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I wonder sometimes: is this where and what I’m 

supposed to be? Things are often quite different in 

reality than in my imagination about how the world 

should be. In reality I have to work a lot, only beetles, 

birds and aeroplanes can fly and I’m often a bit afraid 

of new things, because so many things can go wrong. 

But in my dreams I’ve got a lot of spare time, I can fly 

by myself — or even on the back of a dragon — and I 

like new things… ah well, that’s probably not true. In 

my dreams there is no need for new things to happen, 

because everything is just the way it should be… or no, 

I guess that that would be boring… well, I have to work 

on that part.

Ibland undrar jag: är det här var och vad jag ska vara? 

Saker är ofta annorlunda i verkligheten än i min fantasi 

om hur världen borde vara. I verkligheten måste jag 

arbeta mycket, bara skalbaggar, fåglar och flygplan 

kan flyga och jag är ofta lite rädd för att prova på nya 

saker, för att det är mycket som kan gå fel. Men, i mina 

drömmar har jag mycket fritid, jag kan flyga själv– 

eller till och med på ryggen på en drake — och jag gillar 

nya saker — nåväl, det är troligtvis inte sant. I mina 

drömmar finns inget behov för nya saker att hända, för 

allting är redan precis som det ska vara… eller nej, jag 

förmodar att det skulle bli långtråkigt… nå, jag måste 

arbeta på den delen. 
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0 You know what’s strange?

–  No?

o  Very often, a beginning isn’t a beginning really.

–  What do you mean? 

o  That it’s very often a continuation of something 

else.

–  Such as?

o  The things that have been done or thought up 

before.
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o Vet du vad som är konstigt?

–  Nej?

o  En inledning är ofta ingen riktig inledning.

–  Vad menar du?

o  Ofta är det en fortsättning på något annat.

–  Som vaddå?

o  Saker som redan tidigare har skapats eller tänkts på.
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o  What have you bought?

–  Aluminium wheels.

o  Oh. Right.

–  Cool, hey? They cost quite a lot.

o  Why did you buy them?

–  Everybody has them.

o  Really? But why?
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o  Vad har du köpt?

– Aluminiumhjul.

o  Okej.

– Coolt va? De kostade en del.

o  Varför köpte du dem?

– Alla har dem.

o  Verkligen? Varför?
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– Why are some people not kind?

0 Why do some people not act kindly, you mean?

– Fair enough.

0 Do you ever act unkindly? 

– Only when someone isn’t kind to me. You?

0 I think that people who act unkindly simply are 

unhappy about themselves.

– Ha, so actually you should just hug someone like 

that. 
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– Varför är vissa människor inte snälla?

0 Varför uppför sig vissa människor inte snällt, menar 

du?

– Så är det nog.

0 Uppträder du otrevligt i bland?

– Bara när någon annan uppträder otrevligt mot mig. 

Och du?

0 Jag tror att de som uppträder otrevligt är olyckliga 

med sig själva. 

– Jaha, egentligen borde man krama någon som beter 

sig så
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0 It’s smart to write down your goals and dreams.

– How come?

0 Because that makes it easier for them to come true.

– That’s nonsense.

0 No, apparently it really works like that.

– Then I guess I’d better take care what I wish for.

0 Sure, before you know everything you touch turns 

into gold.
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0 Det är bra att skriva ner sina drömmar och mål. 

– Varför då?

0 För det gör det lättare att förverkliga dem.

– Vilket struntprat.

0 Nej, tydligen fungerar det verkligen så.

– Alltså måste jag också hålla koll på mina önsk-

ningar.

0 Ja, innan du vet ordet av det så har allting som du 

rört vid förvandlats till guld.
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– You are a kind of who I am too.

0 Yes.

– And insofar as I’m not you, I’d surely like to be you.

0 Really? Would you really like that?

– Well, life seems kind of easy for you.

