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§1: Tävlingen sker under en dröm där det gäller

för drömvarelserna att känslomässigt påverka

drömmaren så mycket som möjligt under de

delar av drömmen de sjdlva styr över, samt att
reducera konkurrenternas försök till att göra

sarnnra sak under deras delar.

§2: Varje drömvarelse får under drömmen wå

scener på sig att påverka drömmaren"

§3: Först när alla dc utmanande drömvarelserna

gjort sin första scen får någon göra sin andra.

§4: Innan utmaningen äger rum bestämmer

drömvarelserna i samråd vad som skall utgöra

gränsen mellan drömmens olika scener. Vanligt
Förekommande scengränser är att drömmaren går

gcnom cn dörr, åker hiss, går nedlor eller uppftir
en trrppa nrcn även mer udda flireteelser som

att driirnrrrarcn tmr sig vakna upp eller tror sig

dii fiir ert vakna i cltcrlivct ftirekommer. Regcln

iir dock rrtt tlct trriistc vrra s:rrnma cller liknandc

sccniivcrgiing Irrcllan ,rlla sccncrna. Om grätrscn

nrcllarr sccn I och sccn II :ir art driinrnrarcn fallcr

ut ur ct( tlygplan måstc gränsen mellan scen II
oclr III också vara likartad. Den rnåste involvera

fallen,lc cllcr flygplan.

§5, Dcn ansvarige {?ir den aktuella scenen har

rätt ett infrira vilka moment hon vill men när

ett rnonlent som signalerar scenövergång ilar
införts övergår denna rätt till nästa drönrvarclse.

§6: Utmaningens, för till{ället, ickc ansvariga

drörnvare lse r de ltar i clrönrtttcn. Dc är då

tillåtrra att påverka drörnmaren ttted sirr egetr

kropp och Iär ge den påverkan sonr är given

av omgivningen. Man kan alltså ta fianr en sax

ur ett skrivbord då det inte är helt otroligt att

skrivbordet innehåller en sax, IIren man kan inte

hitta dricksvatten i en tunna märkt bensin då

det inte är givet av omgivningen. Icke ansvariga

drörnvarelser far helt enkelt tygla sina krafter tills
det blir deras tur.

§7: Om en drömvarelse anser sina sccne r vara

utsatta fbr otillåten manipulation anmäls och

avgörs detta efte r de t att alla drömsce ner är

avgjorda och inte under själva drömmen.

RekommenoationCr

§8, Varje drömväsen skall deltaga i alla

drömmens scener som en fosisk entitet som

ledsagar drömmaren och kommentera det denne

upplever. Det mest stillfulla är att dven den för
tillfället ansvariga drömvarelsen kan göra detta

utan att drömmaren upplever denne som roten
rill der som händer.

§9, Tydliga kontraste r mellan scenerna

uppmuntras. Har man haft en jaktscen bör

nästa vara mer lugn och suggestiv. Har en scen

varit surrealistisk bör nästa vara jordnära och så

vidare.

§10: Varje deltagare bör introducera nya och

överraskande moment i sina första scener ftir att

scdan återkoppla till dem i sina andra. Denna
åtcrkoppling kan ske i form av moment som

är konsekvenser av, eller hänsyftar till de första

sccnerna. Med moment avses här miljö, problem,
personer eller liknande företeelser.

§1 I : Första sce nen är av tradition ett möte

mellan drömvarelserna och drömmaren där

drömvarelserna på något sätt skall bli ledsagare

till drömmaren, vare sig denne vill det eller inte.

5ammanfattning av utmaningens gång

Drömva;:lserna Faust, Freud och Nietzsche

skall tävia. Först bestämmer de en gemensam

övcrgång mellan scenerna: vid varje scenbyte

skall det avslöjas att allt bara var på låtsas. Freud

börjar sedan drömmen genom att ansvara flir den

första scenen. Efter ett avslöjande tar Nietzsche

sin första scen och efter ytrerligare ett avslöjande

tar Faust sin första. Därefter har alla ansvarat för
en scen var och efter ytterligare en scenövergång

tar Nietzsche sin andra scen, därefter Faust och

slutligen Freud. I denna sista scen tar Freud

dessutom till ett av de stilbildande dragen och

återkopplar till Nietzsches ftirsta scen.
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Drömvarelserna

Varje människa har en specifik drömvarelse

kopplad till sig. Den har till uppgift att styra över

dennes mardrömmar. Ibland händer det dock

att människan lyckas värja sig så drömvarelsens

forsök till mardrömmar blir harmlösa ftirsök.

