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Abstrakt 
Ytans glans is a writing project developed during my third study year of creative 
writing.  
 
Nyckelord 
Kreativt skrivande, litterär gestaltning 
Tack 
Stort tack till mina medstuderande och handledare för feedback samt till  
Barbro Nordanfors för språkgranskning. 
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I 

 
Vi pratade om näktergalar häromdagen. Det började med fiskmåsar. Gick sedan över på 

starar. Så var näktergalen där, i mitt minne. Den satt på balkongräcket och sjöng så det 

inte gick att sova. Istället fick man ligga vaken och fundera på om våren kom nu och 

vad man då skulle göra med den. Fina, finurliga timmar i början av livet. 
   Oktobernatten nu, den gråbruna fuktkalla dagens natt.  
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Jag sitter i rummet mot gatan medan min pappa långsamt dör i rummet innanför, 

liggande i sin säng med fönstret på glänt mot gården. Framför mig ligger högar av 

foton, räkningar, kontrakt, brev. Alla papper är ordnade efter tid, anledning och bolag. 

En pärm med räkningar från det gamla televerket. Nordstjärnan med åskviggarna 

runtomkring och kronan över i toppen på varje skrivelse. Beställningar på spik, på tyg, 

på bräder. Flygbiljetter med solstolar tecknade på de blanka omslagen. En meny från ett 

jubileum som inletts med sill. En fraktorder på ett piano, en delbetalning av en tavla, 

tapetprover bevarade i ett brev. En bekräftad betalning på 800 små kakelplattor till 

mosaik, i varierade bruna toner. Jag letar efter honom där, bland sifforna och orden.  

   Det är redan långt efter midnatt, vägguret markerar tickande varje sekund medan den 

stora lampan i taket sprider ljus över bordet. Ibland hittar jag anteckningar i 

marginalerna. Dem försöker jag tyda. Handstilen är minimal och snirklig. Jag tänker på 

hans hand medan den har hållit i pennan, hans lätt framåtböjda rygg över skrivbordet. 

Värmen i hans rygg om man lade en hand just under skulderbladet.  

 

Jag hittar ett brev till honom från min farfar. Handstilen ännu snirkligare och datumet 

säger 1942. Brevet förmanar honom att vara en god människa. Var en god människa, 

står det, gör det som är gott och riktigt. Var den person du har möjligheter för att vara. 

Detta blandat med andra förmaningar – som att sova för öppet fönster och vara snäll 

mot lillasyster. Jag föreställer mig honom läsande det brevet, hur han håller i det med 

sin 17-åriga hand medan hans långa lugg faller fram i pannan. Jag föreställer mig att 

han sitter på en bäddad säng (möjligen bäddad av honom själv men antagligen inte) där 

överkastet är ordentligt instoppat under madrassen och hans fötter vilar på den 

hemmagjorda bäddmatta som skyddar mot kylan i golvet av linoleum. Musklerna, 

vävnaderna, blodet, benen. Huden. Den släta huden i hans ansikte, den stora munnen, 

ögonbrynen som fortsätter med små ljusa fjun ut mot tinningarna. Rör sig munnen lite 

när han läser? Eller läser han som jag, genom att titta på meningarna som på en bild, 

ofta följande orden bakifrån?  

 

Jag hittar ett foto på honom och på henne – hon som var hans första fru. Arm i arm står 

de, lutade mot en brädfodrad vägg intill en större passagerarbåt. Det verkar vara 

sommar, kanske har semestern just börjat. Hans ansikte är lite suddigt, som om han är 

på väg att vända sig bort i fotograferingsögonblicket. Hennes ansikte är däremot tydligt 

och hon tittar rakt in i kameran. Ett öppet ansikte med ljust burrigt hår runtomkring. Det 
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finns ingenting i den perioden av hans liv som jag egentligen känner till. Jag vet 

ingenting om vad de pratade om, hur de bodde, vad de drömde om. Om de älskade 

varandra och i så fall hur den kärleken fanns mellan dem. Men jag tycker om att titta på 

fotot, på tiden i det och på hennes öppna ansikte. Det får stå kvar, lutat mot en hög av 

pärmar på bordet.   

 

Klockan slå ett när jag reser mig upp för att hämta mer kaffe i köket. Med koppen fylld 

till brädden kommer jag tillbaka, men istället för att sätta mig ned igen stannar jag till i 

dörröppningen till pappas rum. Jag vilar några ögonblick på tröskeln mellan de båda 

rummen, lyssnar till klockans tickande i det yttre rummet och den tunga andhämtningen 

i det inre. Sedan går jag in, ställer koppen på bordet, drar fram en pall och sätter mig 

bredvid hans säng. Han sover tungt och stilla. Hans kinder är infallna och munnen har 

också sjunkit samman över en nästan tandlös gom. Lite saliv rinner från mungipan ned 

på kudden. Jag drar ned min tröjärm över handloven och torkar bort det. 

 

Hur sammanfattar man en människa? Kanske behöver man en livstid för det. Dag efter 

dag, blick efter blick, leende efter leende. Men för nu: Hur hans långa kropp balanserar 

min lilla kropp på en arm. Hur han berättar om vad stjärnorna heter för så länge man 

kan hitta polstjärnan kan man alltid hitta hem. Våra diskussioner om uppfostran, politik, 

förväntningar. Knäckebrödssmulorna på hans velourtröja, hur de sticks igenom min 

pyjamas på kvällen när vi tittar på väderprognosen tillsammans. Hur han springer förbi 

spärrvakterna i tunnelbanan och bara vinkar som betalning. Hur han hatar snö och älskar 

sol medan den brunbrända kroppen drar lass efter lass av vått murbruk i skottkärran upp 

för backen. Jag tänker på honom som på ett minne – fast han ligger framför mig i 

sängen. 

   Nu är hans kropp så liten under dubbla täcken. Hans bäcken sticker upp i kantig 

vinkel, höftbenet tydligt när jag drar över det med handen. Allt förutom skelettet verkar 

ha dragit sig samman, krympt ihop. Den han tidigare varit, har nu har koncentrerats till 

denna lilla kropp. På nattduksbordet står en ergonomisk flaska med tut bredvid hans 

glasögon och en tillskrynklad näsduk, stel av snor och slem. Han sover med ena handen 

under kinden. Hans armbandsklocka, indragen på remmens sista hål runt den smala 

armen, skaver mot hans haka. Försiktig flyttar jag hans hand närmare sängkanten och 

rättar till kudden under hans kind. Hans stora hand ligger halvöppen på lakanet, huden 

är papperstorr och sval när jag böjer mig fram och vilar min panna mot handflatans 
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kupade form. 

 
När han sedan dör är det vår. Jag har dragit min stol nära hans säng, fönstret står öppet. 

Ett körsbärsträd står i full blom utanför. Han dör på ett sådant sätt att rädslan för döden 

försvinner. Hans död är som en födelse, en förlösning in i någonting annat än det som 

är. Som om han inte var en man utan ett flygfä som förvirrat sig på fel sida av 

fönsterglaset och som nu släpps ut. 

 

Några dagar senare själaringer de för honom i den gamla träkyrkan. Kyrkklockornas 

dånande och ringande blandas med ljudet från en åkgräsklippare som klipper slänterna 

runtomkring kyrkan. Jag står nedanför klocktornet och tittar upp. Jag står med händerna 

i fickorna och solen värmer mig i ryggen. 
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II  

 
Också om de bemödade sig att fånga varje liten vinkel stod världen omkring dem som 

ett växande mysterium, skiftande färg och form efter för dem okända regler. De tog fatt 

i det som gick att ta fatt i, det taktila, det beräknade, det klargjorda. De förhöll sig till 

byggnaderna, breven, föreskrifterna. De memorerade namn, titlar, förhållanden och var 

pålästa om det som var viktigt att veta just nu. Om morgonen drack de sitt kaffe ur 

samma koppar, sittande på samma platser vid sitt bord i burspråket.  Som de flesta andra 

levde de i väntan. Genom att luta sig mot rutinen, väntade de på uppenbarelsen. Kanske 

var det tiden och exaktheten som förvirrade dem mest.  
   Exaktheten i kroppen när dess formler pågår timme efter timme, år efter år. 

Exaktheten i hur man, igen och igen, placerar en kaffekopp på sitt fat utan att spilla eller 

tippa eller välta. Exaktheten i hur man finner den älskades mun i mörkret. Och tiden låg 

omkring dem som en öppen hemlighet med slingrande mönster. Cirkulär genom 

årstider, linjär genom hur ålderdomen sakta började visa sig på ovansidan av deras 

händer.  

 

Nu sitter han med ryggen mot gatan. Kanske lägger de som passerar märke till hans 

mellangrå kavaj och mörka hår genom de höga fönstren. En lastbil kör förbi, en man på 

cykel, en kvinna som släpar på två tunga kassar. Han verkar vara fokuserad på sin 

noggrant tillberedda måltid – på hur tången sluter till kring sitt rullade innehåll, på hur 

den glänsande röda laxen är balanserad på sin kudde av ris.  

   Han uppför sig vänligt och korrekt och han tycker om sin grå kavaj och ljusa skjorta 

med smårutiga infordringar vid manschett och krage. Han är glad för sina välskötta skor 

och sina byxor i klassisk längd och vidd. Guldringen på hans högra ringfinger markerar 

ytterligare stabiliteten, precis som den fina penna som han tar upp ur dess fodral för att 

försöka memorera ett telefonnummer på servetten. 

   Restaurangen är väl upplyst och på det rullande bandet framför honom snurrar små 

vita tallrikar med konstfullt upplagda arrangemang av ris, fisk och grönsaker. Två yngre 

kvinnor sitter på de höga stolarna till vänster om honom. I smyg tittar han på deras hår, 

deras kläder, smyckade händer och örsnibbar. De har lagt sina mobiler på bardisken och 

fingrar på dem då och då, medan de äter sina rullar och dricker mineralvatten ur 

gröntonade glas.  

   Han kan uppfatta fragment av deras samtal: ord, meningar, tonfall. Han observerar 
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deras målade ögon och läppar, deras lågmälda samtalston, hur deras väskor av mjukt 

infärgat skinn hänger över stolarnas rygg.  Han noterar aprikosfärgat läder, bomullstyg i 

ljust gult och turkost, detaljer i silver. Bägge har brunt hår, den ena en ensam blekt 

slinga i luggen. När han får ett telefonsamtal väljer han att gå ut i korridoren för att 

svara och när han kommer tillbaka igen, makar han sin stol närmare deras. Han har 

egentligen ingen önskan om att prata med dem eller lära dem att känna men han vill 

gärna, för en liten stund, kunna vara del av deras sällskap. Kanske lägger de som går 

förbi märke till hans grå kavaj, en aprikosfärgad läderväska och det ljusa tyget i en 

kvinnas skjorta i en enda blick.  

    

Han är i staden i två dagar per vecka – måndag och tisdag – och så gott som varje 

måndag kväll äter han middag på den här japanska restaurangen. Han minns inte varför 

han har valt den. Eller vänta … Kanske minns han. Han hade stannat till för att läsa 

menyn som var uppklistrad mot glaset och lade samtidigt märke till en familj genom 

fönstret. Han såg hur de log mot varandra, hur barnet satt mellan föräldrarna, på knä på 

den höga stolen. De åt och samtalade och hjälpte barnet att dricka från det höga glaset. 

Föräldrarna liknade varandra, de hade den där äktenskapslikhet man kan se på 

bröllopsbilderna i tidningen. Två människor som har fallit för speglingen av sig själv 

hos sin partner. Deras mörka hår lockade sig i ungefär samma längd och de var klädda i 

liknande nyanser av dämpade färgtoner. Han kunde inte höra dem genom glaset men 

han var säker på att deras röster var behagliga och lugna. Därför valde han att gå in och 

sätt sig på en ledig stol vid den långa baren, att ta upp en meny och se sig omkring efter 

en servitris som kunde ta hans beställning.  

   Och därför sitter han nu, med stolen lite närmare de både unga kvinnorna, och äter 

långsamt den resterade delen av sin måltid.  