0 Hmm, I’m not sure if easy is the right word.

– No, but maybe honest and clear.
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– Du är av samma sort som jag?

0 Ja. 

– Och eftersom jag vet att jag inte är du, skulle jag 

vilja vara du. 

0 Verkligen? Skulle du verkligen vilja det?

– Väl, livet verkar lätt för dig. 

0 Hmm, jag är inte säker på att ’lätt’ är det rätta 

ordet. 

– Nej, men kanske ärligt och klart.
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0 I’ve been dishonest. And now I feel really stupid.

– Oh, what happened?

0 I took a chicken out of the supermarket unthink-

ingly.

– And you didn’t pay?

0 Yes, but it was a very cheap chicken.

– But that’s good, isn’t it?

0 No, it must have had a horrid life. 
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0 Jag har inte varit ärlig. Och, nu känner jag mig dum. 

– Oh, vad hände? 

0 Utan att tänka på det tog jag en kyckling från – 

mataffären. 

– Utan att betala? 

0 Jo, men det var en billig kyckling. 

– Men, det är väl bra? 

0 Nej, den måste ha haft ett hemskt liv.
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– You know what’s strange?

0 Tell me?

– I’d like to get a prize.

0 Money?

– That too, but I mean a prize for something I do well.

0 But that isn’t that strange, is it? 

– The strange part is that I actually don’t even want 

that, to be in the centre of attention. 
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– Vet du vad som är konstigt? 

0 Berätta?

– Jag skulle vilja få ett pris. 

0 Pengar? 

– Det med, men ett pris för något jag är duktig på. 

0 Men, det är väl inte konstigt? 

– Det konstiga är att jag faktiskt inte ens vill det, få 

uppmärksamhet.
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Do you think we enjoy having to make 

people behave all the time? It’s really not 

easy to slow down people who’ve got all 

those lofty ideas. We, the rules that are 

passed on from generation to generation, 

would love to retire, but who on earth is 

going to do our job for us? If no one tells 

others what to do and how to behave, 

pretty soon the only law left will be the 

law of the jungle. By itself, a society 

doesn’t become as tranquil and smooth as 

a lake.

The lake is clean and quiet

The lake is calm and wide

The water smooth, the surface flat

All should be like this

This flat, this wide, this quiet.
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Tror du att vi uppskattar att behöva få folk 

att alltid uppföra sig. 

Det är inte alltid lätt att dämpa människor 

med höga förväntningar. 

Vi, reglerna, som överförs från generation 

till generation, skulle vilja pensionera oss, 

men vem skulle då göra jobbet åt oss? 

Om ingen berättar för andra vad de ska 

göra och hur de ska uppföra sig kommer 

det bara finns en lag kvar: djungels lag. 

Ett samhälle blir aldrig lugnt och smidigt, 

som en sjö. 

Sjön är klar och tyst

Sjön är lugn och stor — 

Vattnet smeker ytan jämn

Allt borde vara så här

Så slätt, så stort, så tyst
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One day a long yellow garden hose lay in the yard. At 

one side it was connected to a water pump. A group 

of ants had confiscated the outside of the tube. They 

used it as a highway in two directions. I realized that 

they didn’t enjoy the garden at all. They had reduced 

the garden to a certain amount of resources that had to 

be treated as efficiently as possible. Luckily ants don’t 

have dreams. Or at least, that is what I assume when I 

look at them.

En dag låg det en lång gul trädgårdsslang i trädgården. 

På ena sidan var den kopplad till en vattenpump. En 

grupp myror hade konfiskerat yttersidan på slangen. 

De använde den som en motorväg med två rikt-

ningar. Jag insåg att de inte uppskattade trädgården 

alls. De hade reducerat trädgården till en viss mängd 

av resurser som skulle behandlas så effektivit som 

möjligt. Som tur är så har myror inte drömmar. Eller 

åtminstone, det är det jag tror när jag tittar på dem.
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0 Do you get hugged often enough?