Till slut kan den bli wungen att ge upp och när

något sådant sker skall det genast tillsättas en ny

drömvarelse, en drömvarelse otäck nog att sätta

människan på plats. Utmaningen genomförs

i tävlingar mellan drömmar och det finns

protokoll som reglerar utförandet samt en del

underförstådda riktlin.ier ltir vad man gillar att
se hos den deltagande. Detta är tdvlingen mellan

de tre drömvarelserna Faust, Freud och Nietzsche

om människan Kristin Bergmans drömliv.

Faust

Du är given av marorna. Du är hämtad ur själva

skuggorna. Du är den som lurar under sängen

och väntar på att lampan skall släckas. Du är

en drömvarelse , en av de allra främsta. Du 6nns

bara i fantasin, i drömmen, som en chimäq men

där är du mäktig, där är du oersättlig. Du kallas

Fausr, efter myten, och du har tagit hans gestalt

som din. De som möter dig ser en belevad herre

vida insatt i det ockulta men även med kunskaper

inom läkekonst och med en ofelbar etikett och

artighet. Ditt sanna väsen visar du inte för
någon.

Uppslagsboken om Faust

Georg Johann Faust verkade som husläkare i

Krakow i början på 1500-talet. Han hade ryktet
om sig att vara en undergörare och när han

dog i Breslau sades det att hin håle siälv skulle

ha hämtat honom. Faust skulle nämligen, en

natt vid en korsväg i skogen, ingått förbund
med djävulen. Kontraktet de slöt gick ut på att

Faust skulle ä insikt i varjehanda magi mot att

djävulen skulle få Fausts s.iäI. Faust trollkonster
var vida beryktade. Bland annat skall han ha

trollat hjorthorn på en borgherrc och kunnat

S,lla bord sä dc dignadc Ined mat och dryck.

Kontraktct löptc övcr tjugo§rra år i och dagcn

innan det gick ut samladc Faust sina vänner för
att berätra hur sorgscn han var. Mcn djävulcn

visade ingcn nåd utan vid midnatt hörde man

Faust kvida cftcr hjälp och sedan fann man hans

rurn ncdstänkt med blod. Hans kropp fann man

på sophögcn bakom husct. I Goethes vcrsion

av bcrättclscn var Faust doktor och han ville då

utforska tillvarons gåtor. I dcn sagan slets han

mcllan den ondskcfulla Mefistofcles och dcn

oskuldsfulla Margareta cllcr Gretchen som han

drcv till barnamord och fängclsc.

5ignum

Varje drömvarclse har ett signum, cn blandning
av olika drömmomcnt som de är mer förtjusta

i än andra. Enkclt utryckt kan man säga att ens

signum är den typ av drömmar som man är

förtjust i arr bcrätta. Älren om varje dröm brukar

vara unik i sig inkluderar drömvarelserna ändå

allt som ofta cn essäns av sitt signum. Det är även

detta signurn som ger en drömvarclse det namn

som dcn är känd under, i dctta fall Faust. Faust

har en förkärlck fur drömmar sc,m spcglar något

av loljandc tcman:

o Kontrakt och andra pakter som irän
början ger rikligt med fördelar men som i
slutändan tar mer än de har givigt.

o Magi och trollformler i alla dess former.

Allt från kärleksdrycker och förbannelser

till framkallandet av demoner och

skyddsrunor.

o Övcrnaturliga väscn som bäde hjältar och

anragonister. Demoner och djävlar i all

ära rncr-r Fausts repertoar sträcker sig även

bort mot feer, troll, spelevinken Puck och

drakar.

e Korruption av dct oskuldsfulla är också ctt
tcma som förckommer. Att dc oskyldiga
offras för andra mål cllcr att dc drivs in i

fördärvcr på någor sätr.

Andra saker som du tyckcr hör Faust till passar

självfallct dven in här. Detta Signum kan sedan

smyga sig in i drömmcn pä ett flertal sätt.