 

Senare kommer han ut genom glasdörren, korsar gatan och går de få stegen upp till den 

stora boulevarden. Därifrån går han ned i tunnelbanan för att ta ett tåg norrut. Han 

placerar sina fötter med omsorg på vägen ned – trappstegen är fulla av skräp och 

spolvatten. Redan i trappan börjar han namnge dofterna som slår emot honom: damm, 

diesel, smuts, svett, falaffel med rå lök som någon äter längre bort på perrongen. En 

plötslig sval doft av parfym från en äldre man som passerar. Stora plakat är uppklistrade 

på tunnelbaneväggens annonstavlor – kvinnor vilande i sand som reklam för klädjättens 

billiga baddräkter. Han sätter sig ned på en bänk bredvid en ung flicka. Hon verkar inte 
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märka hans närvaro – istället är henne blick fixerad vid de halvnakna kropparna vilkas 

hud ramas in av den sotfläckade väggen. Plötsligt slår det honom att han lever liksom i 

hoppet om att falla uppåt. Och att det är detta hopp som bekräftar hans jordbundenhet. 

Han förväntar sig det skinande rena, samtidigt som smutsen hela tiden tränger sig 

närmare. Han förväntar sig att vid någon tidpunkt äntligen kunna förstå sin egen 

existens, förstå och kanske förlåta. Han vet egentligen inte varför han tänker att 

förlåtelse ska vara en del av det. Men han förväntar sig att gud ska gå att tala med. 

 

Företagets övernattningslägenhet ligger i en av stadens mer städade delar. Den ligger 

vid en lugn gata och har en svag lukt av rengöringsmedel. Småmönstrade gardiner 

täcker fönstren i köket och det lilla vardagsrummet. I sovrummet och badrummet har 

man istället satt upp ljust grå persienner. Dagsljuset når aldrig längre än till att fånga en 

strimma av golv och tak. 

   Övernattningslägenheten är så olik hans eget hem. Hans eget hem är fullt av solljus 

och färgsatt för att skapa harmoni. Hans måndagar och tisdagar skiljer sig också från 

resten av hans veckas dagar. De dagarna har blivit de när han har tid att betrakta – att 

försöka förstå okända människors ansikten, klädsel, rörelser. Oavsett om det är på en 

restaurang, på gatan eller nere i tunnelbanans gultonade ljus. 

 

Hemma åker han sällan allmänna transportmedel utan tar bilen till och från arbetet. Eller 

så blir han körd av sin fru. På kvällarna äter de middag hemma tillsammans, mestadels 

hemlagad mat, sittande bredvid varandra vid bordet i burspråket. Efter maten brukar de 

gå en promenad med hunden. Senare på kvällen dricker de te eller kaffe i 

vardagsrummet. De brukar sitta med lite större avstånd där, på var sin sida om det låga 

bordet.  

   Från vardagsrummet i deras hus kan man se ut över floden, över de pyntade båtarna 

och vidare bort över den äldre delen av staden. Hans fru är född i just den äldre delen av 

staden, hennes gamla föräldrar bor fortfarande kvar i hennes föräldrahem. I det hemmet 

är de dagliga rutinerna är lagda för så länge sedan att då och sedan har upphört. Bara 

nuet rör sig på samma plats, sekund för sekund.   

   När han står vid fönstret kan han också se ned över trädgårdarna till husen som ligger 

i sluttningen nedanför deras. Deras utsmyckningar i form av statyer och näckrosdammar 

verkar fåniga men respektabla. Allting han ser håller sig inom den goda smakens 

gränser. Så också hans fru. Om han istället sitter i fåtöljen vid det låga runda bordet och 
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hon sitter i soffan, kan han obemärkt titta på henne över tidningens kant. Benen är 

korsade, ena handen vilande i knät, den andra håller boken hon läser. Hon är klädd i 

ljust grå byxor och en tillika ljust grå blus med ett brett svart lackskärp om midjan. På 

fötterna har hon svarta strumpor och svarta skor. Hon bär sin förlovningsring och sin 

vigselring men för övrigt inga smycken. Det mörka vågiga håret faller fram vid hennes 

kind på ansiktets ena sida men är struket tillbaka bakom hennes öra på den andra. Det 

finns ingenting han inte känner med hennes ansikte. Faktisk känner han hennes ansikte 

bättre än sitt eget. Huden, ögonen, näsan, munnen, hakan. Det finns ingenting som är 

främmande eller nytt. 

 

I sitt arbete passerar han olika städer. Stannar några timmar, en dag, ett dygn kanske. 

Mellan resor till och från. Han bokar ett enkelt hotellrum över nätet, anländer, checkar 

in, ställer ned sin väska någonstans mellan sängen och fönstret, packar sällan upp mer 

än tandborste och byteskläder. Ibland har han en liten flaska vin eller whisky med sig 

som han dricker några klunkar av ur tandborstglaset. För fönstret hänger likadana tunna 

nylongardiner som gör utsikten över en gård eller en gata mjuk och dimmig. Hans 

strumpor luktar av instängd svett och han byter dem sittande på sängen. Han byter också 

skjorta framför badrumsspegeln och undrar vart den tiden har tagit vägen som har fått 

hans bröstkorg att mjukna och huden under ögon och haka att påsa sig. Han promenerar 

genom kvarter han känner sedan tidigare, ytligt bara, och sådana han inte känner alls. 

Ibland är det någon som tilltalar honom, någon som tigger eller någon som inte hittar en 

viss adress. Kan han hjälpa? Han försöker, han skramlar med växelpengar och söker i 

kartor. Han letar efter orden på språk han inte kan.  

   Ibland talar han också med någon längre än för någon minut, en kvinna kanske eller 

en man, i en bar, på en restaurang, på ett museum. Oftast är de resanden som han själv. 

De som talar med varandra. De som hör hemma söker inte kontakt, de är redan 

inlindade i sina egna trådar av vänner och rutiner, arbete och familj.  

 

”Har du familj där hemma?” frågar hon medan hon vickar på barstolen. 

   ”Ja, det har jag. Min fru och våra hundar.” 

   ”Så en djurvän alltså.” Hon ler mot honom över glaset. 

   ”Är det min fru du syftar på?” 

   De skrattar. 

   ”Jaså, är hon en sådan apa?” 
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   De skrattar igen, lite lulliga i den mörka baren med speglarna bakom raderna av 

flaskor. 

   Han ser sin fru framför sig, hennes ansikte så klart och öppet, inramat av det svarta 

håret. Kanske, tänker han, är hennes armar påfallande långa i förhållande till hennes 

längd. Kvinnan bredvid honom har en småblommig och urringad blus i ett tunt och 

flygigt material på sig. När hon skrattar böjer hon huvudet lite bakåt så han kan se 

hennes hals. Är det inte så djuren gör, för att visa sin underkastelse, tänker han. Han 

provar, böjer huvudet bakåt. 

   ”Stel i nacken?” undrar hon. 

   ”Egentligen inte. Jag ville bara göra så som djuren gör.” 

   Hon ler igen, men oförstående nu, ögonen smalnar. Så höjer hon sitt glas och dricker 

och den blommiga blusärmen fladdrar i draget från bordsfläkten som står längre bort på 

baren. 

 

De kysser varandra senare, när de har flyttat över till en av de rundade sofforna längre 

in i lokalen. De kysser varandra och det betyder ingenting. Nej, det betyder faktiskt 

ingenting alls och hans läppar får färg av hennes läppglans. Han ser det först senare, när 

han är tillbaka på sitt hotellrum och ska borsta tänderna. Medan de kysser varandra 

leker hennes ena hand oupphörligen med ett av drinkunderläggen på bordet. Hon ställer 

det på högkant och sedan på längs och sedan på högkant igen. Han lyssnar på ljudet 

underlägget gör mot bordet medan han försöker hålla kyssen närvarande och varm. Hon 

rör väldigt lite på sina läppar, pressar dem mest mot hans men hennes hand på bordet 

ställer igen drinkunderlägget på längs och sedan på högkant igen. Hans ansikte är trött, 

han kommer att ha svårt att möta sin egen blick i spegeln och hans läppar är svagt 

vinröda med små glimmerpartiklar som är svåra att få bort. De spelar europop i baren 

och på väggarna hänger speglar med målade motiv av kvinnor i böljande tunna 

klänningar. 

 

Han går planlöst omkring i kvarteren runt den stora boulevarden. Exponeringen är 

pågående. Pengar, smuts, fattigdom, profit. Hud som inte längre är hud utan en vara för 

kortvarig tillfredställelse. Hundarna gnäller, de tiggande visar både bensår och 

psalmverser, inplastade och tejpade, de sistnämnda med en pastellfärgad bild av Jesus i 

toppen. Han parar ihop det han tillfälligtvis ser med det han tror han vet. Han tar in 

billighetsbutiker, peep-shows, öppna grillar med halva kycklingar och sprucken kabanos 
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framför kaklade fyrkantiga rum där ingen tittar upp medan de äter. Allvarliga ansikten. 

Det slår honom. Allvarliga män, olika språk, sidoblickar.        

   Han går i mitten av den stora boulevarden om morgonen, långsamt och utan egentligt 

mål. Han har nyss ätit frukost och det ligger skärp på de smala remsorna av gräs som 

kantar gångvägen. En kvinna kommer gående mot honom. Hon är lång, på någon sätt ur 

proportion med de hopsjunkna männen som sitter på bänkarna, rökande, tittande, 

läsande tidningarna. Hon har en lång svart kappa på sig och hon håller ihop kragen med 

ena handen, lite framåtlutad går hon. Han vet inte varför han fångar hennes blick, varför 

det blir just de två som tittar på varandra. Kanske för att han håller ett nyinköpt paket 

cigaretter i handen och hon tittar först på dem och sedan på honom. Och när de just ska 

passera varandra, han vet inte varför, men han räcker fram cigarettpaketet mot henne 

och hon tar det, hon släpper greppet om kappan och tar paketet med en lång hand med 

smutsiga fingernaglar. Hon är naken under. Kappan glider isär och hon står naken, en 

tunn och blek kropp, alldeles tydlig. Hans ögon fastnar på ärret efter en 

blindtarmsoperation. Ett snedställt streck i huden, han tittar där och han drar in luft 

genom munnen och hon stänger kappan igen genom att dra ihop kragen med handen 

som också håller det guldfärgade cigarettpaketet. Och de passerar varandra. Och han 

skäms. Ja, skam är det och han förstår den inte, men skam är det likafullt.  

 

På förmiddagen ska han vidare med tåget, norrgående och han behöver en platsbiljett. 

Tågstationen fungerar efter gammeldags modell och han måste stå i kö för att komma 

fram till den gallerförsedda luckan. Representanten för den fortfarande statliga 

järnvägen tittar på honom under sin mössa med skärm. I halsen är den vinröda scarfen 

knuten till en bubbla. Hon slår på sitt tangentbord med knubbiga fingrar. 

   ”11.52 avgår det, och inte en minut senare.” 

   Faktisk lyfter hon ett finger mot honom när hon säger det. Som om de kände varandra 

och han hade för vana att komma försent till deras möten. Hon håller fingret i ögonhöjd 

och hennes blick är rak och stel. Han backar så snart han har fått biljetten i sin hand.  

  

Tåget kränger i kurvorna och stannar till någonstans vid en namnlös station, övergiven 

sedan länge. Han tittar ut på perrongen där en äldre kvinna långsamt kommer gående. 

Karen Blixen, tänker han, det är Karen Blixen. Han vill inte titta alltför intensivt men 

han ser att hon håller igen sin svarta kappa med en klolik hand i kragen och att hon har 

slitna mockaskor på fötterna. Det gör honom lite besviken. Men hennes profil under 



  
 

xiii 

hatten är lika avmagrat skarp som någonsin, häxlik och elegant för ett avslutat 

århundrade. Någonting med att hitta på tänker han, en identitet, en historia, en bit av ett 

öde. Han tittar på henne samtidigt som han minns bilder av henne. Iscensatta ögonblick 

för storslagenhet, överlägsenhet och underkastelse. Att vara sin tid och stå för det, 

sanningen i ögonblick efter ögonblick som häftas samman till ett förlopp som först 

senare kan anklagas för att vara förljuget.  

