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Sammanfattning 
 

Arne ser sitt arbetsliv vara på väg mot sitt slut med bara några dagar kvar till pensionen. 

I takt med att pensionsdagen närmar sig har hans frågetecken kring livet dykt upp. Han 

uppvisar tydliga flyktbeteenden, som innebär bland annat att han startar en banandiet för 

att lägga tankarna på annat håll, men med ursäkten att det ska göra honom friskare och 

piggare. Hans huvudsakliga problem rör den långa relationen till frun Harrieth som han 

för varje dag som går tycks ha allt mindre gemensamt med. Det är som att hon aldrig 

kan vara tyst. Arne längtar efter tystanden, efter friden och ensamheten. Tror han. 

Förutom banandietens flykt undan tankarna, bestämmer han sig för att fly från de 

inrutade tisdagarna som Harrieth iscensätter. Han står inte ut med att efter fyrtio år 

uppleva ännu en tisdag som startas med deras rituella sexakt, med sugmalen Sune som 

åskådare inifrån Harrieths åttkantiga akvarium. Inte heller orkar han med den ständigt 

återupprepade middagen framåt kvällen, där de båda förutsätts ha samma kläder som 

alltid, och njuta av räkcocktail och plankstek. Tisdagsflykten sker till en skrivarcirkel, 

som oväntat leds av Harrieths och Arnes granne, Karl Shutuda – tillika mannen som 

Harrieth misstänker vara en massmördare på grund av hans omotiverade grävande inuti 

en friggebod.  

 Relationen till Shutuda kommer att påverka Arne mycket starkt, och han upplever sig 

ha hittat en själsfrände. Även detta skrämmer honom, kanske för att det är en själsfrände 

han tänker att han innerst inne alltid velat ha, men inte kunnat få, i Harrieth. 

När vi fått följa Arne under några veckor genomför han bokstavligen en flykt i och 

med att han drar iväg till Teneriffa efter att ha lockats av en nätsida som gör reklam för 

trädgårdar i paradiset.  

 

Notis 
 

Detta examensarbete är ett textutdrag ur romanprojektet med arbetstiteln Arne. I denna 

text får man följa flera av bokens huvudkaraktärer. Texten är fortfarande under 

utveckling; scener kan komma att läggas till, tas bort, skrivas om samt byta ordning. 

Kapitelrubriceringar ska skrivas om när hela manuset är fullbordat. I manuset är även 

essän som skrivits under året inkorporerad, detta eftersom den är skriven av Arne (ur 

huvudpersonen Arnes perspektiv).
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Frysskåp och korsord 
Arne stod i garaget och betraktade frysskåpet som levererats under förmiddagen. Han 

hade smitit ifrån mäklarfirman med förevändningen att titta på ett eventuellt kommande 

objekt. Men han och alla andra på firman var medvetna om att han inte sålde längre. Att 

det i själva verket var ett halvår sedan han över huvud taget varit i närheten av en 

försäljning. Att det inte blev något den gången, heller, eftersom kåken brunnit ner till 

grunden dagen före visning. Hade kollegorna varit av gamla skolan så hade de hånat 

honom och sagt att det brann i knutarna nu, om det skulle bli något sålt innan pensionen. 

Men kollegorna var unga med vattenkammat hår och han hade en enda, men mycket 

stark, hållhake på dem som gjorde att han höll maktbalansen i schack. De var allihop 

helkassa på svenska, kunde inte formulera sig i skrift. I takt med att mäklarfirmorna blivit 

fler så ökade konkurrensen och han kanske sålde dåligt, men han hade definitivt hittat sin 

nisch – han var utan tvekan den mest kreative annonsförfattaren. Och det var i den rollen 

som han kunde hjälpa sina yngre kollegor och därmed fortsätta vara en i gänget trots att 

han kanske var lite udda. Banandieten som han ägnat sig åt de senaste månaderna gjorde 

det inte lättare att smälta in, men han brydde sig inte längre. Det fanns viktigare saker att 

ägna sig åt nu. Det faktiskt brann i knutarna, det var bara några futtiga månader kvar till 

pensionen. Men han oroade sig inte för försäljningarna. Ett annan stor oro, större än 

någon annan han tidigare känt hade trätt in. Vad fanns kvar att uträtta? Han hade nämnt 

det för Harrieth. Hon hade viftat bort det. Du är inte gammal Arne, du ska bara gå i 

pension. Visst, men det faktum att han skulle gå i pension, inte längre göra någon nytta, 

inte ha något att gå till varje dagen, allt detta hade väckt en gammal slumrande oro till 

liv. Och nu hade den knockat honom. Hur mycket var egentligen kvar av livet?  

Denna omöjliga fråga hade plågat honom hela livet igenom, ända sedan han som 

elvaåring på allvar insett alla de dödliga hot som fanns mot hans och alla andras existens. 

Men nu närmade han sig det ofrånkomligen, hoten var inte längre potentiella, gick inte 

att förklara bort så som han tidigare gjort. Efter många år av våndor hade han hittat 

strategier för att slå tankarna på döden ifrån sig. Men numera var alla dödshoten, på 

grund av hans ålder, högst realistiska företeelser som skulle komma att inträffa på ettdera 

viset kanske bara några år bort i tiden. Hur ofta hörde man inte om folk som segnat ner 

strax efter pensioneringen? Som om kroppen kämpat sig fram till mållinjen och sedan 

bara gett upp. Med bananerna försökte han förhala det omöjliga. Alla bananens goda 

egenskaper skulle bidra till att förlänga livet och göra det rikare.  
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Tre månaders ätande av bananer hade bidragit med insikter i hur man bäst bevarar den 

känsliga frukten. Han hade kommit till slutsatsen att när bananen nått en optimal 

mognad, när den var precis mogen och inte längre det minsta grön, så skulle den frysas 

in. När den sedan tinades upp i mikrovågsugnen så bidrog uppvärmningen till den allra 

sista mognaden som gjorde att smak och konsistens blev helt perfekt. För att denna 

process skulle få ett lyckat resultat var han tvungen att ta hänsyn till varje banans 

enskilda massa och utformning för att kunna sätta det i relation till hur lång tid den 

behövde i mikron. 

Nu låg bananerna snyggt och prydligt på vedstapelvis, med ändarna vända utåt och 

skaften inåt. Att hitta ett frysskåp med dörr hade varit omöjligt, så till slut hade han köpt 

ett kylskåp och mixtrat med termostaten. Hyllornas djup hade utrymme för två lager 

bananer med cirka tre till fyra bananers höjd. Ett vackert mönster bildades av de mörka 

prickarna i ändarna även om det nu doldes av imman som uppstått när han haft dörren 

öppen. Om det var så att det skulle komma att bildas frostrosor så fanns ju möjligheten 

att ta till isskrapan från bilen. Det var verkligen en lycklig slump att han kommit på detta 

med frysningen. Tidigare hade bananerna fått ligga framme tills de nått önskad brun 

nyans. Harrieth hade inte alls varit överens med honom om att det var lämpligt att ha ett 

lager med bananer som låg och mognade. De ruttnar Arne, det är äckligt och det drar till 

sig flugor. Det var vid ett av de tillfällena som han hade slängt in en klase i frysen för att 

tillfälligt få tyst på tjatet. Det hade i sin tur lett till att han upptäckt fördelarna med 

frysning. Därmed skulle han slippa både Harrieths tjafs och flugorna. Och dessutom 

kunna hämta perfekta bananer när han ville. En medelstor banan blev mjuk nästan ända 

in efter x antal sekunder i mikron på full effekt. Uträkningen baserade sig främst på 

Arnes ögonmått och känsla för form och varierade för varje gång. När han vid några 

tillfällen råkat göra avvikelser från faktorn x med mer än fem sekunder så hade det alltid 

slutat i explosion och ett mödosamt rengöringsarbete.  

Funderingarna avbröts av att nyckeln vreds om i ytterdörren. Harrieth visste inte att 

han hade tagit ledigt från jobbet för att ta emot skåpet. Fan, han borde gett sig av för en 

kvart sedan för att kunna låtsas komma hem vid halv fem som vanligt. Hon började ropa 

redan i hallen. 

– Arne! Arnegubben! Är du redan hemma? Mår du inte bra? 

Hennes steg närmade sig. Tofflornas sulor gjorde ljud mot parketten som medförde att 

hon inte kunde smyga obemärkt. Han hade lånat hem tre olika par tofflor i sin egen 

storlek innan han hittat rätt. Det hade varit viktigt att prova ut dem mot husets olika 
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golvytor för att lyssna till ljuden som uppstod. Särskilt stor vikt lade han vid hur sulorna 

fungerade mot parketten och framför allt mot den enklare plastmattan som låg alldeles 

utanför passagen in till garaget, där hon mycket snart skulle befinna sig. De som 

gnisslade mest hade hon sedan fått i julklapp. Harrieth hörde inte själv ljuden som hon 

åstadkom. Eller hörde gjorde hon väl, men hon uppfattade inte, lyssnade inte, rös 

definitivt inte av disharmonin som skapades. Det kanske berodde på att hon bara hade ett 

öra. Och att hon därför var tvungen att vara ekonomisk med intrycken för att ha koll på 

saker och ting. Där det andra örat skulle suttit, fanns bara en tom men välliknande protes 

utan hörselgång. För egen del hade han varit tvungen att noggrant överväga för- och 

nackdelar med att ha det där gnisslandet omkring sig hela tiden. Slutsatsen blev den att 

tillvaron trots allt skulle bli mer avslappnad med ljudet. Eftersom han då inte behövde 

flyga i taket varje gång hon stack in huvudet, till hans egen fredade plats i husets garage. 

Emballaget till frysskåpet låg i en hög vid sidan av. Bubbelplast och stora sjok av 

kartong. Som en tunnel. Han lade sig på alla fyra och kröp hastigt in precis i tid, för att 

höra dörren in till garaget öppnas. 

 

Han låg hopkurad, utan att röra en muskel, för att undvika ljuden som uppstod när 

bubbelplasten gneds emot kartongen. 

– Men vad är detta?!  

Det klistriga ljudet av listen till frysskåpets dörr när hon öppnade den fick honom att 

skälva till. Den ofrivilliga rörelsen gjorde att den tjocka plasten som legat under ena knät 

small till när bubblorna brast.  

– Rör inte skåpet! 

När han reste sig upp rasade emballaget av honom. 

– Herregud, Arne, vad du skräms! 

– Nu har jag fixat så att flugorna inte ska störa dig mer, så håll fingrarna borta från 

skåpet! Är du snäll. 

– Okej, okej, jag ska inte röra skåpet. 

Hon höll upp händerna avvärjande, suckade och gick därifrån, men naturligtvis utan 

att sluta prata.  

– Har du druckit kaffe? Varför är du inte på jobbet förresten? 

– Jag var tvungen att ta emot frysen, muttrade han avsiktligt lågt. Han svarade alltid 

på tilltal, det var ju något man gjorde bara. Men han visste att hon som vanligt inte skulle 
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bry sig om att lyssna på det han sa, så han lade inte alltid särskilt stor vikt vid svaret. Hon 

lyssnade inte, hon bara pratade på. 

– Vad sa du? Har du druckit kaffe? ropade hon från köket. 

Nej, det hade han ju inte och kaffe ville han ha.  

 

– Vad sa du nu, varför är du hemma? Du slutar väl alltid fyra? 

– Jag gick hem tidigare för att ta emot frysen. 

– Tycker du inte att du går lite grann till överdrift med den där dieten? 

– Men du ville ju inte ha flugorna, kan du inte bara vara nöjd nu? 

Han sjönk ner på köksstolen och drog till sig morgontidningens korsord. 

– Jag har sagt till den nya grannen att han borde komma in på kaffe någon dag. 

– Jaså. 

– Han den där trevlige killen … eller, ja han verkar väl trevlig? 

– Ja, visst.  

Det där sista olycksbådande tillägget, hennes förtäckta förfrågan om hans medhåll. 

Det lilla närmast ohörbara ordet – väl. Han visste av alltför stor erfarenhet att när väl 

användes i slutet av hennes replik så fanns det en hel arsenal av fördomar kring ämnet 

som hon hade ett stort behov av att ventilera med Arne och allra helst få medhåll i de 

slutsatser som hon hastigt drog. Fick hon inte med sig honom så fortsatte hon högljutt att 

utforska möjligheterna för att hennes ofta befängda teorier skulle ha någon substans av 

sanning. Och när den processen hotade att dras igång valde Arne ganska ofta att hålla 

med henne. Vilket han gjorde nu. Ämnet borde vara fullständigt harmlöst – Shutuda 

verkade vara en riktigt trevlig prick. 

Dårskap på åtta bokstäver. Slutar på E. 

– Han som la sten på hela garageuppfarten nu i helgen. 

– Men, jag sa ja! Jag vet vem du menar Harrieth! Han heter Shutuda, Karl Shutuda. 

Ska du bjuda in honom och tjata sönder honom över en kopp kaffe? 

– Nu tycker jag att du är otrevlig, Arne. 

Han kunde inte låta bli att undslippa en pustande suck i den i övrigt tysta paus som 

faktiskt uppstod. 

– Ja, förlåt … det var dumt sagt. 

Börjar på V. V… A … N … S … I … 

– Har du sett hans häckplantor, de är mycket finare än våra. Du måste höra med 

honom hur han har gjort. 
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– Mm. Han har väl troligtvis grävt gropar och planterat dem. Och sedan såg han 

antagligen till att vattna. Och framför allt åkte han högst troligt inte på semester med sin 

svåger och svägerska för att han tvingats till det. 

– Han har ingen svåger eller svägerska. Han är ensambarn och ogift. 

– Jaha. Och hur vet … nej förresten, det var inget. 

– Han hade visserligen köpt sina plantor på den andra plantskolan, den borta vid 

flygfältet. De kanske har bättre kvalitet på sina. Ja, jag tror faktiskt att de har det, Arne. 

Rita och Gunnar hade visst köpt sina tomatplantor där. 

– Det är väl skillnad på att odla tomater på balkongen och att anlägga en häck? Och 

vem hade de som vattnade åt dem? När vi var på semester tillsammans med dem? 

VANSINNE. 

– De hade ett fiffigt självbevattningssystem som också fanns på den där plantskolan. 

De hade bara behövt fylla i … 

– Harrieth, jag vill egentligen inte veta. Jag vill inte veta hur deras krukor fungerar. 

Jag vill bara dricka mitt kaffe! 

På zoo, tre bokstäver. Kan bara bli APA. 

Det blev tyst ett ögonblick, och verkligen inte mer än så. 

– Han har i alla fall valt samma sort som vi. Linguster. 

– Liguster. 

– Nej, det heter linguster. Det vet jag väl att det heter linguster! 

– Nej, det heter liguster. 

– Nu är du dum på riktigt Arne. Du vill bara bråka med mig. 

Hon hade den gälla tonen nu, den som var nära att bryta sönder rösten. Oftast uppkom 

tonen antagligen naturligt, men ibland uppfattade han den som en otvivelaktig 

konstruktion. Något hon gjorde med flit gjorde för att det i teorin skulle kunna finnas en 

chans att uppnå något med det beteendet. En liten rest från flydda dagar. Ett svagt 

klagande eko från ungdomen, när hon antagligen alldeles säkert hade gjort det för att 

manövrera honom dit hon ville. Bara det att han då inte ännu lärt sig hur hon fungerade 

och var som förblindad av någon slags kärlek och hennes ytliga skönhet. En skönhet som 

dessutom delvis visade sig bestå av ett öra som inte var riktigt. En protes utan kött, brosk 

och blod. Och dessutom utan hörsel. Ofta tycktes det där med avsaknad av hörsel gälla 

båda öronen. Ibland hade han drömt att den där protesen satt mitt i ansiktet på henne. Att 

den var en mun utan ord, men som ändå öppnades och slöts, försökte forma ord genom 

den trånga hörselgången som utgjorde både mun och strupe. Men bara en tunn liten tunga 
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rörde sig ljudlöst. Ibland var det en kattunges rosa sträva tunga och ibland en orms 

tudelade.  