Självfallet kan antingen drömmaren bli dirckt
påverkad av dcm, stöta på vittnesmål om dem

cller bli offcr för dcm.

Kristin Bergman

I(ristin är den drömmare som dagens

utmaning gäller. Som de flesta andra i
dagens sekulariserade samhälle ttor hon
kanske rnte på gudar eller demoner, men

hon hat ändä lätt sig frukta clcm, dels

via den mediala skräcken, från filmer
och setier, men ävcn genom cfl sulld
uppfostrafl med mycket högläsning

av svenska sagor. Även religronen har

smugit sig in på ett hörn genom I{ristins
frånvarande men ack så kristne fader.

Hon har allt fått höra om diäu:lens vätv
och även om hon inte ttor på det finns
det mcd i hennes bakhuvud.

Andra sakcr hon fruktar ät mörkret,
speciellt utomhus clä nran inte r''et vad

som lurar ifaggorna. Som barn hade hon
även en kraftigare skräck för mannen

i gatdetoben som hon trodde åt barn
och försvarslösa djut. Djut är annarc

något hon värnar om. Sedan ogillar hon

^tt 
vat^ ensamheten, att bli lämnad och

övergiven.

Viktiga personer för Kristin Bergman

Mor, Monica - var ensamstående med barnen.

Stressade mycket men ansträngde sig för att det

skulle bli bra.

Far - lämnade familjen när Kristin var Fem. Är
djupt kristen och hårt arbetande. Kristin tror att

han kanske slog Monica.

Mormor - är kraftigt idealiserad av Kristin. Tog

hand om barnen då Monica inte hade tid.

Bror, Mats - Kristin har ingen närmare relation

med brodern.

Sara - var en vän under lågstadiet som Kristin
sedan vdxre ifrän pä gymnasiet.

Niklas - hette Kristins karlek i högstadiet men

mobbade henne när han fick reda på hennes

känslor.

Karl - var Kristins första förhållande som

avslutadcs p.g.a. art det blev ett distansförhållande
och att båda parter var otrogna. Kristin hade

fortfarande starka känslor när det tog slut.
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§1: Tävlingen sker under en dröm där det gäller

[ör drömvarelserna att känslomässigt päverka

drömmaren så mycket som möjligt under de

delar av drömmen de sjdlva styr över, samt att
reducera konkurrenternas försök till att göra

samma sak under deras delar.

§2: Varje drömvarelse fär under drömmen två

scener på sig att påverka drömmaren.

§3: Först när alla de utmanande drömvarelserna

gjort sin första scen får någon göra sin andra.

§4: Innan utmaningen äge r rum bestämmer

drijmvarclscrna i samråd vad som skall utgöra
gränscn nrcllan drömmens olika scener. Vanligt
förckommendc sccngränser är att drömmaren gär

gen()nr cn dt;rr, åkcr hiss, går nedför eller uppför
en trappll men ävcn mcr udda f-öreteelser som

att driirnrnercn tror sig vakna upp cller tror siil
dö för ,rrr vakna i efreriivet förekommer. Regcin

är dock att clet måste vara samma eller liknande
scenövergring mellan alla sccneina. Om gränsen

mcllan sccn ] oclr scen II är att c'rrörnmaren faller
ut ur e(( {lygplan måste gränsen rnellan scen II
och lll ocksri vara likartrrti. Dcn måstc involvera
fallanclc cllcr flygplan.

§5: Dcrr ansverigc liir'dcn aktrrcl[a sce ncn hur

rätt att irrfiira vilka nronrcnt hon vill nren när

ett nlorncnt sorrr signalcrar scenövergång har

införts iiverg,år denrra rätt till nästa drömvarelse.

kropp och får ge den påverkan som är givett

av orngivuingen. Man kan alltså ta franr cn r;ax

ur ett skrivbord då det inte är hclt otroligt att

skrivbordet innehåller en sax, men man kan inte

hitta dricksvatten i en tunna nrärkt bensin dir

det inte är givet av omgivningen. Icke ansvariga

drömvarelser fär helt enkelt tygla sina krafter tills
det blir deras tur.

