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Förord
redaktionen

E

fter drygt tolv månaders arbete är vi redo att släppa
nästa nummer av Poros tidskrift. Detta vårt femte
nummer har titeln Horror vacui, efter det latinska uttrycket som på svenska kan översättas till skräck för tomrum.
Denna klassiska tanke dyker upp i en samtida dräkt i flera av
numrets bidrag. Andra behandlar tomhetens synbara motsats:
överflödet. Ett rikt utbud av rädsla utlovas i numrets essäer,
som denna gång spänner mellan andligt sökande på minerad
mark, utgrävningar av det förflutna och skärskådan av det
samtida politiska läget. Det är essäer som på olika vis förhåller
sig till tomhet och som konfronteras med det tomheten riskerar att ödelägga eller redan har ödelagt.
Något slående med flera av texterna i det här numret är
just att de på olika sätt förhåller sig till rum i olika avseenden,
däribland storstadsmiljöer och minnets rum. Men allra tydligast är hur tomrum av olika slag uppenbarar sig. Kanske säger
det oss också något om essän på ett mer generellt plan. Ett
mycket vanligt grepp inom genren består i att låta läsaren föras
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på en vandring: essäförfattaren ikläder sig ofta rollen som flanör
eller utforskare. Som författaren Gunnar D. Hansson föreslår i
Var slutar texten? (2011) kan essäskrivandets form betraktas som
en ”spatsertur i ett ingenmansland mellan konst och vetenskap”.
Vad består i så fall det där ingenmanslandet av?
Ingemansland, ödeland, eller kanske överhuvud taget tomma
rum, tycks vara något som gång på gång skaver mot människans
existens. Det är ingen slump att det latinska uttrycket horror vacui – rädsla för tomrum – blivit ett standardbegrepp inom såväl
fysikens (åtminstone före Newton) som konstens historia. Uttrycket bottnar inom klassiskt grekiskt tänkande (där som kenophobia) och reflekterar Aristoteles idé om att naturen avskyr just
tomma rum. Inom konstvetenskapen har begreppet en väldigt
bokstavlig betydelse. Det handlar om hur en yta, till exempel en
målning, fylls ut helt och hållet med detaljer. Horror vacui har
så applicerats i en rad olika sammanhang, alltifrån islamsk till
viktoriansk konst. Redan för 3000 år sedan går det i Grekland att
se hur tomrummets eliminering verkade som en grundläggande
princip.
Man kan fråga sig hur detta står sig mot samtida estetiska
ideal, som när man inom litteraturen talar om ”isbergstekniken”
vilken går ut på att inte skriva ut allt och bara låta bråddjupen
skymta. Men även om ”less is more” tycks rädslan för intet bestå,
och det återspeglas som sagt i flera av numrets bidrag, kanske allra tydligast i den inledande essän, ”En dörr på glänt”, där Simon
Neander läser Tomas Tranströmer och Simone Weil bredvid
varandra och djupdyker i deras poetiska respektive filosofiska
behandlingar av tomhetens förvandlingar.
Från Neanders sökande efter tomma rum rör vi oss i Maja
Svedlunds “Kärleken till staden” till en kärleksfull men sårig
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relation till Köpenhamn. Svedlund försöker förstå vad staden
hon en gång älskade betyder i efterhand. Går det känslomässiga
bandet att bevara när man väl flyttat därifrån? Och vad är skillnaden mellan en kärleksrelation och en relation till en stad?
Enligt en vanlig metafor gestaltas minnet som ett rum. Cicero menade att han memorerade sina tal genom att placera saker
i föreställda rum. Har möjligen också minnet en funktion som
bygger på rädsla för tomhet? Flera av skribenterna besöker just
förflutna rum.
Vincent Flink Amble utforskar barndomsminnenas bedräglighet och hur fantasin fyller i hål och skapar de meningsfulla
episoder som blir vad vi har kvar av vår barndom. Detta väcker
frågan om vad minnena har för relation till litteraturen. Samtidigt undersöks också hur man kan förstå litteraturens relation till
verkligheten.
“Tæt på Afstanden” (utan namngiven författare) behandlar
också barndomsminnen och tematiserar lögnen som metod för
att misslyckas. I denna poetiska essä ser vi en strävan efter att
förstå hur barndomen påverkat författarjaget.
I skarp kontrast till övriga i numret framhåller Robert Johansson-Mars att varje försök att hantera tomheten är dömt att
misslyckas. Men finns det då något alternativ till de ständiga
försöken att fly ifrån – eller för den delen fäktas med – tomheten? I sitt bidrag anlägger Johansson-Mars ett radikalt analytiskt
perspektiv för att teoretisera över möjligheten att göra det rakt
motsatta till att fly eller fäktas – att bejaka tomheten.
Precis som Svedlunds text behandlar Emma Glimmer-Larsens “Ett kök som är ett sovrum som är en hall” en sorts sårig
kärlek till storstaden. Vi rör oss här från Köpenhamn till Stockholms alldeles för trånga och överfulla rum. Glimmer-Larsen
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ger sig i kast med trångboddheten, bostadsmarknaden och hur
det är att försöka planera för en framtid i Stockholm.
Linus Wever Andersson skriver i “Poeisis – upprepningar”
om hur den akademiska filosofins tomhet drev ut honom på ett
sökande som bar honom över tänkandets och konstens klassiska marker runtom i Europa för att slutligen landa i en liten
fiolmakarverkstad på Vikbolandet i Östergötland. I musikens
upprepningar och vibrationer finner han slutligen en nyckel till
skapandet. På det sättet kan även Anderssons resa – och text –
ses som en kamp mot tomrum samtidigt som musiken behöver
tomrum för att kunna ljuda.

*
Avslutningsvis vill vi i redaktionen tacka alla skribenter för en
fantastisk insats under alla dessa månader med respons och kritisk dialog!

Om författarna
Mathias Alexandersson (f. 1985)
Bor i Malmö. Har en masterexamen i sociologi. Redaktör för
Poros. Frilansare. www.mathiasalexandersson.com
Simon Bergil Westerberg (f. 1985)
Bor i Lund. Studerar idéhistoria, jobbar som tidningsbud och
är emellanåt verksam som skrivpedagog. Redaktör för Poros.
Erik Jansson Boström (f. 1985)
Doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet med
inriktning mot samhällsvetenskapernas vetenskapsfilosofi.
Brinner för att förstå sin samtid. Redaktör för Poros.
Hampus Östh Gustafsson (f. 1989)
Doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
med inriktning på humanioras demokratiska legitimitet.
Tidigare redaktör för tidskriften Populär Poesi.
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En dörr på glänt
simon neander

Tranströmer, Weil och tomhetens förvandling

Å

terigen är jag där. Jag rör mig mellan slingrande kopparormar och lupiner som sträcker på sig ”som om
de ville se havet”. Jag finner mig sittande med Tomas
Tranströmers diktsamling För levande och döda (1989). Blicken
färdas målmedvetet genom “Guldstekeln” mot raden som för
mig blivit ett mantra:
Vad jag avskyr uttrycket ‘till hundra procent’.
Jag vet inte vad som föranledde formuleringen, vad som fick
Tranströmer att skriva så just 1989. Kanske rymmer orden
hans erfarenhet av att några decennier tidigare, under sent
60- och en bit in på 70-talet, ha befunnit sig i den offentliga
skottgluggen när han emellanåt fick kritik för avsaknaden av
13