Han fick ny energi, det fick väl vara någon måtta ändå. 

– Nej, det är du som är envis! Det heter faktiskt liguster. Vem av oss är det som har ett 

trädgårdsintresse? Varför har jag till slut, efter fyrtio år, äntligen fått min trädgård som 

jag hoppas få anlägga ifred? Jo, för att jag vet, Harrieth. Jag VET att det heter liguster! 

– Linguster. 

De blängde på varandra en stund, tills han drog efter andan och vek undan blicken. 

– Kan jag få dricka mitt kaffe nu? 

Shutudas bil passerade på gatan utanför köksfönstret. Arne drog åt sig 

korsordstidningen och blyertspennan och stirrade stint på de små rutorna med alla sina 

gåtor.  

– Vad är det egentligen han gör därute i skjulet om kvällarna, tror du? 

– Jag vet inte. 

Han fortsatte stirra, men var tvungen att svara för att inte förvärra. För att inte utöka 

hennes frågande till att även inbegripa det faktum att han inte svarade. 

– Han släcker ju inte före tolv en enda kväll. 

– Nähä. 

Det räckte med korta svar, huvudsaken var att hon fick ett gensvar i någon form, då 

höll hon sig någorlunda lugn. Oftast. 

– Det låter som om han gräver. Men det kan han ju inte göra inuti ett skjul? 

– Det är en friggebod. 

– Man kan ju inte gräva inuti en friggebod? 

– Kanske inte. 

– Men han gör det. Han gräver därinne. Det är stora högar av jord därinne längs 

sidorna. Det finns inget golv. 

– Och hur vet du … 

– En enorm grop i mitten. Och så är det som ett system av backar på sidorna som han 

snickrat ihop för att få undan jorden. 

– Harrieth! 

– Varför gräver han en grop? Ska han begrava något under golvet?! Ska han det, 

Arne? Jag trodde verkligen att han var trevlig. Och duktig.  

– Harrieth, lugna ner dig.  
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– Jag vet vad du ska säga! Det man inte vet har man inget ont av! Men nu vet ju jag! 

Jag vet redan att han gräver en grop därinne.  

– Än sen, låt honom ha sin grop i fred. 

– Han kanske är massmördare? 

– Men för helvete! Kaffekoppen slog i ordentligt i fatet när han ställde ner den. 

– Och det finns plats för mer än en person i den gropen, ska jag säga dig. Det ryms 

minst fem i den, och han verkar ju inte vara klar med den heller. Han var ju ute igår igen, 

så nu är den säkert ännu större! 

– Harrieth! Sluta. NU! 

– Du måste fråga honom när han kommer över på kaffe. 

– Nej. 

– Men vi måste ju veta vad det är han gör! 

– Nej.  

– Det är ju helt säkert något brottsligt i alla fall. 

– Nej. 

Han ryckte åt sig korsordstidningen och gick mot vardagsrummet. Färggrann fågel på 

åtta bokstäver, färggrann fågel på åtta bokstäver. 

– Men du kan ju inte bara gå! 

Färggrann fågel på åtta bokstäver. Börjar på P. 

– Arne? 

PAPEGOJA. 

Han sjönk ner i soffan.  
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En morgon hos Carlzons 
 
– Arne, darling, det är ju tisdag! 

Arne, som befann sig i andra änden av huset, hörde henne prata med uppspelt röst, 

innehållet uppfattade han inte, men han visste ändå. Han visste precis vad hon ville, så 

därför svarade han inte. Istället fortsatte han kamma över de tunna ängsliga hårstråna 

som fanns kvar på skallen, från ena sidan av huvudet till den andra. Konstaterade att 

befintlig hårväxt nu enbart var koncentrerad till ett smalt centimeterbrett område som 

gick runt hjässan i höjd med öronen. I ganska många år nu hade han låtit håret på vänstra 

sidan av huvudet få växa, för att varje morgon omsorgsfullt dra det tunna knippet över 

huvudet ner på högersidan i höjd med högerörats ovankant. På så vis bildades en slags 

täckande frisyr över den blanka skallen.  

Han satte igång rakapparaten och tog stubben på höger käke, drog några gånger upp 

över överläppen. I närheten av örat fortsatte handen liksom av sig själv upp mot huvudet. 

Det rasslade till ordentligt när maskinen luggade honom hårt och sedan dog. Fan! Han 

öppnade badrumsskåpet och fick tag i en nagelsax som med några snabba klipp frigjorde 

honom från rakapparaten. Det såg förjävligt ut. En omedelbar åtgärd krävdes.   

Han nappade åt sig en engångshyvel från Harrieths prydliga hylla. Under några 

sekunders betänketid vägde han hyveln i handen innan beslutet formades. En mycket 

stark och plötslig längtan efter systematik och ordning kvävde så den vanliga känslan av 

att hålla sig till de vardagliga rutinerna oavsett vad som hände.  

Det krävdes inte särskilt många klipp med nagelsaxen för att korta ner huvudets alla 

hårstrån till en hanterbar nivå för hyveln. När han sedan precis täckt in hela huvudet med 

raklödder avbröts han av Harrieths vrål från dörröppningen. 

– Vad i hela friden gör du?! 

– Det ser du ju. 

– Men Arne, det är ju tisdag och allt… 

– Jag hinner ändå inte. 

– Men … 

Harrieth försvann från dörröppningen med ljudliga snyftningar. 

– Vi kan väl ta det sen?  

Han ansträngde sig för att låta lite mildare. Ja, han försökte i alla fall även om det inte 

lät särskilt trovärdigt. Medan han stod där och avlägsnade allt hår mindes han nattens 

dröm där han hade suttit fastkedjad vid ett dött träd på zoo. Och att inte bara hans huvud, 
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utan hela hans kropp, hade fått all den behåring han någonsin önskat i sitt vuxna liv. Runt 

honom låg bananer i drivor. Marken var täckt runt honom, ända fram till vallgraven som 

tog vid innan en hög grå betongvägg tornade upp sig. Det var ingen ordinär djurpark, 

utan hans egen trädgård som grävts ut ned till berggrunden. Betongväggen var en 

förlängning av husgrunden och Harrieth hade stått och riggat en övervakningskamera 

strax under markisen vid sovrumsfönstret. 

  

När han var klar med rakningen tog han fram tuben med ansiktskräm som han köpt dagen 

innan. För en sammetslen hy hade hon sagt på apoteket. Artikulerat väldigt med sin 

läppglansiga mun. När han föreställde sig hur hon såg ut mindes han bara de där 

läpparna. Hennes röst kopplades liksom ihop med krämen, det sammetslena. De måste ha 

anställt henne enbart för att sälja produkter för sammetslen hud. Vem kunde säga nej till 

henne?  

– Arne? 

Harrieth stod ännu en gång i dörröppningen och hade låtit morgonrocken glida upp 

över sitt vänsterben. Hennes tunna läppar var uppdragna i ett flirtigt leende. Fan, han 

hade inte lyckats avstyra det ändå. Han försökte undvika att se åt henne. Lade ner tuben, 

men tänkte fortfarande på de glansiga tjocka läpparna på apoteket.  

– Men lilla gumman, han tittade på klockan, du vet ju att jag inte kan bli sen till 

tisdagsmötet. 

– Arne, vad sexigt det är med det här nya … 

Hon smekte honom lätt över huvudet med de långa rödmålade naglarna, så att det 

uppstod ett krafsade ljud. 

– Jag hinner verkligen inte! Jag måste åka. 

Men det hjälpte inte. Hon låtsades bli arg, det ingick vanligtvis i deras rollspel, det 

hade det gjort de senaste fyrtio åren. Helvete. Hon gick bryskt rakt på sak och gjorde en 

hastig smekning över skrevet på det där oemotståndliga sättet. 

– Arne, du vill ju? sa hon lågt medan hon långsamt drog ner gylfen till 

kostymbyxorna. 

 

Harrieths akvarium stod vid sidan av dörren inne i badrummet. Åttkantigt, på en 

piedestal. Sune, husets Hypostomus plecostomus, den ensamma sugmalen, gjorde inte 

mycket för att bidra till medelhavskänslan som hon försökt skapa. Men han gjorde i alla 
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fall rent akvariets insida genom att systematiskt förflytta sin stora mun över glasets 

insida. Sög sig fast.  

Nu iakttog Sune med öppen mun när husse och matte utförde sin djuriska rit. Det såg 

ut precis som det brukade. Först tvingade hon ner honom på tvättkorgen och satte sig 

gränsle över hans skrev. Och sedan efter två minuter och trettionio sekunder hoppade 

hon raskt av och kastade sig ner på golvet på alla fyra. Som vanligt rättade Arne till 

badrumsmattan i frotté för att skydda sina knän innan han ställde sig bakom henne. 

Inifrån den vattenfyllda behållaren hördes Harrieths förtjusta små utrop mest som pipen 

från ett mycket litet djur. Hela akten avslutades enligt schema efter fyra minuter och åtta 

sekunder.  

 

När de var klara klev Harrieth in i duschen men fortsatte prata med Arne ändå. 

– Vi ses ikväll som vanligt, darling. Tisdagsmiddag. 

 Det lockande lätet som hon trodde sig ha byggt in i uttalet av Tisdagsmiddag 

visualiserade hela ritualen som Tisdagsmiddag innebar: Det var den röda 

sammetsklänningen som slutade över knät, det var räkcocktail till förrätt, plankstek och 

sedan en liten chokladpudding till dessert. Och det var framför allt ännu en sexakt som 

avslutning innan han till slut kunde lägga sig på sin sida av sängen och göra noteringar i 

det lilla svarta häftet som han omsorgsfullt valt för sin trädgårdsplanering. 

 Efter att ha använts varenda tisdagsmorgon i fyrtio år var lockropet inte längre lika 

funktionellt.  
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Arnes arbetsdag 
 
Han lyckades ta igen ett par av de förlorade minuterna genom att köra lite för fort på 

motorvägen. Men trots det, blev han alltså två minuter sen till tisdagsmötet och en av de 

yngre mäklarna stod redan vid whiteboardtavlan och presenterade högljutt sin 

försäljningsstatistik för den senaste månaden. Hans tjocka mörkt glänsande hår låg 

perfekt kammat. Och den välsittande slimmade kostymen bekräftade skrytet om att han 

kom direkt från gymmet varje morgon, precis som resten av sina jämnåriga kollegor.  

 Arne kunde inte släppa morgonens förlust i badrummet, i kriget mot Harrieth, inte 

heller tanken på att proceduren skulle komma att upprepas när han kom tillbaka hem vid 

fem. Hennes lediga dag, det oskrivna avtalet. Hon skulle dra på sig den där klänningen. 

Förbereda middagen, som alltid var tänkt att vara något extra, men som för längesedan 

upphört att vara någonting alls fast som räknades i Arnes tillvaro. Det fanns inget som 

eggade honom i det där. Allt det där som en gång varit något vackert och underbart, hade 

bytts ut mot en mekanisk vev i huvudet som monotont tumlade runt tankarna. Vad skulle 

hända nu när han gick i pension? Det gjorde så där ont igen. Han kunde inte gå hem till 

henne och berätta att det gjorde så där ont i honom. Att allting bara upprepade sig runt 

honom. Att allting var meningslöst? Hon skulle bara fnysa, han visste det. Hon skulle 

fnysa. Och säga; men Arne, nu har du fått en sån där idé igen. Hon skulle stryka honom 

över kinden och han skulle han stå där och säga emot så klart. Men lite senare tänka att 

ja, hon har rätt. Så hade det alltid varit, det hade alltid fungerat.  

Men det funkade inte längre.  

Om hon sa så till honom i eftermiddag skulle den där onda klumpen i halsen 

explodera och det onda skulle sprida sig ut i blixtrande nervryckningar till vartenda 

finger. Hans inre skulle trasas sönder i små, små fragment för att sedan lösas upp och 

välla ur honom i strömmar av gråt, av snor.  

Han ville inte gå sönder framför Harrieth. Han ville vara hel. Och han ville vara hel 

med sig själv, ännu mer än han ville vara hel tillsammans med Harrieth. Han var inte 

längre säker på att det var möjligt för honom att vara hel tillsammans med Harrieth.  

 

Tanken snuddade vid apoteket. Att han borde hämta ut de där tabletterna som den 

jämnårige doktorn gett honom i all välmening, utan att han själv egentligen antytt att han 

skulle ha några problem med den saken. Men skulle han klara en gång till idag? Att gå 

till apoteket en tur skulle möjligen hjälpa. Han tänkte återigen på de blanka tjocka 
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läpparna, hur de öppnades och slöts. Plötsligt tänkte han sig också att en knapp öppnades 

i den där strama vita rocken. 

 – Arne? Hallå, Arne?! Har du något att rapportera den här gången? 

 Han ruskade på huvudet med blicken i den grå nålfiltsmattan. Trots att hans kala 

huvud måste ha väckt en del frågetecken hos kollegorna, var det ingen som sa något. 

 Resten av förmiddagen satt han och googlade på hur man bäst tar hand om en 

nyplanterad häck. Att det var helt felaktigt att plantera under juli månad hade han redan 

fått kvitto på. Det var ett under att en enda liten ligusterplantorna överlevt den där veckan 

de var iväg på Mallorca med Rita och Gunnar.  

 Han var precis på väg att lämna en av de billigare hemsnickrade trädgårdssidorna på 

grund av de irriterande många blinkande reklaminslagen om både fönsterbyten och 

viktnedgång, när han motvilligt fastnade för budskapet i en av de där störande rutorna: 

Varför kämpa i kylan? Du kan bygga din paradisträdgård här! 

 Han klickade vidare. Hamnade i en kavalkad av bilder från någon gömd lummig plats 

på Teneriffa. Vulkanen i bakgrunden, terassodlingar, krukor som inte kunde fraktas på 

flygplan, länkar till små hus att hyra i bergen. Dofterna och värmen gick igenom 

skärmen, smetade av sig på hela hans kropp och lade sig som en fluffig skön känsla på 

insidan av den nyrakade hjässan. 
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Tisdagskväll (mer händer innan denna sekvens) 

 

– Jaha … 

 Det var det enda Arne förmådde säga, eftersom han blev så ytterligt förvånad över att 

se vem det var som ledde skrivarcirkeln. Hade han varit yngre hade han förmodligen 

rodnat. Av den där outgrundliga anledningen som han aldrig förstått sig på. Han kände 

tydligt det där krypandet i halsens och kindernas blodkärl som alltid varit till stor förtret i 

yngre dagar, alla de gånger han ställts inför oväntade men oftast välkomna 

överraskningar. Vanligen hade det haft med beröm eller kvinnor att göra. Shutuda såg på 

honom från sitt ordnande med en bunt papper i änden av det stora bordet som var avsett 

för skrivarcirkelns deltagare. 

 – Men Arne! Vad roligt. 

 – Ja … så du, skriver … också …? 

 Han var inte säker på om han menade att han själv också skrev, för han kunde i 

ärlighetens namn inte säga att han själv brukade skriva särskilt mycket. Det var väl 

annonserna mest. Nej, det var nog mer trädgårdssysslorna han syftade på. Det kanske var 

lika bra att klargöra, så att det inte uppstod en grogrund för orimliga förväntningar på 

hans skrivande. Borde han alls stanna kvar? Det kanske var bättre att gå? Att istället 

anmäla sig till trädgårdskursen som också låg på tisdagskvällarna samma tid men under 

ett annat studieförbund? 