§7: Om en drömvarelse anse r sina scener vara

utsatta för otillåten manipulation anmäls och

avgörs de tta e fter det att alla drömscene r är

avgjorda och inte under själva drömmen.

Eekommendationer

§8' Varje drömväsen skall deltaga i alla

<lrömmens scener som en frsisk entitet som

ledsagar drömmaren och kommentera det denne

upplever. Det mest stillfulla är att även den för
tillfället ansvariga drömvarelsen kan göra detta
utan att drömmaren upplever denne som roten
till det sorn händer.

§9' Tydliga kontraster mellan scenerna

uppmuntras. Har man haft en jaktscen bör
nästa vara mer lugn och suggestiv. Har en scen

varit surrealistisk bör nästa vara jordnära och så

vidare.

§10: Varje deltagare bör introducera nya och

överraskande moment i sina första scener för att
sedan återkoppla till dem i sina andra. Denna
åtcrkoppling kan ske i form av moment som

är konsekvenser av, eller hänsyftar till de första
scenerna. Med momenr avses här miljö, problem,
personer eller liknande företeelser.

§ 1 I : Första scenen är av tradition ett möte
mellan drömvarelserna och drömmaren där

drömvarelserna på något sätt ska[[ bli ledsagare

till drömrnaren, vare sig denne vill det eller inte.

5ammanfattning av utmaningens gång

Drömvarelserna Faust, Freud och Nietzsche

skall tdvla. Först bestämmer de en gemensam

övergång mellan scenerna: vid varje scenbyte

skall det avslöjas att allt bara var på låtsas. Freud

böriar sedan drömmen genom att ansvara för den

första scenen. Efter ett avslöjande tar Nietzsche

sin första scen och efter ytterligare ett avslöjande

tar Faust sin första. Därefter har alla ansvarat för
en scen var och efter ytterligare en scenövergång

tar Nietzsche sin andra scen, därefter Faust och

slutligen Freud. I denna sista scen tar Freud

dessutom till ett av de stilbildande dragen och

återkopplar till Nietzsches första scen.
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Drömvarelserna

Varje människa har en speci6k drömvarelse

kopplad till sig. Den har till uppgift att styra över

dennes mardrömmar. Ibland händer det dock

att människan lyckas värja sig så drömvarelsens

försök till mardrömmar blir harmlösa försök.

Till slut kan den bli wungen att ge uPP och när

något sådant sker skall det genast tillsättas en ny

drömvarelse, en drömvarelse otäck nog att sätta

människan på plats. Utmaningen genomfiirs

i tävlingar mellan drömmar och det finns

protokofi som reglerar utförandet samt en del

underförstådda riktlinjer {tir vad man gillar att

se hos den deltagande. Detta är tävlingen mellan

de tre drömvarelserna Faust, Freud och Nietzsche

om människan Kristin Bergmans drömliv.

Freud

Låt dig inte luras av din egen påtaga identitet.

Egentligen är den ingenting, ett tomt skal,

err yttre du pråligt visar upp för din omvärld,

en åvarar du iklär dig för att bli mänsklig-

Egentligen finns du redan där hos de flesta,

lurandes i deras undermedvetna, i de fördolda

drifterna, en varelse svart som natten och som

bara existerar under nettens värv. Du är en

drömvarelse , kommen ur limbo självt, från

vars djup du stiger för att Forma människornas

mardrömmar. Freud har ditt namn blivit bland

dina likar och det är även det du presenterar dig

med inFor de drömmare som du träffar på, men

det är som sagt bara en kosrym, en hägring av

ditt riktiga jag. En roll tagen ur människornas

kollektiva undermedvetna.

Uppslagsboken om treud

Sigmund Freud var läkare i österrike och

grundaren av psykoanalysen. Hans mål

var att förstå det mänskliga psyket på ett

naturvetenskapligt sätt. Hans teorier är centrerade

kring utgångspunkten att dct som människcr

upplcver är påverkas av dcras omcdvetna och

att dct omedvctna är starkt färgat av ens tidigarc

upplcvelser, framftirallt av ens tidiga barndom. I

teorin liggcr också ctt motstånd hos individen

mot att ta reda på vad som 6nns i cns omedvctna,

ctt motstånd som ävcn kallas förträngning'
Modellen består förcnklat av trc nivåcr: det