14 • en dörr på glänt

politisk tydlighet i sin poesi. Det var en tid då inte minst litteraturen förväntades erbjuda tvärsäkerhet, något Tranströmer aldrig
tycktes kunna förlika sig med.
Bland diktens lupiner och reptiler trängs också en bokstavstrogen tv-predikant med ”ett leende som kvävde ett skri”. Diktjaget, som brottas med sina inre demoner, uttrycker en trötthet
över de människor som är ”hundra procent”, eller åtminstone
låtsas vara det. De som
inte kan vistas någonannanstans än på sin framsida
de som aldrig är tankspridda
de som aldrig öppnar fel dörr och får se en skymt av Den
Oidentifierade –
gå förbi dem!
Trettio år senare finner jag här en spegelbild av min egen frustration. För det är så ofta jag inte känner mig ”hundra procent”.
Alltid glappar det någonstans, hur mycket jag än försöker sluta
tätt. Det är som att gå runt och bära på en inre tomhet som
aldrig blir fylld. Vanligtvis är det en irritation över något som
får mig att återvända till Tranströmers utrop, som då jag läser
en jobbannons adresserad till en stresstålig, flexibel och alldeles
underbar person - eller när jag drabbas av den återkommande
insikten om hur sociala medier får oss att göra oss själva till
säljbara produkter. Det kan också vara den där tvärsäkerheten
som kväver varje möjlighet till verkliga samtal, den som tagit i
besittning nästan vartenda ett av cyberrymdens kommentarsfält.
Det rör sig inte bara om vardagliga irritationsmoment eller om
vår samtids fixering vid perfektion – min oro har djupare rötter.
Tranströmer tycks mig vara något väsentligt på spåren när han
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i dikten skriver: ”Den största fanatikern är den största tvivlaren.
Han vet / det inte.” Längtan efter det tvärsäkra och fullkomliga
kan ofta leda till olika former av politisk och religiös fundamentalism, vars fula ansikten vi möter dagligen. Tranströmers dikt
väcker frågan om det går att se på sin egen otillräcklighet, sin
osäkerhet och sitt tvivel på ett annat sätt, om det till och med är
nödvändigt att göra så. Finns det rentav något vitalt vi missar när
vi flyr eller försöker gömma undan detta?
Besvikelser och olycka drabbar oss alla i olika form och grad.
Ingen klarar sig oskadd genom livet. Det finns en otillräcklighet
inbyggd i själva den mänskliga erfarenheten. ”Det mänskliga livet
är omöjligt” som den franska filosofen, aktivisten och mystikern
Simone Weil konstaterar i sin bok Tyngden och nåden (1947).
Weil – född 1909 i en välbärgad, sekulär judisk familj – beskrevs
redan i sin samtid som en excentrisk person med ett outtröttligt
patos. Hennes politiska uppvaknande skedde tidigt: hon var övertygad marxist och stod nära den syndikalistiska rörelsen under
merparten av sitt liv. Trots sitt engagemang var Weil knappast
särskilt dogmatisk; hon drog sig aldrig för att kritisera personer i
det egna ledet eller konstruktiv dialog med meningsmotståndare.
Hennes iver att förkroppsliga sina politiska teorier gjorde att hon
vid ett tillfälle lämnade sin lärartjänst och tog värvning på fabrik
för att på djupet förstå arbetarnas situation. Vid ett annat tillfälle
ställde hon upp som frivillig i en anarkistisk brigad i det spanska
inbördeskriget – helt utan stridserfarenhet. Enligt flera av Weils
levnadstecknare ska hennes radikala empati ha varit en bidragande orsak till hennes död. Hon ska i solidaritet med de lidande i
kriget ha fastat (även om det finns de som menar att självsvälten
berodde på andra orsaker), som i kombination med tuberkulos
ledde till hennes alltför tidiga bortgång 1943 i Ashford, England
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på flykt från Vichyregimen. En stor mängd författare och tänkare
har varit influerade av hennes tänkande, vilket kan sägas vara lika
säreget som hennes livsöde. Det är ett tänkande som är präglat
av vidsynthet, paradoxer och ständiga perspektivskiften. Liksom
hos Tranströmer finns ett motstånd mot det tvärsäkra och det
tillrättalagda. Det är vad jag tar fasta på.
I Tyngden och nåden beskriver Weil hur livet gång på gång
lämnar oss med ”en tomhet” (franska: un vide). Vår första reaktion är ofta att försöka fylla ut den. Hos människan verkar hon
identifiera ett slags horror vacui (”rädsla för det tomma”) och hon
kallar den utfyllande mekanismen för den mänskliga ”tyngdkraften” eller ”tyngdlagen” (la pesanteur). Det är denna egoistiska kraft
som drar henne nedåt, som innefattar den destruktiva längtan
efter jämvikt, efter enkelhet och helhet. Ett närliggande begrepp
i sammanhanget är ”fantasin”, som i Simone Weils vokabulär är
negativt laddat. Hon skriver: ”Fantasin arbetar oavlåtligt på att
täppa till alla springor, genom vilka nåden skulle kunna slippa in.
”Detta kan exempelvis ta sig uttryck i fantiserandet om hämnd
– att vilja fylla sin egen tomhet genom att skapa en tomhet hos
den andre. Fantasin är för Weil en flykt från verkligheten, något
som fördunklar tillvarons sanna tillstånd.
Men det finns en annan väg än flykten i mötet med det
tomma. Enligt Weil finns en möjlighet att låta tomheten bli ett
utrymme – ett tomrum – för något annat, något nytt. Det är
här ”nåden” (la grâce) kommer in, begreppet hon använder som
kontrast till ”tyngdkraften”. Det är ett annat slags kraft som går
bortom människans aktiva påverkan. Hos Weil har ordet utan
tvekan religiösa undertoner och är förbundet med det gudomliga. Omvälvande andliga upplevelser fick henne senare i livet att
omfamna den kristna tron och författa texter i vilka det religiösa

simon neander • 17

spelar en central roll. Men det är knappast fråga om kristen dogmatism. Till saken hör att Simone Weil aldrig gick med i den
katolska kyrkan; hon var starkt kritisk mot dess exklusiva sanningsanspråk och hierarkiska struktur. Dessutom ville hon stå
utanför i solidaritet med alla som också utestängts från kyrkan.
Med andra ord rymmer begreppet ”nåden”, som så ofta hos Weil,
något allmänmänskligt.
På samma sätt som vi drabbas av olyckan, träffas vi stundtals
av ljuset – av oväntad godhet eller lätthet. Enligt Weil kan det
ske endast genom att man rotar sig i det nuvarande tillståndet,
med allt vad det rymmer av lidande och meningslöshet. Man
måste ”[l]ägga av sig sin inbillade härskarmakt över världen”. Det
är inte något lyckopiller hon rekommenderar, likväl ryms något
djupt befriande i hennes tanke. Att släppa kontroll- och prestationsbehoven, att avstå försöken att täppa igen springorna – det
är ändå ett omöjligt projekt. Det är där ljuset sipprar in. Och det
är där tomheten omvandlas till öppenhet. Som det står skrivet i
en annan Tranströmervers: ”Jag är inte tom, jag är öppen”.
Är det inte ur denna position konsten och kreativiteten så
ofta springer fram? På samma sätt som stränginstrumentet behöver sin resonanslåda behöver skapandet rymd. En sinnenas
uppmärksamhet på signaler som annars riskerar att försvinna i
bruset. Och är det inte så att konsten i sin tur, genom ett slags
vågrörelse, kan skapa något som skulle kunna kallas rymd, hos
mottagaren? Kanske är det precis det Tranströmer var inne på när
han i en intervju i Lyrikvännen säger att dikten till sin funktion
kan ”få människor att igenkänna sig själva och igenkänna sitt
liv och känna kontakt med skapande krafter över huvud taget,
utanför sig själva och inom sig själva.” Kanske öppnar sig en väg
till kommunikation precis här.
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Hos Simone Weil är skapandet i mångt och mycket att avstå, avstå för att ge utrymme åt något annat. Hon utgår från
föreställningen om en Gud som drar sig tillbaka, avstår från att
vara allt. I strid med den konventionella kristna uppfattningen
är Gud på så vis inte allsmäktig och direkt agerande i världen
för Weil, utan endast närvarande i en eggande frånvaro. Stundtals är det som om Weil försöker riva muren mellan teism och
ateism; det går att läsa hennes teologiska uppfattning som ett
slags religiös ateism, en kristendom efter Guds död. Weil brukar
ofta placeras i den kristna mystikens fålla, men här finns också
uppenbara referenser till judisk mystik. Tzimtzum är hebreiska
och betyder ungefär kontraktion eller sammandragning; det är
också namnet på en lära framlagd av den judiska 1500-talsmystikern Isaac Luria. Han menade att Gud i begynnelsen var allt och
att han genom att dra ihop sig skapade ett tomrum där världen
kunde existera. Denna tillbakadragande princip applicerar Weil
på relationen mellan människa och människa.
Weil beskriver hur hon ibland, när huvudvärken var som
värst, drabbades av en lust att slå till människor på precis den
punkt från vilken hennes egen värk utgick. Vi vill bli förstådda,
ibland till vilket pris som helst. Vi vill att andra ska känna det
vi känner. Återigen: den mänskliga tyngdlagen. Weil menar
att det finns något expansivt i vår natur; jaget önskar fylla ut
universum. Inte sällan leder det till att vi gör andra människor
till objekt för våra egna begär, i hopp om att de ska göra oss
hela. Det sker medvetet eller omedvetet. Men för att verklig
medmänsklig kontakt ska bli möjlig måste vi, enligt Weil, ta
ett kliv tillbaka. Vi måste avstå från att vara ”hundra procent”.
Först då finns utrymme för verklig kommunikation. När vi inte
längre tror att vår subjektivt upplevda verklighet är den enda
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verkligheten, när vi inte längre agerar som om vi satt inne på
hela sanningen.
I en annan av bokens episoder berättar Weil om hur hon
skrivit brev till en vän som gjort henne besviken och hur hon på
förhand fantiserat om hur vännen skulle svara. Vännen måste
svara på det sättet, allt annat är otänkbart. Weil skriver:
Människorna är oss skyldiga det som vi inbillar oss att
de skall ge oss. Vi måste efterskänka dem den skulden.
Att medge att de är annorlunda än vi föreställt oss dem i
fantasin, det är att efterlikna Gud när han drar sig tillbaka.
Kärlek och vänskap kräver avstånd och rymd för att kunna existera. Kanske måste vi ge utrymme åt den andra att bara få finnas
till, utan att slukas och konsumeras av våra subjekts expansioner. Ett utrymme för den andra att få vara annorlunda, för en
människa sammanfaller aldrig exakt med våra förväntningar på
henne. Inte ens vi själva gör det! Som Weil fortsätter: ”Också jag
är en annan än den jag inbillar mig att vara. Att veta det, det är
förlåtelsen.”
Mellan Tranströmer och Weil finns många beröringspunkter,
det blir tydligare ju mer jag läser. I en intervju i Folket i bild citerar
Tranströmer, vid tillfället 25 år gammal, ett stycke ur Weils Tyngden
och nåden, som svar på frågan om han kan formulera sin gudstro:
Jag är fullkomligt viss om att det inte finns en Gud i
den meningen att jag är fullkomligt viss om att det inte
existerar något som liknar det jag kan föreställa mig när jag
säger det namnet. Men detta som jag inte förmår föreställa
mig är ingen illusion.
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Båda två uppbådar ett motstånd gentemot det statiska och
det låsta, något som inte begränsar sig till deras religiösa uppfattningar utan genomsyrar hela deras intellektuella gärning.
Världen kan varken greppas eller ägas. De värjer sig båda för
de enkla lösningarna, något som är lätt att förstå: Weil följde
Nazitysklands expansion på nära håll och den några årtionden
yngre Tranströmer fick också han se, om än på avstånd, konsekvenserna av de totalitära ideologierna. Weil skriver i Tyngden
och nåden om sin samtid och dess längtan efter tvärsäkerhet,
hur ”nästan alla älskar någon totalitär ideologi och hatar en
annan. Råder det alltid identitet mellan det man älskar och
det man hatar?” Det sistnämnda är slående likt en beskrivning
i Tranströmers dikt ”Om historien” ur Klanger och spår (1966):
”Radikal och reaktionär lever tillsammans som i ett / olyckligt
äktenskap, / formade av varann, beroende av varann.”
Både Weil och Tranströmer uppvisar en respekt för människans integritet. De vill rädda henne undan de totalitära krafter
som, inifrån och utifrån, vill begränsa och förutbestämma – något
som är omöjligt, vandrande paradoxer som vi är. I Tranströmers
dikt ”Kort paus från orgelkonserten” från Det vilda torget (1983)
sägs varje människa ha en encyklopedi som växer fram i själen.
En ”Motsägelsernas bok” där allt som står skrivet ”ändras varje
stund, bilderna retuscherar / sig själva, orden flimrar”. Det är
möjligen så att vägen till att tillåta andra att vara otillräckliga
och annorlunda är att försonas med vår egen otillräcklighet och
annorlundahet. Kanske skapar hela den rörelsen ett rum där vi
alla får plats. En öppning mot ”nåden”.