 

Han står på löpbandet på gymmet. Det är i november. Han har hängt sin handduk till 

vänster och satt sin vattenflaska i öppningen framför sig till höger. Dagen ljusnar 

långsamt, han ser en fågel flyga förbi genom de stora fönstren. Hans steg dunkar mot 

bandet och han tittar på den lilla TV-skärmen som är inbyggd i löpbandets display. De 

visar nyheter från kriget i Syrien. Löpbandet till höger om honom står tomt och stilla. På 

det till vänster springer en kvinna med lång ljus hästsvans och vinröd sportbh. Det 

glänser om hennes hud och hon tittar rakt fram. Många andra tränar runtomkring dem, 

sitter i roddmaskiner eller stretchar mot en vägg. I rapporten från kriget pratar de om 

krypskyttar. En läkare berättar att krypskyttarna verkar sikta in sig på olika mål, nästan 

som en lek eller sport, för olika veckor. Just nu verkar måltavlorna vara gravida 

kvinnor.  

   Han ökar tempot på löpbandet, justerar hastigheten med displayens pilar. Läkaren 

berättar att de har fått in flera kvinnor som har blivit skjutna genom magen, att skotten 

med avsikt har gått igenom både kvinnan och fostrets kropp. Han ökar tempot ännu lite, 

börjar bli andfådd. Det bränner i musklerna på lårens framsida. Läkaren fortsätter 

berätta och tittar rakt in i kameran. Så blå ögon. Han är verkligen andfådd nu men vill 

inte stanna. Han springer allt fortare, trycker på pilen på displayen. Efter några minuter 

flåsar han så hårt att han måste sakta in. Svetten rinner om honom och han torkar sig om 

pannan med ena armen. Han är illamående och dricker försiktigt ur sin vattenflaska. 

Kvinnan bredvid honom tittar fortfarande rakt fram och springer fortfarande i samma 

tempo. 

 

Hans fru sitter vid matbordet när han kommer hem. En tidning ligger uppslagen framför 

henne. Hon tittar på honom när han kommer in i köket, hon ler inte men ser inte heller 

irriterad ut. Hon tittar på honom såsom hon har tittat på honom många gånger förut. 

Någon hugger ved i trädgården nedanför deras. När han står vid fönstret i 

vardagsrummet kan han se att det är en äldre man. Han hugger lugnt och metodiskt och 
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en hög av kluven ved ligger redan samlad vid den av svart plats täckta 

trädgårdsdammen. På andra sidan floden har de redan tänt gatubelysningen. Han blir 

alltid överraskad över hur fort mörkret faller vid den tiden på året.  
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III 
 

När han dör är det vinter. Ingen snö har fallit ännu och de grälla adventsdekorationerna 

ser ännu grällare ut med den nedsmutsade staden som bakgrund. Över en av de större 

affärsgatorna hänger foliebollar i grönt och lila. Prasslande i vinden hänger de som 

regelrätta planeter i ett kommersiellt solsystem, i mörkret belysta av en kraftig 

strålkastare. 

Människorna myllrar därunder, i mångtal. 

  

Hans död lämnar efter sig förlamande sorg, så väl som praktiska frågeställningar. Ska 

han bli begravd vid sidan av sin mor? Hennes som han har ägnat större delen av sitt liv 

till att sakna. Men hon ligger på en utländsk kyrkogård och hans ateism är vida känd.  

   Ska han istället föras tillbaka till sitt första hemland och strös i närheten av de hus i 

vilka han växte upp? Men platsen är för länge sedan ombyggt till oigenkännlighet och 

har dessutom fått utsikt över ett köpcenter.  

   Kanske ska han strös i havet mellan de båda länderna istället – mellan det där han blev 

född och det där han levde. Men då finns det ingen specifik plats för hans familj att 

besöka.  

   Fast kan man alls knyta an till en plats som till en människa? En formad sten, en bit 

mjuk mossa under handen, en mur att parkera utanför.  

 

Det spekuleras i vad som tog honom. Cancer, leversvikt, hjärtsvikt, en sprucken 

bukspottskörtel? Orkade hans hjärta inte mer utan gav vika för alla påfrestningar han 

självmant och utan förbehåll hade utsatt det för? Själv var han tydlig med sin sjukdom 

men det har i efterhand glömts bort. Kanske diskuteras dödsorsaken som en inramning 

för det egna livet, för att hålla möjliga rädslor i schack. 

 

Det finns en bild på honom, tagen knappt tre månader innan hans död. Det att försvinna 

står inpräntat över hela hans ansikte. Allting har mjuknat utom ögonen. De ser ut att 

kunna vara en människas men också ett djurs. Hans mun på bilden är nästan lika blek 

som resten av hans ansikte. Av hans tjocka hår finns bara något kvar, det växer i 

ansamlingar av korta stubbiga strån över hans annars kala hjässa. Tyngden av hans 

samlade liv verkar nu ligga i hans ansikte.  
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Det finns en annan bild, tagen på hans andra bröllop ganska precis tjugo år tidigare. 

Hans nyblivna fru håller om honom som om hon höll på att drunkna. Soffryggen bakom 

dem är ovanligt hög, vit och tätt dekorerad med små rosetter. Han lutar sig in mot 

hennes hals medan hans ansikte döljs av hennes hår. Som om hans ansikte i det 

ögonblicket var alltför privat för att kunna fångas på foto. Hans senapsgula strumpa som 

sticker fram under kostymbyxan fulländar bilden. 

    

När hans mamma dog befann hon sig ensam på ett hotellrum i Aten. Hennes död var en 

desperat överenskommelse, hans en förlorad kamp. Han hade fortfarande kvar ett foto 

av hur hon blev funnen så han vet att hon hade försökt finna hjälp när det redan var för 

sent. Hur betraktar man ett sådant fotografi? Med vilken intention och vilken blick? Och 

vad gör man med det sedan? Själv dör han i en sjukhussäng, just medan hans fru hämtar 

kaffe i en automat i slutet av korridoren.  

   Det finns många andra fotografier på hans mamma – som ung med honom i knät och 

som lite äldre, sittande på en strand i en gammeldags baddräkt med matchande badskor. 

Hennes leende ansikte vänt mot kameran, medveten om att ögonblicket skulle bli ett att 

betrakta. Den svartvita bilden gör henne till ett påstående snarare än en person. 

Dokumentationen står emellan betraktaren och upplevelsen, ett ogenomträngligt skikt. 

Mer så än den faktiska tiden. 

 

Efter hans död skriver hans hustru en minnestext om honom i en av östkustens stora 

tidningar. Hennes text är kärleksfull och sökande, skissande bilder som tillhör ett 

familjeliv. Hennes egen saknad lyser i texten, mycket mer så än mannen han kanske 

faktiskt var. Avskalad av åsikter, argument, hans egen röst som skapat ursinne och 

genklang. Hennes ord letar sig istället genom minnen och upplevelser, tecknar bilder av 

barn i hans famn och långsträckta middagar med honom som mittpunkt.  

  En kollega skriver ett kort in memoriam över honom i samma tidning - Det är ändå 

trösterikt att han, med hela sin väldiga energi, sin klarsynthet och skarpa 

argumenterande, dör precis som alla vi andra. Så var han ändå en av oss, här på 

samma villkor.  

   Kanske är det skrivet av avundsjuka, eller av insikt i möjlighet. Jag vet inte. Istället 

vänder jag tillbaka till fotot av honom som döende. Ögonen fångar mig likt en hand. 

Tyngden av en människa och hans liv i ett enda uttryck. 
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IV  

 
Han har tagit fram två kartor över den mänskliga kroppen. En man och en kvinna i 

genomskärning, både i profil och framifrån. Halva bilderna är klädda med tecknad hud, 

en svagt gul glasyr. Resten är ett virrvarr av rött, vinrött, blått och rosa. Det ser ut som 

magen var full av rymdfrukter. Men det är inte inälvorna de ska gå igenom nu. Istället 

visar han en sirlig topp genomstungen av hundratals tunna trådar. Det är kvinnans bröst 

förklarar han. Han följer dess form med pekpinnen, namnger vårtgårdarna och förklarar 

körtelsystemet som ger mjölk till en nyfödds sugmun. Som en gräddbakelse av kött och 

nerver. 
   De kvinnliga könsorganen är snart avklarade. Äggstockar, äggledare, livmoder, slida. 

Spridda fniss hörs då och då men alla lyssnar. Pekpinnen följer organens svängar som i 

labyrinter. I det lilla rosa rummet växer de nya liven förklarar han. 

   ”Svårt att tro, eller hur?”  

   Hon är rakt och tunn, två långa ben och en putande mage. Virrvarret av färger och 

linjer är allt för abstrakta för att ha någonting med henne att göra. Gångar inuti den egna 

kroppen? Som ett mullvadsbo? Hon har bävat för det här. Oroligt flyttar hon sig på 

stolen. 

   Han för affischen med kvinnan åt sidan och byter ut den mot den med mannen på. En 

mans underliv, uppförstorat och igen i genomskärning. Röda och blå linjer som visar 

hur blodet förs fram och tillbaka. Den lilla elefantsnabeln pekar visset ned.  

   Plötsligt vet hon att det är nu han kommer att försöka sätta dit henne. Hon vet det och 

kanske vet klassen det också. Någon vrider på sig och tittar åt hennes håll. Själv ser hon 

ut genom fönstret. Snön hänger i luften och det verkar redan börja bli mörkare fast det 

bara är strax efter lunch. En klippt snöflinga i A4 format skymmer delvis sikten. 

   Han pekar på bilden av det manliga könsorganet i profil och ser ut över klassen. Han 

tittar inte på henne men hon vet att det kommer att bli hon. Hennes kropp börjar pulsera 

av adrenalin och med sina elva-åriga händer håller hon fast i bänklocket. 

   ”Anna”, säger han. ”Vad heter mannens könsorgan?” 

   Hon andas så hårt, hon kan höra sin egen andning brusa i kroppen. Han ska inte få 

henne.  

   ”Anna?” 

   ”Kuk”, säger hon högt. ”Det heter kuk.” 

   Klassen är knäpptyst, hennes andning brusar och hon tittar rakt på honom. Hans 
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ansikte blir rött och ådran syns vid hans tinning. 

   ”Så heter det väl inte, Anna.” 

   ”Det är så jag säger i alla fall.” 

   ”Men vad är det korrekta ordet?” 

   ”Snopp?” 

   Nu börjar klassen skratta. Snopp är ofarligt, snopp är ett godkänt ord för barn. En 

pojke lägger sig på mage över bänken och ylar av skratt. 

   ”Hör ni, lugna ned er!” 

   Han är fortfarande röd i ansiktet och han håller i pekpinnen med båda händerna. 

   ”Det är inte heller korrekt ord.” 

   Han tittar på Anna och hon tittar tillbaka på honom. Du ska inte få mig. 

   ”Penis”, säger hon. 

   ”Precis.” Han vänder sig mot affischen och pekar på den lilla kurvade halvön. Sedan 

vänder han sig tillbaka och tittar på henne. 

   ”Penis och …?” säger han. 

   ”Ballar?” 

   Klassen skrattar igen. Men han ger sig inte. 

   ”Penis och …?” upprepar han. 

   Hon är gråtfärdig nu men hon spänner alla muskler hon kan och märker sin kropp.  

   ”Kulor?” 

   Mer skratt från klassen. 

   Han tittar fortfarande rakt på henne, bägge händerna håller om pekpinnen. Så viker 

hans blick och han tittar på väggen mellan de stora fönstren, där världskartan hänger.  

   ”Penis och …? upprepar han igen, rösten är mörkare nu, ilskan har börjat komma. 

   ”Pung.” Hon kan inte hålla rösten lika stadig och hög längre men det gör inget. 

   Jag vet vad du håller på med. Hon tittar fortfarande rakt på honom, händerna kramar 

bänklocket. 

   ”Det är riktigt, penis och pung utgör mannens fortplantningsorgan.” 