omedtetna, det fiirmeduetna och dct meduetna,

där det förmedvetna är sådant vi vet men intc för

tillfället har i vårat mcdvetandc. Det omedvetna

är avskilt från mcdvctandct och dct förmcdvetna

är oåtkomligt för medvctandet mcn påverkar och

färgar dct ändå. Frcud hadc dven en indelning av

dct mänskliga psykct i detet, laget och öuerjdget,

där man förcnklat kan säga att det omcdvctna

är detct, det mcdvetna är jaget och dct som

förtränger sakcr är övcrjaget. Det mänskliga

beteendct skall därlor förstås som fölicr: Dct
jaget, mcdvetandct, gör är pävcrkat av driftcr Från

detet, dct omedvctna, mcn jagct märkcr aldrig av

dcssa drifter då dc förträngs av iivcrjagct. För att

förstå människans bctccndc måstc man därför
tolka dct mcdvctna bctccndct, jagct, och se vilka

driftcr som finns där under, sc vad som finns i

dctct. Övcrjaget bildas av kulturens moral och

cns uppväxt för att kontrollcra ens drifter så att

man kan passa in i samhällct.

r Det undermcdvetna gör sig påmint gcnom

atr händclser som drömmaren förträngt

på något sätt återspcglas i drömmcn'
Helst ska drömmarcn förstå att dessa

händclser kommer från henne själv och

att hon egcntligen borde plocka fram

dem ur dct fördolda.

o Stark lusr, hatkänslor eller andra primitiva
känslor som förut ccnsurerats av det

unde rmedvetna kan manifestera sig i
drömmen. Exempelvis starka känslor mot

föräldrarna som Oidipuskonfl ikten.

o Drömmen kan gärna ge en tolkning av

drömmare ns vakna liv utifrån dolda

önskningar i form av symboler. Har man

stark dödsfruktan eller dödslängtan kan

en kyrkogård fungera som symbol, är

man sexuellt hämmad eller lösslåppt kan

olika sexuella symboler användas.

o Olika fornrcr av ctt psykc kan få agera

karakrär i driinrrncn. Förslagsvis en

driftstyrd vildc sorn symboliserar detet,

som är kopplad t,ch styrd av en korrekt,
prydlig och tråkig hcrrc som är maniskt

rädd flor att leva ut nägon form av

förbluden lust, över.iaget.

släppa kultureris normer. Kristin har svårt för

scxuellt material och hon misstänkcr att hon

är biscxuell, men är inte säkcr. Hon är inte

nöjd med sin kropp, har aldrig varit dct och är

sålcdcs lite osäker i uppvaktningssituationcr. På

högstadiet blcv hon, likt många andra tjejcr, lätt

trakasscrade av sina jämnåriga kamrater.

Hon blev lämnad av sin partner i sitt Forsta

farhållande och känner nu fruktan far att bli
övergiven och sönderstressad som sin mor.

Innerst inne fruktar hon att hon inte är värd att

älskas och att det är därför hon fått en ovana att

driva iväg män, precis som sin mor.

Slutligen avskyr hon att se lidande, speciellt hos

djur. Kanske döljer denna avsky en undanträngd

önskan att skada andra?

Viktiga personel för Kristin Bergman:

Mor, Monica - var ensamstående med barnen.

Stressade mycket men ansträngde sig för att det

skrrlle bli bra.

Far - lämnade åmiljen när Kristin var fem. Är
djupt kristen och hårt arbetande. Kristin tror att

han kanske slog Monica.

Mormor - är kraftigr idcaliserad av Kristin. Tog

hand om barncn då Monica inte hade tid.

Bror, Mats - Kristin har ingen närmare rclation

med brodcrn.

Sara - var en vän under lågstadiet som Kristin

sedan växte ifrån på gymnasiet.

Niklas - hette Kristins karlek i högstadiet men

mobbade henne när han fick reda på hennes

känslor.

Karl - var Kristins Fcrrsta ftirhållandc som

avslurades p.g.a. att det blcv ett distansförhållande

och att båda parter var otrognå. Kristin hade

fortfarande starka känslor när det tog slut.