Kanske skildras just en sådan öppning i Tranströmers ”Den
halvfärdiga himlen”, där det beskrivs hur en plötslig lätthet infinner sig:
Modlösheten avbryter sitt lopp.
Ångesten avbryter sitt lopp.
Gamen avbryter sin flykt.
Det tidigare gömda kommer fram i ljuset:
Allting börjar se sig omkring.
Vi går i solen hundratals.
Var människa en halvöppen dörr
som leder till ett rum för alla.
Vi är halvöppna dörrar till en halvfärdig himmel. I det språket
ryms vi, tänker jag. Det är långt bort från tvärsäkerhet och perfektion. Jag tror det är dags att på allvar omfamna tvivlet och
bristen, för om Weil och Tranströmer har rätt kan de både vägleda oss från den fantasi som målar över verkligheten och befria
oss från kontaktlöshetens förbannelse; genom dem kan vi utvinna praktiker som motarbetar det hundraprocentiga, som står
emot fundamentalismens lockelser. Dörren till vår skuggsida, till
”den Oidentifierade”, är inte längre stängd; den står öppen, om
än bara på glänt.
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Källhänvisningar

Om författaren

Tranströmer, Tomas. Samlade dikter och prosa 1954–2004.
Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011

Simon Neander (f. 1993)

Intervju med Tomas Tranströmer. Vid bandspelaren Gunnar
Harding i Lyrikvännen (1973:6).
Återpublicerad i I arbetets utkanter.
Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2015
Intervju i Folk i bild av Lasse Söderberg, återpublicerad i KvP
10/12 2011. Hämtad 190604 från:
expressen.se/kvallsposten/kultur/inte-for-sent-ta-ett-fiasko/
Weil, Simone. Tyngden och nåden.
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Kärleken till en stad
maja svedlund

E

fter två års frånvaro är jag tillbaka i Köpenhamn för
en kortare visit. Mina fötter styr sig själva – verkar
ömsint vilja avlasta mitt tunga huvud från det de kan.
Jag lämnar Hovedbanegårdens röda valv och träder ut i den
högtidligt välkomnande novembersolen. Sist jag var här var
detta mitt hem. Vad är staden nu? Frågan har återigen lockat
mig hit. Längtan, eller behovet av, att reda ut, att förstå vår
relation. Om det någonsin funnits något som ”vår” relation –
femhundra kilometers avstånd har fått mig att undra. Är det
verkligen möjligt, så som jag med mina egna sinnen tyckt mig
känna, att ingå en tvåsam relation med en plats? Jag behöver
veta eftersom jag, i takt med att mina tvivel börjat ljuda högre, insett att jag hemligt fortsatt hoppas på att Köpenhamn
väntar på mitt återvändande, och att magin, den dag min
längtan tränger igenom, ska finnas kvar – att förälskelsen ska
ligga orörd i en lätt slummer, trots mitt plötsliga uppbrott och
eventuella svek.
25
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Mina fötter styr mig in på Istedgade. Jag får ett infall att hälsa
på gatans prostituerade och drogförsäljare, att hjärtligt le mot en
klumpfotad duva i resterna av ett pølsehorn. Jag promenerar hela
den långa gatan, tar sedan parallellgatan tillbaka tills jag återigen
når tågstationen, och tar mig därifrån vidare mot Glyptotekets
gömda trädgård. Mitt planlösa vandrande minner mig om det
jag ägnade mig åt under de två sista veckorna i Köpenhamn, innan jag åter flyttade till min nordligare moderjord. I ren förvirring
gick jag flera mil om dagen, de där sista fjorton dagarna, med
omtumlat huvud och avskedstungt hjärta. Vad skulle jag annars
ha gjort? Hur tar man farväl av en plats? Det var där jag på allvar
började fundera över vad Köpenhamn var för mig – och, kanske
ännu viktigare, vad jag var för Köpenhamn. Skulle jag bli saknad,
skulle jag lämna ett tomrum? Eller bara försvinna som om jag
aldrig varit där?
Med frågorna ringandes i öronen kändes då att vandra gata
upp och gata ner som det rimligaste alternativet, att bara låta
staden pumpa mitt blod, på samma sätt som det också nu känns
som det rimligaste sättet att hälsa: hej, hur mår du nu för tiden,
minns du fortfarande hur bra vi hade det, hur mjukt du brukade
smeka mina kinder med den där första februarimånadens få solstrålar, hur förälskade vi var, hur vi inte kunde få nog av varandra,
hur jag dagarna igenom låg öppen att penetreras av dina isande
vindar och oupptäckta gader och stræder och haver. Minns du
det? Minns du mig?
Bandet mellan oss löpte starkt men svårdefinierat: utifrån
ensidigt, men inifrån en uppenbart reciprok process, en rytmisk
bekräftelse. Det vi hade var speciellt, visst var det? Något särskilt,
något sällan skådat, något till och med gudarna drömmer om?
Mina fötter har nu styrt mig västerut och jag når den sydligaste av
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de fem Søernes strand. Jag minns de många nätter jag i romantiska nycker parkerade mig här i gräset med avsikt att bevittna
både skymning och gryning, tillbakalutad och varmt omsluten
i Köpenhamns gröna famn, vid sidan av en tuborg och Ovidius
Metamorfoser – en ledtråd till hela den omvandlande sommaren.
Något ömsesidigt fanns där. Nog gjorde det? Är det möjligt?
Det sägs att om man känner av kemin så finns den där, den kan
omöjligt inbillas av bara den ena parten. Gäller det även någon
utan mun och ord? Ja. Kemin fanns där. Köpenhamn och jag
gnistrade och sprakade i varandras sällskap.
Villkoren för vårt förhållande blev plötsligt tydliga, när jag
efter vår nyligt firade årsdag blev tvungen att flytta därifrån. Klart
stod då, att vårt förhållande var beroende av lugn och ro. Vi var
inte ett av de där paren som klarar långdistans, att den ena åker
på utbytestermin, att någon backpackar i Asien med sina vänner.
Vårt förhållande var absolut beroende av direkthet, intimitet och
tystnad; av jämlika förpliktelser, engagemang och insatser. Jag
bröt vårt kontrakt. Tågbiljetten rubbade en dittills osynlig balans,
med en kraft som skar sig in i mina lungor.
Promenaden påminner mig om hur solen ser ut när den
speglar sig i de konstgjorda sjöarnas smutsiga vatten, hur starkt
Nørrebros neonskyltar pockar, hur kladdiga skorna alltid blir här,
i den för täta blandningen av sjö, strand, gräs, rastlösa ankor och
höstlöv. Det är sig likt. Ändå inte. Små stötar går genom min
kropp, Köpenhamn ger ifrån sig sårade grin och nyper mig i den
ömma huden på armens insida. Cykeltempot, det är något nytt
med det: det går lite, lite för snabbt. Mitt gamla crèmefärgade lägenhetshus: ommålat i en allt för gräll vithet. Den mellan
björnbärsbuskarna gömda promenadstigen: igenväxt. Matbutiken stängd, gatumodet nytt, busspriserna höjda.
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Jag känner mig sårad, värnlös. Vad är det som hänt? Varför,
Köpenhamn? Är det ett försök till hämnd, ett sätt att påpeka
sitt oberoende, säga att jag missförstått? Är det mitt fel, blev
skulden min då jag behövde flytta? Troligt är att förändringarna
inte hade märkts av, eller åtminstone inte gjort lika ont, om jag
stannat. Jag går in i en av de dolda parker jag upptäckte under
de där avskedsveckorna – promenaderna, som bara resulterade i
att nya köpenhamnska hemligheter avslöjades för mig, som bara
fick mig känna att jag kommit staden ännu närmare, kommit
den riktigt på djupet – och fortsätter undra. Vår relation: vad
finns kvar av den? Vad var den någonsin? När jag letar efter
svaret i mitt minne finner jag bara den lycka och livsglädje jag
kände under mitt år i Köpenhamn. Är allt en förblandning, ett
inre påhitt för att förklara ett sällsynt välmående?
Jag kan känna det i luften, vår andning är en annan: Köpenhamn
har gått vidare. Jag står övergiven sedan premisserna bröts, har
ensam blivit lämnad stillastående i resterna av vårt förhållande,
utan svar att varken söka eller finna. Möjligt är att jag alltid var
ensam. I en relation där den ena parten är kommunikativt impotent, kommer den frågan kanske ständigt leva. Där blir min
egen mun den som får transkribera och tolka de icke-existerande yttranden jag tycker mig höra från Köpenhamn. Det är det
enda jag är lämnad till: mina egna projektiva ord. Det är nog
just där smärtans kärna ligger, i den oförlösthet jag nu känner;
mitt hjärta har inte krossats, det har bara lämnats ofullständigt.
När jag nu med vädjande blick under de tunga trädens skydd
knackar Köpenhamn på hennes mjuka axel, ser hon, genom mig,
oförstående tillbaka in i mina ögon, nogsamt manifesterande sin
likgiltighet inför mig. Du är inte längre någon, säger hon.
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Maja Svedlund (f. 1997)
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Den sjungande pojken
vincent flink amble