– What’s enough?

0 At least once a day.

– I don’t really like hugs.

0 Really?

– It depends on the situation, of course. 

0 I just mean a nice warm hug. 
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0 Blir du kramad tillräckligt ofta?

– Vad är tillräckligt?

0 Åtminstone en gång om dagen.

– Jag tycker inte om kramar.

0 Verkligen?

– Det beror självklart på situationen. 

0 Jag menar bara en varm trevlig kram.
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0 I’ve done a two–day paraglide course with five 

flights! 

– Say what?

0 A two–day paraglide course.

– Yeah, that’s great, but how can you afford that?

0 It wasn’t that expensive really.

– Sure, but I can’t afford that.

0 It cost about as much as one of your aluminium 

alloy wheels. 
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0 Jag har varit på en tvådagarskurs i skärmflygning 

med fem flygturer.

– Vad?

0 En tvådagarskurs i skärmflygning. 

– Vad häftig, men hur har du råd med det?

0 Det var inte alls dyrt.

– Säkert, men jag har inte råd med det.

0 Det var ungefär lika dyrt som ett av dina alumini-

umhjul.



30

– As a kid I wanted to be a professional football player.

0 Really?

– Yes, just like all the other kids, of course.

0 Don’t you feel bad that you never managed to get 

that far?

– It wouldn’t have suited me — too many machos.

0 And what you do these days does suit you?

– Sure, kind of. 
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– Som barn ville jag bli en professionell fotbollspelare.

0 Verkligen!

– Ja, precis som många andra barn, naturligvis.

0 Tycker du att det är synd att du inte lyckades så långt?

– Det passade inte riktig mig – för många machos.

0 Det som du gör nu, passar det dig?

– Ja, typ.
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– About that honesty thing…

0 Yes?

– I sometimes keep things secret or vague on purpose.

0 For others?

– Hmmm, maybe also for myself.

0 Is there anything you can do about that?

– You’d probably want me to write things down 

honestly, for myself. 
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– Om den där ärlighetsgrejen.

0 Ja?

– Jag håller ibland medvetet saker och ting svävande 

eller hemligt.

0 För andra?

– Hmm, kanske också för mig själv.

0 Finns det någonting du kan göra åt det?

– Du skulle troligtvis vilja att jag ärligt skrev ner det, 

för mig själv.
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0 People always seem to be complaining. About the 

weather, television, other people…

– So what?

0 There’s no purpose and it’s no use to anyone.

– People are allowed to wallow in their unhappiness if 

they like, don’t you think?

0 But why would anyone like that?

– You are complaining about other people now, aren’t 

you. 

0 I’m not complaining, I’m seriously worried about 

them. 
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0 Människor klagar alltid så mycket. På vädret, TV–n, 

andra människor…

– Än sen då?

0 Det tjänar ingenting till och är inte till nytta för 

någon.

– Folk får väl frossa i sitt elände om de vill, tycker du 

inte?

0 Men varför skulle någon vilja det?

– Du klagar ju också nu, på andra människor.

0 Jag klagar inte, jag oroar mig allvarligt för dem.
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0 Look, I’ve been travelling.

– I rather not travel.

0 Don’t you want to learn from other cultures?

– I don’t want to bother anyone.

0 But they learn things from us too, right?

– What’s the use?

0 Do you really wonder about that stuff?
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0 Titta, jag har rest.

– Jag vill helst inte resa.

0 Vill du inte lära dig från andra kulturer?

– Jag vill inte störa någon.

0 Men de lär sig saker från oss också, eller hur?

– Vad tjänar det till?

0 Funderar du verkligen på det?
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– Why do you always suggest you know better than 

everyone else?

0 Does it seem like that to you?

– Yes, quite often. 

0 I just think a lot about how I can make the world 

more beautiful.

– But isn’t the world simply the way it is?