   Han tittar på henne som i förbifarten innan han vänder ryggen mot klassen och 

fortsätter förklara organens funktioner som om ingenting har hänt. Men hon hör på hans 

röst att han inte är lika säker längre, nu när deras roller har utmanats och nötts i 

offentlighet. 

   När det ringer till rast plockar hon ihop sina saker utan brådska och går lugnt förbi 

honom. Hon tittar inte på honom, istället är hennes blick fäst på dörrkarmen. Resten av 
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klassen springer förbi henne ut i korridoren. Inne på tjejtoaletten stannar hon en stund 

och tittar på sitt eget ansikte i spegeln. Sedan går hon ut och leker fånga med de andra. 

 

 

Hennes pass ligger i en mapp tillsammans med intygen från universitetet, det tillfälliga 

arbetsbeviset för studerande, sjukförsäkring, födelsebevis och vaccinationskort. Mappen 

ligger i den låsbara lådan till höger på skrivbordet som står framför fönstret i hennes 

studentrum. Nyckeln ligger gömt bakom elementet strax bredvid. På passfotot tittar hon 

rakt in i kameran, med huvudet i vinkel efter instruktionen. Munnen är stängd, ögonen 

lite uppspärrade eftersom hon har en tendens att blinka i fotograferingsögonblicket. Hon 

är rak men inte längre tunn – hennes kropp är stark och tung, ögonen nyfikna och 

sökande.  

   Det är det söndag och hennes enda lediga dag i veckan. Hon har lassat in kläderna i 

ståltrumman, växlat en fem-dollar-sedel och lagt ned de små mässingsfärgade mynten i 

skåran. Hon trycker in knappen gång på gång till alla mynten har fallit ned i lådan och 

maskinen kan gå igång. När hon nuddar den mjuka markeringen går motorn igång med 

ett svagt väsande ljud. Hon står kvar till första vattenkaskaden brusar mot glaset, sedan 

går hon till bänken vid lokalens kortsida, drar av sig rock och halsduk och lägger från 

sig den tunga väskan. En kaffeautomat står intill och hon köper en 75 cents kopp kaffe, 

inte mycket mörkare till färgen än te. 

   Sittande på bänken med uppdragna knän och fötterna stödda mot en av maskinerna, 

drar hon upp böcker och block ur väskan, bläddrar sig fram till rätt kapitel och läser 

inledningen ovanför teckningarna. Med ett finger följer hon det ritade ögats konturer, de 

tunna blå och röda linjerna, iris krage och pupillens upphöjda topp.  

   Oculos, pupilla, iris, cornea. 

   Hon memorerar genom att repetera orden i blocket. Hennes handstil är svår att tyda 

för någon annan än henne själv och blocket fullt av ringlande meningar. Hon har svårt 

att sluta utan skriver allt som faller henne in. Ögat och dess funktioner. Vi ser innan vi 

pratar. Synen som först kopplar oss till världen. Men utan möjlighet för att se inåt. 

Synen förbinder oss med andra men inte med oss själva.  

   Hon tecknar glaskroppens form, pupillens halvbubbla och iris strålhinna. 

   Sclera, choroid, retina.   

   Gula fläcken är synsinnets skarpaste punkt. Ögonfransarna skuggar och fångar damm 

medan tårvätskan håller fuktigheten jämn. Boken kasar ned i knät och fingrarna 
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bläddrar förstrött vidare. Bilder och text passeras - nervernas rispande trådar och leverns 

mörkbruna rundning – innan blicken fastnar vid det manliga könsorganets häng.  

   Kuk, tänker hon och låter tanken surra som en fluga mot medvetandets genomskinliga 

yta. Hennes hand skriver bänklock, stencilerat papper, fuktiga vantar, toaletter som 

rengjorts med Klorin i blocket. Hon tvekar men inte handen. Att inte vika sig, att inte ge 

sig, att vägra hemligheter. Känslan av motstånd fyller henne med en kraft som behöver 

röra sig för att inte överväldiga.  

   Ute har det börjat snöa. Flingorna faller diagonalt i vinden på andra sidan av den 

smutsiga fönsterrutan. Snabbt plockar hon ihop sina saker, drar på sig rock och halsduk 

igen och trycker upp dörren med klockan som pinglar vid varje rörelse. Väskan hänger 

tungt på ena skuldran. Hon följer gatan åt vänster, viker sedan av på en tvärgata och 

börjar ta sig ned för sluttningen på den hala trottoaren. Skymningen är inte långt borta 

om eftermiddagen så här i januari. Gatlamporna lyser redan upp gula rundlar längs med 

trottoaren. Hon går ned mot East River State Park. Himlen är mjölkvit ovanför. Som om 

man skulle kunna simma in i den.   Strax går hon genom parken, underlaget skiftar från 

betong, till grus, till en vilande gräsmatta, till betong igen, till stora stenar längs med 

kanten till floden. För hon står längst ut mot kajen nu och ser siluetterna av den väldiga 

staden på andra sidan floden. Det luktar kyla och försurning. Vattnet är mörkt med vitt 

skum på toppen av vågorna medan husens kantighet och spetsiga toppar där borta 

verkar lindras av den hela tiden minskande sikten. För snön faller långsamt och ihärdigt 

och bygger tystnad runtomkring henne. Vitt på vitt. Hon lyfter hakan, gapar och fångar 

flingor på tungan. Blir stående där, mitt i det stora öppna vita rummet.  
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V 
 

Kvinnan står bredvid sin väninna som sitter i den maskin som tränar insidan av låren. 

Hon har lagt sin handduk över ena axel och vilar sin högerarm mot den maskin som står 

bredvid, den som tränar bröstmuskulaturen. 

   ”Du förstår, först köpte jag två blomkålshuvuden på Edeka. Jag hade läst innan att de 

hade fått in ett parti billig blomkål denna vecka så jag tog bussen ut och köpte två fina 

huvuden. De kostade 22,50 kronor kilot, vilket jag tycker är billigt för blomkål, speciellt 

eftersom de var friska och fräscha. Men sedan när jag kom hem, ja jag fick ju gå längre 

från bussen än vanligt, de håller ju på och bygger om, och när jag kom hem, eller rättare 

sagt, när jag nästan var hemma så passerade jag Lidl. Och då fick jag se att där sålde de 

blomkål för 15 kronor kilot! Det var ju faktisk en rätt stor skillnad, och dessutom hade 

jag ju tagit mig tid till att ta bussen ut till Edeka. Som tur är har jag månadskort, så 

själva bussresan kostade mig inte något men det var ju bökigt och onödigt. Så började 

jag fundera på om jag skulle åka tillbaka ut till Edeka och lämna tillbaka blomkålen jag 

hade köpt där men det orkade jag inte med, det kände jag tydligt. Istället gick jag in på 

Lidl och där kunde jag inte låta bli att kommentera priset på blomkål. Varför har ni så 

billig blomkål? frågade jag han som jobbade med att packa upp varor men han hade ju 

inte vett att komma med något bra svar. Köpt in från Holland, sade han bara och det 

gjorde ju inte någon klokare. Ja, jag kunde inte hjälpa det men jag kände mig lurad. Jag 

känner mig lurad sade jag till honom. Lurad! Varför då? undrade han. För att jag trodde 

att jag hade köpt billig blomkål och nu har ni ännu billigare och jag orkar inte åka och 

lämna tillbaka den jag redan har köpt. Han bara tittade på mig och hans ögon levde 

liksom inte riktigt. Jag vet inte varför. Nej, jag vet inte varför han tittade på mig så och 

faktiskt påminde han lite om min äldste son, han har förresten inte ringt eller någonting 

på över en månad. Köp lite till här då, sade han sedan, alltså han i affären. Köp lite till 

här så blir det samlade kilopriset lägre i alla fall. Jag bara tittade på honom, förstod först 

inte vad han menade. Men så gick han och hämtade två fina blomkålshuvuden till mig, 

till och med bröt av lite av blasten. Köp det här två, sade han. Och vet du vad, jag gjorde 

det. Jag tog dem och gick till kassan och betalade dem och när jag skulle gå ut från 

affären vände jag mig om, jag ville säga någonting till honom men jag visste inte vad. 

Sedan gick jag hem och nu har jag fyra blomkålshuvuden hemma och kg-priset borde 

väl ha hamnat på så där 18 kronor och det tycker jag oavsett är ett riktigt bra pris för så 

fin blomkål. Nu ska jag bara komma på vad jag ska laga för någonting med den.” 
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   ”Du kan koka den och servera kall med räkor och hårdkokt ägg”, säger hennes 

väninna. 

   ”Räkor och ägg?”  

   ”Det brukade min svärmor göra förr i tiden.” 

   ”Det låter inte som vintermat.” 

   ”Nej, det är sant. Vi åt det mest om sommaren.” 

   ”Jag kommer säkert på något annat. Tror du inte?” 

   ”Jo visst, helt säkert.” 

   Väninnan reser sig upp från maskinen och drar i sin t-shirt som i pastellfärgade 

bokstäver konstaterar hennes kärlek för Bahamas.  

   ”Ska vi sätta oss på cyklarna lite?” 

   Hon nickar och de går vidare in i den angränsande lokalen. 
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VI 

 
Han vet inte hur länge han har pratat. Salen är nästa full. Många ansikten vända mot 

honom, en del antecknar. Någon enstaka leker med sin mobiltelefon. 
   ”Fast ni behöver ju inte tro på vad jag säger.”  

   Med båda händerna beskriver han en halvcirkel i luften och stannar för ett ögonblick 

med handflatorna mot publiken. Sedan vilar han fingertopparna mot bordsskivan. 

   ”Jag vet inte hur mycket av det jag säger som är sant även om jag bemödar mig att 

hålla mig till sanningen. Det jag med säkerhet vet, är att jag vet väldigt lite. Naturligtvis 

är sambanden i världen är så otroligt mycket mer omfattande än vad vi än så länge har 

kapacitet att förstå.” 

   Han fingrar på papperna på bordet framför sig, lyfter upp dokument föreställande en 

ritning. 

   ”Jag anstränger mig för att förhålla mig absolut bara till det som är bevisat. Och det 

samma vill jag uppmuntra er till att göra. Samtidigt bygger det vi bevisar på det vi redan 

förstår så vår utveckling är dömd att gå långsamt.” 

   Han högra hand, som skakar lätt, håller i ritningen. Han minns inte varför han tog upp 

den, heller inte var han ska lägga ned den igen. Papperna på bordet framför honom har 

kommit i oordning. De borde inte ligga så. Han blir stående med pappret kvar i handen.  

   ”Vi handlar hela tiden utifrån dem vi är och den information som står oss till råds. 

Detta är väldigt viktigt att komma ihåg.” 

   Han tittar på ritningen igen och försöker komma ihåg vad han tänkte när han plockade 

upp den. Han kan inte försvara oordning. Istället är organisation tankarnas ursprung. 

Det är bara att titta på naturen. Också i det synbara kaoset finns utarbetad struktur.  

   En kvinna i en av de bakre raderna har ställt sig upp och räcker upp handen.  

   ”Ja?” 

   ”Hur ska vi kunna förhålla oss till något som helst, när vi hela tiden ska vara 

medvetna om att vår okunskap är så stor? Blir det inte bara kaos?” 

      ”Egentligen tror jag inte att det är ett så stort problem som vi kanske initialt 

föreställer oss. Vi har blivit vana att tro att vi vet. Det har skapat en trygghet men också 

en press på att hela tiden kunna definiera. Behovet av att kunna definiera hänger förstås 

ihop med vår överlevnadsförmåga som art. Att vi snabbt, utifrån de erfarenheter vi har, 

kan bedöma en situation som hotande eller som ofarlig. Problemet är när vi lika snabbt 
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definierar det som vi inte vet någonting om. Istället för att inta en undersökande 

hållning tar vi ett instinktivt beslut om vad det är vi förhåller oss till.  