J

ag är fyra år gammal och står naken på vardagsrumsbordet i gammelmormor Majas pensionärshem. Iförd svart
ögonlapp och sjörövarhatt sjunger jag för full hals. ”Kalle
Teodor” heter sången, och kommer från Pippi på de sju haven.
Som barn är jag besatt av Astrid Lindgrens filmer från det
tidiga sjuttiotalet. Hela dagar tillbringar jag trollbunden vid
teven, på ett barns vis fullt tillfreds med att se samma scener
spelas upp om och om igen. Den leda varje vuxen är dömd att
drabbas av så snart hon möter upprepning är jag ännu alltför ung för att känna. Sångerna hör jag så ofta att jag tjugo
år senare fortfarande kan dem utantill. Bäst av alla är ”Kalle
Teodor”, som jag kräver att man sjunger för mig i stället för ”Ja
må han leva!” Det faller sig alltså naturligt att det är just denna
sång jag väljer att framföra då mamma ber mig sjunga något
för min gammelmormor.
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Maja sitter i soffan och lyssnar. Hon har bara några månader
kvar att leva, och i detta skede av sitt liv äter hon ingenting annat
än bakverk. Hon låter beställa dem från Lindquists konditori
på Odengatan, fastän hennes hem är beläget på andra sidan
stan. Inköpen är en stor och allvarsam affär, och hela familjen
engageras. Det finns ett särskilt slags hallontårta som inte står
att finna någon annanstans än på just Lindquists, och vilket kaffebröd som helst duger inte för Maja. Hon känner skillnaden.
Då jag står på bordet och sjunger vill hon bjuda mig på tårtan.
”Ge gossen en bit, han som sjunger så vackert” ber hon sin dotter,
som motvilligt skär upp av det onyttiga. Jag minns det med all
önskvärd tydlighet: bordets virkade duk mot mina fötter, det
gröna ljuset ur taklampan, den väldoftande chesterfieldsoffan i
oxblodsfärgat läder. Jag har fått händelsen återberättad för mig
oräkneliga gånger.
En varm junidag sitter mormor och jag vid köksbordet i
lägenheten på Strandvägen. Jag är 20 år gammal, och hon har
lagat köttbullar med gurka. Nu berättar hon historien för mig:
min besatthet av ”Kalle Teodor”, Majas fäbless för hallontårtan,
hur jag klädde av mig naken och klättrade upp på soffbordet för
att göra mitt lilla nummer. Det är inte utan viss rörelse hon talar
till mig. Med tummen smeker hon ett fotografi. ”Lilla mamma”
säger hon ”hon tyckte så mycket om att höra dig sjunga”. Jag ber
att få hålla i fotot, och överväldigas av igenkänning. Fotografiet
är identiskt med mitt minne. Jag lägger det ifrån mig, och tänker
tillbaka på händelsen. Den inre bilden utgår inte från pojkens
perspektiv, utan från en osynlig punkt i rummet högt ovanför
hans huvud. Som en blixt från klar himmel kommer insikten till
mig – mitt minne av Maja är bedrägligt. Bilden jag bär på är inte
min egen, utan har sin upprinnelse i just det fotografi från slutet
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av nittiotalet som nu ligger framför mig på köksbordet. Den röst
jag hör berömma min sång tillhör inte Maja utan hennes dotter
då hon långt senare återberättar händelsen för mig.
Det bleknade fotografiet ställer min världsbild på ända. Jag
inser att den jag kallar Maja är ett slags fiktion jag vävt samman.
Hennes ansikte är inte mera verkligt för mig än illustrationerna i
de röda barnkammarböckerna jag ärvde av henne; de böcker min
mormor brukade läsa ur då jag sent om sommarkvällarna försökte
somna i min ljusblåa pojkrumssäng i stugan i Roslagen.
På vägen hem längs med Nybroviken ansätts jag av tvivel:
Hur mycket minns jag egentligen av min barndom? Och vad
innebär det egentligen att minnas? Våra minnen är berättelser
som gör anspråk på att visa oss världen. Men redan här bör man
ana oråd, för medan världen består av ting består en berättelse av
ord. Och denna skillnad har större betydelse än vad man kan tro.
I efterhand framstår ett händelseförlopp ofta som mer förutsägbart än vad det i själva verket var. Det gäller inte minst vår syn
på kärleken. Kanske möter man i sin ungdom någon som utövar
en sådan dragningskraft på en att hon får en att betrakta livet
ur ett nytt perspektiv. För ett ögonblick är vanans makt bruten,
och man känner att tillvaron nu aldrig mer kommer bli sig lik.
Man närmar sig, inleder ett samtal, och innan man vet ordet av
sitter man bredvid varandra i sitt gemensamma hem och tänker
tillbaka på hur man träffades. Det hela stod skrivet i stjärnorna,
föreställer man sig. Men Tjechovs påbud – att det gevär som i
början av berättelsen hängts upp på väggen ska ha avfyrats innan
sagan är slut – gäller inte utanför litteraturen. För det mesta har
geväret på väggen inget att säga oss, och de flesta av våra förälskelser förlorar med tiden sin betydelse. Anledningen till att vi i
efterhand uppfattar följderna av något som självklara är att vårt
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minne har påtvingat händelsen sin egen dramaturgi, och därigenom förvandlat den till en berättelse. På så sätt liknar minnet
litteraturen.
Till vardags skiljer vi på fiktion och verklighet. Händelseförloppet i en roman är fiktivt, medan motsvarigheten i en biografi
är verkligt. Då en romanförfattare skildrar något som påminner
om verkligheten väcks hos somliga läsare en lust att avslöja vem
den verkliga förlagan kan tänkas vara. På motsvarande sätt jagar
vi hos biografen ständigt efter felaktigheter. Kan det verkligen ha
varit så det förhöll sig? frågar vi oss. Vi förefaller emellanåt vara
närmast besatta av att upprätthålla skillnaden mellan dikt och
verklighet. Men kanske är det sanningskrav som uppställs orimligt. Minnet verkar nämligen följa samma pragmatiska mönster
som litteraturen, där små lögner nyttjas för att formulera större
sanningar. Då vi återberättar vad någon sagt är ordföljden ofta
förändrad, även om vi avser att låta andemeningen förbli intakt.
På samma sätt uppfinner författaren hela persongallerier ur intet,
och låter dem illustrera den eftersökta stämningen.
Det kan verka nedslående när man funderar över det. Våra
minnen är mindre verkliga än vad vi intalar oss. Men man kan
också välja att se saken utifrån det motsatta perspektivet. Litteraturens hjältar och antihjältar kan bli verkligare för oss än vad vi
i förstone trodde. Relationen med dem blir måhända aldrig lika
förtrolig som med en nära familjemedlem, men de kan åtminstone komma oss lika nära som en gammelmormor. Just så känns
det ibland när jag betänker de figurer som befolkar världslitteraturen – som vore de en samling lynniga mor- och farbröder, av
det slag som brukade närvara vid min barndoms släktmiddagar,
och som alltid gjorde vilda intryck på mig och mina småkusiner.
I Anna Kareninas bror Stepan Arkadjevitj ser jag min farbror
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Anwar, som under några månader i min barndom bodde hos oss
i lägenheten på Frejgatan. Det var hans första resa utanför hemstaden Casablanca, och om dagarna var han ledig. Därför fick
han gott om tid över åt att umgås med sin brorson. I romanens
inledning vilar Stepan i sin fåtölj med ett leende på läpparna,
inte så mycket för att han tänker på något lustigt som på grund
av den njutning han känner av sin goda matsmältning. Beskrivningen fångar med enastående träffsäkerhet det ansiktsuttryck
min farbror brukade uppvisa kring klockan två på eftermiddagen
då jag, med kläderna smutsiga av lek, kom hem från skolan och
fann honom nedsjunken i favoritfåtöljen med tidningen hopvikt
över magen.
Det är inte konstigt att litteraturen påminner oss om verkligheten. Det är förstås följden av en medveten strategi från
författarens sida. Det finns en välspridd uppfattning om vad som
konstituerar stor litteratur, nämligen sådana verk som lyckas
förmedla något ”allmänmänskligt”. Vi förväntas vända oss till
litteraturen för att känna igen, och bättre förstå, våra egna liv.
Men förhållandet är knappast enkelriktat, för liksom vi i litteraturen känner igen våra liv kan vi i våra liv även igenkänna
litteraturen. En vacker kvinna kan uppvisa samma mondäna sätt
som Prousts hertiginna Oriane de Guermantes, och en ung man
samma intellektuella rastlöshet som Dostojevskijs tvivlare Ivan.
Denna sammanflätning av dikt och verklighet förlänar tillvaron
en rikedom den annars hade gått miste om. Genom att referera
till dikten framstår verkligheten på ett paradoxalt sätt som mer
verklig för oss än tidigare.
Sådan makt har litteraturen att den förmår förändra vår uppfattning av våra liv. Men några fasta punkter ger den oss inte, för
inte heller vårt minne av litteraturen är tillförlitligt. Detta påminns
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vi alltför ofta om då någon ber oss återberätta handlingen i en
roman. Efter bara ett par månader har merparten av intrycken
vi fått av en bok upphört att vara omedelbart tillgängligt för oss.
Därefter krävs det att vi på något vis påminns om handlingen för
att minnet av läsningen ska väckas till liv igen.
I en kryddbod i Hötorgshallen stöter jag en kall vinterdag
ihop med en fransklärare jag hade i grundskolan. Vid ett tillfälle
lät hon mig och mina klasskamrater läsa Främlingen av Camus,
en upplevelse jag minns med glädje. Säker på att hon glömt
händelsen för jag läsningen på tal, och beskriver det just såsom
jag minns det. ”Det gläder mig att höra att du gillade boken”
svarar hon ”men som tonåring vill jag minnas att du kallade den
meningslös”. Jag blir konfunderad. Min lärarinna ursäktar sig
och hastar med händerna fulla av kassar iväg uppför rulltrappan.
Själv står jag kvar bland kryddorna. Mindes jag verkligen så fel?
Envist tänker jag att det nog måste vara hon som tog miste. Kanske förväxlade hon mig med någon klasskamrat. Minnet av mitt
första möte med bokens huvudperson, Mersault stod så tydligt
för min inre blick. Men ju mer jag funderade över saken desto
svårare blev det att skaka av sig misstanken om att mitt minne
kanske hade förvanskats under årens lopp. För även om det visserligen är sant att det är då vi läser som romankaraktärerna först
kommer till liv i vårt medvetande så förflyter sedan återstoden
av deras dagar i vårt minne. På så sätt fortsätter läsningen också
långt efter det att boken slagits igen. Då vi tänker tillbaka på läsupplevelsen adderar vi något, en ny insikt eller en tidigare oanad
association. Så förändras med tiden minnet av det ursprungliga
intrycket intill oigenkännlighet. Kanske har Nietzsche rätt när
han om den konstfulle läsaren påpekar att hon liknar en ko i det
att hon lärt sig idissla.
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Detsamma gäller för övrigt det verkliga livet. Våra minnen av
varandra är också föränderliga. I Den återfunna tiden, den sista
delen av Prousts romanverk illustreras detta med sällan skådad
skärpa. Huvudpersonen är nu åtskilliga år äldre än tidigare i
berättelsen och återvänder till parissocieteten för att återse sina
gamla bekantskaper. Där konstaterar han att de personliga intrigerna är som bortblåsta. Människor som tidigare vägrade skaka
hand är nu de bästa av vänner, inte så mycket för att de förlåtit
varandra som för att de glömt bort varför de var osams. I minnet
lever vännerna vidare, också då vi sällan träffar dem. Vi inbillar
oss samtal med dem, försöker föreställa oss hur de skulle reagera
i olika situationer, och vad vi skulle göra tillsammans om vi sågs.
Vänskapen är i detta avseende en kreativ process på samma sätt
som författandet. Det oviktiga glöms bort till förmån för det
viktiga, och ur minnet vaskas berättelserna fram som guldet ur
ett vattendrag.
Ändå blir inte sällan människor irriterade då man ger uttryck för en annan uppfattning om dem än den de själva har. Vi
ser det redan tidigt i livet. Under min barndoms skolgårdsbråk
hördes orden ”jag vet väl bäst själv!” ofta utropas i panik då
någon kände sig ifrågasatt. Liksom av en reflex missunnar vi
andra människor rätten till en egen berättelse om oss. Själv kan
jag emellertid inte undgå att känna ett slags bisarr njutning vid
tanken på alla de fördolda och osannolika existenser jag förmodar att jag äger i mina vänners föreställningsvärldar. Kanske
säger någon om mig att jag är introvert, fastän jag själv inte
upplever mig så. Därmed har jag anledning att fira. Jag lever
ett hemligt, inåtvänt liv i min väns minne, och genom att sätta
mig in i hennes förståelse av mig kan jag ändra form, spränga
gränserna och bli en annan.
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Dessutom är det ofta vi själva som tar miste. Andra människor
känner oss mycket bättre än vad vi vill tro, ofta bättre än vad vi
känner oss själva. Denna insikt kan tyckas beklämmande. Till
och med vad gäller vår egen personlighet saknar vi alltså det
tolkningsföreträde vi trodde oss ha. Men man kan också se det
från det motsatta perspektivet. Den intima förståelse vi har av
oss själva, den vi trodde vi var ensamma om, och som vi fruktade skulle gå förlorad i och med vår död, delas i själva verket av
andra. På samma sätt som författaren lever vidare genom sina
verk lever vi vidare i människors föreställningar om oss. Denna egendomliga process av vänskap i ensamhet tycks nämligen
fortskrida också vad gäller de döda. Min gammelmormor Maja
är ett gott exempel. Trots att hon lämnade oss för mer än tjugo år
sedan är hon ännu fullt synlig för mitt inre öga. Hon sitter kvar
i fåtöljen klädd i sin vackra, gula klänning och äter av hallontårtan. Ljuset från den gröna taklampan skänker ännu rummet sitt
förtrollande sken. Den dova läderdoften från soffan är ännu fullt
kännbar. Jag tänker tillbaka på min gammelmormor, och inser
att sättet på vilket jag fått mina minnen av henne egentligen är
oviktigt. Sedan de en gång blivit mina har jag vant mig vid dem i
så hög grad att jag nu aldrig mer kan skiljas från dem. Intill min
död sitter Maja där i fåtöljen och ler mot den sjungande pojken
på vardagsrumsbordet.
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Tæt på Afstanden

