive finns det ocksi nigot kijligt (men ocksi djupt

mdnskligt) med listan. Det dr en vilja att ordna hela den hdr

kaotiska tillvaron till ett fetal fasta punkter. Vad det gdller

konverterandet mellan text till ljud och datorfunktioner till
ord sA handlar det mer om ett intresse fiir civerklivandet

mellan olika mediaformer och en vilja att linna en ma-

tris som dr sa vidcippen som mcijligt, ungefdr som di jag

anvdnder mig av parenteser fcir att skapa luckor i texten (i

exempelvis den hdr texten och i Dinvcin datamaskinenl,

vilket kan piminna om hur exempelvis hypertext anvinds

pi Wikipedia i synnerhet och Internet i allmdnhet.

Ett annat sdrdrag Hr monologen. Minga av dina texter 5r upp-

byggda som smi monologer, som till exempel texten "Medbor-

garna" i diktsamlingen Mutationer av Anna-6reta Leiion. DeI

finns ett jag och det jaget berittar en historia. lbland 5r jaget en

kbnd person, ibland inte. Men nistan alltid framstSlls jaget som

en ensam, lite udda individ som stir vid sidan om allt och alla och

funderar ijver varfijr saker och ting 5r som de 5r. Hur kommer det

sig att du ofta valt den framstdllningsformen?

"Medborgarna" dr en utvdxt ur avdelningen Systemet

som dr en del av En kviill inbillade jag mig att jagvar

psykiskr sjuk. Jag gillade det direkta tilltalet i framstdll-

Exakt vad det tr som dr lockelsen i listan har jag svirt att

redogora fcir. A ena sidan listan i sig sjdlvt (som objekt) med

pauseringen som bide binder ihop och avskiljer. Pi en metaniva

finns det ocksi nigot lojligt (men ocksi djupt mdnskligt) med

listan. Det dr en vilja att ordna hela den hdr kaotiska tillvaron till
ett fetal fasta punkter.

ningsformen. Sedan finns det en kvalitet i diskrepansen

mellan jagets kdnnedom om tillvaron och uttrycket som dr

verkningsfull.

Du finns ju sjilv med som en av medborgarna i "Medborgarna".

Men som fiirfattare till Medborgarna 5r du lika mycket den

franske filosofen Alexander KojEve som Renate Niklasson. Det

miste vara roligt att gi in i si minga olika roller i en bok. Finns

det nigon av dina karaktdrer som du tycker sdrskilt mycket om

eller iterkommer till?

Jag ser det nog inte som att jag har gitt in i rollerna och

rfr1r nigon av mina figurer, det dr inte skidespeleri eller

identifikation det handlar om, utan ett berdttande och en

stil. Trovdrdighet iir jag viildigt ointresserad av. Att jag

anvdnder mig av fcirsta person singularis gcir inte skrivan-

det ncidviindigtvis mer identifikatoriskt dn tredje person

singularis.

Jag iterkommer ofta till den fcirsta berdttelsen om den

namnlcisa mannen som dr ldgervakt och opererar om sig

si att han ska likna en jude och pi si vis kommer civer och

slir mynt av sitt personliga trauma. Berdttelsen icklar mig

samtidigt som den ir fascinerande. Den berittelsen var den

typen av text som man skriver snabbt och utan att tdnka



efter. Meningarna: rDet var under kriget somjag fcirstod

att moral var nagonting relativt. Efter kriget brirjade jag

praktisera denna insikt.rt dtik bara upp i huvudet pi mig. Jag

gick en promenad i Pildammsparken och tankte lite, sedan

skev jag texten i ett svep. Den fantasin ldmnar mig inte just

fcir att den skdr igenom si minga centrala frigor.

..om moralens relativitet?

Ja, bland annat den men ocksi etnicitet, autenticitet,

sjiilvbiografi, bokmarknadens behov av sanningar, jaget,

personlighetsmarknaden och identiteten.

Till frigan om det absurda di. Tittar man pi absurdistisk litteratur

eller dramatik tycker jag att man kan hitta stilgrepp som liknar de

du anvinder i din litteratur. Vad tror du om det?

Det ligger det sdkerligen en del i. Den direkthet och klar-

het som finns i exempelvis "Medborgarna" eller Tidsstu-

diemannenblir givetvis absurd i relation till den osdkerhet

som ideligen prdglar tillvaron. Aven om det nog dr verklig-
heten som dr det mest absurda i en absolut mening.

Absurditeten som fcireteelse civerskrider givetvis

absurdismen som genre eller uttrycksform under en viss

tid (lonesco, Beckett) och dr kanske snarare ett stilgrepp

eller en attityd. Ett frirscjk att skildra ett slags glapp mellan

sprik och virld, ett exploaterande av kommunikationens

misslyckande.

Man refererar ofta till Beckett ndr man pratar om absurdism. Men

om man pratar om absurdismen som attityd, som du giir, finns

det andra fijrfattare som dr mer spdnnande eftersom den poli-

tiska dimensionen i deras verk 5r helt annorlunda. Jag tJnker pi
fijrfattare eller dramatiker frin Osteuropa under kommunismen,

till exempel den polske dramatikern Slawomir Mrozek. Hos honom

5r det inte si mycket livet eller slumpen som systemet som
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skapar de absurda situationerna och de absurda mdnniskorna.