   Han tittar ned på ritningen igen och upptäcker att han inte riktigt förstår vad den 

föreställer. Han kan se linjerna, markeringarna, de förklarande texterna i sned stil i 

marginalen. Men ändå förstår han inte. Det tar flera sekunder innan hans hjärna gör 

kopplingen mellan det han ser och det han vet.  

   Kvinnan står fortfarande upp och viftar med sin uppsträckta hand. 

   ”Men tror du att vi människor verkligen kan förhålla oss till världen runtomkring så 

som du beskriver? Att vi mentalt kan hålla ut att leva i det att inte veta?” 

   ”Det gör vi ju redan nu. Vi håller bara fast i en illusion av någonting annat. Som en 

allvetande gudom av ett eller annat slag, eller blind tro på ett politiskt eller ekonomiskt 

system. 

   Han håller fortfarande i ritningen men lägger nu den högra handen tillrätta i den 

vänstra, mjukt vilande i höjd med hans mellangärde.  

”Jag tror inte att kaos reellt existerar. Det vi upplever som kaotiskt är det som är för 

komplext för att vår rationella förmåga. Men om vi hela tiden eftersträvar att utvidga 

vår logik kommer kaoset omkring oss att minska. Och kanske kommer vi att kunna, på 

sikt, upptäcka världen så som den egentligen är” 

   Hans händer skiftar position igen, stannar framför hans kropp med flexade handflator, 

fingrarna något spretande och pekande uppåt.  

   ”Min förhoppning är, om jag vågar ha en sådan, att vårt sökande efter en universell 

sanning ska bli större än vår förmåga att skapa individuella sanningar baserade på 

reflex. Att vi ska våga ta större risker i våra tankar och därmed kunna vinna ny mark.” 

   Kvinnan sätter sig ned igen. Hon skakar på huvudet och viska något till sin 

bänkgranne.  

 

Det är först senare, när åhörarna är på väg ut och han håller på att plocka ihop sina 

saker, som han äntligen ser vad ritningen föreställer. Det är en ombyggd sommarstuga. 

Men hur den har hamnat bland hans arbetspapper, det förstår han inte. Han tittar ut över 

de tomma stolarna innan han släcker ljuset vid dörren och lämnar rummet.  

 

Sedan sitter han vid fönstret i den lånade lägenheten. En kaffekopp och en smulig assiett 

står framför honom på köksbordet. Han tänker på att han kanske kunde han gjort andra 

val, gått andra vägar. Eller. Han kunde ha gjort andra val, gått andra vägar. Men vilka 
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vägar han än går, går han oftast som i dvala. Trots att han besträvar sig efter att vara 

vaken blir hans val suddiga, otydliga. Han handlar på impuls eller av vana. När väljer 

han egentligen? Sätter han inte ned höger fot efter den vänstra? Ler han inte mot dem 

som ler mot honom, tjurar mot dem som tjurar? Radion är på och de säger att det 

kommer att snöa senare fast det redan är mars och vintern känns sliten och tunn. Allting 

känns slitet och tunt. Husen liksom kurar i eftermiddagen. En smutsig guldkringla 

markerar konditoriet på andra sidan av gatan som verkar hårdare än vanligt. Bilarna 

känns som fler men kör långsamt. Mars är väntan.  

   Han går till badrummet, ställer sig framför spegeln, gör sig i ordning för att gå ut. Han 

rättar till skjortkragen över tröjlinningen, ordnar håret med fingrarna, stryker kräm över 

ett uppblossande utslag på halsen. Så går han ut i hallen, drar på sig skorna och knyter 

snörena, tar på sig jackan, drar upp blixtlåset, tar på sig handskarna och kollar så att 

nycklarna och plånboken ligger i fickan. 

   När han kommit ut på gatan minns han först inte vart han ska. Sedan vänder han höger 

och börjar gå ned för den stora gatan. Vid busshållplatsen stannar han, väntar 

tillsammans med de andra. En enkel bild. Han väntar tillsammans med de andra. De är 

alla lika bleka och grå. Vintern sitter i huden. Fem eller kanske sex personer vid en 

busshållplats. Vi ger bussen ett nummer. Buss 18, norrgående. Han stiger på, ler och 

hälsar på chauffören. Det är viktigt. Vi lever ju här tillsammans, tänker han.  

   När han stiger av igen är han i en annan stadsdel. Han hittar inte så väl, få leta med 

fingret på busskurens karta. Så går han vidare, korsar gatan, väjer, vänder och stannar. 

Ingången till parken ligger framför honom.  

   När han har kommit in genom grindarna går han först på den större grusvägen som 

leder honom ned mot den konstgjorda sjön. Han möter inte många, det är snart kväll och 

luften är fuktigt kall. Strax innan han borde se vattnet svänger han vänster och går in på 

en av de mindre gångarna, längs med vallen. Här kan han se bort mot den nybyggda 

delen av staden som till stor del verkar vara gjord av glas, speglande den tilltagande 

skymningen. Husen förvirrar honom; om människan är alltings mått inom arkitekturen, 

verkar dessa nybyggen vara tänkta för jättar.  

   Han går planlöst, följer än den ena stigen, än den andra. Mörkare moln börjar samla 

sig och när han når den öppna platsen med Leda och Svanen i mattblank brons, börjar 

det snöa. Svart snö faller i mjuka sjok och landar dunmjukt och tyst på honom och 

runtomkring honom. Han står alldeles stilla, några meter från skulpturen. Himlen är en 
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gråskär vinterhimmel och snön faller snabbare nu. Om bara en liten stund kommer 

allting redan vara konturlöst, insvept i ett svart, tyst landskap.  
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VII 

 
Vi är nakna tillsammans för första gången. Hans kropp är tunnare, mer barnslig än jag 

förväntat mig. Huden på hans bröst och axlar är nästan skimrande. Blodådrorna syns 

tydligt. En smal sträng av hår leder från naveln ned till könet och några få mjuka strån 

omkransar hans bröstvårtor. Han tittar också på mig. Noga. Undersökande. Faktiskt så 

nagelfar han min nakna kropp som om jag var ett insamlat studieexemplar. Han ber mig 

vända mig om och tittar noga på mig bakifrån. Jag förväntar mig att han gör mentala 

anteckningar - att hans hjärna tickar in upplysningar om födelsemärken, ärr, nagellängd 

och behåring i sitt register. Mitt fysiska jag dokumenterat.  
   Tidigare har han förklarat att han egentligen föredrar att vara ensam, nu när hans 

ensamhet ännu är självvald. Vår samvaro är ett undantag från hans regel. Regler har 

ändå alltid förvirrat mig berättar jag för honom. Jag har en tendens att röra ihop rätt med 

fel och inte hitta ut igen.            

   Jag ligger vilande på sidan i min säng medan han nedhasad i sängen stöttar sitt huvud 

i ena handen med armbågen mot madrassen. Med sin lediga hand söker han efter 

detaljer på min kropp. Nu letar hans fingertoppar på insidan av min vänstra underarm. 

   ”Du har ett ärr där. Vad hände?” 

   Han följer den vita revan i min hud med sitt lillfinger. 

   ”Jag ramlade på en stålkantad infodring i en botanisk trädgård.” 

    ”Hur gammal var du då?” 

    ”Femtiotvå.” 

   Han rycker till och skärper blicken. 

   ”Vad menar du?” 

     ”Nej, jag minns fel. Jag fick det redan i skolan, en gång efter gymnastiken då jag 

blev knuffad in i ett handfat. Kanten var sprucken och porslinet rispade mig. Jag kan 

inte ha varit speciellt gammal.” 

   Han följer min sida ned för midjan och höften, över låret och vaden och låter sitt 

finger stanna i en liten grop vid min ankel, precis där som senan fäster vid benet. 

Toppen av hans lillfinger ryms precis i håligheten. 

   ”Som en smilgrop”, säger han. 

   ”Det är egentligen också ett ärr”, säger jag, ”jag trampade så illa på en gren en gång 

att en kvist gick rakt in genom huden.” 

   ”När hände det?” 
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   ”Det var någon gång tidig vår 1968, i ett skogsparti utanför Prag.” 

   Han sitter tyst och tittar på mig i några ögonblick. Sedan lägger han sin hand på min 

mage, precis under naveln och kupar dess rundning. Han rullar den lösa huden mellan 

tummen och pekfingret. 

   ”Har du fött barn?” 

   ”Ja. Flera. Och varit gravid med fler än jag har fött.” 

   Han flyttar handen till mitt vänstra bröst. 

   ”Och vad har hänt med din bröstvårta?” 

   ”Jag är född sådan.” 

   ”Är du?” 

   Jag lägger min hand över hans och känner tyngden av dem båda på mitt bröst. 

   ”Kanske.” 

   Han kupar handen lite så att min hand lyfts upp. 

   ”Dina fingrar är väldigt raka. Och dina nagelbäddar har en underligt ljus färg.” 

   ”Kanske för att jag har västindiskt påbrå från min pappas sida. Han är född på Jamaica 

men studerade till ingenjör i London på 70-talet. Där träffade han min mamma. Tyvärr 

har jag ärvt väldigt lite av hans tekniska begåvning.” 

   Han sätter sig upp i sängen för ett ögonblick, lutar ryggen mot den fodrade 

sänggaveln. Från min vinkel ser hans näsborrar oproportionerligt vida ut och jag kan se 

att han har antydan till dubbelhaka. Han dricker några små klunkar ur det vinglas med 

apelsinsoda som jag har ställt på nattduksbordet, sedan lägger han sig ned igen. Hans 

kropp är varm och mjuk tätt intill min egen. 

  Vårt förhållande kommer att vara flyktigt, kort. Så som man i en folkmängd kan tycka 

sig upptäcka någon man känner och sedan förlora personen ur sikte igen. Men tanken på 

honom kommer att intressera mig också längre fram. Faktiskt tänker jag fortfarande på 

honom ibland. Vem han var då, var han är nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

xxix 

Den här mannen har små vita tänder och en mun vars överläpp vänder sig uppåt när han 

ler. Hans bröstvårtor är genomstuckna av var sitt litet stålstift. Annars är hans kropp len 

och följsam under min hand. Hans sexualitet tar sig så mycket vildare uttryck än min 

egen. Det är löjeväckande. En sådan uppvisning av livskraft och begär inom fyra så 

begränsande väggar – för hans lägenhet är verkligen liten. Naturligtvis är han rufsig i 

sitt vildvuxna hår. Naturligtvis har han smala djurögon i gröngul färg med mörkare 

bruna fläckar kring pupillen, de glänser som kattguld i skenet från nattlampan. 

Naturligtvis dinglar det också en liten liten ring med en liten liten silverkula på i hans 

förhud. Som ett dockhalsband. Jag får lust att ställa ut honom.  

   Han är väluppfostrad och hövlig. Ideligen frågar han mig om det är någonting jag vill 

ha. 

   ”Vill du ha en öl? Är du törstig?” 

   ”Nej tack, det är bra.” 

   ”Är du varm? Ska jag öppna fönstret?” 

   ”Jag har det fint som det är.” 

   ”Du kanske fryser? Vill du ha ett extra täcke? 

   ”Nej, det behövs inte. Jag fryser inte alls.” 

   ”Har du lust igen?” 

   ”Nej, tack. Inte just nu.” 

   ”Vill du röka med mig? 

   ”Nej. Men rök du om du vill. ” 

   Jag gäspar och lägger mig på sidan. Det har börjat regna utanför och jag är inte så 

hemmastadd i de här stadsdelarna. Husen står så tätt med små fönster närmast tryckta 

mot varandra. Små gångar belagda med betongsten leder till de olika portarna, 

markerade med husnumret på portlampan. Kvällen innan var växtligheten kring husen 

belysta av lampor nedsänkta i marken. De spred grönt ljus och formade planteringarna 

till en konstgjord djungel. Vi smög fram på stenarna, mina klackar klapprade oavsett. 

   Han ligger på rygg med huvudet mot sängens fotända och röker. Hans ena fot vilar 

mot min mage. Vi ligger på hans småblommiga påslakan och lindgröna underlakan. 