 – Ja, jag skriver, sa Shutuda. 

 Stolen skrapade mot det grå marmorerade linoleumgolvet när Arne drog ut den för att 

sätta sig. Tydligen hade någon del av honom, som inte var särskilt medveten, bestämt sig 

för att bli kvar? Han försökte följa golvets diffusa mönster ett tag för att vara helt säker 

på att inte väcka någon sovande rodnad. 

 – Blir vi många? 

 – Ni är tre som anmält er. 

 – Jaha, ja. 

 – Har du med dig papper och penna? Shutuda pekade på högen med papper som han 

ordnat med i änden av det taffliga konferensbordet som bestod av fyra gamla gröna 

skolbänkar hoptryckta i en fyrkant. Arne sträckte sig efter ett papper och fick upp en 

penna med mäklarbyråns logga ur fickan. Han gjorde försiktiga cirklar i papprets ena 
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hörn men bläcket ville inte fungera. Han rispade hårdare på den vita ytan utan att lämna 

ett märke. Rodnaden kom smygande nu. 

 – Här, ta en. Shutuda kasade ett pennskrin över bordet som var stort som Harrieths 

necessär.  

Arne petade försiktigt i det mörka innanmätet, och kom ofrivilligt att tänka på när han 

en gång tvingats skära upp magen på en mink när han gått i skolan.  

 – Det är inget dött djur! Shutuda flinade till och drog åt sig necessären igen. Han stack 

målmedvetet ner handen. Här, ta den här, det är en av mina favoriter! 

 

Strax därefter kom Andrea, men någon tredje deltagare dök aldrig upp så de fick starta 

ändå.  

 – Jag kommer inte vara någon typisk lärare, jag har lite idéer som vi kan arbeta 

utifrån, det är väl det. Det har säkert ni också senare. Idag tänkte jag att vi börjar med att 

skriva en bild. 

 

Arne visade dem aldrig vad han skrivit. Han hade valt bilden med bardisken. Den han 

alltid gillat av Hopper. Den han trodde att han hade sett. Men nu förstod han att magin 

han föreställt sig var något han hittat på. Det där gula varma ljuset han sett som en 

sanningens färg var inte där. Snarare tvärtom, hela det där rummet badade i ett otäckt 

zinkvitt sken och dränkte de få personerna längs disken. Det enda synbart gula var en 

dörr vid sidan av.  

 
När jag tittar närmare på den där bilden som förhäxat mig så många gånger med sitt ljus, med sin värme 

så dras jag plötsligt till den fullständiga iskylan som ryms i den zinkvita väggen bakom disken. Det där 

löftet som jag alltid sett om att något ska gå att nå i bilden. Att det finns en sanning gömd.  

Men jag backar ändå och ser den på nytt, ångrar mig, det finns en sanning, men sanningen innehåller 

inte bara värmen. Kylan finns där, måste vara en kontrast mot den varma bruna bardisken och kvinnans 

svallande röda hår. 

Bilden som jag alltid upplevt som blekgul, som för mig är någon slags innersta sanningens färg är 

faktiskt inte det. Det enda spåret är en gul detalj. En dörr. 
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Tisdag blir onsdag 
 
Han kopplade upp datorn vid arbetsbänken i garaget. Uppfylld av kvällen. Det hade gått 

att gömma undan anledningen till att han skulle vara borta den här första gången. Men 

det var naturligtvis inte alls okomplicerat. Det var ett olyckligt, eller kanske lyckligt, 

sammanträffande att skrivarcirkelns träffar låg just på tisdagskvällarna. Harrieth brukade 

godta enstaka möten på jobbet, men hur skulle han kunna glida undan varenda tisdag i tio 

veckor på rad? Det skulle troligen vara enklare att ljuga om något annat, hon skulle 

behöva ett ämne att ställa frågor kring så som hon alltid gjorde. En annan kurs? Vilka 

frågor skulle han kunna tänka sig att svara på? Matlagning skulle kräva att han uppvisade 

något hemma. Tänkbart. Flugfiske? Det var snarare något som Gunnar kunde tänkas ägna 

sig åt, han kanske till och med gjorde det förresten? Vinprovning skulle hon säkert också 

vilja vara med på. Lika bra att få det överstökat. 

 

– Harrieth, jag ljög.  

 Hon stod vid köksgardinen och vände sig hastigt när han utan förvarning kom in i 

köket. Hon spärrade upp ögonen, vilket inte alls var oväntat, men det fick honom ändå ur 

balans. Han var i färd med att förklara lögnen med en annan lögn, och de där stora 

ögonen såg plötsligt mer naivt oskyldiga ut än odrägligt nyfikna. Och ännu värre, hon var 

helt tyst. 

 – Ja… alltså, jag var inte på jobbet ikväll. 

 Var det tårar som låg där i ögonens nederkant? Och hennes mun som var lite lätt 

öppen, men fortfarande ljudlös. Hon förde handen till det ohörande örat, han hade alltid 

tyckt att den gesten såg ut som ett försök att korrigera något. Gav honom känslan av att 

hon skulle justera volymen på en hörapparat som inte fanns. Men han visste vid det här 

laget gesten härrörde från hennes osäkerhet, den sammanföll alltid med tystnaden som 

avspeglade det där. Osäkerheten kunde ibland visa sig i ett ännu mer ohämmat pladder än 

vanligt, men det var sällan den inträffade i enbart hans sällskap, snarare skedde det när de 

kom i samtal med någon bekant som de kanske inte träffat på länge. Men den riktigt 

allvarliga oskyldiga osäkerheten som fick henne att se ut som en mycket ung flicka, 

yngre än den han en gång lärt känna, fick honom alltid att förlora kontrollen. Hennes 

osäkra tystnad och uppsyn fyllde honom med skam, och särskilt nu när han skulle ljuga 

för henne. Men det gick verkligen inte att berätta om skrivandet. Lögnen fanns där för att 

skydda både henne och honom själv, och det var ju verkligen inte så att han var otrogen 
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eller något sådant. Om hon bara ville avbryta honom som vanligt. Ett litet uppfordrande 

Arne eller vad som helst. Men det kom inget. Vänsterögat rann över nu, det som hon 

hade klagat på var torrare än det andra när hon såg på TV. Hon stod fortfarande alldeles 

stilla och bara tittade på honom. Och sedan knappt hörbart med en svag röst som nästan 

gick av. 

 – Vem är det? 

 – Vem då? 

 – Är det någon vi känner? 

 – Vad menar du? 

 – Du har väl träffat någon annan? 

 – Va? Nej, det har jag inte! 

 Hon tog ett steg mot honom och slog armarna om honom. Det var en mycket ömsint 

kram. Det fanns en värme i den, hon strök honom några gånger extra över ryggen. 

Fortfarande tyst.  

 – Jag ska gå en trädgårdskurs. 

 – Jaha? Men du vet väl allt redan? 

 Det var ingen ironi eller sarkasm i hennes tonfall, även om han var medveten om att 

hon ansåg att han var en jävla besserwisser vad gällde trädgård. Hon hade verkligen 

uttryckt det så någon gång när deras försök till samtal gått över styr. Det var väl därför 

han hade valt trädgårdskurs att ljuga om för att ha något att säga som hon inte hade något 

att säga om, något som hon inte var intresserad av.  

 – Nej, det finns alltid massor att lära. 

 – Ska vi flytta tisdagarna då? 

– Om du vill, så antar jag att vi kan göra det. 

 – Ok, tisdag blir onsdag. 

 – Visst vi säger det, tisdag blir onsdag. 

 Vad skönt, det gick ju riktigt bra. Smidigt rentav.  

 – Ska hela tisdagen flyttas till onsdagen? Morgonen också? 

 – Ja, det kan vi säga. 

 – Det är onsdag i morgon. 

 – Ja, men nu har vi ju haft en tisdagsmorgon redan den här veckan … 
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Shutuda kommer på besök 
 
Plantorna slokar ännu mer. Arne konstaterar att det kommer att bli nödvändigt att byta ut 

dem. Ganska många av dem faktiskt.  

 Shutuda har gått in i skjulet flera gånger nu. Skulle det vara okej att prata med honom 

nu efter att de setts i ett helt annat sammanhang. Vem avgjorde det? Arne visste inte om 

det var värt en chansning, återigen kände han av den svaga vibrationen i blodkärlen. Han 

vände och gick tillbaka mot garaget. Öppnade frysen. Insåg att en egen mikro behövdes 

till bananerna för att kunna ha användning för den nya installationen. Varje gång han 

gick ut i köket skulle det annars komma en fråga, någon kommentar, någon form av 

bullshit. Han gläntade på dörren till köket innan han gick in. Lade in bananen i mikron. 

Trettio sekunder. Skulle hon hinna höra ljudet och komma dit?  

 Dörrklockan signalerade och hennes steg skyndade istället mot ytterdörren. Den där 

skrikiga rösten. Som om hon inte kunde prata med folk. Ja, om de inte var hennes syster 

eller svåger. Hal och oåtkomlig. Ett skal som han uppfattade dolde någon slags rädsla att 

vara människa. Det var dessutom en illa dold rädsla åtminstone för honom. Andra orkade 

väl inte lyssna efter sådant hela tiden. Det är ju inte sådant man gör. Går och lyssnar efter 

vad som sägs bakom masker och mellan rader. Vem har tid med det. Och hur lät han 

själv egentligen? 

 Från hallen hördes nu Shutudas stillsamma röst, som ett lågmält stråkinstrument vid 

sidan av hennes gälla glättighet.  

Det där kaffet hon talat om, det var alltså allvarligt menat.  

 Ett pysande inifrån mikron, följt av ett dovt förödande, poff. Han slet ur sladden, tog 

tag i mikron och gick så raskt som möjligt genom köket mot garaget. Med lite tur skulle 

Harrieth och Shutuda stå med ryggen till när han osynligt gled förbi. Maskinen var 

mycket otymplig, han höll på att tappa greppet, men återfick det. Tummen kom 

olyckligtvis åt lucköppningen. Han stängde snabbt igen luckan för att undvika att 

glastallriken gled ut och krossas mot stenplattorna. Det brände till av överhettad mosad 

banan som hunnit sippra ut längs kanten. Konsistensen var likt slajm och visade sig ha en 

utmärkt förmåga att glida in och sprida sig mellan fingrarna. I ett annat sammanhang 

skulle säkert dessa egenskaper vara användbara, men vid bärandet av en otymplig 

gammal mikro, så var det åt helvete. Helt åt helvete! Fan! 

 

– Men kära nån, Arne! Hur gick det? Vad i all världen gör du? 
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 Han halvlåg över mikron i något slags försök att dölja. Vad, var inte helt klart. Mikron 

i sig, banangeggan som han visste skulle kritiseras eller ville han möjligen dölja golvet 

för sig själv? Han ville inte veta om det var så att den där specialbeställda 

terracottaklinkern från Sevilla hade fått en spricka. 

 – Det är något fel på mikron, jag ska ta ut den i garaget och kolla. 

 Han visste inte hur han skulle hantera att Shutuda stod där. Eller var han förresten 

Karl eller rent av Kalle nu? Skulle han säga något? Om skrivandet?  

 – Eller nej, jag kan förresten fixa den sen. 

 – Vad är det med dig Arne? Vad är det där som droppar? 

 – Jag skulle värma en sak bara. Och så gick mikron sönder. Vi borde ju köpt en ny för 

längesen. Jag tror jag bär ut den i bilen och slänger den istället. Skulle du vilja ge mig ett 

handtag? Han nickade mot Shutuda. 

 – Det var inte lite fräckt Arne, att be om hjälp innan ni ens har hälsat. 

 – Inga problem, ro hit. Shutuda räckte fram händerna. 

 – Ta inte där framme vid luckan … det är lite glatt där. Jag ska bara torka av mig om 

händerna. 

 Shutuda var redan på väg till dörren med mikron. Arne gick efter och öppnade 

bagageluckan. 

 – Harrieth vet inget om skrivandet. Jag måste ha det på det viset. Hoppas att det är 

okej för dig? 

 – Vi behöver inte tala om det, vi kan tala om annat.  

 – Jag har sagt att jag går en trädgårdskurs. 

 – Hur känns det att ljuga på det viset? 

 – Dåligt, men ändå inte. 

 – Men ändå inte?  

 – Jag vet att vi ska leta efter våra sannaste ord. Men mina ord kan inte bli sanna när 

hon är i närheten. Hon kan inte ens vara i närheten av mina tankar. Förstår du hur jag 

menar? 

 – Kanske.  

Shutuda log i alla fall. 

 – Jag behöver ha den här … platsen, att gå till. Alltså platsen i mitt eget huvud … Han 

var egentligen inte helt klar över vad han försökte säga, men orden tycktes lägga sig rätt 

när han hörde dem komma ut.   

 – Det var så jag började gräva. Jag behövde ett eget ställe för det som bara var jag. 
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 – Jaha …  

 Orden föll inte ut lika lätt nu. Det var något som täppte till. Kanske var det den där 

uppriktiga klarblå blicken som Shutuda gav honom. Som gjorde att han utstrålade styrka, 

men också helt utan tvivel vänlighet. Han var någon som aldrig skulle använda sin styrka 

för att sätta sig på någon annan. Det var som att sekunderna gick lite långsammare då, 

innan han slutligen väjde undan blicken, som om han avslutat ett avvägande.  

 – Jag tror att jag kan tala med dig om det, den där egna platsen. Men nu dricker vi 

kaffe.  

 Shutuda log och slog igen bakluckan på bilen. 

 – Vad var det förresten som hände med mikron? 

 – Jag värmde bana… en grej, och det gick fel på något vis. 

 Shutuda log igen, lite spjuveraktigt. Arne var plötsligt helt säker på att Shutuda 

förstod att han försökte undvika att säga något om den kladdiga incidenten med bananen, 

och lika säker på att det var helt okej. Även i deras sannaste samvaro var det helt okej 

med en lögn som inte gjorde någon skada. Arne besvarade leendet. 

 – Jag tror att jag kan tala med dig om det. Men vi dricker väl det där kaffet nu. 
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(Här kommer bland annat föras in en redan skriven sekvens med fikastund vid bordet, där 

skillnaderna mellan H. och A. framträder ännu tydligare. Och där även likheterna mellan 

Arne och Shutuda uppenbaras både för dem själva och för läsaren.) 
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En tid senare – skrivarcirkeln 
 
När de skulle skiljas åt gav de varandra en lätt klapp på axeln. Det var likadant varje 

gång. Men den femte gången de sågs hade inte Andrea längre bråttom till bussen så hon 

var kvar lika länge som de andra. Och när de skiljdes åt var det naturligt för henne att 

kramas. Arne kände det högst onaturligt men kunde inte slippa undan utan att det skulle 

bli ännu konstigare. Det skulle naturligtvis uppfattas som oförskämt om han lät bli, det 

förstod han mycket väl. Så han fick krama henne tillbaka. Och när de stod där alla tre så 

gick det heller inte att undvika den påföljande kramen. De blev fnissiga över 

fumligheten. Kanske var ingen av dem särskilt vana vid att kramas vare sig i grupp eller 

med snudd på okända människor. Även om de på ett vis lärt känna varandra djupare och 

närmare under sina fem tisdagar än vad de känt någon annan tidigare. Ja, Arne kunde ju 

naturligtvis bara tala för sig själv egentligen, men det var som om det ingick i deras deal 

att han faktiskt förstod vad de andra tänkte också.  