Andra saker som du tycker hör Freud till passar

Signum självFallet även in här. Detta Signum kan sedan

Varje drömvarclse har ett signum, cn blandning smyga sig in i drömmen på ett flertal sätt'

av olika drömmomcnt .o..,"d. är mcr forrlusta Självfallet kan antingen drömmaren bli direkt

i än andra. Enkelr utryckt kan man säga att ens påverkad av dem' stöta på vittnesmål om dem'

signum är den ryp av drömmar som man är eller bli offer för dem'

förtjust i att berätta. Äv.., orn varje dröm brukar
vara unik i sig inkluderar drömvarelscrna ändå

allt som ofta en cssäns av sitt signum. Det är även 0m Ktistin Betgman

detta signum som gcr en drömvarelse det namn Krisrin är dcn drömmare som dagcns utmaning
som den är känd under, i detta fall Frcud. Freud

har cn rörkärlck rör drömmar som speglar något il'[:'ii:I i:"ff::l'*:ä'.*:':l'ri*l:
av följande teman: minnen förträngda och en dold önskan att
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Regler

§1: Tävlingen sker under en dröm där det gäller
för drönrvarelse rna att känslomässigt päve rka
drömmaren så mycket sorn nröjligt under de

delar av drömmen de själva styr över, samr arr
reducera konkurrenternas lörsök till att göra
samma sak under deras delar.

§2: Varje drömvarelse får under drömmen två
scener på sig att påverka drömmaren.

§3: Först när alla de utmanande drömvarelserna

gjort sin första sccn F.ir någon göra sin andra.

§4: Innan utmaningen äger rum bestämmer
drömvarclscrna i samråd vad som skall utgöra
gränscrr mellan drömmens olika scener. Vanligt
ftirckornmande scengränser är att drömmaren går
gcnorn en dörr, åker hiss, går nedför eller uppför
cn trel)pa men även mer udda företeelscr som
att driirnrnaren rror sig vakna upp cller tror .sig

dö liir :rrt vakna i efterlivet förekommer. Regcln
är dock :rrt det måste vara samma eiler liknande
sccniivcrgång mellan alla scenerna. Om gränscn
mcllerr sccrr I och scen II är art drömmaren faller
ut ur ct( llygpl:rn rnåstc gränsen me[an scen II
och III ocksii v:rra liklrtad. Den måste involvera
fällandc eller flygplan.

§5: Den ansvarigc (iir clcrr aktuella scenen har
rätt att införa vilka nronrenr hon vill men när
ett moment sorn sigrralerar scenövergång har
inftirts övergår dcnna rätt till nästa drömvarelse.

§6: Utnraningcns, ftir tillfäller, icke ansvariga

drömvarclscr deltar i drömme n. De är dä

tillåtna att påverka drömmaren med sirr cgen

kropp och [år ge den påverkan sonr är given
av orngivningen. Man kan alltsä ta fiam en sax

ur ett skrivbord då det intc är helt otroligt att
skrivbordet innehäller en sax, men man kan inte
hitta dricksvatten i cn tunna märkt bensin dä

det inte är givet av omgivningen. Icke ansvariga
drörnvarelser far helt enkelt tygla sina krafter tills
det blir deras tur.

§7: Om en drömvarelse anser sina scener vara

utsatta För otillåten manipularion anmäls och
avgörs detta efter det att alla drömscener är
avgjorda och inte under själva drömmen.

Rekommendationer

§8, Varje drömväsen skall deltaga i alla
drömmens scener som en frsisk entitet som
ledsagar drömmaren och kommentera det denne
upplever. Det mest stillfulla är art dven den för
tillfället ansvariga drömvarelsen kan göra detta
utarl att drömmaren upplever denne som roten
till det sonr händer.

§9, Tydliga kontraster mellan scenerna
. ppmuntras. Har man haft en jaktscen bör
nästa vara mer lugn och suggestiv. Har en scen

varit surrealistisk bör nästa vara jordnära och så

vidare.

§10: Varje deltagare bör introducera nya och
överraskande moment i sina första scener för att
sedan återkoppla till dem i sina andra. Denna
åtcrkoppling kan ske i form av momenr som
är konsekvenser av, eller hänsyftar till de ftirsta
scenerna. Med moment avses här miljö, problem,
personer eller liknande företeelser.