Säkert har han fått dem av sin mamma. Runt roten av sitt kön har han en tjock ring av 

stål eller silver. Jag tänker att han måste vara förlovad med en jättinna och att det är det 

enda stället var han kan bära hennes ring. Nu ser han kisande på mig genom röken. 

   ”Är du en dålig flicka eller en duktig flicka?” 

    Jag svarar inte men det slår mig att jag borde lämna tillbaka de där låneböckerna som 
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tynger i min väska. Jag kan se mig själv stå vid lånedisken och dra bok för bok över den 

lysande dioden, lyssnande efter det lilla plingande ljudet efter varje avregistrering. Jag 

tycker så mycket om det där ljudet, signalen som visar att man har gjort sin plikt, att ens 

upplevelse är avregistrerad.  

   Han rullar över på sida, sätter sig upp och kryper långsamt på alla fyra upp till mig. 

Marijuanadoftande kyssar på min hals och hans fingrar vilar på min mun. 

   ”Kom så leker vi.” 

   Jag sätter mig upp i sängen, slänger benen över hans kropp och trycker ifrån med 

knogarna i madrassen. Min kropp glider över hans till mina fötter känner den stickiga 

mattan.  

   ”Jag kan inte leka mer nu. Kanske en annan dag.” 

   Jag letar efter mina kläder i röran på golvet. Lokaliserar plagg efter plagg och drar på 

mig klänning, trosor, stumpor, örhängen, kavaj, sjal och en sko. Men bara en. 

   ”Har du sett den andra?”  

   Han skakar på huvudet. 

   ”Så nu måste du stanna?” 

   En snedgången klack sticker fram under soffan och jag sätter mig på huk och drar 

fram den. Där ligger också ett inramat foto som verkar ha fallit ned från fönsterkarmen. 

Hans djurögon ser på mig från bilden, omgivna av barnansiktets mjuka hull. Han har blå 

overall och balanserar på ett rött tåg av plast med fyra hjul. Jag knuffar tillbaka bilden 

under soffan och ställer mig upp, balanserande på ett ben för att få på mig den andra 

skon. Han iakttar mig från sängen och plötsligt blir jag generad. För nu spricker 

bubblan, nu blir jag mig själv igen tillsammans med mina kläder, nu går jag ut och hem 

och bort från dig som jag egentligen inte känner men i vars kropp jag har gjort nya 

upptäckter. Jag går fram till sängen, tar honom om kinderna och kysser länge hans mun. 

Han smakar öl, metall och vingummi. Sedan går jag ut genom dörren.  
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Han är så vacker. Det är så att det är svårt att förstå. Att en människa kan vara så vacker. 

Jag kommer av mig. Hans skönhet tar så mycket uppmärksamhet. Hur ska man 

handskas med den? Om och om igen kommer jag på mig själv med att bara titta. Inte 

säga någonting, inte vara upptagen av någonting annat. Tiden ändrar sig. Blir segare. 

Jag får bemöda mig att titta bort för att få någonting gjort. Det strålar om honom. Varför 

är det så? Är det någonting han själv påverkar eller fabricerar? Det går emot det jag vet. 

Människor är så mycket förgörelse och ondska. Detta är både konstaterat och 

dokumenterat. Ändå strålar han.  

   När vi är ute och går tillsammans vänder sig folk om och tittar efter honom på gatan. 

Det får mig att känna mig lite underlig till mods. Han verkar inte märka något, kanske 

är han så van. Kanske är det naturligt för honom att leva så – att bli bemött av leenden 

och nyfikna vänliga blickar. 

   Jag funderar över vad skönhet gör. Läser mig till att det lätt kommer ett löje över 

vackra män i historien. Kanske för att de är svårplacerade. Vackra kvinnor dyrkas av 

tradition och kanske lättja, men vackra män? Vad gör man med dem? 

   Jag har aldrig funderat över skönhet på det sättet förut. Inte skönhet hos en människa.   

 

Egentligen har jag inte tid till att göra sådana reflektioner. Det som fyller mitt liv borde 

redan fylla det till fullo. Alla åtaganden, allt det jag borde göra, allt det som förväntas 

och krävs. Den här morgonen är jag hos frisören. Jag har fått möjlighet till extra arbete 

på ett av stadens hotell och därför är en frisyr nödvändig. Det är en liten frisörsalong 

som ligger på en tvärgata. En trasig jalusi, randig i gult och vitt, skuggar det 

bågformade fönstret och skyltningen som består av plastblommor och flaskor med 

schampo. Inne i salongen sitter jag i en bekväm stol i skinnimitation framför en svagt 

rosatonad spegel.  

   ”Hur vill du ha det? Ska jag försöka följa den gamla klippningen eller vill du ha 

någonting helt nytt? 

   Frisören har en vältrimmad mustasch och bakåtborstat grånande hår. Han heter Klas 

och tittar på mig med trötta ögon. 

   ”Den gamla klippningen har jag själv gjort så jag tror att någonting nytt är vägen att 

gå.” 

   ”Ger du mig fria händer?” 

   Jag tittar allvarligt på honom i spegeln.  

   ”Ja, jag ger dig fria händer.” 
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   På väggarna runt spegeln hänger inramade foton av Klas. De flesta är amatörfoton 

från frisörmässor eller visar honom i färd med att frisera en känd kund. Jag känner igen 

en schlagersångerska, tillfälligt berömt i mitten av 80-talet. Klas står med en neonrosa 

kam lyft alldeles i närheten av hennes permanentlockiga hårburr och både ler in i 

kameran.  

   Jag tittar på oss båda i spegeln. Klas arbetar metodiskt och snabbt. Fuktiga hårslingor 

faller avklippta ned på plastcapen i imponerande hastighet. Mitt eget ansikte framträder 

mer och mer tydligt i spegeln. Det är underligt att sitta så stilla och titta på sig själv. Hur 

jag ser ut kontrasterar mot vem jag är. Det är nästan om jag tittar på en främling. Eller 

någon som jag är tillfälligt bekant med. Svårigheten ligger i att få ihop mitt utseende 

med mina tankar.  

   Så möter Klas betraktande blick min i spegeln. 

   ”Du har väldigt tunt hår men din benstomme är inte så illa.” 

   Han nickar prövande några gånger som för sig själv. 

   ”Vad innebär det?” 

   ”Att du har bra förutsättningar för att kunna leka med vem du är.” 

   ”Vem jag är?” 

   ”Nja, hur du ser ut i alla fall.” 

   Han sprayar mer vatten över mitt hår med en gul plastflaska och klipper min lugg med 

små bestämda klipp. Saxen är kall mot min panna. 

   ”Det spelar väl ingen större roll hur jag ser ut”, säger jag medan jag blundar. ”Och när 

jag tänker på det så spelar det väl egentligen inte heller någon större roll vem jag är.” 

 

Senare sneddar jag över Östra Rönneholmsvägen och tar mig vidare genom parken där 

träden skjuter gröna skott och tulpanerna som just slagit ut. Malmö Stadsteater ligger 

som en svagt rosafärgad koloss på min högra sida. Fontänen är igång men ljudet av 

fallande vatten är så gott som överröstat av förmiddagstrafiken.  
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VIII 

 
Vi stannar till vid kyrkan Saint-Germain-des-Prés. Min man bär sin kamera med ett 

svart-gul mönstrat band runt nacken och svettas redan under sin kortärmade skjorta. 

Han dricker ur sin flaska salthaltigt mineralvatten som han kommer att bli ännu mer 

törstig av, varefter han börjar fotografera den tusenåriga kyrkan. Jag sätter mig ned på 

en bänk, vänd bort från honom och tittar på förmiddagstrafiken. Tidigt samma morgon 

har vi haft ett samtal som har skapat ett nytt tillstånd mellan oss, ett tillstånd som senare 

ska komma att ändra vårt förhållande i stort. Just nu låtsas vi som ingenting har hänt.  

   Vi är så olika, min man och jag. Han älskar sval luft, jag kan aldrig få det varmt nog. 

Han är ljushyllt och blir lätt bränd i solen, jag har mörkt tjockt hår och en antydan till 

mustasch som jag börjar tröttna på att ideligen hålla efter. Mina skuldror är kraftiga 

simmarskuldror medan min man är finlemmad med små händer och fötter. Han vill 

gärna ha barn, jag står knappast ens ut med tanken att en annan varelse skulle kunna 

utvecklas i min kropp. Ibland tänker jag att kvinnor är ren biologi. Så mycket vätskor 

och funktioner, ett växande och ett vissnande, månad efter månad inuti den egna 

kroppen. Då kan jag önska att jag istället var ett moln, luftburet och doftlöst. 

   När han kommer fram till mig för att visa resultatet i kamerans display blir jag inte 

förvånad. Jag känner min mans blick och fallenhet för att låta betraktaren själv skapa 

sammanhangen. Nu kliar han sig i sitt tunna skägg och verkar tveka lite.  

   ”Jag har svårt för att bestämma mig för vilken roll jag har när jag närmar mig en så 

historietyngd byggnad”, säger han. ”Är jag åskådare? Dokumenterar jag? Eller hittar jag 

på nya historier?” 

   ”Jag tänker mig alltid dig som en åskådare”, svarar jag. ”Eftersom du ser livet genom 

en lins. Och att historierna – nya som gamla – sker i betraktaren.” 

   ”När du säger så låter det som om jag är åskådare också i mitt eget liv. Det gillar jag 

inget vidare.” 

   ”Kanske man vara både åskådare och objekt samtidigt? Se sig själv utifrån medan 

man samtidigt lever?”  

   Han bryr sig inte om min kommentar utan visar mig en ny bild i displayen. I 

förgrunden en stenängel med gapande mun och näsa som saknar nästipp. Även en stor 

bit av dess kind saknas vilket gör att munnen ser ut att vara stelnat i ett avgrundsvrål. 

Ängeln vilar lutande i profil och dess stora stirrande ögon verkar vara fästa på en nunna, 

som skyndar förbi bärande på en låda med frukt.  
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   ”Underbart. Hela lustgården föregår i mitt huvud. Nu väntar vi bara på syndafallet.”  

Jag tittar snabbt på honom men han ler bara och lutar sig tillbaka på bänken, sysselsatt 

med att byta objektiv. Så sitter vi en stund, var och en i våra egna tankar.  

   Vi är i Paris för att min man medverkar i en fotoutställning på ett litet obskyrt galleri. 

Fotokonst intresserar inte mig. Den intresserar däremot min man. Han tycker om att 

fånga och hålla fast i en bit av tiden som annars skulle försvinna. Han är rädd för att det 

runtomkring honom ska försvinna. Eller överhuvudtaget förändras. Han fotograferar 

aldrig mig. Om han fotograferade mig skulle hans intresse för fotografierna av mig vara 

större än för mig i verkligheten. Jag gör inga anspråk på att inte förändras eller 

försvinna. Tvärt om.  

   Kvällen innan var vi på en annan, större fotoutställnings invigning, i Centre George 

Pompidou. Där gick välklädda människor med en utstrålning av makt och milt 

överseende omkring och tittade på verken och på varandra. De var representanter för 

diverse kulturinstitut och fonder. Mindre välklädda människor gick omkring tittade på 

de mer välklädda och pratade om sina egna och andras försök att fånga världen i bilder. 

De var de inbjudna konstnärerna ifrån olika europeiska länder. Min man stod mest i ett 

hörn. Han har en blyg och tillbakadragen läggning. Jag gick omkring i hans ställe. Jag 

sade enchanté med hög stämma, jag följde noga med i samtalen och kunde ställa 

passande frågor på passande ställen. Jag pratade med utställningschefen flera gånger 

och vid ett tillfälle lade jag min hand på hans arm medan jag skrattande högt åt 

någonting han just hade sagt. Min hand såg mjuk och blek ut i ljuset från de många 

lamporna och kontrasten var tydlig mot hans murriga kavajärm. Det såg så tilltalande ut 

att jag höll kvar den så länge jag bara kunde. 

   Det var detta som utlöste morgonens samtal. Det föregick i vårt hotellrum, redan 

innan frukost. Min man, som för det mesta säger väldigt lite som kan väcka anstöt eller 

diskussion, hade lagt märke till min hand där den vilade på utställningschefens arm.  