 – Hej då killar, vi ses nästa tisdag. 

 Andrea försvann iväg med sitt svarta häfte, fullt av ungdomens dikt och påfund. Av 

poesin förstod de att hon inte längre behövde ta bussen ut till stadens utkanter, där den 

senaste pojkvännen bott. En annan versal hade blivit synlig i hennes texter den här 

veckan. Och hon log faktiskt nu, även om leendet var delvis dolt av allt det där svarta 

tvättbjörnssminket, så såg de hur ögonen glimmade av något som ganska säkert var 

förälskelse.  

 Deras gubbtexter var naturligtvis något förlegat, tråkigt och ointressant för henne. Vad 

fanns för henne att hämta i deras sällskap eller var de verkligen alla tre varandras 

speglar? Ville hon kanske egentligen bara ha sin egen spegelbild, var det därför hon var 

där? Var det ungefär som att ta ett självporträtt med mobilkameran, så där som alla 

ungdomar gjorde hela tiden? 

 Hennes huvud stack in genom dörröppningen igen. 

 – Jag ville bara säga … För mig är detta den viktigaste dagen på veckan. Hej, hej. 

 Lika snabbt var hon borta igen. 
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Hemma 
 
Harrieth mötte honom. Gav honom en kram i dörren.  

 – Det är ju ändå tisdag fortfarande. Och i morgon är det onsdag. 

 – Mm. Visst. 

 Harrieth lät som ett barn dagen före julafton. Det var beklämmande och fick honom 

plötsligt att känna sig outhärdligt falsk. Ett riktigt svin. Men hur kunde hon förstå? Hur 

kunde hon förstå att han gjorde en annan resa nu. Att han gjorde den resa och det 

utforskande han alltid behövt göra. Den han hoppats göra med henne, då när de var tjugo. 

Men som aldrig blev, för att han insåg att hon inte tänkte på samma saker som han när de 

talade om doften från rosorna i Rosariet. Att hon inte förstod vikten av den där tomma 

raden som fanns i dikten han visat henne. Hon såg aldrig tomrummen. Aldrig någonsin 

såg hon tomrummen. Hon uppskattade inte tystnaden. Allt sådant var till för att fyllas. 

Inga glipor fick uppstå någonstans där någonting annat kunde slingra sig in, likt en orm i 

paradiset. Men det var ta mig tusan inget paradis. Det var ett snattrande jävla zoo. Det var 

vad det var. Inte konstigt att han åt just bananer.  

 – Jo, visst, är det onsdag i morgon. Han försökte låta så vänlig han kunde och 

hoppades att hon inte skulle se igenom det. Men trots att hon inte hörde eller förstod den 

verkliga skillnaden mellan tystnad och tomrum, så nosade hon ändå upp alla diskrepanser 

som uppstod i deras kommunikation. Hon var tondöv men kände ändå igen textraderna. 

 – Varför låter du så? 

 – Vadå, låter så? Det är onsdag i morgon, sa jag bara. 

 – Ja, vi gör som vanligt då? 

 – Ja, visst, det är klart. Han kostade på sig ett leende. 

 – Varför ler du?  

 – Men jag ler ju bara. Jag vill le, så jag ler. 

 – Jaha. 

 Det var sorgligt, han var sorglig. Herregud, hans egen fru reagerade på att han log.  
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Lunchen och Iqbal 
 
Vid tolv gick han till Iqbal på hörnet för att meddela att han snart skulle gå i pension och 

att hans banandiet skulle avslutas i och med det. Han visste att Iqbal var mycket tacksam 

över sin återkommande banankund, eftersom Arne gärna tog de bananer som andra 

lämnade av rädsla för att de skulle bli gamla och bruna med en gång. Själv tog Arne 

hellre just dem som börjat få lite bruna fläckar. Därför ville han i all välmening förvarna 

den gode Iqbal. Och varför inte få lite middagstips, det kanske inte skulle vara så dumt 

att börja laga indiskt istället? Varma mustiga grytor i glödande färger. Färska örter från 

egen odling. Mm, han önskade att han redan var där, vid bananätandets ände.  

 På dörren hängde ett stort neonorange plakat, som med tjocka svarta bokstäver 

upplyste kunderna om att man inför ägarbytet skulle rea ut alla varor i butiken.  

Vilket ägarbyte?  

Det var inte Iqbals Namaste som välkomnade honom. Inget vänligt leende bakom 

hopförda handflator. Ingenting av Iqbals medmänskliga vördnad fanns i luften.  

Istället stod en blond finnig pojke och vinglade bakom disken som om han inte kunde 

stå stilla. Han log brett. Och falskt, det syntes lång väg. Arne fick känslan av att om man 

stack ett finger i mellangärdet på pojken så skulle luften gå ur honom och kanske till och 

med få honom att börja gråta. 

– Läget? Ett stort tandblekt leende. 

– Var är Iqbal?  

– De drog till London. Brorsan och jag tar över nu. 

 En annan, något äldre men lika blond, kille dök upp från det lilla lagerutrymmet där 

Iqbal brukade förvara hans förbeställda bananer. Den äldre broderns självförtroende 

tycktes ha etsats in i personligheten, kanske i ett försök att dölja det som var kvar av den 

omogne pojke han egentligen var.  

 – Söker du Icke-picke? Då får du leta länge.  

De båda bröderna flinade åt honom. Var och en på sitt sätt, den äldre med blicken 

stadigt på Arne och den yngre med ögon bara för sin bror.  

– Jag skulle hämta mina bananer. Iqbal förvarar dem på lagret.  

Han visade med handen mot dörröppningen bakom disken. 

– Jaså, det skulle du? Tänkte du det? Va?!  

Arne stod orörlig, oförmögen att tala.  
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– Åh, jag hajar nu, det är du som är banankillen?! 

Nu tilltog killarnas råa skratt. Arne kom sig bara för att dra försiktigt med handen över 

den kala hjässan och påminnas om att han inte längre hade något hår att sin vana trogen 

dra över till andra sidan.  

– Kom här, så ska du få bananer.  

Den äldre nickade in mot lagret.  

 

Bara hämta dem och sedan gå. Bara hämta. Sedan gå. Det gick sådär bra att lugna sig 

själv. Men efter det skulle han aldrig mer sätta sin fot i butiken, bestämde han och gick 

mot öppningen bakom disken. 

Därinne såg allt ut som vanligt, med undantag av några få, nog så viktiga detaljer. 

Nämligen remsor av silvertejp som dinglade från armstöden på den väl insuttna 

skrivbordsstolen. Iqbal hade talat om att han ville köpa en ny. Förutom att skumgummit 

tittade ut ur sitsen, hade han tyckt att den vinröda ylleklädseln var obehaglig. Den stack 

genom hans tunna bomullsbyxor och gav honom eksem.  

Arne hade till och med övervägt att låta Iqbal få hans egen kontorsstol som var nästan 

ny. När han och Harrieth flyttat till det nya huset hade han gått med på att avvara sitt 

kontor mot att han fick ha allt sitt i garaget. Det var ett bra byte, på sitt gamla 

hemmakontor hade han sällan fått vara ifred från Harrieth. I garaget, däremot, kunde han 

sitta vid snickarbänken i flera timmar. Han sade till Harrieth att han skulle sortera den 

stora mängden diabilder från alla tiders semestrar. Hon nöjde sig med det påståendet och 

på så sätt fick han flera timmar av ensamhet när han behövde det. 

Första veckorna hade han faktiskt gjort det. Sorterat. Semesterbilderna hade visat sig 

vara väldigt snarlika. Så istället för att sortera dem efter år och resa, hade han uppfunnit 

ett eget system.  

En låda med bilder på Harrieth. En låda med bilder på Rita. Och en låda med dem 

båda två samtidigt. Varje låda var indelad i lyckade och mindre lyckade.  

Ritas låda innehöll till övervägande delen lyckade foton. Harrieths låda hade 

egentligen bara behövt ett enda fack, för de misslyckade. Och i lådan med dem 

tillsammans, Rita och Harrieth, var det märkvärdigt hur sällan Harrieth tittade in i 

kameran, hennes blick riktades så gott som alltid mot Rita.  

Dessa upptäckter sade Arne någonting, men han kunde inte sätta fingret på vad. Bara 

att det fyllde honom med smärtsam sorg när han insåg att det måste finnas ett obehagligt 
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samband mellan fotona, bananincidenten med myggbetten och den hemska mardrömmen 

där han förvandlats till babian.  

– Öh, skulle du ha några bananer eller? 

– Jo, ja visst. Eller, nej förresten, ni kan behålla era babianer, jag menar bananer. 

– Farfar är visst lite förvirrad. De grabbfnissade lite. 

– Pröjs ska vi ha i alla fall! la storebror till och såg allvarlig ut, medan lillebror 

fortfarande fnittrade förtjust.  

Arne tyckte inte alls om deras gapiga tonfall och kände inte för att svara de ohövliga 

individerna.  

– Hörru, här har vi din jävla bananlåda liksom, som vi har sparat åt dig för att Icke-

picke sa till oss att göra det! 

 Det stod faktiskt en låda bananer på golvet bredvid skrivbordet. När storebror vevade 

med handen åt det hållet rörde han upp en ansenlig mängd bananflugor som tillfälligt 

lyfte från sitt tillhåll. Bananerna i lådan var inte längre gula. De var inte ens bruna längre, 

utan hade svartnat i färgen.  

 Det plingade till i dörrklockan ute i butiken. 

– Ta det! beordrade storebrorsan och tittade inte ens på lillebror, utan fortsatte glo rakt 

in i Arnes ögon.  

En alltför lång stund passerade innan han släppte blicken och vände sig mot lådan, 

böjde sig ner för att ta upp den. Precis som alla bananlådor hade denna låda ett ganska 

stort hål i botten, vanligtvis täckt av ett kraftigare papper. Så var det även med denna 

låda. Men storebror hade inte räknat med att de ruttna bananerna i bottnen hade mosats 

under sin egen tyngd. Inte heller hade han listat ut att det medfört att det tjocka pappret 

blötts upp. Eller också hade han helt enkelt ingen kännedom om hur en bananlåda var 

konstruerad.  

Med ett plaskande, slafsande ljud tömdes banansörjan ut över storebrors fötter. 

Alldeles samtidigt hade Arne sansat sig och klivit ur sina funderingar.  

– Men för helvete, mina nya dojor! Brallorna! 

Det såg verkligen ut som om tuffe storebror skulle börja gråta när han sjönk ner på 

den sjabbiga vinröda sitsen med ansiktet i händerna.  

Arne påmindes om att sitsen satt löst. Att den, om man snurrade tillräckligt många 

varv, med lätthet lossnade från stången den egentligen skulle vara fäst vid. Särskilt om 

den var i högsta läget. Vilket Arne noterade att den precis var nu.   
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– Helvete, sa storebror igen och drämde handen i armstödet, så att resterna av 

silvertejpen dinglade till. 

– Vad fan glor du på, farfar?! Va?! 

Arne var blev återigen skärrad, det var bäst att bara ge sig av därifrån. Men i 

dörröppningen ut mot butiken dök lillebror upp och hindrade honom från att passera. 

– Lämna oss ifred, Gugge, sa storebror, och gav i nästa andetag Arne order att låsa 

dörren in till kontoret med Gugge kvar ute i butiken. Arne gick honom motvilligt till 

mötes och vred darrande om låset. 

– Kan du gissa vad som har hänt med Icke-picke? sa storebror när uppdraget var 

utfört. 

– Han är i London, försökte Arne.  

Storebror skrattade och snärtade till en av silvertejpsremsorna på armstöden. 

– Försök igen. 

– Han är inte i London, sa Arne med betoning på inte. 

– Försöker du vara rolig nu? 

– Nej, sa Arne sanningsenligt, han försökte aldrig vara rolig. Han var helt enkelt inte 

en rolig människa. Det var antagligen en av anledningarna att han inte var med på en 

enda av de hundratals, kanske tusentals, semesterbilder som han sorterat. Varken han 

eller Ritas man fanns med på ett enda foto. 

– Du, sa storebror. Vi har honom. 

– Jaså, sa Arne. 

– Om du fortsätter vara sådär ... rolig, så kommer du att hamna på samma ställe. Fattar 

du?!  

– Jaha. 

– Men gubbjävel, ge mig pengarna då, är du så jävla trög? 

Storebror sträckte sig efter rullen med silvertejp som fortfarande låg på skrivbordet 

efter det som de måste ha gjort med Iqbal. Han drog ut en lång remsa. 

– Nå, hur blir det? 

Arne plockade fram plånboken och bläddrade bland sedlarna. Han tyckte om sedlar, 

använde sällan kort. Sedlar gav honom en annan frihet. Inga kontoutdrag som kunde 

kontrolleras. 

– Kom igen! Jag har kunder att ta hand om. 

– Hur mycket ska du ha? 

– Hur mycket ska du ha? imiterade storebror med gnällig röst.  
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– Ge mig rubbet så är vi kvitt. Jag måste ju fixa nytt nu på grund av dina äckliga jävla 

bananer! 

Det var då, när den blonde brodern pekade hetsigt på sina skor och sedan lutade sig 

ner mot ena foten för att hindra ett bananskal från att förstöra tyget på skons ovansida för 

alltid, som Arne fick sin ingivelse, och agerade snabbare än en kortdistanslöpare.  

Han ryckte åt sig silvertejpen, fäste änden under ena armstödet, drog den sedan rakt 

över ryggen på den självgode blondinen och fäste den slutligen under det andra 

armstödet. Innan självgode storebror ens hunnit fatta, satte Arne stolen i spinn.  

Det var som att titta på en barnleksak, en sån där snurra som man sätter fart på med 

fingrarna och sedan släpper i golvet. Riktigt den hastigheten uppnåddes inte här, av 

naturliga skäl. Storebror hade trots allt spenderat en hel del tid på gym. Men han snurrade 

tillräckligt många varv för att sitsen skulle ramla av och skicka honom med huvudet före 

ner i bananlådans slafsiga innehåll.  

Arne passerade förbi den unge mannen på golvet. Trampade till hårt på en banan, som 

hamnat vid sidan av. 

 

En kort stund stannade han och såg ner mot den gnyende högen av förödelse. Det var 

vämjeligt, både synen och det faktum att han utfört handlingen. Ett riktigt lågvattenmärke 

i livet. Han kunde omöjligt gå ut bakvägen efter detta och riskera att bli igenkänd. Han 

gjorde ett snabbt val mellan de båda baseballjackorna som hängde på klädhängaren 

bredvid dörren. Det stod ”Gugge” över ryggen på den han fick tag i först, så han tog den 

andra. Det kändes mest rättvist att storebrorsan skulle bli av med sin. Arne drog på sig 

den över kavajen och tryckte ner en keps över skallen. Formen av ett par solglasögon 

avtecknade sig i innerfickan och han tog dem på sig framför den lilla indiska 

ornamenterade spegeln som satt bredvid dörren. Gjorde ett smackande ljud i ena 

mungipan och log mot sig själv. Det kändes lite bättre nu, inte lika vämjeligt. Han var 

inte riktigt längre sig själv. Inte just för tillfället i alla fall. Med ett mjukt leende och sin 

vänaste röst vände han sig återigen mot den brölande ynglingen i banankartongen. 

– Namaste då, för helvete!  