§ I I : Ftirsta sce nen är av tradition ett möre
mellan drömvarelserna och drömmaren där
drömvarclserna på något sätt skall bli ledsagare

till drönrmarcn, vare sig denne vill det eller inte.

Sammanfattning av utmaningens gång

Drömvarelserna Faust, Freud och Nietzsche
skall tävla. Först bestämmer de en gemensam
övergång mellan scenerna: vid varje scenbyte

skall det avslöjas att allt bara var på lårsas. Freud
börjar sedan drömmen genom arr ansvara ftir den
{iirsta scenen. Efter ett avslöjande tar Nietzsche
sin första scen och efter ytterligare err avslöiande
rar Faust sin första. Därefter har alla ansvarar för
en scen var och efter ytterligare en scenövergång
tar Nietzsche sin andra scen, därefter Fausr och
slutligen Freud. I denna sista scen tar Freud
dessutom till ett av de stilbildande dragen och
återkopplar till Nietzsches försra scen.
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Drömvarelserna

Varje människa har en specifik drömvarelse

kopplad till sig. Den har till uppgift att styra över

dennes mardrömmar. Ibland händer det dock

att människan lyckas vär,ia sig så drömvarelsens

ftirsök till mardrömmar blir harmlösa försök.

Till slur kan den bli wungen att ge upp och när

något sådant sker skall det genast tillsättas en ny

drömvarelse, en drömvarelse otäck nog att sätta

människan på plats. Utmaningen genomförs

i tävlingar mellan drömmar och det finns

protokoll som reglerar utförandet samt en del

underflörstådda riktlinjer för vad man gillar att

se hos den deltagande. Detta är tävlingen mellan

de tre drömvarelserna Faust, Freud och Nietzsche

om människan Kristin Bergmans drömliv.

Nietzsche

När det kommer till drömmar finns det inga eviga

sanningar, det Enns inga dogmer för hur en dröm

bör vara. Men att det inte finns något som är rätt

eller fel hindrar inte att det 6nns något som du

rycker är bra eller dåligt. Någonstans i dig 6nns

en vilja att ge drömmarna en mening. En mening

som du med glasklar precision hävdar utan några

bevis, auktoriteter eller hot. Du tror det du tror
för att det är din vilja, inte John Blunds eller

Guds. Och även om det inte finns några eviga

drömmar så är du i alla fall en som funnits med

ett bra tag. En drömvarelse som besätter de svrga

och formar deras drömembryon till majestätiska

kolosser. Storartade idder som i slutändan vdxer

dem ur händerna [ör att slutligen krossa deras

illusioner. Nietzsche är ditt alias, ditt namn givet

av ditt värv, men egentligen är det inte du som

är Nietzsche utan bara den kostym som du klär

dig i. Du är egentligen bara en dröm som härmar

minnet av en död människa.

Uppslagsboken om Nietzsche Signum

Varje drömvarelse har ett signum, en blandning
av oiika drömmoment som de är mer förtiusta
i än andra. Enkelt utryckt kan man säga att ens

signum är den ryp av drömmar som man är

Fortjust i att berätta. Ar., o- varje dröm brukar
vara unik i sig inkluderar drömvarelserna ändå

allt son-r ofta en essäns av sitt signurn. Det är även

detta signum som ger en drömvarelse det namn

som den är känd under, i detta fall Nietzsche.

Nietzsche har en farkärlek för drömmar som

speglar något av följande teman:

o Att se igenom illusioner om falska värden,

personer som lyckas för att de föl.ier sin

egen vilja, att inte ha några gudar eller

heliga kor ftir att lyckas.

o Att starka individer ger värde till saker fast

de vet att det inte finns några fasta värden,

och att svaga individcr antingen inte ger

några värden och tycker att allt är tillåtet
eller klarnrar sig fast vid andras viljor,
excmpclvis gud.

. Synrtroler, personer och händelser från och

konrrnentarer kring kyrkan, nazism och

grekisk rnytologi, helst Dionysos.

Andra saker som du tycker hör Nietzsche till
passar självfallet även in här. Detta signum kan

sedan smyga sig in i drömmcn på ett flertal sätt.