L

øgnen er ordene der ruller sandheden over tungen.
Min mor har lært mig at lyve. At holde fast i en virkelighed, der passer bedst til enhver given situation. Jeg
har løjet så længe at det ikke længere er overfladiske fordrejninger, af hverdagens små hændelser, men opdigtede sandheder. Min løgns rodnet har mange forgreninger og utallige
afstikkere. Den henter sin næring fra dybe lag af mistillid og
blanke mindreværdskomplekser. Jeg kan ikke formulere en
sætning uden at stjæle dens betydning.
Bag mig ser jeg at grænserne ophæves. Mit hoved kan ikke
rumme løgnens pragtfulde frihed. Fortiden trykker klaustrofobiske historier ned i min hals. Hjertet tror ikke min egen
krop. Det slår for sig selv, løsrevet fra de andre organer. Det
er svært at stå oprejst. Hvem er de stemmer der taler til mig?
Hvorfor er de så mange? Hvorfor er alt så utydeligt? Alle ord
jeg har sagt, runger som et ekko i min hjerne. Jeg forfølger mig
selv. Jeg hader mig selv for den jeg er, alt jeg ikke er.
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jeg er et opløst væsen i omgivelsernes altoverskyggende betydning
(Løgnen er denne; en metode til at mislykkes)
7 år, uskyldig, uden forsvar, bange for mørket og bange for at miste.
Fyldt af angst for ikke at være accepteret, ikke at høre til, for ikke at
være tilstrækkelig i kærligheden til sin søster og mor. Han sidder på
toilettet i et rødt sommerhus med plastik vinduer, nærmeste nabo er
et hønsehus på kanten af et lille vandfald. Det er aften, kulsorte skyer.
Toilettet er et das, en spand der fyldes med lort og pis, tømmes i haven.
Søster og mor sidder i stuen. De spiller spil med en mand som mor har
mødt. En høj mand med store hænder og en dominerende autoritær
stemme der får drengen til at skælve og gøre hvad han forlanger. Jeg
er færdig, råber drengen, som han plejer. Han venter. Råber igen.
Manden dukker op i døren med en smilende ondskab malet i ansigtet.
Han løfter drengen op i benene og holder hoved og krop over tønden
mens han grinende sænker ham mod kanten af dasset. Drengen skriger. Manden ler.

det er en vekselvirkning af uendelige spejlinger
i at mislykkes; håbløsheden; udueligheden
Området var naturskønt. En å løb forbi huset. Vi hoppede fra
sten til sten, flød med strømmen i vores regntøj. Det var et fantastisk sted. Tomme sommerhuse, tilfældigt placerede i landskabet.
Overladt til os selv.
Jeg har flere løgne; han eksisterer som en del af min sjæl, min
fortælling. Han har et evigt liv, abstrakt eller håndgribeligt. Med
det siger jeg; han har fulgt mig lige siden; påvirkelig af omgivelserne; gradbøjninger af sanseløsheden; indtager andres kroppe;
taler med deres stemmer; ler deres latter.
Hans fremgangsmåde er altid den samme: adfærdsvanskelig og
dominerende
(Endnu en løgn; det mislykkede i metoden)
Han skriger ord i mit ansigt. Han rækker tunge og viser mandler.
Han efterlader hænder på min søsters ryg, ar på min krop. Han trækker vores bukser ned til anklerne, brænder smerten fast i vores hoveder. Han lærer os hvordan man sidder ved bordet, hvem der serveres
først. At sofaen ikke er et møbel til afslapning, at en mor ikke har
samvittighed. Han fortæller os alt om konstruktionens bæredygtighed
og viser os sine beregninger:
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produktet af en lykkelig familie
beviset på en mesterlig opdragelse
omtale med mange tunger
give erfaringen videre

Du gav mig ensomheden og alt det forbandede lort der følger
med. Jeg fik et sprog som ingen forstår, jeg er en bedrager. En
komposition af fiktive minder, af påståede svigt skabt af min tanke.

Jeg mislykkes på utallige måder og modbeviser alle beregninger.
Hæver overliggeren, falder igen. Forstår hver knogle, fragmenter
af fortiden. Forringer produktet og giver erfaringen videre.

Du vil ha mere, du vil ha alt. Alt det jeg ikke kan gi. Du vil ha
et luftslot
Jeg kan ikke bære verden i min favn. Jeg kan ikke bære mine
børn.

(Løgnen; sætninger der dannes i lukkede celler)

Der findes kun falske smil. Der findes kun misbrug. Mærk min
angst i alle rum. Hvordan havnede jeg her? Hvilken naiv tanke
trak mig gennem helvede og lod mig brænde? Stemmerne jeg
hører, er mine egne, ordene skaber jeg selv.