 

Bilden av ett alternativt jag var på väg att framkallas i hans inre. Kanske var det 

solglasögonen och de annorlunda kläderna, kanske var det för att han blev övermäktigt 

trött på de bortskämda blekfisarna han nyss konfronterats med. Kanske var det alla dessa 

saker sammantaget som skapade den nya bilden av honom. Det skrämde honom att den 
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här nye Arne inte brydde sig så mycket om vad som hänt Iqbal. Att han bara gick 

därifrån, trots att bröderna antagligen släpat ner honom i källaren, kanske till och med 

misshandlat honom. Ja, han kunde ju rent av vara död? Han skulle ringa sen, ett anonymt 

samtal och tipsa polisen.  

 Hur som helst, så klev han ut på trottoaren, och dörren gick upp rakt på en av de yngre 

kollegorna som var på väg tillbaka till kontoret. Inte tillstymmelse till igenkänning. Om 

de känt någon form av samhörighet när de sett varandra tidigare så var den helt bortblåst 

nu. Det enda han såg i kollegans blick var, förakt. 

 – Men, se dig för! 

 – Se dig för själv, jävla slipsnisse! Arne förvånade sig över den njutning det innebar 

att få vräka ur sig orden. Det var så skönt att han var tvungen att fortsätta.  

 – Men flytta på dig då! 

 Kollegan backade bort från trottoaren och höll sig om armen. Hukade som en rädd 

hund. Arne växte. Något varmt och stort och starkt spred sig i hela hans inre. Han 

smällde nonchalant igen dörren och gick åt motsatt håll, bort från kontoret.  

Vanligtvis hade han gått med korta långsamma grå steg, med blicken riktad varken 

uppåt eller neråt, utan snarare åt ena sidan. Den där ängsligheten hade många gånger fått 

honom att missa saker på den andra sidan. Som hundbajshögar i varierande konsistens 

och storlek, små hundar, små tanters fötter, små barn med rinnande glassar och ett och 

annat bananskal.  

Nu sträckte han istället på sig, fyllde bröstkorgen med luft och gick vidare med full 

kontroll över hela synfältet framför sig. Han såg taxibilar fara förbi, cyklande mammor 

med barn, bussar med fler uttråkade blekfisar, reklampelarnas glättiga affischer. Han såg 

butikerna och restaurangerna. Han såg hur allting malde på, hur allting upprepade sig, 

hur allt styrdes av en sak: vanan.  

När han passerade begravningsbyrån på hörnet fick han syn på något avgörande.  

Där, i skyltfönstret, stod en enkel vit gravurna.  

En vit pokal.  

Döden stod prydligt utställd i ett skyltfönster inför allas åsyn. Borde det ens vara 

tillåtet, att påminna folk om döden i tid och otid?  Han snuddade vid föreställningen att 

den vita gravurnan var en utmärkelse han skulle få för väl uträttat livsverk, när han till 

slut förtjänade att få dö. Någonting gjorde ont i honom när han tänkte den tanken. En 

gråtklump i halsen satte sig som en förlamande kramp. Han orkade inte tänka sådana 

tankar. Istället harklade han till och fick upp en ordentligt slemmig spottloska som han 
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till sin stora förvåning och med väldig kraft placerade på fönstret. Slemmet gled ner med 

snigelfart över hans spegelbild.  

Det var hög tid att bara vara sin egen Arne. När han så småningom vann den där vita 

pokalen så skulle det vara för bedrifter han kunde vara stolt över. Saker som han, den 

riktige Arne, verkligen ville göra. Inte en enda sak som hade med någon annans vanor 

eller ovanor att göra. Eller vad han fick eller inte fick göra för Harrieth.  
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Harrieths dag  
 
Hon skulle se till att njuta av sin lediga dag. Drog köksbordet närmare fönstret, lät 

markisen gå ner ytterligare en bit så att den täckte halva fönstret. Hon visste att man inte 

kunde se in när markisen var neddragen till det läget, det hade hon kontrollerat medan 

Arne höll på med planteringen på framsidan.  

  Det hade krävts några vändor ut och in genom altandörren för att hitta det perfekta 

läget. Hon hade redan ångrat att hon varit så påstridig om en enplansvilla. Det hade varit 

hennes villkor för att de över huvud taget skulle bygga ett hus. Det verkade vara så 

praktiskt att inte behöva använda en enda trappa. Och visst, det var en fröjd jämfört med 

alla trappor i huset de kom ifrån, där det varit bostadsrätter i sju våningar.  

Nackdelen nu var att alla kunde se in på henne. Hon som ville se ut på dem som såg 

in, fast utan att de märkte det. Så nu var det ett evigt trixande med markiser, persienner 

och gardiner för att hon skulle känna att hon hade koll alla dygnets timmar. Om behov 

uppstod. 

 Att behovet fanns blev uppenbart omgående när deras nye granne hade flyttat in. Han 

var sällan ute dagtid. Men om kvällarna surrade hans skruvdragare ikapp med myggen. 

På några få kvällar hade han smällt upp en liten friggebod, precis vid deras tomtgräns. 

Det var långsmala tomter så hon förstod att det inte fanns så mycket val, men boden stod 

väldigt nära, det tyckte hon nog. Och han kunde väl hört efter åtminstone? Det var bara 

häcken kvar, sedan tog Harrieths och Arnes gräsmatta vid. Och häcken kunde förresten 

knappt kallas häck. Den hade varit grön när Arne planterade den mitt i sommaren, men 

nu hade massor av plantor gulnat i bladen.  

 

Hon satte nynnande på en kanna kaffe till samtidigt som hon slog numret till sin 

tvillingsyster, Rita. Det var systern som fått det finare namnet av de två, uppkallad efter 

den tjusiga Rita Hayworth. Men det gjorde inte längre Harrieth något, eftersom hon 

ansåg att det ändå var hon som begåvats med stil och god smak. Detta gjorde att hon 

klädde sig mer elegant än sin enäggstvilling som var en riktig skogsmulle. Rita brydde 

sig föga om att sticka ut utseendemässigt. Snarare skulle väl det hon tog på sig helst 

bokstavligen sticka in i omgivningen, vävas in i själva skogen och mossan.  

Systrarna hade varit sammanvuxna vid födseln, men det gjorde de ingen stor sak av. 

Deras huvuden hade varit fastvuxna vid varandra, vilket medfört att de saknade varsitt 

öra. Både inre och yttre strukturer fattades, hela sina liv hade de därför upplevt i mono. 
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Deras största bekymmer var länge hur frånvaron av ett öra påverkade just utseendet. 

Detta ledde till att de lagt oproportionerligt mycket tid på flärd, särskilt under sin 

ungdom. Annat som hörde livets utveckling till ägnades inte lika mycket tankemöda.  

Numera fanns det mycket fina proteser att få och de behövde inte vara lika 

uppfinningsrika med sina frisyrer som tidigare. 

I övrigt var det inget som antydde att de suttit samman vid födseln. Att det även var 

annat som saknades invändigt var det ingen som visste, ingen som hade med att göra. 

Båda hade till exempel med bestämdhet hävdat att de aldrig varit intresserade av att 

skaffa barn, om någon haft den dåliga smaken att fråga varför de inga hade.  

 

De sa vare sig hej eller hej då när de ringdes vid. Samtalet var slut när det var slut, och 

det var det inte sällan mitt i ett ämne. Därför var det naturligt att hon fortsatte där hon 

avslutat kvällen innan: 

– Nej, men precis, jag hade inte valt att bo så här. Sedan sänkte hon rösten som om 

Arne fortfarande var hemma. Men man får ju inte vara dum, raring. Jag har allt jag kan 

önska mig härinne, och han får hållas därute med det där trädgårdsarbetet som han tjatat 

om sedan vi gifte oss. 

Det blev en paus medan Rita fick säga sitt. Sedan fortsatte Harrieth oförtrutet: 

– Jaja, du säger det ja, men du vet att jag inte tycker om att bli så där smutsig. Hon 

granskade sina målade naglar och upptäckte att en färgflaga skavts av när nageln 

oavsiktligt skrapats mot en skarv i badrummets klinkergolv. Hon klämde fast luren mot 

axeln och gick in i sovrummet. Satte sig på sängkanten för att rätta till nagellacket. 

Först såg hon till att dra ner markisen för att inte störas av den utsikten, även om det i 

stort sett bara fanns fält utanför fönstret åt det hållet. Någon kilometer bort anade man 

nämligen fasaden till en av de nybyggda lagerbyggnaderna. Deras nybyggda område 

gjorde att bebyggelsen krupit ännu närmare industriområdet. Arnes försök att skymma 

den trista utsikten med ligusterhäcken hade som sagt ännu inte hunnit växa till sig. Och 

hon kunde inte låta bli att kommentera det.  

– De där fjantiga små buskarna, som om det skulle göra någon skillnad. Du ska se hur 

det ser ut. Några pinnar som sticker upp och vissa är redan gula i bladen. 

När hon ordnat till nageln satte hon sig i korgfåtöljen som hon placerat vid fönstret 

och lade upp fötterna på fårskinnet som täckte fotpallen. Drog upp markisen en gnutta 

och kikade ut. 

– Ja, du, suckade hon.  
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Fortsatte granska sina naglar medan Rita informerade henne om problemen hon hade 

med lönsamheten i sin lilla bokhandel.  

– Det är klart att du hade tjänat större pengar på att sälja på nätet! 

Harrieth började räkna hur många av häckplantorna som faktiskt behövde bytas ut mot 

nya friska. Grubblade över hur det egentligen borde vara med de sidor som gränsade till 

grannarna. Hon och Arne var de första som flyttat in på området och hade redan hunnit 

bo där i ett halvår. Men nu hade det flyttat in folk på bägge sidor. Barnfamiljen på ena 

sidan och han, den ensamme mannen, på den andra. En mager kille, nästan pojkaktig 

men ändå stark som en rejäl karl, det hade hon sett när han ensam stenlagt hela 

garageuppfarten. Riktigt snyggt hade det blivit också. Det hade hon påtalat för Arne som 

hade förenklat för sig och beställt asfaltering i samband med att vägen skulle 

färdigställas. Fram till dess fick hon leva med att grus och stenmjöl drogs med skorna in 

på hallmattan, för att inte tala om i garaget. Borde hon inte skicka in Arne att prata med 

grannarna om häcken? 

– Rita, inte är det rätt att jag och Arne ska stå för betalningen av hela 

häckplanteringen? 

Deras samtal fördes i en form av cirklar som gick in i varandra. Strukturen var 

uppenbart tydlig för dem själva, men för en utomstående var det omöjligt att förstå 

sammanhangen i alla de lösa trådar som hölls flytande.  

– Det kan väl inte vara så svårt? Alla säljer ju allt på nätet nuförtiden. Du måste ju 

välja rätt böcker förstås. Ärligt talat, hur många har köpt den där fågelboken du tog in? 

Eller den om fladdermöss? Fladdermöss! Rita?  

Korgstolen knakade till när hon böjde sig framåt för att kunna se de sista plantorna i 

raden. Det var åtminstone tjugo plantor som behövde bytas ut. 

– Men då måste folk hitta hela vägen från gruvvandringen i berget, till hotellet, över 

parkeringen, förbi Konsum och fram till din lilla bokhandel. Som dessutom ligger skymd 

bakom konditoriet. Och så ska de till sist hitta din svindyra bok om den sällsynta 

fladdermusen som de blir förbannade över att de inte såg när de var inne i berget. Är det 

rimligt tycker du? 

Då fick hon se honom. Grannen.  

 – Kors i taket, han är där och gräver! 

Korgstolen skrek som en marskatt när hon hastigt reste sig. 

– Nej, inte Arne. Han den magre killen. Han byter en av de dåliga plantorna nu. 
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Harrieth brydde sig inte ens om att hålla säkerhetsavstånd till fönsterrutan. Hon var så 

nära nu att nästippen nuddade vid glaset. 

– Jovisst, det är tre på rad som är vissna precis vid hans skjul. Honom är det tag i 

minsann! Nu blir det snyggt i raderna. Rita, du skulle sett när han lade sin garageuppfart! 

Stenarna kom på fredag eftermiddag och på måndag morgon när jag hämtade tidningen 

låg de utlagda och klara i spikraka linjer.  

Rita föreslog genast att Harrieth skulle be honom byta resten av deras dåliga plantor 

också. 

– Ja, det har du rätt i.  

De lade på och Harrieth strök försiktigt med handen där vänster öra borde suttit. Ett 

irriterande myggbett. Hon hade ju glömt prata med Rita om gropen! 
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Harrieths tisdagseftermiddag  
 
Hon tog en dusch medan kakan gräddades. Putsade ömsint av glaset in till Sune innan 

hon drog på sig sin morgonrock och nynnande försvann ur sikte för att klä på sig. 

Badrumsdörren stod på vid gavel eftersom elektrikern ännu inte åtgärdat den automatiska 

ventilationen. Det var något fel med fuktavkännaren.  

Sune som tillfälligt avbrutit sitt sugande rörde sig panoramiskt längs glaset och 

undrade över den nya mörkare imman som dök upp. Långt före Harrieth blev han varse 

att banankakan brändes vid. Sedan hörde han hennes skrik genom glaset, likt brölandet 

från en brunstig val. 

Harrieth svor över att brandvarnaren inte var installerad som Arne lovat. Hon fick ut 

kakan utanför dörren och tömde en vattenkanna över den.  

Hon bestämde sig för att lägga om taktiken och gå till botten med häckproblemet, utan 

att ha någon kaka att fjäska med. Istället gjorde hon sitt bästa för att assimilera sig med 

situationen och bytte därför om. 

Knytblusarna fick hänga, det var ingen vits att klä sig elegant för att bjuda grannen på 

kaffe med en kaka som inte längre fanns. Det var definitivt inte läge för de eleganta 

pumpsen och den korta kjolen som hon köpt i London bara för att de matchade varandra 

så bra.  

 När hon efter ganska stor möda slutligen var fullt påklädd pulsade hon, snarare än 

gick, ut genom dörren iförd Arnes arbetsoverall och hans slitna halmhatt som hon velat 

slänga många gånger om. De äkta makarna var visserligen långa båda två, men Harrieth 

hade behållit sin slanka midja och bakdel, medan Arne lagt på sig lite grand. Inte så att 

det störde, men han var ändå betydligt större än hon. Hennes blommiga gummistövlar 

stack ut under de stora uppviken hon fått göra nertill. Rena och blanka vittnade de om att 

hon sällan använde dem. Hon tog bara på dem när hon vattnade pelargonerna på 

trädäcket. Och då enbart för att undvika att skvätta jordigt vatten på strumporna och för 

att det liksom hörde till. Med stövlar på, såg man ut som en van trädgårdsarbetare, då såg 

man ut som folket i Arnes trädgårdstidning. Hon var redo att samtala med Shutuda om 

deras gemensamma häck, deras önskvärt grönbladiga skiljelinje.  

Med planteringsspaden i ena handen knackade hon på granndörren med den andra. 

Avvaktade, väntade på att höra steg. Knackade igen. Kontrollerade att hans skåpbil 

verkligen stod på uppfarten. Han kanske ändå var kvar på baksidan även om hon inte sett 

till honom på en stund? Med ett visst motstånd från de vida overallbenen, rundade hon 
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hans garage på utsidan av tomten i relativt snabb takt. För visst skulle det vara lite väl 

vågat att vandra rakt in i trädgården? Hon daskade den lilla spaden med små 

klatschningar mot ena handflatan, i takt med sina steg.  

 Han hade minsann arbetat på duktigt den där Karl. Hans plantor var faktiskt mer 

välvuxna än deras. Hon var lättad över att han hade den goda smaken att välja samma 

sorts buskar som Arne och hon hade, vad det nu var de hette. Hon försökte se ut över 

gräsmattan hur det hade gått för honom med utbytena in mot hennes och Arnes trädgård, 

men retligt nog stod Karl Shutudas nyuppförda bod i vägen. Med tvekan fortsatte hon 

längs den späda häcken och insåg att hon skulle bli tvungen att ta sig runt hans trädgård 

helt för att få en skymt av buskarna där bakom.  