Siälvfallet kan antingen drömmaren bli direkt
påverkad av dem, stöta på vittnesmål om dem,

eller bli offer ftir dem.

0m Kristin Bergman

Kristin är dcn drömmarc som dagens utmaning
gällcr och likt dc fcsta människor i dagens

samhällc är hon inte dirckt någon övermänniska.

Kristin har aldrig följt sin egen vilja, hon är

iställer rädd för rt, gör, det. isrällct har hon Fölit

samhällets värderingar ftir vem man skall vara,

hon har pluggat mycket och försökt passa in och

dolt sin cgcn vilja. När hon väl har givit efter för
den har dcn bara skrämt henne, t.cx. gav hon

cfter och strulade runt lite när hon och hennes

partner hadc ett distansftirhållande. Dctta gjorde

at hon förloradc sin partner som ändå intc var

något att ha. Istället för att inse att hon blivit
fri har hon grävt ncr sig i skuld och blivit ändå

räddare för sin vilja.

När hon var barn var det bättre, då vägrade hon

kompromissa i sina lekar. Idag vill hon vara

älskad för att hon har ett värde, men hon vägrar

ge sig det värdet. Det enda hon inte har givit upp

är sin köttfria kost, och även om det från början

var för att hon inte ville det är det nu snarare en

vana och en dogm.

Viktiga personer föI Kristin Bergman:

Mor, Monica - var cnsamstående mcd barnen.

Stressade mycket mcn ansträngde sig för att det

skulle bli bra.

Far - Iämnade familjen när Kristin var fem. Är
djupt kristen och hårt arbetande. Kristin tror att

han kanske slog Monica.

Mormor - är kraftigt idealiserad av Kristin. Tog

hand om barnen då Monica inte hade tid.

Bror, Mats - Kristin har ingen närmare relation

med brodern.

Sara - var cn vän under lågstadiet som Kristin
scdan växtc ifrån på gymnasiet.

Niklas - hette Kristins karlek i högstadiet men

mobbade henne när han fick reda på hennes

känslor.

Karl - var Kristins Forsta förhållande som

avslutades p.g.a. att det blev ett distansförhållande
och att båda parter var otrogna. Kristin hade

fortfarande starka känslor när det tog slut.

Friedrich Nietzsche levde mellan 1844 och 1900.

Han föddes i em borgligt hem och blev efter

studier i teologi och filosofi professor i filosofi.

Höste n 1888 blev han sinnessjuk, ett lidande som

följde honom ända till graven. Hans filosofiska

idder har haft stor inverkan på eftervärlden, bland

annat genom nazismens tolkningar.

Nietzsches filosofi grundar sig på splittringen

mellan vilja och fiirnuft, där han sluter upp på

viljans sida och menar att man inte kan eller skall

försöka övervinna den. Världen kommer alltid

att behärskas av personers vilja och att betona

ftirnuftet som andra filosofer gör döljer bara detta

faktum och är således en illusion.

Nietzsche ansåg att världen rymmer ett oändligt

antal tolkningsmöjligheter och att man måste

förstå att ingen av dessa är allomfattande. Istället

måste man inse att man väljer hur man vill tolka

världen, och att man när man tolkar världen

faktiskt har en vilja att ge mening åt den. Ju fler

perspektiv av världen tolkaren kan ta desto större

är chansen att tolkarens vilja skall gå igenom. All
vilja är en vilja till makt och all tolkning är en

vilja att behärska världen genom en tolkning av

den.

Nie tzsche förnekar att det existerar absoluta

värden, och han ftirnekar att det 6nns

värdeomdömen som är sanna eller falska. Istället

är alla åsikter komna ur viljan att hävda vad som

är sant eller falskt. Nietzsche hävdar ocksä att

man skall eftersträva andra värden än de vi hittills
haft. Även om inga värden är sanna eller falska

skall man som människa välja några att förhålla

sig efter, annars saknar man vilja. När man inser

att Gud är död skall man inte förwivla, eller tro
att allt är dllåtet, utan istället $,lla världen med

sin egen vilja, man skall bli en övermänniska. Ett
bra exempel på en övermänniska är barnet som

handlar utan tanke på konsekvenseq som gör

vad hon vill, utan någon annan bakomliggande

agenda än den egna viljan.