Smerten i mit øre. Vreden der altid får luft og tvinger sig vej,
gennem sener i halsen. Stemmebåndet der smager af jern.
Frustrationen over egen uduelighed, det er altid andres fejl. Jeg
har metamorfoseret. Hverken til fugl eller fisk, overgriberen er
mig selv. Den psykiske terror fører jeg videre mod mine kære,
mod alt hvad jeg holder af.
du vil ha mere du vil ha alt det jeg ikke kan gi du vil ha et luftslot
jeg kan ikke bære verden i min favn jeg kan ikke bære på dit navn
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(Påstand (løgnen); et mislykket væsen)
en forklaring hun ikke kan gi, en fortid der ikke eksisterer
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En pige vandrer ud af en bygd. Hun rejser fra sine forældre, sine
søskende og en fremtid ved båndet på filetfabrikken. Hun forlader et landskab, der ikke overlader noget til tilfældighederne.
En hverdag fuld af forudfattede meninger; traditioner der holdes fast med sølvkæder og brocher, stribede kjoler og farvede
tørklæder. Hun føler sig kvalt i den salte luft, lugten af fisk. Hun
vil høre larmen fra en storby. Hun vil mærke anonymiteten i et
højhus, accepten af skæve eksistenser. Hun vil ha kort hår, hun
vil ha langt hår.
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accepterer en tilstand, finder en måde at overleve
scenarier og påstået jalousi som ingen forstår. Formen bestemmer ordene, overlevelsen runger i alle rum.
en familie mister stemmen. Trætheden i kroppen er resultatet af
en gyngende hverdag.
Bølgerne gentager sig selv; ruller mod kysten, slås i stykker, trækker
tilbage. En dag tørrer de ud og blotlægger en sandbanke. Skrigene er
ikke eksisterende, lyden af havet er fordampet, horisonten forsvinder
bag krumningen på kloden.
bindevævet er elastisk; alt hun ikke siger strækker sig udover
sandhedens grænser, alt hun ikke hører klistrer sig fast i eroderede oplevelser.
Selv ikke ord uden omsvøb kan bryde overfladen, der sender alle
signaler tilbage ud i verdensrummet.
Det er kun fiktive minder der overlever i dette klima.
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En ældre kvinde og hendes mand kører ind i en bygd. De flytter
ind i hendes forældres hus, river gulvet op, bytter vinduer, skifter
køkkenelementerne. Udsigten er ikke forandret, taget på fiskefabrikken er stadig blåt. Landskabet kan ikke skjule ensomheden,
der omringer husets nymalede vægge. Hun dækker kroppen med
stribede kjoler og farvede tørklæder, spænder kæderne og pudser
brochen. Mærker øjnene i hvert vindue.
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(Løgnen; nedfald/affald)
Jeg klemmer hårdt om hans arm, stopper blodets bevægelse med
fingrene. Hans mørkeblå åre er kun en svag kontrast mod hans
blege hud. Jeg fører nåle ind mens hans hår hænger mod gulvet.
Ser hvordan sveden ligger koldt på hans pande. At hans pupiller
udvider sig og trækker sig sammen igen. Lidt blod er størknet på
gulvet, hans sko har ikke snørebånd. Han husker ikke hvem jeg
er, hvordan vi er havnet her. Jeg husker det heller ikke men forestiller mig at det handler om et møde mellem to mennesker, i en
tilfældig by, i et overset land. Han falder sammen. Falder ud af
rummet og forsvinder. Jeg mærker kulden fra hans krop, ser hans
læber sige ord uden lyd. Og alle de forbandede stjerner, der hænger over vores hoveder. Tegn der ikke længere eksisterer, forestillinger der viser fortiden og lyver om nutiden. Os der forsøger at
læse fremtiden. Jeg prøver at genkalde min mors ansigt. Hendes
fortabte, sammenkrøllede krop, der lå som ulden fra et slagtet får.
Øjne der ser. Og min søsters stærke arme, der bar mig igennem
stuen. Det er bare billeder. Meningsløse udsagn, der forbinder
min skæbne til en historie. Eller historien til en skæbne. En fortælling der ikke er min. En mundtlig overlevering af tilstræbte
sammenhæng og uønskede sandheder. Jeg lader ham ligge i sit
eget pis. Lader ham drømme sine egne drømme. Ser at vi er gået
i omløb om månen. Dens mørke krater og døde sandstrande.
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Den sublima tristessen
robert johansson-mars

1
Vår tids mest påtagliga kulturella kraft är den hyperaktivitet
som till stor del konstitueras av konsumism, identitetskapitalism och ett aldrig sinande flöde av underhållning och dylik
kommunikation. En tydlig motpol till allt detta är tristessen
– marginaliserad, otidsenlig, skräckinjagande och avskydd.
Att bejaka tristessen är därför vår tids kanske mest radikala
handling. Det kräver ingen asketisk eller antihedonistisk
eremittillvaro, men däremot en tillräcklig avskärmning från
de doktriner, strukturer och informationsströmmar som har
en hämmande verkan på människans möjligheter att vara ett
subjekt.
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2

3

Tristess kan definieras som en frigörelse från inslag som kan
distrahera eller befläcka en människas medvetande och således
hennes – och i förlängningen samhällets – potential. När tristessen tillåts tränga in i människan blottläggs tre ting: tomheten,
självföraktet och själva varat. Således är tristessen inte oberoende
av yttre omständigheter; den erfordrar blott en negativ betingelse, en avsaknad. Eftersom inga särskilda köttsliga former eller
materiella tillgångar krävs är tristessen att betrakta som ett av få
själsliga tillstånd i detta kropparnas tidevarv.

För att komma åt tristessens kärna bör vi låta rasera den förrädiska dikotomin mål och medel. Tristessen är och måste vara
bådadera – en odelbar enhet som synkront är både god nog
genom att bara äga rum och oduglig om den inte förmår att sätta
något i rörelse. Likt konsten bör tristessen aldrig existera eller
värdesättas som något annat än bara sig själv, men samtidigt kan
dess effekter inte förbises i den kritiska värderingen. Tristessen
är och måste vara rörelse och stillhet. Dess väsen bör förstås som
den diametrala motsatsen till löpbandets etik, enligt vilken den
riktningslösa frenesin högaktas. Stillheten är både målet och
det medel som ger upphov till den rörelse som är både mål och
medel.
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Vid sidan av sexakten och konstupplevelsen är tristessen det
närmaste vi kan komma oss själva. Emellertid tenderar den
existentiella svindeln att knappt hinna anas förrän tomheten,
självföraktet och varat överskyls med ett banaliserat tristessbegrepp, varpå yttre stimuli uppsöks i mer eller mindre kontrollerad
panik. När människan flyr tristessen flyr hon i själva verket sig
själv. Även om en rad yttre faktorer kan prägla de inom tristessen
förekommande upplevelserna är det till syvende och sist det egna
jaget som har kommit att bli den dominanta push-faktorn i vår
vilda eskapism. Häri ligger vår tids näst märkligaste paradox:
självupptagenhetens växande avstånd till självet.

Att tristessen bekämpas istället för att bejakas är ett masshysteriskt uttryck för den handfallenhet med vilken människan
står inför sig själv och det till synes aldrig sinande självföraktet.
Rädslan för tristessen är densamma som följer varje antydan till
insikt om den egna existensen. Min övertygelse är att många
flykter – såsom att arbeta mer än nödvändigt, renovera sin bostad
eller skaffa barn – sker i syfte att få ägna tid och energi åt någonting annat än den egna själen. Yttre omständigheter låts bilda
ett substitut för de i tristessen manifesterade inre och vi traskar
vidare som vore allt i sin ordning.
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Tristessen är så avskydd att vi i svenska språket har ett ord som
heter tidsfördriv. Konceptet “tidsfördriv” är mycket enkelt: att
fördriva tiden, att försöka få den att gå, att jaga bort den, att köra
iväg den för gott – som om den behöver hjälp på traven! Att
fördriva tid är emellertid aldrig något annat än att fördrivas av
tid. Att döda tid är likaledes inget annat än att dödas av tid. Att
aktivt söka fördriva eller döda tid är en klen försvarsmekanism
mot självföraktet och i förlängningen inte mycket mer än ett
substitut till att döda sig själv.

Motsatsen till tidsfördrivet är tristessen; den är ett försök att
skapa långsamhet. Liksom tidsfördrivet bara ger sken av en
tidens ökade fart är också tristessen i högsta grad en illusion av
tröghet. Men den senare illusionen är en som raderar den av
hetsen påbjudna jaglöshet i vilken ett mycket diffust jag, ett slags
jagsubstitut bestående av artificiell dårskap, inte bara tillåts utan
närmast tvingas att sprattla som en abborre på land. I långsamheten framträder jaget istället med tydliga konturer, men utan
att för den sakens skull reduceras till en silhuett och – framför
allt – utan att ha en krok fäst i gommen.
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Tristessens viktigaste funktion tycks mig ligga i att avnormalisera själva varat. För själens livslånga odling – vilket bör ses
som en grundpremiss eller åtminstone ett ideal för allt mänskligt liv – är denna avnormalisering en direkt nödvändighet.
Avståndstaganden och avskärmningar ger utrymme för den
reflektion som i sin tur möjliggör perspektivförskjutningar:
Föreställningar kan destabiliseras, det förgivettagna framträda i
nytt ljus och något tidigare okänt plötsligt framstå som bekant,
kanske rentav begripligt. Att bejaka tristessen torde med andra
ord kunna vara en kritisk praktik både i sig självt (genom avståndstagande från det förgivettagna) och som medel (genom
omstörtande av det förgivettagna och konstruerandet av något
nytt).

Att bejaka tristessen kan – och bör – vara en plågsam och av
ångest genomsyrad process. Man kan komma att ta fasta på
hur enormt och betydelsefullt det är att finnas till eller se livet
som något mikroskopiskt och meningslöst. Båda perspektiven
präglas naturligtvis av svindel, men när det inre ögat väl har
vant sig framträder vyerna i all sin prakt. Att bejaka tristessen är
alltid en seger, även om det kan dröja månader, år eller decennier
innan det märks. Om allting ter sig obegripligt är mycket redan
vunnet; omfamna just det intrycket och släpp det aldrig. Ty hur
ska man förmå att begripa någonting alls om inte grunden, själva
existensens obegriplighet, begrips först?
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Utmärkande för tristessen är att den är emancipatorisk. Den
är en transformation av val, tillika en fokusförskjutning från
kvantitativa till kvalitativa livsvillkor: (den kvantitativa) minimeringen av skenbara valmöjligheter konstituerar (den kvalitativa) maximeringen av reella valmöjligheter. Tristessen och dess
utrymme för reflektion är en förutsättning för all kunskap, all
bildning, allt skapande, all konst, all emancipation, all kamp, all
revolution. Inget av detta kan åstadkommas så länge allt ska vara
så förbannat festligt och bildskönt.

Substantivet “tristess” och adjektivet “trist” hålls samman
inte bara etymologiskt, utan också medelst varsin ände av ett
ideologiskt skynke vars primära funktion är att dölja människosläktets enda universalitet – tomheten – eftersom denna är
grunden för all direkt eller indirekt kapitalgödande desperation.
De som räds tristessen är alltings målgrupp, inte minst sådana
bedövningsmedel som levereras medelst telefonaviseringar eller
streamingtjänster. Om tristessen blev en global trend skulle både
det ekonomiska systemet och den sociala ordningen raseras med
en aldrig tidigare skådad kraft. Kanske finns hoppet förborgat
i vår tids märkligaste paradox: individualismens framfart och
självständighetens förfall. Oddsen på att rädslan för tristess bara
är en fluga torde i så fall vara försvinnande låga.
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12
I sin renaste form är tristessen den egna själens flanerande i spegelsalen: Vad finns här – egentligen? Vem brukar dessa själsliga
och intellektuella produktionsmedel? Utan tristessen kan ingen
självkännedom finnas, och utan självkännedom kan självföraktet
aldrig bejakas, bearbetas eller besegras; tomheten aldrig fyllas
med substans; varat aldrig bli ens eget. Tristessen är emellertid
inte bara introspektiv; den rymmer teleskop, mikroskop, kartografiska verktyg och inte minst ett förbluffande bibliotek. Jag
plockar fram en bok, slår upp en sida på måfå och läser: Att
kompromisslöst hänge sig åt vår tids kollektiva hyperaktivitet är
en existentiell kompromiss så gigantisk att den bara trumfas av
döden själv.