När hon kommit ner till diket, som skiljde tomterna från den öppna åkermarken, fick 

hon ett infall att lägga sig ner bakom Shutudas häck för att sedan åla sig bortåt tills hon 

kom till tomtgränsen och deras egen häck tog vid. Hon var i strid, i kamp om häckens 

överlevnad.  

Hon var nöjd med sitt tilltag tills hon såg en fästing krypa över den bara huden på ena 

armen. Hon flög upp och tog sig med trassliga steg vidare och in till sin egen gräsmatta, 

frenetiskt borstande med handen för att få bort krypet. Äntligen kunde hon se andra sidan 

av skjulet och häckplantorna som Shutuda bytt ut en stund tidigare.  

För det hade han väl? Hon gick närmare bara för att inse att det tveklöst var samma 

fula gula spretiga pinnar som stod kvar. Inte ett spår av friska nya plantor. Förbryllad och 

skymd av boden vågade sig Harrieth på att undersöka plantorna. De tunna grenarna brast 

med ett knäppande när hon böjde dem, det var inte tillstymmelse till liv i dem.  

 – Förbaskade karlar! Hon sade det lågt för sig själv och inte alls med samma 

övertygelse och eftertryck som hon skulle gjort i vanliga fall. Hon var fortfarande säker 

på att hon sett honom gräva! 
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Shutuda 
 
Den rombformade rutan i friggebodsdörren släppte in en stråle ljus som var alldeles full 

av dammpartiklar som rörts upp av grävningen. Det skulle varit skönare att gräva ute i 

friska luften, det var svårt att låtsas att det bara var ett skal han stod i. Värmen och 

sanden klibbade fast kläderna på kroppen och den rätta känslan infann sig inte. Han fick 

ingen kontakt med den där nivån, eller var det var ett slags rum i huvudet, där han kunde 

få ro. Den mekaniska ron, som var stillhetens ro. Karl Shutuda öppnade både dörren och 

det smala liggande fönstret in mot grannen. Doften av jordigt damm och färskt virke 

byttes mot grönskans dofter utifrån.   

Det var dags att ägna sig åt plywoodskivorna och reglarna. Den enkla men noggranna 

ritningen satt på den nakna furuväggen inramad med silvertejp. Undan för undan skulle 

han dela in det lilla huset i fack för jorden som kom upp ur hans hål, i takt med att han 

grävde. Varken grannen bakom gardinen eller andra förbipasserande skulle behöva 

fundera över någon växande jordhög. Tanken var att sköta grävandet på kvällstid, det 

fungerade bäst med jobbet, och det ökade chanserna för att alla potentiellt nyfikna skulle 

sitta avdomnade framför sina TV-apparater medan han grävde.  

Det skulle naturligtvis inte vara en katastrof om någon såg en man gräva ett hål, för 

det var det enda det handlade om. Att gräva ett hål. Han hade inget syfte med hålet som 

egentligen berörde någon annan. Han skulle inte plantera i hålet, inte leta efter något i 

marken, han skulle inte gillra en fälla. Han ville absolut ingenting med hålet. Han ville 

bara gräva. Långsamma tag med spaden skulle göra hålet större och samtidigt jordhögen 

större. Ju mer han tog bort, desto större skulle både hålet och jordhögen bli. Han behövde 

inte prestera någonting, det räckte med det mekaniska utförandet. Och där i den 

manövern hittade han ibland stillheten, den mekaniska ron. Men i det läget dög det inte 

med att någon kom och knackade honom på axeln för att fråga vad han sysslade med, 

eller bara iakttog honom på håll. Han ville vara ifred bara. Det var han och spaden. 
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Växlingskontoret 
 
När Arnes arbetsdag var över undvek han Iqbals hörna men kunde inte undgå att passera 

begravningsbyrån och den vita urnan på nytt. Den lyste nu som ett stort vitt utropstecken. 

En man på andra sidan rutan plockade upp den ur skyltfönstret och höll upp den. Deras 

blickar möttes och den där människan därinne lyfte urnan mot honom, såg ut att vilja 

räcka över den till honom genom rutan. 

Han vände sig bort och sprang ut i gatan rätt framför en ilsket tutande buss. 

På andra sidan gatan låg ett växlingskontor. Och Adam, den unge expediten bakom 

disken, höll andan när han såg nästanolyckan med bussen och följde nyfiket hur mannen, 

som var Arne, klarade sig oskadd och hur han därefter gick in på resebyrån som låg vägg 

i vägg. 

 Adam hade för vana att fantisera om resebyråns kunder. Tänkte sig att han följde med 

på deras resor, som en maskot i handbagaget. Han ville se vad de hade för sig när de blev 

förvirrade, pinsamma eller allmänt vedervärdiga turister i utlandet. Han ville höra 

diskussionerna hos smekmånadsparen som inte fick till det i sängen för att de druckit för 

mycket. Gömma sig i baren när de stora barnfamiljerna intog badhotellen. Följa med den 

ensamme historieturisten i vindlande gränder och försiktigt rätta till kartan för att hindra 

honom från att gå vilse. Smyga in i montrar på all världens museer och ändra om bland 

föremålen, stapla kinesiskt porslin till skulpturer, göra dem roligare för betraktaren. 

Men när han såg den här äldre, men ändå ungdomlige mannen, väcktes något annat i 

honom. Han nöjde sig inte med tanken att följa med som en ytterst liten iakttagare. Det 

syntes på hela sättet att kliva över gatan att detta var en man att upptäcka världen med! 

Hans självsäkerhet lyste och visade på styrka och livserfarenhet. Adam översköljdes av 

en nästan outhärdlig längtan att få dela allt det med honom. De skulle åka på safari i 

Afrika, mannen skulle få skjuta de fem stora. När han sedan själv fick bestämma skulle 

de hyra en fiskarstuga på en romantisk strand i Spanien. Där skulle han sitta med en 

gammal skrivmaskin precis som Hemingway och dricka whisky och röka cigarr.  

Längre hann han inte i sina fantasier, men det var tillräckligt för att han skulle rodna 

djupt när dörren svängde upp och den äldre mannen klev över tröskeln. 

– Jag behöver spanska kontanter. 

– Det ska vi ordna, sa Adam och stirrade Arne i ansiktet för att få ögonkontakt. 

Men Arnes blick letade efter något annat än Adams gråblå ögon.  
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– Du, det är inte så att ni har en kundtoalett? 

– Nej, tyvärr har vi inte det, sa Adam och log till ingen nytta. 

– Då får jag springa över till hamburgerstället, sa Arne, redan på god väg ut genom 

dörren igen. 

– Men du, ropade Adam, du kan låna våran. Det är egentligen emot 

säkerhetsbestämmelserna, men chefen har lämnat mig ensam här idag. Och det är helt, 

med betoning på helt, emot alla regler, så jag skiter faktiskt i bestämmelser i dag. 

– Okej, det är bråttom, var är toaletten? 

 

Arne lättade på trycket och funderade över läkarens hotfulla ord vid hälsokontrollen. De 

hade berört den ökande förekomsten av prostataproblem bland män i hans ålder.  

Psykosomatiskt. Det var säkert psykosomatiskt, bara för att doktorn skrämde upp 

honom i onödan. Det borde finnas förbud mot att tala med patienter om åkommor de 

eventuellt skulle kunna ha! Han stannade upp framför spegeln, tog av kepsen och strök 

med handen över den kala huden. Han såg ju lite yngre ut nu, visst gjorde han det? Innan 

han lämnade toaletten log han mot sig själv och blinkade uppmuntrande till sin 

spegelbild.  

– Din bästa tid är nu, Arne, sa han lågt med ansiktet så nära spegeln att glaset immade. 

Han öppnade dörren ut mot den trånga hallen och pentryt, intrycket av rummet var 

långt ifrån hemtrevligheten som rådde på mäklarkontoret. Den unge mannens vita 

läderjacka hängde ensam på kroken bredvid spegeln. Inte ens en hatthylla hade man 

kostat på personalen. Däremot fanns en liten tavla, tafatt upphängd på sniskan, med ett 

korsstygnsbroderi: Det är din dag idag. Le mot kunden. 

Han slängde en hastig blick i spegeln och såg till sin förvåning att den unge mannen 

var på väg ner bakom disken, hukande. Och han log definitivt inte längre. Skärmen som 

visade valutakurser bakom ryggen på expediten speglade en mörk figur framför disken. 

Och det var ingen kund. 

– Everything! All you got! väste figuren på svengelska. 

Arne backade in i hallen igen så tyst han kunde. Det måste finnas en larmknapp. Ena 

handen nuddade vid något kallt. Ingen larmknapp. Men användbart. Han fick loss den 

tunga brandsläckaren och tog sig fram tryckt mot väggen. Vid hörnet ut mot kassorna 

vinklade han mycket försiktigt ut munstycket mot lokalen. 

– I said everything! This is not enough! 

Rånaren rakade ner pengarna som Adam hade lagt upp på disken i en plastpåse.  
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Nu, när rånaren tittade ner. Nu! 

Arne tryckte på handtaget. Ingenting hände. Fan också! 

En spärr, fanskapet hade en spärr.  

Han ryckte ur den och struntade i att smyga fram runt hörnet. Istället hoppade han ut 

bredbent samtidigt som han fyrade av skummet över disken. Det brusande ljudet skrämde 

ner Adam till magläge på golvet, kvidande med armarna runt huvudet. Rånaren fyrade av 

sitt vapen och träffade Arne på underarmen så att brandsläckaren for i golvet och Adams 

späda gestalt studsade till ackompanjerat av ett tilltagande kvidande.   

– Helvete, helvete, helvete!  

Den skumindränkta rånaren smällde av några skott i väggen bakom Arne innan han 

tog till flykten.  

– Helvete! Helvete! Helvete! pep Adam. 

– Han har gått nu. Du kan komma upp därifrån. Arne använde foten för att peta på 

Adam, som inte verkade höra eftersom armarna fortfarande var lindade runt huvudet. 

Han vred sig bara till fosterställning istället.  

– Helvete! Helvete! Helvete! Adam öppnade ena ögat.  

– Du kan resa dig upp nu, han är borta, sa Arne. 

Adam öppnade ögonen helt och stirrade blekt på Arnes arm. 

– Han sköt dig! Du är skjuten! 

– Det är bara färg. Det gör förbannat ont, men det är ingen fara. Jävla dåre, muttrade 

Arne. 

– Åh, herregud, herregud. Adam tog sig mödosamt upp till disken, men höll sig fast så 

att knogarna vitnade för att inte falla på nytt. 

– Du borde nog larma nu.  

– Här! Han fick inte med sig det här. Adam lämpade över en tjock sedelbunt som 

blivit kvar. 

– Vad ska jag med dem till? 

– Men det är ju dina euro! Här – de är gratis nu. Adam viftade med pengarna framför 

Arne igen. 

– Jag vill inte ha något stöldgods, tack. 

– Nähä, skit i det då. 

– Har du larmat polisen? sa Arne som tyckte att det var dags för lite ordning. 

– Jag trycker på larmet nu. Vart ska du åka förresten? 

– Teneriffa. Tar taxi till Landvetter ikväll. 
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Arnes onsdagsöverraskning 
 
– Change of plans, Harrieth! 

 En stunds tystnad följde i andra änden efter hans glada utrop.  

– Arne, är det du?  

 – Ja, det är klart att det är jag. Han skrattade. 

 – Du … låter konstig? 

 – Inte då, inte konstig alls. 

 – Men du brukar ju aldrig ringa mig från jobbet? 

 – Jag tänkte be dig komma till Swanlake klockan åtta sharp. Jag har bokat bord och 

Rita och Gunnar kommer också. 

 – Men Arne, vad trevligt! Vilken överraskning! Då förstår jag varför du låter så 

annorlunda. 

 – Då ses vi där! 

 – Ja, det gör vi! Puss då, Arneponken! 
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Andrea 
 
Jag fyllde tjugotvå dagen innan jag träffade dem första gången. Det var väl lite därför 

som jag gjorde det. Som en present till mig själv. Jag vet inte om det var rubriken eller 

teckningen av skrivmaskinen som lockade mig mest. Men det var väl mest rubriken antar 

jag. Letar du också efter dina sannaste ord? Så jag gick dit och vände typ nästan i 

dörren. Det var bara två därinne i det där bleka rummet. En ganska snygg äldre man och 

en gubbe som kanske hade varit snygg en gång han också. Men nu hade han 

uppenbarligen någon brunkräm i ansiktet. Och det var hur tydligt som helst att han hade 

rakat av sig någon slags munkfrilla ganska nyligen eftersom det gick som ett bälte av 

ljusare hud runt huvudet på honom. Så det var det första jag tänkte om Arne faktiskt; fan 

vad korkat att raka skallen i slutet av sommaren. Kalle däremot, var ju snygg, mörk. 

Det var när de vände sig mot mig, när jag klev in, som jag såg deras ögon. Det var då 

jag förstod att det var allvar. Jag vet att jag tänkte att de har ju redan alla sanningar, att 

det var som att stora trygga världar stod stilla och väntade inuti dem. Vad skulle jag där 

att göra? Jag visste absolut ingenting om någonting. Jag var bara lost. Jag ville skriva och 

måla men kom inte in på konstskolorna. Och mitt poesimanus om sex i naturen blev 

självklart refuserat. Men lärarutbildningen blev jag antagen till. Det fick duga. Jag skulle 

åtminstone få skriva. Herregud! 

Jag gick i alla fall in i det där rummet och satte mig på en av de gamla 

klassrumsstolarna som säkert kom från min gamla högstadieskola. Jag letade till och med 

efter namn jag kände igen i klottret på sitsen. Kanske mest för att slippa möta de andra, 

börja prata. Och jag tänkte att nu måste jag säga något stort och intressant. Men Kalle 

började prata så jag slapp.  

– Det här blir bra. 

– Ja, sa jag. Och Arne. 

– Jag vill skriva om ljus, sa jag. Om skogen och … ljuset. Och jag visste att jag inte 

ljög eller försökte säga något stort. Det var helt sant.  

– Jag vet inte om jag vill skriva, sa Arne.  

– Vi kan i alla fall prata, sa Kalle. 

– Mm, sa jag. Men jag visste inte om jag kunde prata, jag var inte en som pratade, jag 

är fortfarande inte en som pratar. Men med dem kunde jag prata, mer än jag pratat med 

någon annan. 