0 Yes, but it doesn’t always have to be like that. 

– See? Now you’re doing it again. 
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– Varför påstår du alltid att du vet bättre än alla andra?

0 Uppfattar du det så? 

– Ja, ganska ofta.

0 Jag funderar bara ofta om hur jag kan göra världen 

vackrare. 

– Men är världen inte bara som den är?

0 Jo, men det behöver inte alltid vara så. 

– Ser du? Nu gör du det igen.
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Do you think it’s funny to leave a mirror 

in that spot? Well, we don’t think so. We 

rather not see ourselves — couldn’t you 

have guessed? We can’t help growing old 

and displaying all traces of it? But the fact 

that we passed on the rules from genera-

tion to generation and that we shaped a 

society as smooth and calm as a lake says it 

all, doesn’t it? Equality, equality, equality. 

But for how long? Now, please take down 

that mirror. 

We lived to make things quiet

We loved to make things wide

We worked to make things smooth and flat

All should stay like this

This flat, this wide, this quiet.
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Tror du att det är roligt att lämna en spegel 

på det här stället? Vi tycker inte det. Vi vill 

helst inte se oss själva — det kunde du väl ha 

gissat? Vi kan ju inte göra någonting åt att 

vi åldras och att det lämnar sina spår. Men 

det faktum att vi för vidare våra regler från 

generation till generation och att vi skapat 

ett jämnt och slätt samhälle, som ytan 

på en sjö, säger allt, eller hur? Jämlikhet, 

jämlikhet, jämlikhet. Men för hur länge? 

Nu, ta snälla ner den där spegeln. 

Vi levde för att tysta ner. 

Vi älskade för att förstora. 

Vi arbetade för att göra det jämnt och slätt. 

Allt borde förbli så. 

Så slätt, så stort, så tyst. 
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Is it fair that mosquito’s sting? They need the blood for 

some reason. But couldn’t their blood thinners have 

consisted of a liquid that wasn’t as itchy? Okay, you 

can say: that’s nature, be glad that it was a mosquito 

and not a crocodile or whatsoever. And that’s right of 

course, but I mean, they could try not to bother others. 

Hmm — I tend to see metaphors in the behaviour of 

insects. Is that a weird habit?

Är det rättvist att myggor sticker? Av någon anledning 

behöver de blod. Men kan inte deras blodförtunnande 

medel bestå av en mindre kliande vätska? Okej, man 

kan säga: det är naturen, var glad att det bara var en 

mygga och ingen krokodil eller vadsomhelst. Och det 

stämmer så klart, men jag menar: de skulle också 

kunna försöka att inte besvära andra. Hmm — jag 

tenderar att ofta se metaforer i insekternas beteende. 

Är det en konstig vana?
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– It feels weird that I find it so hard to deal with kind 

people. 

o Yes. Aren’t they supposed to be the easiest?

– But when they compliment you, for instance. 

o Then you thank them. 

– I always start smiling in a freaky way. 

o Maybe you should start practising by compli-

menting yourself. 

– What on earth should I compliment myself for?
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– Det känns konstigt att jag finner det så svårt att 

hantera snälla människor.

o Ja. Borde inte de vara lättast att hantera? 

– Men när de ger en komplimanger, till exempel.

o Då tackar du ju dem bara.

– Jag börjar alltid le på ett onormalt sätt.

o Kanske du måste öva genom att ge dig själv kompli-

manger.

– Vad ska jag ge mig själv komplimang för? 
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o If I am a kind of you in your thoughts… 

– Yes?

o Why aren’t we really the same?

– I think because I don’t dare to be you — afraid to 

make mistakes.

o But I dare to do so? And I also make mistakes. 

– Yes, but for some reason I don’t mind if you do it. 

o You should just take care not to let your mistakes 

get out of hand. 
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o Om jag, i dina tankar, är av samma sort som du….

– Ja?

o Varför är vi då inte riktigt likadana?