Om författaren
Robert Johansson-Mars (f. 1988)
Student vid Göteborgs universitet. Fil. kand. i kulturvetenskap
och litteraturvetenskap. Viktigt: poesi och musik. Allmänt
inaktuell.

Ett kök som är ett
sovrum som är en hall
emma glimmer-larsen

I

bytesannonsen skriver jag att det är en perfekt lägenhet
för dig som tycker att det är omänskligt att lägga mer än
30 minuter på städning. Det stämmer ganska bra för en
vanlig veckostädning – 23 kvadratmeter tar inte lång tid att
städa. Är man två, som jag och min sambo är, går det ännu
snabbare. Max 20 minuter.
Men jag skriver inte att väggarna också rör på sig ibland.
Att de kommer närmare, att rummet krymper och blir så litet
att jag inte kan röra på mig. Jag skriver inte heller att det lilla
antalet kvadratmeter innebär att det behövs en ständig omorganisering och omförhandling med sakerna för att göra något
annat än att sova och äta. Att det mesta måste vara upp- och
nedfällbart och ha minst två användningsområden, annars
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åker det ut. Att jag har långa konversationer med mina böcker
om vilka som får stanna och vilka som måste åka till Myrorna.
Varenda kvadratcentimeter måste maximeras: jag måste tänka på
höjden, jag måste inreda ljust, jag aktar mig för att det ska bli för
plottrigt.
Jag börjar önska att bostadsannonser angav volym i kubikmeter istället för area i kvadratmeter. Jag blir galen på att den
som ritade köksdelen har satt upp en bräda för att dölja glappet
mellan den bortre garderoben och väggen. Jag är säker på att
det är helt tomt där bakom. Jag räknar ut att det där utrymmet
kostar cirka 100 kronor i månaden, 1 200 kronor om året för ett
oåtkomligt utrymme i en lägenhet där inget utrymme är överflödigt. Jag räknar ut att om jag fick 1200 kronor rabatt på hyran i
300 år skulle jag ha råd med insatsen till en bostadsrätt. Jag säger
till mig själv: så kan man ju inte tänka, men jag gör det ändå, sen
undrar jag om jag är galen för att jag pratar med mig själv, men
jag får inget svar.
Men vi har ju i alla fall en lägenhet, ett förstahandskontrakt
någonstans på pendeltågslinjen. Vi borde vara tacksamma, vi
är galna om vi inte är tacksamma. Vi fixar och förhandlar med
utrymmet, vi flyttar på sakerna och vi flyttar på oss själva, planerar våra rörelser och förklarar våra tider för varandra - när vi
behöver badrummet, när vi tänker göra frukost, när vi vill dra
undan gardinerna så att den andre kanske vaknar, för att vi behöver dagsljus för att kunna göra det vi tänkt göra den dagen.
Vi fäller upp och ner våra möbler. Vi har satt fast speciella ben
på sängen som gör den uppfällbar, som ett sängskåp. Vi har förstås övervägt andra möjligheter också: futonsängar, bäddsoffor,
avancerade sängskåp som kombinerar soffa eller bokhylla med
säng, upphöjda, inbyggda plattformar som man skjuter in sängen
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under. Science fiction-lösningar: sängar som hissas ner från taket
genom en knapptryckning, eller att golvet öppnas upp och avslöjar en bekväm dubbelsäng. Samtidigt känns det mindre fiktivt än
att vi en dag skulle ha ett samhälle där bostaden betraktas som
en rättighet och inte ett spekulationsobjekt. Varför ska man köpa
- eller bygga - större lägenheter när ett rum kan bli ett annat med
en knapptryckning?
Annonsen vi lagt ut på hemsidan för lägenhetsbyte förblir
obesvarad. Det är inte en dålig lägenhet egentligen, det är bara
att den är för liten för två personer. Och samtidigt är den ganska dyr för en person. Detta gör den svårbytt. Det tog åtta år i
Stockholms bostadskö för att få det här kontraktet. Det jag sa till
mig själv och andra när jag tackade ja var: då är jag åtminstone
inne på bostadsmarknaden, då kan jag byta mig till något större
när behovet uppstår. Men bostadsmarknaden är inte behovsstyrd, vilket framgår i varje artikel och annons jag läser, i varje
samtal om bostäder jag deltar i. Jag läser en artikel om att det
finns en lägenhet i Malmö där 45 människor är skrivna. Jag läser
om lägenheter där människor turas om att sova på madrasser på
golvet för 3000 kronor i månaden. En kvinnlig kollega som söker
boende berättar om alla potentiella hyresvärdar. Om män som
vill göra speciella överenskommelser med henne i utbyte mot en
lägre hyra, eller ingen hyra alls. De vill sova i samma rum, samma
säng. Jag läser mäklarannonser om små ettor i Stockholms utkanter, där den goda planlösningen prisas, där det strösslas med
entusiastiska tillrop om möjliga lösningar. Jag läser annonser
som understryker takhöjden, föreningens gemensamma utrymme, den goda ekonomin, närheten till shopping och kulturliv, till
parker, friluftsspår, kollektivtrafik, flygbussar - varför skulle man
ens vilja vara inomhus? Man måste vara galen för att vilja det.
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Jag läser om Tellus Towers. Tellus Towers är två skyskrapor
som planeras vid Telefonplan, som till 60 procent ska bestå av
ettor, resten tvåor. Bildspråket i de digitalt framställda illustrationsbilderna på projektets hemsida påminner om modereportage. Unga, smala kvinnor i omöjliga kroppsställningar och
iklädda samtida couture, står lutade mot exklusiva materialval,
trendiga färgsättningar. Huset ska ha gemensam pool och relaxavdelning på takterrassen, butiker på bottenplan. Lägenheterna i
Tellus Towers är uppbyggda enligt den arkitektoniska principen
“multi-use-of-space”, med flyttbara väggar och inredning, så att
den boende kan anpassa lägenheten efter stundens behov. Som
om inte det sker i ett hem hela tiden. Men det låter förstås bra,
och uppfyller drömmen om lägenheten som något annat än ett
boende, något mer, något som har med identitet att göra, där boendet och den boende är lika flexibla, lika omorganiseringsbara
och välanpassade. Säljslogan för Tellus Towers är: Bo mindre, lev
större. Jag försöker förstå. Mindre än vad? Större än vad? Är de
ömsesidigt uteslutande? Jag blir galen.
Vi utvidgar så småningom annonsens sökområde till Uppsala
eftersom vi inte får något napp i Stockholmsområdet. Jag säger
till min sambo att det kommer aldrig gå, det är ingen som vill
flytta från Uppsala till Huddinge. Jag säger att vi har större möjligheter till arbete i Stockholm, och våra vänner och min familj
bor ju här. Jag säger att alla jag känner som har försökt pendla
från Uppsala till Stockholm till sist har gett upp och flyttat till
Stockholm, där de har varit tvungna att hyra en etta som motsvarar vår fast för dubbla priset – eller köpa något, om de kan. Jag
säger att jag inte har någon lust att göra den resan. Jag säger att vi
får härda ut ett tag till. Vi får bo kvar i lägenheten i några år, sen
kanske vi kan köpa något. Om jag sparar det mesta av min lön
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till kontantinsatsen. Om hela vårt privata, mycket individuella
nätverk hjälper oss. Om vi sätter oss i skuld till våra närmsta, blir
beroende av våra familjer som vi vill frigöra oss ifrån på grund
av olika trauman, fejder och olikheter, för att undvika känslan av
rättslöshet som inträder vid den typen av intima, ekonomiska
överenskommelser. Om vi får tillsvidareanställningar. Om inte
bostadsbubblan spricker. Om inte räntan chockhöjs. Om det
inte händer något. Om vi väntar med barn, husdjur, umgänge,
middagar, spelkvällar, fester, misstag, mirakel. Om vi flyttar
tillbaka till Umeå. Om det finns några jobb där. Om vi flyttar
till Gävle, pendlar till Uppsala eller Enköping. Om vi lämnar
vår familj, våra vänner. Om vi ändrar på oss, omorganiserar oss,
omförhandlar vår position, anpassar oss, jobbar mer och hårdare,
betalar mer. Om vi slutar klaga. Om vi bara kunde vara lite tacksamma. Om vi bara kunde tänka på alla hemlösa på Stockholms
gator. Om vi tänker på cage homes i Hong Kong. Om vi verkligen begrundar flyktinglägrets verklighet. Om vi bara anstränger
oss lite mer. Om vi bara kunde fatta att ingenting i livet är gratis.
Om vi bara gör någonting, så kanske något händer.
Om vi investerar vår tid och våra pengar klokt, spenderar vår
energi på rätt saker, nätverkar, tillväxer, utvecklar.
Om vi tänker positivt och blickar framåt.
Om vi säljer alla våra saker, förkastar det moderna samhället
och återvänder till naturen.
Om vi slutar säga att det är bostadsbrist och istället säger att
det är bostadskris – att det handlar om fördelning av befintliga
bostäder och inte att fler bostäder behöver byggas.
Om vi inte frågar oss om bostadsbristen inte måste vara väldigt påtaglig för den som saknar bostad, eller för den som inte
har en bostad som motsvarar behovet, eller för den som har en
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bostad men inget över till något annat än bostaden, eller för den
som har en bostad tillsammans med någon som den inte vill
ha en bostad tillsammans med, eller för den som har en bostad
där den saknar sysselsättning men saknar bostad där den kan
sysselsättas.
Om vi bara visar lite tacksamhet istället.
Om vi inte blir galna.
Är vi galna?
Om vi inte får ett svar på vår bytesannons, kommer vi behöva
köpa en bostadsrätt. Jag skriver in mina uppgifter på SBABs