   ”Är du attraherad av den mannen? Har ni träffats förut? Varför höll du din hand så 

länge på hans arm? Du gjorde alla generade, inte minst hans partner.” 

   Sittande på luggslitna pallen vid toalettbordet kan han se rakt in i mitt ansikte och jag i 

hans. Han tvekade och liksom tog sats. 

   ”Är du missnöjd i vårt förhållande?” 

   Jag tänkte över hans fråga en lång stund innan jag svarade och samtidigt betraktade 

jag mina fötter. Jag har stora och smidiga fötter. De ser nästan ut som fötterna på en 

romersk staty, speciellt om jag har klassiska sandaler på mig. Ibland kan jag föreställa 
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mig att jag skulle kunna vara en Diana, med lans och svärd, långt inne i Louvrens svala 

salar. 

    

På väg upp i Centre George Pompidou stod vi tillsammans i rulltrapporna. Vi stod tätt 

ihop och tittade ut över stadens grå tak. Det är en sorgsen färg, den där grå nyansen och 

mängden av hus känns kvävande snarare än imponerande. Ju högre upp i huset vi kom, 

desto mindre verkade människorna där nere på den öppna platsen vara och jag fick 

plötsligt känslan av att vi lämnade den värld vi känner bakom oss. Min man höll mig 

strax ovanför armbågen med ena handen eftersom han vet att jag lätt får svindel. Hans 

ansikte var så nära mitt, där i det svaga gnisslet ifrån rulltrapporna och i den unkna 

solvärmda luften. Jag känner hans ansikte så väl, varje liten linje och vinkel. Han har en 

glatt fin hud och en gles skäggväxt. I början av vårt äktenskap hade jag ofta hade en 

känsla av vi två på något sätt var ensamma och avskilja ifrån resten av världen. Att vårt 

förhållande var ett eget rum. När jag stod när i rulltrappan funderade jag på om det var 

en känsla som jag skulle kunna få gå in i igen. Så att den grå färgen där ute bara skulle 

vara en färg och inte representera någonting som hade med oss att göra. Så att vi efter 

vernissagen skulle kunna ta rulltrappan ned igen och gå tillbaka till vårt hotellrum och 

lägga oss på sängen och tyst titta på varandra till natten och sömnen kom.  

   Väl inne på utställningen gick vi långsamt genom de olika rummen. Så som man 

brukar. Ljudet av våra steg absorberades nästan helt av de mjuka heltäckningsmattorna. 

Vi navigerade runt de andra besökarna, nickade igenkännande ibland, ibland inte. 

Någonstans mellan det fjärde och det femte rummet försvann min man ut ur sikte. Först 

brydde jag mig inte om det, det var fint att gå ensam omkring och titta på de förstorade 

detaljerna av platser och personer jag inte känner. Jag erkänner att bilder av 

verkligheten är lättare att handskas med än verkligheten i sig själv. Också jag är 

beroende av distans för att kunna förhålla mig till det jag egentligen inte vill ta del av.  

  Jag gick långsamt genom de olika avdelningarna, sedan genom serveringen och ut på 

terrassen. Där stod min man lutad mot räcket och tittade ned mot fontänen på Place 

Stravinsky: Niki de Saint Phalles stora figurer som snurrar och stänker. Min man tycker 

om de där uppblåsta skulpturerna. Han beundrar Niki de Saint Phalles. Det gör inte jag. 

Varför skulle jag beundra hennes färgglada jordmoderlighet? Varför skulle jag 

applådera en kvinna bara för att hon gör mansstora vaginor som man kan gå in i? 

Majkvällen var ljummen, nästan disig och Paris bredde ut sitt kantiga grå landskap 

runtomkring oss.  
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   Efter vernissagen gick vi inte direkt tillbaka till hotellet. Istället gick vi ut för att äta 

middag på en närliggande restaurang. Vi hade sällskap med ett par ifrån London. De är 

inte konstnärer och representerar inte heller något institut. De är samlare. Hon heter 

Elaine och har nötbrunt hår i page, han heter Peter och har ett litet nervöst leende som 

fort kan bli stort. De har en våning i London och ett sommarhus utanför Siena. De har 

aldrig varit i Sverige men de har hört att Stockholm är en väldigt vacker stad. Som de 

gärna skulle vilja besöka. De pratar om konst på ett lärt och respektfullt sätt, som 

dessutom är underhållande om man har anlag för att bli underhållen. Jag var uttråkad 

och lite trött och mitt huvud var fullt av helt andra tankar. Dessutom skavde mina 

nyinköpta skor och jag hade dålig smak i munnen av vitt vin och små torra smörgåsar. 

Min man hade några tandpetare i handen. De har suttit i kuber av ost och melon och är 

försedda med små plastplymer i olika färger. Jag kunde se att han inte visste vad han 

ska göra av dem. Tillslut stoppade han dem i bröstfickan. De små färgglada 

plastplymerna stack upp som dekoration på en för övrigt nedtonad klädsel. 

   Tillsammans gick vi genom Maraiskvarteren på de smala trottoarerna medan det 

luktade av avgaser och grillat kött. Min man pratade med Peter om en utställning som 

de båda hade sett i London. De gick inte i bredd utan min man gick bakom Peter. Han 

fick ideligen höja rösten för att göra sig hörd. Elaine gick strax vid sidan av mig. Hon 

tittade uppmärksamt på dem vi möter. Jag känner igen sättet hon tittar på. Direkt, med 

en blick som varken är tillmötesgående eller avvisande. Jag bestämde mig för att vara 

vänligare än hittills. 

   ”Det är en väldigt skön kväll” sade jag. 

   ”Ja, väldigt.” 

   ”Det är första gången jag besöker Paris om våren.” 

   ”Knappast den sista då”, sade Elaine, ”och kanske kommer ni till London i höst. Peter 

och jag planlägger en utställning där då och vi vill gärna se din man representerad.” Hon 

vände sig mot mig och log uppmuntrande. Mellan två framtänder hade en liten bit 

tomatskal fastnat. Jag försökte le tillbaka samtidigt som jag slog ned blicken. Leendet 

blev därför riktat mot hennes fladdrande mjuka sidenbyxor och nitprydda sandaler. Hon 

har väldigt små fötter. Hela hon är liten. Späd rentav. Som om hon nästan inte var där.  

   Vi satte oss på en liten restaurang på Rue Vieille du Temple. Elaine beställde 

mineralvatten medan vi andra drack mer vin. Hennes glas fick genast ett smetigt avtryck 

av hennes korallröda läppstift. Det såg oaptitligt ut. Jag försökte låta bli att titta men 

mina ögon letade sig dit ideligen. Jag tänkte på hur svårt det är att inte titta på det man 
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äcklas av. Som sår. Sår drar alltid blickarna till sig. Sår slår an på en inbyggd 

nyfikenhet. Man mår lite illa men tittar ändå. Kroppen kan göra så många uppror. Det 

kan hända så mycket. Det är det inte något som man riktigt pratar om. Vad som 

egentligen händer med kroppen under sjukdom. Eller förlossning. Hur den kan spricka, 

gå sönder, vilka vätskor och substanser den kan göra sig av med.  

   Servitören hade ställt fram ett fat med mattgröna oliver på borden men glömt bestick 

att ta dem med. Vi satt alla och tittade på dem och funderade på hur vi skulle få upp 

dem från fatet. Plötsligt tog min man upp tandpetarna ifrån sin bröstficka och erbjöd 

oss. Peter och Elaine skrattade och skakade avböjande på huvudet. Jag såg bort över 

min axel som om jag inte visste vad som föregick. Lite längre ned på gatan kom en 

storvuxen man med en liten vit hund i strassbesatt koppel. Jag tittade på den lilla vita 

hunden. Den hade spinkiga ben och såg förskrämd ut. När jag vände tillbaka min blick 

igen hade servitören satt fram små tvåtandade gafflar till oliverna och var redan igång 

med att servera oss vår varma mat. Han satte ned en tallrik med oljeglänsande sallad och 

bakad getost framför mig. Elaine hade beställt det samma. Som om hon försökte skapa 

fler sammanhang, som om hon låtsades att vi var mer än bara ytligt bekanta. 

    

Den här morgonen, när min man frågar mig om jag är missnöjd i vårt förhållande, 

bestämmer jag mig för att berätta för honom om en tillfällig kärleksaffär jag nyss har 

haft. Den har egentligen ingenting med honom att göra, om än någonting att göra med 

Paris. Den inträffade på nattåget ner och involverade ett utdraget erotiskt 

händelseförlopp medan tåget rullade förbi stationer med namn som Arras, Longuaeu, 

Creil. Jag har alltid tyckt om att åka tåg genom Europa. Min man står inte ut med 

tågresors långsamma monotoni utan flyger hellre. Han tycker om resor där man inte 

behöver fästa sig vid ett föränderligt landskap. Han gillar flygresornas anonymitet, den 

platsförpackade maten, den kontrollerade resan, de prydliga och uppmärksamma 

flygvärdarna och flygvärdinnorna.  

    Vi har redan varit gifta i över fyra år. Inte för att tiden verkar betyda någonting. Det 

känns som jag har vaknat upp bredvid min mans lugna andhämtning och halvöppna 

mun i evigheter. Det känns som om hans mjuka kropp alltid har funnits i närheten av 

min egen. Som om jag kan minnas den från min barndom. Oavsett om vi vaknar i ett 

hotellrum med snedtak och trasig rullgardin eller hemma i vår egen ärvda säng, så följer 

vi samma rutiner. Min man, som normalt sover på mage, vaknar genom att rulla över på 
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sidan. Han sätter vänster armbåge i madrassen och stödjer huvudet med handen. När 

han tittar på mig far ett snabbt leende över munnen. 

   ”God morgon.” 

   ”Själv god morgon.” 

   Han sträcker på sig, svänger benen över sängkanten och sätter sig upp. Och så 

försvinner han ut i badrummet.   

    Nu lämnar vi kyrkan och går vidare tillsammans genom Paris gator. Det ligger ett 

tjockt dis över staden som verkar fördela solljuset i små kantiga partiklar. Min man bär 

sin rutiga, kortärmade skjorta och kameran hänger runt hans nacke i sitt gul-svarta band. 

Ibland tar han upp den och dokumenterar staden genom kamerans lins. Jag går bredvid 

honom och tittar uppmärksamt på dem vi möter, så som jag brukar. Det är förvånande få 

som möter min blick i mer än en knapp sekund. Ibland stannar vi till och tittar in genom 

ett skyltfönster eller försöker tyda någon av de handskrivna menyerna utanför en 

restaurang. När vi passerar över en av broarna tar han fatt i min arm och nickar ut över 

floden. En liten röd träbåt passerar just, och på det öppna däcken övar sig en flicka på 

att hålla en rock-ring i rörelse kring sin midja. För övrigt är vattnet lugnt och närmast 

genomskinligt i sin gröngråa färg. 
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IX 

 
Två människor som går ned för trapporna från Bastugatan till Mariatorget. Säg att det är 

den vackraste av gånger. Sedan kan så mycket annat hända. Säg att de går ned för 

trapporna och att de är så levande som de tror att de någonsin kommer att vara.  
   Tidigare har de bråkat och skrikit på varandra, berättat om otrohet och andra svek. De 

har druckit avsvalnat kaffe och ätit de kalla resterna från gårdagens middag till frukost. 

De har gråtit och förbannat och hon har tagit honom så hårt i armen att det blev ett 

märke. Fönstret mot gatan har stått öppet och de har suttit tysta i fönsterkarmen och 

tittat på de barn som om och om igen rullat ned för den gräsbeklädda slänten i Ivar Los 

park. Sedan har de klätt sig i kläder som de har hittat i botten av garderoben och slängda 

på golvet i hallen. 

   Hon har lånade herrkostymbyxor som hålls uppe genom ett snöre draget genom 

hällorna likt ett skärp och uppvikta byxben. Den stora herrskjortan har hon knutit baktill 

i midjan. Flera knappar saknas och man kan se en bh, solkig och axelbandslös, skymta 

under. På fötterna har hon ett par slitna sandaler som tillhör hans syster. Hon är fuktig i 

håret, det hålls uppe av hårnålar och hon har målat både sina ögonbryn och sina läppar 

med samma rödbruna penna. 