Systemkritik behiiver givetvis inte gilla just kommunism; det kan

lika gdrna vara tvdrtom. Det ir kritiken som 5r det intressanta.

Dina texter innehiller mycket av det jag skulle kalla systemkritik.

Nu undrar jag: tycker du sjllv det?

Jo givetvis dr det en form av systemkritik som itmins-
tone stdllvis finns i mina bcicker. Kanske i synnerhet i
Tidsstudiemannen som jag ser som en form av konstndrlig
kommunistisk propagandabok. (Med kommunism isyftar
jag snarare ett utopiskt hopp och en kritik av liberalismen,
kapitalismen och parlamentarismen snarare dn ett specifikt
parti eller de statskapitalistiska, totalitara realsocialistiska
staterna.)

DessvHrre har boken mottagits som existentialism i
alltfrir hcig grad fdr att jag ska kdnna mig tillfreds (det dr
givetvis idiotiskt och friga produktivt att kommentera sina

recensioner, men jag kunde inte lata bli), jag ser den snarare

som en fcirvisso komisk, men dock brutal beskrivning av ki-
nearbetets helvete. Vad det glller Beckett, systemkritik och
politik si har jag fcir mig att Heiner Miiller har sagt nigot i
stil med (jag citerar ur minnet, fcir jag har inte tillging till
boken, Somlo de Misstag, hdr i Kcipenhamn ddr jag befinner
mig fcir tillfdllet): rDen som ser Iyanfon pri Godot gir med

i kommunistpartiet ndsta dag.rr Givetvis sdger den utsagan

mer om Miiller (och den specifika situation som han levde i)

dn om Beckett.

Det leder in pi frigan om budskap. Beckett menade att han

inte hade nigot sdrskilt budskap med I vdntan pi Godot. Men

finns det ett budskap i till exempel historien om pensiondren i

"Pensionen ir inte ett slut, utan biirjan till ett nytt liv" som tagit
som livsuppgift att ftirickliga stadens alla offentliga toaletter,

eller inte alls?

En helt meningskis och budskapsliis utsaga 5r givet-
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vis omcijlig att skapa. Man skulle ganska enkelt kunna se

beskrivningen av pensionarens tillvaro som en form av

konkret beskrivning av ett fcirscik att skapa en mening och

sli sig ut ur ett alienerat tillstind. Pa si vis tycker jag att det

dr en ganska positiv text, fast pi ett synnerligen apart sdtt'

JuIt den beriittelsen 5r faktiskt baserad pi en notis i Gci-

teborgsposten som jag ldste ftir tio ir sedan ddr en pensio-

ndr genomfcirde en promenad liknande min litterdra figur'

En estetisk, konsthistorisk diskussion riirande pensiond-

rens handlingar skulle antagligen hamna i ett sammanhang

liknande Gustav Metzgers Destruction in Art Symposium,

wienaktionisterna och graffitins utmarker.

Okej, nu kommer jag att lista ord som du ska associera fritt kring.

L=A=N=G=U=A=G=E

Overtro pi parataxen, Charles Bernsteins knarrande rijst.

5ocialdemokratiska ungdomsfiirbundet

KarriHrism. Samfcirst ind.

Lunds stadsbibliotek

Anteckningen ldngst bak i Stig Larssons bok Notto de mina

som jag anvdnde i Inventeringen:

nJag har kommit till insikt.

Vi lever i en sjdlvdestruktiv scikande, tafatt tid'

Folk scjker hela tiden efter nya sensationer utan att upp-

mdrksamma och ldra sig njuta av livet sjllvt.

Folk dr osjdlvstdndiga, ofcirmcigna till egen drivkraft.

Folk sciker sig utan att reflektera till gruppen ddr saker

hdnder.

Pi natten dr de ute festande, supande och patetiska.

De som tdnker att de inte gillar samma leverne kallar de

trikiga.

Vid gryningen dr de hemma igen. De inser tomheten i

det hela, blir bittra och deprimerade, ringer en kontakt elter

nigra timmar, erkdnner sig deprimerad och sciker sig iter
ut i svdngen fcir att dtjva kdnslorna.

Ar folk idioter, fattar de inte vad de sysslar med, det dr

sjukt och patetiskt.

Folk utplinar sig sjdlva, krdnker sin vdrdighet och tar

kollektivt sjdlvmord.

Mor griter blod pi spetsduken.<

Freud

ulbland dr en cigarr bara en cigarru

Anna-Greta Leijon

Trdlidan, Ebbe Karlsson, den brinnande kanoten

lndianmusik

New Age

svensk poesi

Stiernhielm

Leon Larsson

Eldhavet, Earth Crisis, Vdnersborg, Calilornia White, Noise.

Danmark

Vardagsalkoholism, cyklister, tilltro till trafikreglerna.

Sven-Olov Wallenstein

Arbetskapacitet som ijkar exponentiellt och manilesterar

sig i en bild av Hegel (som skdrmsldckare). Il