– Jag tänkte att jag skulle visa några bilder, bara för att komma igång med något.  
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Sen fortsatte det bara. Han visade tre målningar av Hopper. Och jag gillade dem för 

ljuset, men så mycket skog var det ju inte. Arne sa att han nog inte skulle skriva, men 

sedan gjorde han det i alla fall. Men vi fick aldrig läsa det. Kalle fick läsa upp mitt och 

Arne läste Kalles. Det var intressant faktiskt. På en minut hade vi skrivit två helt olika 

historier. 
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(en lång episod med viss växelverkan mellan perspektiven kommer in. Arne reser till 

Teneriffa, men resan blir naturligtvis ett misslyckande. Dels visar det sig att Adam från 

växlingskontoret är med på planet. Dessutom råkar Arne ut för en olycka och hamnar på 

sjukhus. Det är då han börjar inse saker. Det är då han tar sig för att skriva sin essä – som 

kommer att sprängas in i berättelsen i sekvenser vartefter. (den återges nedan i den form 

den finns i nu eftersom den är av vikt för slutet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

43 
 

 

Arne Carlzons essä om grävande – och grannen Shutudas 
grävande i synnerhet 
 

Vad betyder det att gräva? 
göra en grop, ett hål eller dylikt med spade eller liknande redskap;  

gräva i något undersöka, snoka i;  

gräva ned sig i (bildlig betydelse) helt uppgå i, fördjupa sig i || gräver, grävde, grävt, grävd 

 

Min granne Karl Shutuda gräver och min fru Harrieth undrar varför. Nu har hon frågat så 

många gånger att jag inte kan låta bli att undra jag också, men det kommer jag inte att 

berätta för henne. Du som eventuellt läser kan ju undra varför jag inte berättar för henne, 

men det är en annan historia som jag bara delvis återkommer till i den här texten. En del 

av förklaringen skulle kunna vara denna korta lilla scen som inträffade i början av vårt 

förhållande: 

Jag minns när jag ungefär vi den tidpunkt då jag och min fru träffades läste Per 

Gunnar Evanders debut, Tjocka släkten. Den hade gjort ett djupt intryck på mig. Jag 

försökte tala med Harrieth om detta. Evander har en grävare i Tjocka släkten. Många är 

besatta. De barrikaderar sig eller flyr. Jagade av något. Men ensamma. Jag kan förstå det 

där. Harrieth kan inte förstå det. För henne är det alltid svart eller vitt.  

 Hon förstod alltså inte vad eller hur jag tänkte, snarare avfärdade hon det som något 

fnoskigt. Det kanske är så att förhållanden över lag kan ha den där lilla brytpunkten där 

man upptäcker att det rosenröda bleknat, eller kanske rentav antagit en grånad ton, 

någonting avstannade hur som helst mellan oss i den stunden. Men vi fortsatte ändå, så 

som jag inbillar mig att många relationer gör, folk fortsätter att nöta ut varandra, att skava 

av sina olikheter eller bara ignorera dem. Kanske är det en påminnelse om den stunden 

som nu får mig att bara säga nej till henne ifråga om huruvida det är något underligt med 

att grannen gräver inuti en friggebod. Nej, Harrieth, det är inte underligt, det är snarare 

underligt att du inte visar nyfikenhet inför sådana här saker med tanke på att du bara har 

detta enda liv. Det där sista skulle jag ibland vilja skrika rakt in i hennes enda fungerande 

öra (det andra är en protes utan hörselgång, men det tror jag inte är av vikt just här). 

Om vi skulle tala vidare med varandra om detta så skulle vi aldrig hamna på samma 

ställe i tanken. Jag vet att det till och med skulle leda till en konflikt. Hon skulle bli 

upprörd när jag inte höll med henne om det suspekta i grävandet.  

https://www.synonymer.se/sv-syn/grop
https://www.synonymer.se/sv-syn/h%C3%A5l
https://www.synonymer.se/sv-syn/spade
https://www.synonymer.se/sv-syn/liknande
https://www.synonymer.se/sv-syn/redskap
https://www.synonymer.se/sv-syn/unders%C3%B6ka
https://www.synonymer.se/sv-syn/snoka
https://www.synonymer.se/sv-syn/bildlig
https://www.synonymer.se/sv-syn/uppg%C3%A5
https://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6rdjupa
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Varför gräver egentligen en människa?  

Svaret är ju naturligtvis enkelt, åtminstone till en början, vi behöver komma ner i jorden 

av en eller annan anledning. Jag gjorde det själv vid 122 tillfällen när jag planterade 

ligusterhäcken som står i vår tomtgräns. Anledningen till detta mitt ingrepp i trädgårdens 

struktur och gränsdragning till grannen kommer att bli föremål för en annan essä.  

Anledningen till att jag vill göra ett försök att, om ni ursäktar, gräva djupare i detta 

med anledningar till varför en människa gräver, är att när jag ser min granne gräva är det 

inte lika enkelt att definiera en orsak till grävandet. Till stor del har det att göra med de 

estetiska aspekter som tillförts hans grävande akt, han gräver alltså inte enbart, han har 

dessutom byggt ett hus över sitt grävande. Närmare bestämt en friggebod som han 

uppfört på bara marken, den är alltså utan golv. Detta gör att hans grävande blir till en 

manifestation, åtminstone för mig som numera känner till den. Men samtidigt är 

anledningen till att huset uppförts för att dölja för alla andra, dem som han inte har lust 

att ha en dialog med om sitt grävande. Jag vet ju det nu. Och det finns inget snobbigt i 

detta. Hans grävande har helt enkelt ett så stort värde för honom att han inte vill ha 

snokande, skrattade, flabbiga typer som snor runt benen på honom. Det skulle förstöra 

hans arbete, förstöra den situation, som han försöker uppnå. Jag återkommer till detta, 

som ju åtminstone delvis är föremålet för denna min lilla utredning. Eftersom denna essä 

skrivits över tid så kommer jag även att låta den aspekten kräva sitt av utrymme, den 

känsliga läsaren får därför ha överseende med ändringen i tonfall som kommer att uppstå 

på grund av en händelse som inträffade under själva nedtecknandet. Mitt försök till att 

utreda Shutudas grävande har pågått under ungefär tre månaders tid under vilken 

åtminstone jag, men kanske även han har utvecklats/utvecklades (tyvärr tvingas jag att 

välja båda dessa tempusformer och det kommer att stå klart för dig som läsare vad 

anledningen är till detta så småningom). 

 

Göra en grop, ett hål eller dylikt med spade eller liknande redskap  

Detta gör han och jag har noterat att han har flera olika typer av spadar till sin hjälp. 

Varje spade vårdas med uppenbar omsorg och har även sin egen unika färg målad i ett 

band runt träskaftet. Om vi ska uppehålla oss vid vad som faktiskt står i denna förklaring 

kring gropar och hål, så är det mesta inget underligt eller oväntat alls. En grop, ett hål, ja 

strunt samma kanske, vad man vill kalla det, men vad är det för något egentligen? En 
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grop får väl anses vara bredare än vad det är djupt och med hålet förhåller det sig väl 

tvärtom, det är min uppfattning. 

 
Ontologin befattar sig med frågan om vilka slags entiteter som existerar. En naturlig 

aspekt av problemet är då: Existerar hål? Det bör noteras att frågan kan vara 

missvisande eftersom den enligt en tolkning är trivialt sann. Vår vardagliga erfarenhet 

stödjer påståendet att hål existerar, men inom ontologin har frågan en djupare betydelse. 

Man kan uttrycka det på följande vis: Bör hål postuleras som en separat kategori av 

existerande entiteter eller kan de reduceras till någon eller några andra sådana 

kategorier?   
(källa: Wikipedia) 

 

Såvida man inte är grävmaskinist eller ett påhittigt småbarn med många tillhyggen till 

hands i sandlådan, så får man anta att en spade är det som används för framställningen. 

Ordet i definitionen som först gick mig förbi, men som senare blivit viktigare för mig är, 

dylikt. Dylikt. Det springer ut ur raden som om det vill säga mig något. Det kastar sig om 

min hals för att trösta mig och säga mig att inte allt är meningslöst och förutbestämt. Det 

behöver alltså inte röra sig om ett enkelt hål, eller en grop, det kan faktiskt vara något 

annat. Nåväl, det kan vara en tunnel eller en kanal, men dessa begrepp ter sig alltför 

pragmatiska för att ge mig någon tröst. Jag vill tillskriva ordet dylikt en helt annan 

innebörd, en som inte har med hålets fysiska vara eller icke-vara. 

Det är alltså detta dylikt som jag nu fortsättningsvis ska göra ett möjligen taffligt 

försök att utreda. Min fru skulle aldrig godta att jag krånglade till det så för mig, att jag 

faktiskt spenderar tid med att hitta förklaringar som jag kan godta som sanna. Inte bara 

hittar något som tycks kunna passa in i en slags godtycklig syn på vilka grannar man kan 

tänkas ha. Förklaringar som i värsta fall (läs hennes fall) enbart baseras på förutfattade 

meningar och ett sökande efter sensationer. Detta är den grundläggande anledningen till 

att hon aldrig kommer att ges möjlighet att ta del av det här dokumentet. 

Någon skulle möjligen känna sig frestad att gå in i ordets morfem och titta på dess 

innebörder, så även jag men jag låter det vara så länge, även om jag kan se att det finns 

en del av intresse att hämta där både i dyn och i likheterna. 

Men innan jag återkommer till det som kan kallas dylikt i sammanhanget så ska jag 

fortsätta att gå igenom en välvillig hemsidas förklaringar på företeelsen att gräva. 
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Gräva i något, undersöka, snoka i 

Om jag skulle vilja, och det vill jag på ett plan, skulle jag kunna föra var och en av 

definitionerna på grävandet till oss som bor här på den här platsen. Det vill säga jag, min 

fru Harrieth och vår granne Shutuda. Och i det fallet så skulle den mest uppenbara 

personen att knyta till denna snokande del vara min fru Harrieth. Hon är sällan del i ett 

praktiskt grävande, men hon är tämligen aktiv bakom köksgardinen och i samband med 

detta låter hon munnen gå för mina öron. Vilket i sin tur gör att snokandet framträder 

långt över all önskvärd tydlighet. Och vad gäller Shutudas friggebod så utgör den i detta 

sammanhang inte på några vis någon sköld för att skydda mot den inkräktare som 

Harrieth utgör, må så vara att hon sällan nått fram till Shutuda i egen person, men jag har 

fått höra desto mer av hennes utläggningar och jag hade i själva verket, tveklöst inbillar 

jag mig, helt och hållet kunnat klara mig utan detta. Det är den del av min frus beteende 

som jag tror mig om att klara mig helt utan. Ibland tänker jag att den delen av henne är så 

framträdande att jag faktiskt skulle kunna kasta ut hela henne med det badvattnet. Men 

jag är kvar ändå, åtminstone en stund till.  

Det var betydelsen snoka i, vilket vi väl kan enas om är den minst smickrande 

benämningen i denna förklaring. Att undersöka och gräva i något tycks ha ett betydligt 

hederligare uppsåt i mina öron. Där finns det en hjälp att finna för någon, eller kanske 

åtminstone ett svar. Snokandet har inte detta vänliga sökande i sig, har inte så mycket 

med sanning att göra som med sensation. Snokandet är en paparazzifotograf i det äkta 

grävandets kölvatten. Jag vill inte kalla det jag sysslar med här i den här texten för ett 

snokande, det är snarare ett undersökande och kanske hör den beskrivningen även 

samman med det som Shutuda skulle sammanfatta som sitt grävande, även om det för 

honom av flera anledningar inte är möjligt att sätta en definition på det han sysslar med. 

 

Gräva ned sig i (bildlig betydelse), helt uppgå i, fördjupa sig i  

Verbet har en tredje betydelse. Och jag inser att det finns likheter med mig själv i detta. 

Att helt uppgå i något. Närmast till hands är att nämna den banandiet som jag sysslat med 

under de senaste månaderna. Jag har bokstavligt talat levt på bananer och sett till att 

utforska den nytta det kan tänkas göra för mitt liv. På sistone har jag fått starka tvivel 

kring meningsfullheten med att fortsätta dieten och jag har på känn att jag snart kommer 

att avsluta den, det hänger faktiskt delvis samman med att jag nu ingått ett slags förbund 

med mina kamrater i skrivarcirkeln. Detta kamratskap som utgörs av mig själv, Kalle 

Shutuda och en ung kvinna vid namn Minna. Det var som att det hålrum som 
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banandieten avsåg att fylla igen istället fylldes på nytt av allt det som talades om under 

våra tisdagskvällar i skrivarcirkeln. Det betyder att jag om och när jag avslutar dieten 

kanske har odlat upp ett lika starkt intresse, eller ännu starkare, för skrivandet och alla de 

frågor som det kan få inrymma för mig. Jag misstänker att detta skrivande håller på att 

utvecklas till ett mer genuint intresse och därför verkligen kommer att innebära att jag 

helt uppgår i det. Kanske så till den grad att jag sugs upp av det, att jag verkligen blir en 

del av det jag försöker förstå mig på. 

Ytligt sett skulle man kunna hävda att även Harrieth sysslar med detta; att helt uppgå i 

något. Med ett närmast sjukligt tvång ger hon sig in i sina utläggningar om vad andra har 

för sig och kan därefter inte släppa dem innan hon själv fabricerat någon form av ofta 

obskyr förklaring till deras handlingar. Hon gör det för att peka ut, och hon gör det för att 

hon är rädd. Men hon gör det egentligen inte av genuin nyfikenhet skulle jag vilja säga. 

Hon är likt ett (så kallat) internettroll mestadels intresserad av att lägga fram sanningen 

om andra människor på ett vis som gör att de framträder i dålig dager. Hon gör det just 

för att hon inte förstår och för att hon vet att hon inte kan förstå, men samtidigt förstår 

hon inte att det är upp till henne själv att vilja förstå. Den viljan finns inte hos henne, det 

är enbart rädslan som driver henne till utredningarna hon iscensätter framför mig. Det 

okända behöver få en förklaring som helst ligger så långt bort från henne själv som 

möjligt och därmed går hon själv fri och blir aldrig en del av det som hon anser vara det 

aparta. I detta finner jag inget intresse alls och därför kan vi aldrig mötas. Fortfarande är 

det ofta så att vi hamnar i konflikt eftersom vi inte vet hur vi ska förhålla oss till varandra 

i detta. Det är som att hon inte kan förstå sin rädsla. Jag tror inte att hon är en illvillig 

person egentligen, eller efter femtio år skulle jag säga att jag vet att hon inte är en 

människa som vill andra något ont. Men det råkar vara så att hon i sin hantering av andra 

människors beteenden och i sin framställning för mig får det att framstå som att hon 

ogillar dem, som att hon önskar att de inte fanns i hennes närhet. Detta har oftast varit 

hanterbart för mig. Men nu i samband med Shutuda ställdes det hela på sin spets. 

Tidigare har jag kunnat ducka för det hon vräkt ur sig. Jag har låtit henne hållas. Jag har 

känt mig stark och skyddad i min egen position. Men när jag lärde känna Shutuda och 

förstod vad han sysslade med, eller åtminstone närmade mig en förståelse för vad han 

sysslade med, så hade jag plötsligt mycket svårt att hantera hennes anklagelser som 

inhyste ord som massmördare, galenskap, självmördare, ja till och med runkare var ett 

ord som hon använde i detta sammanhang. Nivån blev så infantil att jag gick i taket, och i 
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och med det beslutade jag mig faktiskt för att skriva essän om grävandet. Så möjligen är 

jag henne ett tack skyldig för det.  

För mig till skillnad från Harrieth så var det uppenbart redan från början att Shutuda 

var ingetdera av alla de tillmälen hon gav honom. Att vi av en slump sammanstrålade i 

den skrivarcirkel som kom att bli mycket viktig för mig var det som slutligen avgjorde 

saken. Dessa tillfällen av diskussioner kring livet och skrivandet fick hans person att 

framträda tydligt för mig. Detta var en man som undersökte saker, som hade en ambition 

att nå bortom något annat än det uppenbara, någon som jag efter mina efterforskningar 

skulle våga säga uppenbart stod i kontakt med det sublima genom sitt grävande.  