– Jag tror att jag inte vågar vara som du – rädd för att 

göra misstag.

o Men jag vågar ju? Och jag gör också misstag.

– Ja, men av någon anledning tycker jag inte att det är 

så farligt om du gör det.

o Man bör bara vara försiktig så att inte misstagen går 

över styr.
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– I’ve handed out homemade cookies to everyone at 

my work yesterday. 

o But it wasn’t your birthday, was it? 

– No.

o Didn’t you find that scary?

– At first I did. 

o What happened?

– Then someone else said that he’d bring some cookies 

next week. 
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– Jag bjöd alla på jobbet på hembakta kakor igår. 

o Men det var inte din födelsedag, eller hur?

– Nej.

o Tyckte du inte att det var läskigt?

– Först tyckte jag det.

o Vad hände?

– Då sa någon annan att han skulle ta med sig kakor 

nästa vecka.
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– I’ve made a list of nice things. 

o What’s on it? 

– Smiling, complimenting myself, thinking of my 

family…

o What a nice list. 

– It’s genius. 

o What do you mean?

– I can even do it while I’m working. 
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– Jag har skrivit en lista med trevliga saker.

o Vad finns det på listan?

– Att le, ge mig själv komplimanger, tänka på min 

familj….

o Vilken fin lista.

– Det är genialiskt.

o Hur menar du?

– Jag kan till och med göra det när jag arbetar.
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– Sometimes I still have to think about the mayor. 

o Why?

– Do you know it was never her dream to become 

mayor?

o It wasn’t?

– She didn’t want to be above others.

o But now she is.

– Yes, but she says she does aim to serve. 
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– Ibland måste jag fortfarande tänka på borgmästaren.

o Varför?

– Vet du att det aldrig var hennes dröm att bli borg-

mästare?

o Var det inte?

– Hon ville inte vara över andra.

o Men hon är ju det nu.

– Ja, men hon säger att hon ämnar tjäna andra.
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– You know, last night I turned off the television 

during a programme I always watch. 

o How come?

– Because I found I very very much wanted to know 

how it ended. 

o Er…

– And then I found, that feeling didn’t match what I 

really wanted. 

o Why not?

– I really just wanted to be outside for a while. 
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– Vet du, igår kväll stängde jag av tv–n under ett 

program som jag alltid följer. 

o Varför då?

– För att jag märkte att jag väldigt gärna ville veta hur 

det slutade.

o Ehm..

– Och jag märkte att känslan inte alls stämde överens 

med det jag verkligen ville.

o Varför inte?

– Jag ville faktiskt bara vara ute en stund.
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– Is it important to be succeeded? 

o For us, you mean? 

– Yes, or in general. 

o If there are still important things left to do it is. 

– And if there aren’t, not so?

o No, otherwise not. 

– Can I have a hug?
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– Är det viktigt att få efterträdare?

o För oss, menar du?

– Ja, eller i allmänhet.

o Om det fortfarande finns viktiga saker att göra då är 

det viktigt.

– Och om det inte finns några? 

o Nej, inte då.

– Kan jag få en kram?



58



59

It was a warm day. I was just about to start writing 

when a beetle invited itself on my table. Later on I 

learnt that this type of beetle with the name ‘lucanus 

cervus’ is the official animal of this area. So I will call 

the beetle Lucas. Well, I let Lucas walk on my finger 

and put him on the empty sheet of paper in front of me. 

He walked around on the paper for a while until I drew 

a circle around him. Lucas sat entirely still for a few 

seconds, as if he actually felt limited by my circle. Then 

suddenly he opened his forewings, stretched his wings 

and flew up. 

Det var a varm dag. Jag skulle precis börja skriva då 

en skalbagge bjöd in sig själv till mitt bord. Senare 

upptäckte jag att skalbaggen, som heter ’Lucanus 

Cervus’ är det officiella djuret i det här området. Jag 

kallar skalbaggen för Lucas. Jag lät Lucas gå på mitt 

finger och satte honom på ett tomt papper framför mig. 