   Hans byxor är fläckiga och han har inga strumpor i skorna men skjortan är ren och har 

tillhört hans farfar. Den har till och med dubbla manschetter och ett litet monogram på 

bröstfickan.  

   De går ned för först backen, sedan trapporna mot Maria och är uppfyllda av varandra. 

De går i den slags oräddhet som förälskelse rymmer och i den öppenhet som kommer 

efter att hemligheter har bekänts. Det luktar damm och försommar och de passerar en 

äldre man som bor på samma gata. På avsatsen vid mitten av trappan är uteserveringen 

öppen. Där blir de stoppade av en äldre kvinna. Hon heter Monika och är bekant till 

hans syster. Hennes nyfikenhet och avundsjuka är påtaglig, som en doft eller en 

temperatur. Hon betraktar dem som om de var ett utländskt mynt hon hittat bland sina 

växelpengar.  

   Säg att det är dagen innan midsommar. Senare kommer de att minnas den mjuka 

varma luften och hur staden tycktes vila i försommarljus. Hon kommer att komma ihåg 

de lite trånga sandalerna, byxornas ylletyg mot de bara benen och att håret faller ned, 

slinga för slinga. Men vilket år det var, eller vad de gjorde sedan, kommer hon att ha 

glömt.  
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   Trafiken är redan tät av människor som vill ta sig ut ur staden för att fira på landet 

men nere på Hornsgatan är trängseln faktiskt mindre än vanligt. De går ned i riktning 

mot Slussen och svänger sedan upp på Götgatan. De håller inte varandra i handen, nej 

de rör inte alls vid varandra men avståndet emellan dem lever och andas och rör sig.  

   ”Nu ska vi proviantera”, säger han. ”Bröd, potatis, bananer, ost och yoghurt. Och 

pulverkaffe. Kan du leva med mig på det?” 

   ”Jag tror inte att det kommer vara maten som avgör den frågan.” Hon stannar till och 

känner efter i den djupa bakfickan. Så drar hon upp en skrynklig tjugolapp. Han tar den 

snabbt ur hennes hand och trycker ned den i sin egen ficka.  

   ”Fint, nu blir det lite cigg också! Så kan vi i alla fall leva tillsammans till i morgon.” 

    Han går in i mataffären bredvid tunnelbaneingången medan hon väntar utanför. Efter 

någon minut korsar hon gatan för att luta sig mot husväggen och fånga solen med 

ansiktet. Hennes kropp är trött och mjuk och allting är på något sätt tätt inpå henne. Hon 

byter runt på några av hårnålarna i knuten, fingrar lite på sina torra läppar och låter 

sedan armarna vila i kors över bröstet. En medelålders man går förbi och tittar nyfiket 

på hennes lånade byxor och uppknäppta skjorta. Hon blundar. Hela hennes kropp värms 

av solen och hon anar dem som går förbi som skuggbilder bakom sina slutna ögonlock. 

När han kommer ut från affären, bärande på en plastkasse, ser han henne genast. Han 

dröjer innan han går över till henne, betraktar henne lite på avstånd. Sedan går han mot 

henne över gatan. När han är halvvägs slår hon upp ögonen och tittar kisade rakt mot 

honom. Just där, i det ögonblicket, har de varandra.  
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X 

 
Hon sitter på marken vid Niki de Saint Phalles skulptur utanför Centre George 

Pompidou. Korsade ben, kort klänning, koncentrerad på en liten anteckningsbok. Arton 

år har hon fyllt men inte tjugo ännu. Långt ljust hår faller ned på båda sidorna av 

ansiktet. Hennes bästa vän sitter bredvid. Kort klänning, korsade ben, koncentrerad på 

en skiss på baksidan av en vit papperspåse med vykort i. Långt rött hår faller ned på 

båda sidorna av ansiktet. Många människor passerar. Turister sitter framför glassdrinkar 

och guideböcker på de dyra caféerna runtomkring. Ibland skvätter det lite vatten på 

henne ifrån fontänen, när vinden ligger på. Hon borde repetera verb i sin bok; je peux, 

tu peux, il peut, nous pouvons … I stället skriver hon om vad hon ser, hur hon ser det, 

varför hon ser just det som hon ser. Det känns som om hon aldrig tidigare har hört sin 

egen röst så tydligt. När hon är trött sorterar hon sin omvärld snabbt och lätt. När hon 

har lite mer energi kommer allting närmare inpå henne. Hon vet det inte ännu men 

verkligheten formas ögonblick för ögonblick av intuition, logik, regler och känsla.  
   När hon rör sig i staden tänker hon ofta på dem som har gått på dessa gator före 

henne. Att hon är en del av detta myller. Att hon myllrar. Hennes steg är inte längre bara 

hennes steg, istället är de del av alla dem som har gått över de här gatorna, broarna, 

torgen.  Hon bor i en liten lägenhet med sin bästa vän och tillsammans går de genom 

staden. De styrs av sin nyfikenhet och sin fåfänga. De styrs också av sin vänskap, lika 

viktig och avgörande som andra, senare val. De sitter bredvid varandra på bussar och 

under lindarna i parken. De formar en stark pakt och deras kommunikation är orden 

inlindade i gester och tonfall. Om de driver med sin omgivning är det i rent självförsvar. 

De är i processen av att ersätta barndomens regler med självständiga beslut - den 

tidigare påstådda verkligheten med allt det som ter sig nytt och oupptäckt.  

   När de har pengar äter de på en gammal restaurang i närheten av var de bor. De är 

ständigt hungriga och brer tjockt med smör på brödet, tar extra salt på salladen, ber om 

mer mjölk till kaffet. Ofta har de bara lite pengar och får göra fattiga riddare på 

gårdagens bröd skänkt från samma restaurang. De lyssnar till musik på kvällarna, 

studerar, drömmer. Ibland skrattar de så mycket åt sina egna skämt att de faller omkull 

på heltäckningsmattan och ligger där skakande, med händerna tryckta mot magen. 

   Hon läser all text hon ser, på bussarnas sidor, på tidningarnas överskrifter, på 

tvättautomatens instruktion. Allting känns lika viktigt - hon är den information hon tar 

in och hon uppfattar varje ögonblick som avgörande.   
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   På söndagarna, speciellt om det regnar, har hon ångest. Den har alltid funnits där, inte 

stor men påtaglig. Ångesten inför stiltjen i en skirt grå söndag, med tomma gator och 

tiden som segar sig fram. Det stillastående skrämmer henne. Hon vet inte ännu varför. 

Kanske tror hon att det som inte rör sig är lika med att det är dött. Eller sovande. Hon 

bemödar sig om att vara vaken. Hon tror att hon blir till sig själv mer och mer för varje 

dag hon vaknar. Hon tar sin plats med största naturlighet och springer in i varje ny 

situation utan vare sig oro eller tvivel. 

 

Långt senare sitter hon i sin trådslitna fåtölj vid fönstret. Det har gått ett par decennier. 

Växterna som står i krukor i fönsterkarmen behövs planteras om, fönstret själv putsas. 

Hon tänker att det har kommit en slags matthet över henne. Som var hon täckt med ett 

tunt lager fint damm. Det hudlösa är borta och har ersatts med en yta. Ibland kan hon 

känna igen sitt orädda ansikte i hur hon tittar på en okänd människa. Men ofta ligger där 

en distansering i hennes sätt. Också på nätterna sover hon drömlöst.  

   Händerna plockar med en bok men hon läser inte. Hon har dubbla raggsockor på sina 

korslagda fötter, herrbyxor och en ärvd tröja. Hennes ansikte är smalt i kinderna. Hon 

upplever sin tid som ett slags mellanrum. Någonting odefinierat mellan andra tider som 

är mer distinkta i sin form. Och att hon själv i den tiden också har blivit mindre klar. Att 

hennes handlingar, ord och närvaro har fått en otydlighet över sig. Att hon nu lever 

mumlande.  

 

   ”Lämnar tiden spår?” frågar han.  

   De har satt sig på ett billigt café vid sidan av vägen som brusar av trafik.  

   ”Som en snigel?” frågar han. 

   Skrattande lägger han händerna på bordet, mellan fingrarna är han grå av sand. 

   ”Ja”, svarar hon. ”Slemspår som en snigel.”  

   Hon häller upp kaffe och sätter ett sugrör i hans saft. Sjuårständerna biter i en 

äppelmunk, florsockret lägger sig på den mjuka huden. Han dinglar med fötterna och 

slår hälarna mot stolsbenen.  

   ”Men du ser inte slemmig ut?” Hans blick är skeptisk. 

   ”Bara i viss belysning, sällan i klart solsken.” 

   ”Slem-mamman!” Han kiknar av skratt nu och smulor flyger över bordet. 

   ”Slem-ungen!      

   De tittar nöjt på varandra.  
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För glädjen kommer då och då, ofta med oväntad, nästan omkullkastande styrka. 

Lyckoruset av ljudet av barnskratt tätt intill eller den sjudande livskraften i ett möte av 

möjligheter, av samband. En del av hennes dagar levs i efterskalven av de rusen, och då 

kommer hon på något sätt i takt igen med sitt eget liv och med andras liv runtomkring 

henne. 

 

Ibland kan hon få känslan av att någon står bakom henne och tittar över hennes axel. På 

gatan eller i tunnelbanan. Eller när hon står hemma och diskar. Hon rycker på axlarna. 

Kanske är det kroppens ensamhet som blir till taktila fantasier. Kanske är det minnen 

från andra ögonblick. Tider och händelser blandas samman och hon kan inte alltid skilja 

dagarna från varandra.  

 

På kvällen dröjer hon ett tag framför spegeln efter att hon har borstat tänderna. Hon 

försöker betrakta sitt eget ansikte, sin egen kropp. Den vuxna kvinnan tittar tillbaka på 

henne. Lugna drag med en del skevhet. Håret rufsar sig ned för ryggen. Linnet är 

gammalt och slitet och ena axelbandet lagat med en knut. Huden är äldre och mjukare. 

Lugnet nytt. Då och då kan hon sakna någon som tittar in i hennes ansikte så som hon 

själv försöker titta in i det i spegeln. Men den saknaden är inte stor. Hon lägger 

händerna på handfatet och lutar sig längre fram. Så nära att dragen löses upp och 

ansiktet blir till en suddig karta. Bara pupillerna behåller skärpan, deras svarthet 

pulserar med små små slag.  

 

Ensam går hon genom en ny stad. Lär sakta känna broarna, gatorna, de öppna torgen. 

Människorna verkar färre nu. Hon möter ännu ingen som hon känner eller ens känner 

igen. Hon går i anonymiteten av att vara en vuxen människa bland de andra. I hennes 

ena jackficka ligger nycklarna till lägenheten, i den andra en liten sedelbunt och några 

mynt. Hon passerar caféer, parker, apotek, begravningsbyråer, bibliotek, postkontor, 

fruktaffärer, banker utan att egentligen lägga märke till dem. Hennes fokus är 

annorlunda, också det som fångar hennes uppmärksamhet. Hennes blick fäster sig vid 

de äldres ansikten eller deras stapplande gång över övergångsstället. Hon vet, som om 

hon har läst det i en bok, att hon är mitt i sitt liv. Hon lever och det levande omger 

henne. Att det så småningom kommer att ta slut, kanske om länge än, kanske snart, 

skrämmer henne inte längre. Hon är en bricka i ett spel om tid och plötsligt känns även 
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hennes mörkaste handlingar lika lätta som fjärilsvingar.  
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1.1 Exempelrubrik 2 
Exempeltext. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Vestibulum id ligula 
porta felis euismod semper. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. 
 
1.1.1 Exempelrubrik 3 
Exempeltext. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean 
lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
sed odio dui. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
 
1.1.1.1 Exempelrubrik 4 
Exempeltext. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis 
interdum. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean 
lacinia bibendum nulla sed consectetur.. 
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