 
Sublim (av lat. sublimis, exalterad, upphöjd), filosofiskt och konstnärligt begrepp. Med 

"sublim" menas en transcendent upphöjdhet eller storhet i fysiskt, moraliskt, intellektuellt 

eller konstnärligt avseende. Begreppet avser särskilt någonting som är så upphöjt att det 

inte kan jämföras, och är bortom beräkning eller mätbarhet. Sublimitet har under långa 

tider varit konstens främsta ideal, men dess definition har förändrats under århundradena. 
(källa: Wikipedia) 

 

Under det att jag skrev just denna del så funderade jag en del på bådas våra föremål för 

fördjupning. Och då valde jag som sagt att tänka på min banandiet och hur jag hanterar 

den som något som jag låtit påverka hela min vardag. Kanske för att undgå att uppta min 

tid med något annat, som att till exempel umgås med min fru. Frågan jag ställer mig då 

är: Jag ska sluta äta bananer, men ska han sluta gräva? Svaret blir antagligen nej, han 

kommer inte att sluta med grävandet. Åtminstone har han ingen plan för att göra så. Han 

kommer att fortsätta sitt grävande på ett lika dedikerat vis idag som om ett halvår. Han 

har anförtrott mig att hans grävande liv påbörjades redan som barn, eller ung tonåring. 

Då hade han andra anledningar för sitt grävande, han nämnde i dessa förklaringar 

begreppet mansgrotta. Och övergick senare till att tala om sin hårda bindning till sin mor, 

en bindning som han både älskade och fann kvävande. Grävandet övergick senare till att 

innebära något annat för honom. Han talade om det sublimas estetik och det är här som 

det dylika med grävandet finner sin plats. Det handlar om det avsiktliga med handlingen 

som grävandet utgör för honom, det avsiktliga men samtidigt i någon mån opåverkbara i 

den betydelsen att han skulle kunna bestämma och benämna det som utgör sublimiteten i 

denna handling som grävandet innebär för situationen.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lat.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi
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Jag har mycket svårt att se för mig att mina bananer skulle övergå till att bli något som 

jag i någon form skulle kunna kalla estetiskt. Det är väl snarare så att de flesta skulle anse 

det som en tämligen oskön och oestetisk sak att uppehålla sig vid. Vad jag har förstått så 

är själva inmundigandet av en banan något som många människor, inte enbart Harrieth, 

gärna ser som något nästan avskyvärt. En del undviker att stoppa bananen i munnen av 

den anledning att de ser likheter med oral sexuell aktivitet, istället skalar de bananen och 

bryter den i små delar som de sedan stoppar i munnen en och en. Omvägen som denna 

handling innebär för ätandet utgör i sig ett utrop. Den människa som på detta onaturliga 

vis äter en banan kan jag misstänka har en slags fobi likt den en homofobiker har som 

ännu inte accepterat sin egen sexuella läggning, men detta är ett sidospår och jag borde 

egentligen inte nämnda det om det inte var ett sätt för mig att delvis försöka hitta några 

likheter mellan mig och Harrieth. Just vad gäller detta med bananerna så måste jag hålla 

med om att det finns något suspekt med att äta bananer i smådelar när naturen har skapat 

en alldeles utmärkt form för ätandet där man har en naturlig förpackning att hålla i som 

gör att man dessutom undgår att få kladd på fingrarna.  

Jag diskuterade min banankonsumtion med herr Shutuda och han menade att jag 

kunde ha rätt i att sannolikheten för att den skulle övergå till att bli någon slags estetisk 

handling i fråga om skönhet var i det närmaste obefintlig. Men, tillade han sedan, detta 

utesluter inte att du kan hitta det sublimas estetik i detta handlande. Skönhet är inget 

kriterium för denna företeelse. Längre kom vi dessvärre inte i den diskussionen och ni 

kommer lite längre ned i texten att bli varse orsaken till detta. 

Jag har därför på egen hand försökt finna förklaringar på detta det sublimas estetik 

som för mig framstod som något förtrollat, något nästan magiskt. Till en början spelade 

det ingen roll hur jag läste, det gick alltid över mitt förstånd. 

 

När jag talar med min granne om grävandet säger han sig ha estetiska aspekter på det 

hela. Intuitiva estetiska aspekter. Det är ett sätt för honom att utföra precision för 

precisionens skull. Jag frågar honom om det händer att han misslyckas. Men det gör det 

inte. Du kan inte misslyckas med sanningen, säger han.  

Även om du inte med ord kan beskriva en färg så finns den där. Den ÄR och kan 

omöjligt vara misslyckad. Jag tror att han efter det lade till att färgen enbart kan vara 

misslyckad i kombination med en annan färg, men att det då inte är färgen i sig utan 

sammanhanget och kontrasten som utgör misslyckandet. 
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Och detta har lämnat mig med en följdfråga; om sanningen är det sublimas estetik; 

vad är då lögnen? Måste dess motsats finnas? Och hur kan den se ut, om jag får vara så 

djärv att jag uttrycker mig på det viset i sammanhang av estetik. Lögnen kanske är ett 

missljud, en dissonans? Är lögnen sanningens misslyckande, den som Shutuda sa inte var 

möjlig? Han talade om att strävan efter att uppnå sanning skulle fälla den. Men detta kan 

väl omöjligt vara liktydigt med lögn? Kan man kalla det lögn på grund av att en strävan 

finns med i bilden och vad är det i så fall som utgör ett problem med strävan? Kanske 

kan det vara så att alla dessa frågor i sig formar ett förtydligande för mig. Kanske 

kommer en demon visa sig mellan raderna och plötsligt ska jag komma till insikt? 

Är det så att när sanningen försöker lyftas fram och belysas så försvinner den likt en 

skugga belyst med ljuskägla. Det är en omöjlighet att ställa denna sanning i kontrast till 

något annat, den blir ett fångat djur i en djurpark och du kan aldrig se det springa på 

samma sätt som det skulle gjort på savannen.  

När jag googlar på det sublimas estetik dyker en fransman upp, och jag läser en intervju 

med honom publicerad i tidskriften Paletten någon gång på åttiotalet. Det han säger tycks 

stämma väl överens med det som Kalle talade om vad gäller det sublima. Men sedan 

övergår intervjun till att handla om någon slags differenser, det vill säga något som har 

med någon form av meningsskiljaktigheter att göra. Denne fransos hade någon idé om att 

det är de intellektuellas plikt att ta upp sina skillnader till ytan, att inte dra sig för 

konflikten som uppstår. Inte låta lura sig att tro att det finns utrymmen utan möjlighet till 

konflikt. Och där tar det stopp. Det låter som ett oklokt förfarande att hela tiden söka 

konflikt och det rimmar illa med den Shutuda jag kände. Det får mig att tänka att denne 

monsieur kanske ändå inte förstått sig på begreppet han talade om.  

Kanske är det förmätet av mig att skriva på det viset. Och jag önskar att detta hade 

varit ett samtal jag kunnat ta med Kalle. Men tillfället gavs aldrig. 

 
För Kant representerade det sublima en känsla som han härledde från en estetisk 

bedömning med vilken vi inser begränsningen som vår mänskliga natur utgörs av, det vill 
säga att vi förstår att vi inte kan nå något som är bortom vår egen räckvidd. (Wikipedia) 

 

Nu när endast slutet av min essä återstår så har jag ställts inför något ofattbart, lika stort 

och otympligt som sanningen, eller lika litet och obetydligt i det stora hela. Min granne 

och vän, herr Shutuda, gick bort häromdagen i alldeles för unga år. Ett blodkärl som 

brustit, det hade gått blixtsnabbt. Jag fann honom i friggeboden. Spaden låg ovanpå 
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honom, längs med kroppen, som om han placerat den där, men läkaren sa att det inte 

hade funnits någon möjlighet för honom att reflektera över att stunden var kommen. Han 

påstod att Kalle måste ha legat så när döden tog honom.  

Jag vet inte om jag kan fortsätta skriva nu. Ja, jag vill naturligtvis skriva klart den här 

texten. Jag är inte en person som lämnar saker oavslutade. Men sedan, när det är gjort? 

Det som om döden satt sig i fingrarna på mig, som att den nafsar mig under skallbenet, 

kanske på samma plats som hans bristande aneurysm satt. Men jag ska inte dö, inte nu, 

jag ska sitta här och fundera över sanningen som han sa att det inte gick att misslyckas 

med. Ännu så länge har jag enbart misslyckats med att förstå, inte ens varit i närheten, 

jag kan bara se den utan att kunna gripa den med viljans kraft.  

Till en början trodde jag att jag skrev texten för att smita undan från min fru. Sedan 

tänkte jag att det var för att på något vis bedyra min vänskap med Shutuda, för honom 

själv. Men när jag ganska snart insåg att det alls inte var nödvändigt så blev den liggande, 

jag tänkte att jag kanske skulle förstå en dag, få en Lidnersk knäpp som en spade i 

huvudet som sa mig vad den dylika grävningen innebar. Men det hände aldrig. Och nu 

står jag här med en vän som är död och med sanningen som inte går att förstå. 

Jag gräver i mina noteringar, både de skrivna och sådant som jag har minnen av i 

huvudet. Hur han uttryckte sig om sitt grävande. Jag vet att han sa att sanningen var det 

enda han hade för ögonen när han satte spaden i jorden, att han kunde sätta ner spaden 

och samtidigt blunda men ändå veta, känna, förstå att det var det rätta spadtaget han tog. 

Spadtaget i sig var det som skapade sanningen för honom. Han talade om att allt blev 

verkligt för honom, att det som var ovidkommande försvann. 

Ett tag övervägde jag naturligtvis att själv pröva att gräva ett hål för att se hur det 

kändes, men jag kunde inte förmå mig. Utan att förstå vad han gjorde och kände kunde 

jag inte göra övningen, jag skulle bara uppfatta den som ett taffligt plagiat. Jag kan inte 

låta bli att tänka på Andrées anteckning strax före expeditionens undergång: ”Vår 

position är ej synnerligen god”. Med detta får man anta att den utrustning och de 

undermåliga men moderna kläder som expeditionen medförde och ikläddes, för att det 

såg ut att vara det rätta, var något som faktiskt skulle döda dem. Expeditionens estetiska 

ambitioner var sannolikt det som hade ihjäl dem tänker jag. På samma vis skulle kanske 

inte grävandet ha ihjäl mig men väl det jag försöker uppnå. Det går helt enkelt inte att 

iscensätta något så viktigt, lika lite som att det på förhand går att säga att en konsert av en 

viss artist ska bli den bästa någonsin. Hans närvaro skulle vara alltför stark i min 

grävande handling för att jag skulle kunna ta mig in i det där som var sanning för honom. 
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Kanske skulle jag kunna göra det nu, när han är borta, men fortfarande är det så att 

grävandet tillhör honom, jag kan aldrig närma mig det. Oavsett hur lika vi var så hade vi 

inte samma sätt att nå sanningen. Jag har ännu inte hittat min, jag förstår bara att den 

finns, jag vet när jag varit i närheten av den. Om detta har vi talat mycket och Shutuda 

var alltid lika finstämd och exakt i sina svar. Om han valt ett annat yrke så är jag säker på 

att han blivit en utmärkt psykolog med sitt lyssnade och talande och det sätt han gjorde 

detta på.  

Fortfarande när jag ser ut genom mitt fönster så ser jag hans friggebod, bygget som 

avsåg att dölja för andra det som behövde vara tydligt för honom själv. Detta var det enda 

sättet för honom att förhålla sig till grävandet. Och någon kanske skulle vilja låta påskina 

att det fanns något tragiskt i detta. Men det kan jag inte hålla med om. Han var tillfreds 

med detta, att bygga i en friggebod. Det skulle däremot inte vara möjligt för alla att ha en 

friggebod utan golv som de gräver inuti, eftersom en gemensam utgångspunkt som det 

skulle innebära i sin tur skulle urvattna syftet. Det är omöjligt att härma sig till den här 

förståelsen av livet, möjligen kan det vara en inledning till en egen förståelse.  

Jag kommer inte att uppföra en friggebod. Men Shutuda har gett mig något annat, han 

har fått mig att förstå att det trots allt fortfarande finns något att undersöka, något av 

värde att uppehålla sig vid när andra sysslar med snokande. Därför har jag en anledning 

att fortsätta skriva, det blir en del av mitt manifest till hans minne. Av alla de goda ord 

som prästen sa om Shutuda på begravningen så uppehåller jag mig vid detta enkla; Vi ska 

låta Kalle vara ett föredöme för oss andra och på så vis kommer han att leva vidare i oss 

(och jag lägger själv till: och göra den som är mottaglig hel var för sig.). 

 

Gräsmattan håller i dagarna på att återfå sin grönska efter vinterns vila och långsamt 

återerövra mark från mossan. Jag kommer att ta fram gräsklipparen och gå över mina 

kvadratmeter, försöka få fason på dem. Få dem att passa in i helheten, i vårt kvarter, och 

för att bidra till att hålla Harrieth stången. Oavsett vad hon är på väg att snöa in på nästa 

gång så kan jag åtminstone försöka hålla mig undan genom att göra det som jag förväntas 

göra. 
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Slutet – Arnes monolog vid Shutudas grav 
 
– Jag vet inte vad jag ska med sanningen till. Vi ska ju ändå dö. Vi är här precis som djur 

och sedan dör vi bara. Vad bidrar jag med till mänsklighetens utveckling? Inte ett piss. 

Det är meningslöst – alltihop. 

Han rafsade hetsigt med fingrarna i jorden intill det tillfälliga korset som väntade på 

att ersättas av en sten. Tryckte ner pelargonen.  

– Ja, jag vet att detta också är meningslöst. Jävligt meningslöst. En blomma på en 

grav. Men det vill jag ändå göra. Jag vill sätta den här hos dig, du får ursäkta mig. Och 

jag måste få prata med dig för annars är det inte uthärdligt. 

 

När han kom hem stod Harrieth i köksfönstret som vanligt.  

– Vill du ha en kopp kaffe, Arne? Jag tror att du behöver det. 

– Jo, tack, det behöver jag nog. 

– Har du gråtit? 

– Ja, det har jag. Jag har gråtit.  

– Han var verkligen en fin vän för dig. 

Hon sa bara det, sedan blev hon tyst. La en varm hand på axeln när hon hällde upp 

kaffet som de sedan drack under tystnad. Bara fåglarna kvittrade utanför och det trots att 

mörkret börjat sänka sig. 

Han drog sig tillbaka till garaget när koppen var tom. Först öppnade han ett helt nytt 

dokument och skrev två meningar.  

Allt är meningslöst. Deal with it.  

Han skrev ut det och satt med pappret i handen en stund innan han tog två pappspik 

som låg och drällde i botten av verktygslådan och naglade fast budskapet på väggen 

ovanför arbetsbänken. Därefter öppnade han essän om grävandet. Han skrev utan 

uppehåll i två timmar och skrev sedan ut alla de tjugotvå sidorna. 

 

Kyrkogården var magert upplyst som vanligt. Det prasslade i träden när han gick längs 

gångarna. Han plockade fram den lilla planteringsspaden som han glömt ta med sig förra 

gången och grävde upp pelargonen igen. 

– Den är klar nu. Den var till dig, om dig. Kanske var det sanningen, kanske inte. Jag 

har i alla fall raderat filen nu. 
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Han grävde hålet några spadtag djupare och tog sedan det första arket i den tunna 

bunten. Han rev loss små bitar som han lät singla ner i mörkret. När pappret var slut 

fortsatte han med nästa. Och nästa. Och nästa. Slutligen var alla papper söndersmulade 

och han täckte över hålet med jord. Fortfarande återstod ett lagom djupt och brett hål för 

att plantera pelargonen på nytt. 

Tillbaka i garaget öppnade han ännu ett nytt dokument. Han skrev rubriken innan han 

gick och lade sig: 

Meningen med gräsmattans estetik och skötsel – en essä om livet och dess 

meningslöshet. 
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