Han gick runt på pappret en stund tills jag ritade en 

cirkel omkring honom. Under en kort stund satt Lucas 

stilla på pappret, som om han kände sig begränsad av 

min cirkel. Då plötsligt öppnade han sitt ryggpansar, 

sträckte ut sina vingar och flög upp. 
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I’ve been thinking. And I realised I shouldn’t be scared 

anymore for new things. Not if they lead to a reality 

that is more in line with my dreams. Besides that, I 

found I’d better be careful by what I wish for, because 

making dreams come true could rapidly become a part 

of everyday life. I made up a rule that I’ll call Lucas’ Law: 

the borders that we experience by living our dreams 

are often so easily to get around — you shouldn’t allow 

them to stop you. It may sound a bit strange maybe, but 

I use this law every day. It doesn’t allow me any excuses 

anymore. As long as I keep on searching what the right 

way might be for me in a kind and honest way, it turns 

out that this way actually exists.

Jag har funderat. Och jag inser att jag inte bör vara rädd 

för nya saker längre. Inte om de leder till en verklighet 

som går mer i linje med mina drömmar. Förutom det, 

finner jag det bättre att vara försiktig med vad man 

önskar, eftersom att förverkliga drömmar kan snabbt 

bli en del av vardagen. Jag har gjort upp en regel som jag 

kallar ’Lucas lag’: gränserna som vi upplever när vi lever 

våra drömmar är enkla att komma runt — man borde 

inte låta dem begränsa en. Det låter kanske lite konstigt 

men jag använder lagen varje dag. Den tillåter mig inga 

ursäkter längre. Så länge som jag på ett ärligt och vänligt 

sätt fortsätter att leta efter det som kan vara den rätta 

vägen för mig, då visar det sig att den vägen faktiskt 

existrerar.
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So you found someone to succeed us? 

But things will never be the same again? 

What do you call them? Whose laws? 

Lucas’s? Oh, what do we care. We are old, 

worn–out, ready to enjoy our old age… 

No wait. One more thing. Are those new 

laws any good for those who are troubled? 

We may have been slightly sour, but we 

had our principles. 

So: honest and kind. Tell us, where 

should we sign?
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Du hittade någon som efterträder oss? 

Men ingenting blir sig likt igen? Vad 

kallas de för? Vems lagar? Lucas lag? 

Äsch, vad bryr vi oss. Vi är gammal, 

utslitna, redo att njuta av vår pension… 

Nej vänta. En sak till. Är dessa nya lagar 

också bra för dem som har det svårt i 

livet? Vi var kanske lite sura, men vi hade 

väl våra principer. 

Så: ärligt och snällt. Berätta för oss var vi 

ska signera?
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Once upon a time I would like to see that everybody 

knows the dreams and goals of others and helps each 

other by accomplishing their dreams. Why not start 

now?

En gång skulle jag vilja att alla delar sina drömmar och 

mål med varandra och hjälper varandra att förverkliga 

dessa drömmar. Varför ska vi inte börja direkt nu? 
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Linnéa Connysson, Johanna Perätalo, Marika Hell-

gren, Nellie Arnqvist, Alexandra Gaspar, Ida Eriks-

son, Petra Olejnik, Fanny Karlsson, Tilda Lönqvist, 

Sandra Rojka, Maria Capin, Sanela Skenderi, 

Jessica Rydh, Sandra Hallström, Ida Karlsson

Ingrid Magnusson, Alex Carlsson, Alex Olsson, 

Alma Melin, Elma Bico, Emil Mattsson,  

Emil Persson, Emma Persson, Filippa Kardum,  

Isak Thomasson,  Jeremias Rasila,  

Maja Appelgren Fransson, Melker Eriksson, 

Oliver Svanberg, Simel Khawsho, Simon Andersson, 

Tilde Lindström
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