hemsida för bostadslåneansökan. Jag blir nekad lån på tre sekunder. Men det är väl lika bra det. Man vill väl helst slippa en
upprepning av finanskrisen 2008, till stor del orsakad av dyra
subprimelån i USA, som lånades ut utan säkerhet, eftersom
fastigheter är en så trygg och bra spekulation, jag menar investering, jag menar en riskfri lyxkonsumtion, nej, jag menar bara
detta: att man kallar det en konstant efterfrågan, som egentligen är ett grundläggande behov. Det är en helt unik produkt
på marknaden – misslyckas ekvationen tillgång-efterfrågan
så finns det skattepengar som kan rädda banken som lånat ut
pengarna undan en konkurs. Man måste spendera pengar för
att tjäna pengar, men även för att förlora pengar, samt för att
behålla status quo. Det spelar inte så stor roll vems pengar det
är, att människor är skuldsatta utan hem efter en finanskris kan
inte hjälpas. Det var självvalt. Liberal demokrati, baby. Inte så
tokigt alls.
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Varför står valet alltid mellan att sova med gubbar och brottas med börshajar? Det måste finnas fler alternativ tänker jag och
stänger min dator och tar tag i disken - det är viktigt att inte låta
det bli för stökigt, minsta lilla oreda ser ut som ett bombnedslag.
Jag tänker: expropriera allt, hela marknaden, blås ut varenda
villa, töm galleriorna, omprioritera Nya Karolinskas lokaler! Jag
tänker: Skänk en lägenhet till alla nyfödda så dom stackarna har
någonstans att bo när det blir dags, för inte ens 25 år i bostadskö
kan ge dom en rimlig chans om det fortsätter såhär. Jag tänker,
eller viskar kanske: Bara fixa någonstans för folk att bo. Jag säger
högt för mig själv: Om någon säger till mig att ni måste faktiskt
inte bo i Stockholm en gång till så skriker jag, för jag har inget
bra svar, jag vill inte bo här, men gång på gång hamnar vi här för
att vi får jobb här, för att våra utbildningar finns här eller helt
enkelt för att jag vill vara nära min mamma. Jag ryter rakt ut:
Om ännu en människa har mage att säga att man i Italien minsann inte flyttar hemifrån förrän man är i 30-årsåldern, så skär
jag av mig båda mina öron samtidigt och tänker: Van Gogh, din
jävla amatör, du ska nog få se! Jag skrattar hysteriskt åt mitt eget
skämt, där jag står böjd över disken i ett kök som är ett sovrum
som är ett vardagsrum som är ett arbetsrum som mestadels är en
hall med ett enda fönster.
Eftersom jag varken kan eller vill låna pengar till en lägenhet gör jag ett försök att stävja vansinnet genom att organisera
vårt bostadssökande. Jag gör en lista i alfabetisk ordning över
de 21 bostadsköer jag står i, utöver lägenhetsbytessidan, och allt
jag måste komma ihåg för att kunna stå kvar i de köerna. Den
sträcker sig från Bostaden i Umeå till Boplats syd i Malmö. Sammanlagt betalar jag 950 kronor/år för att stå kvar i de fyra största,
kommunala köerna, som är avgiftsbelagda. Jag måste logga in
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på sidorna regelbundet, för att inte förlora min köplats – Ikano
banks hyresrättskö kräver att man loggar in en gång varannan
månad, medan jag bara måste logga in på Umeås kommunala
bostadskö en gång per år. Jag har påminnelser inlagda i både min
digitala och analoga kalender för att jag inte ska glömma. Men
jag har redan förlorat flera års kötid i min uppväxtort Sundbybergs bostadskö för att jag glömde att logga in under en särskilt
ansträngd period i livet. Min mamma berättar om en väninna
som förlorade över ett decennium av kötid i Stockholms bostadskö för att hon missade att betala in avgiften i tid. Något om
en faktura som kom bort i posten, en försenad påminnelse.
Ibland tröttnar vi på den ständiga omorganiseringen. Då
gör vi utflykter, försöker komma bort från hemmet. Jag och min
sambo besöker Skansen en snålblåsig vårvinterdag. Vi tycker om
att gå när det är lågsäsong. Då är det alldeles lugnt, nästan öde,
så vi kan röra oss obehindrat. Vi går förbi ett älgpar som kämpar
på i sin lilla inhägnad, omgärdade av en slags överdimensionerad gärdesgård. Vi går in i sidenapornas hus. Genom ett draperi
av tjocka plastremsor kan de komma till en sorts altan, en liten
utbuktande bur, och få frisk luft, solljus. Vi rör oss från djurparksdelen till museidelen. Vi besöker den gamla byskolan, jag
berättar för en av värdarna att jag varit där som barn, på studiebesök. Att jag fortfarande minns att en av hennes kollegor höll
en 1800-talslektion för min klass. Vi går vidare till statarlängorna. Vi jämför statarfamiljens rum med vårt, vi bedömer att de är
ungefär i samma storlek. I tidningen Populär Historia läser jag
senare att man vid någon tidpunkt beslutade att bostadsytan i
statarlängorna skulle uppgå till minst 35 kvadratmeter. I statarnas små hus kunde de förstås vara betydligt fler än två, särskilt
om man räknar med vägglössen och annan ohyra. Det dröjer
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ett tag innan vi blir fler, innan vi skaffar barn. Men jag tänker
på potentiella namn. Föreställer mig barnens utseende. Jag är
ganska säker på att de kommer få mitt mörka hår och bruna
ögon men hoppas att de får min partners allt-annat. Vi tittar
på hundar och katter som behöver omplaceras på blocket. Jag
drömmer om ett separat sovrum, eller i alla fall ett separat kök.
En enda dörr att stänga om sig. Det är privilegierade drömmar,
drömmar som man drömmer när alla andra behov är uppfyllda,
men också de för människan utmärkande, de hoppfulla, långsiktiga, planerande. Men vårt nuvarande hyreskontrakt har låg
gångbarhet på hyresrättsmarknaden och vår bytesannons förblir
för det mesta obesvarad. Det finns förstås en möjlighet att vi blir
erbjudna en lägenhet via någon av de bostadsköer vi står i, men
genomsnittskötiden för en trea i Storstockholm är runt tio år,
och det är om man klarar inkomstkraven. Om tio år är vi 38 år.
Det är rimligt att anta att vi tjänar mer då, men jag kan omöjligt
veta hur bostadsmarknaden ser ut om tio år, så min löneprognos
kanske är överflödig. Bostadskrisen kan vara löst, eller så kan
bostadsmarknaden lösas upp, tas över av storföretag. Bandet
mellan tillgången till mänskliga rättigheter och möjligheten att
sälja arbetskraft kan stärkas. Man får leva på ägorna i utbyte mot
sin arbetskraft. Arbetets placering får diktera livets villkor och
mening.
På kvällen, när vi fällt ner vår säng för kvällen och krupit in
under våra täcken drabbas jag av en stark och ihållande ångest
som följer mig i flera dagar. Jag ligger i vår 140-säng och lyssnar
på kylskåpsfläkten som surrar och håller mig vaken, jag närmast
kvävs av den lukten som jag inbillar mig sitter kvar i väggarna
efter att vi åt fisk för tre dagar sedan, jag tycker att det luktar
sopor trots att vi nyss tog ut dom, och fastän att vi har gjort en
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liten anordning med en bit kartong som ska dölja den digitala klockan på mikrovågsugnen tränger displayens blåa ljus ut i
rummet. Tankarna går i en utmattande loop. Jag tänker på att vi
måste städa imorgon. Att vi måste gå och handla. Jag tänker på
att man hamnar längre och längre bak i Stockholms bostadskö
för varje dag man står i den eftersom ombildningar till bostadsrätter sker snabbare än nybyggnation av hyresrätter. Jag tänker på
att det egentligen, ur ett visst perspektiv, är genialt att hålla nere
på tillgången av någonting som är absolut livsnödvändigt, för att
på så sätt driva upp efterfrågan och därmed priset, samtidigt som
bostadsägande lanseras som vägen till ekonomisk frihet för alla.
Jag tänker att det leder till ett ihärdigt småsparande, låntagande
och bostadsköpande, som gör att småsparare kan identifiera sig
som kapitalister, med högerns intresse för låga skatter och hög
tillväxt till varje pris. Detta trots att småspararnas kapital bara
täcker helt grundläggande materiella behov – till exempel, en
bostad – och dessa behov skulle kunna tillgodoses lika effektivt
med olika gemensamma lösningar, men att sådana lösningar
förstås skulle hämma den tillväxtmaskin som bostadsmarknaden
är. Jag tänker på att de ekonomiska klyftorna i Sverige ökar och
jag undrar om det kanske delvis sker på grund av denna märkliga
charad. Jag tänker och tänker och tänker. Jag tänker att jag verkligen borde försöka sova. Att jag blir knäpp om jag inte somnar
snart.

 åter till innehåll

Om författaren
Emma Glimmer-Larsen (f. 1990)
Elev vid författarskolan, Biskops Arnö folkhögskola och
legitimerad dietist, bosatt i Stockholm.

Poiesis – upprepningar
linus wever andersson

Poesi (lat. poe’sis ‘diktning’, ‘skaldekonst’, av
likabetydande grek. poiésis, av poie’ō ‘göra’, ‘dikta’)
– Nationalencyklopedin

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
– Tomas Tranströmer, 1989
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A

rbetsbänken och golvet runt omkring fylls med spån
stora som boklöv. Järnet skär tvärs igenom fibrernas
längsgående vågor. Till att börja med bara för att ta
bort materia, men allteftersom skären närmar sig den tänkta
formen lägger de sig mer regelbundet i tvärgående kanaler över
hela stycket masurlönn. Kanalerna liknar var för sig utdragna
kedjebågar. Järnet blir varmt av alla skär och måste brynas regelbundet. Händerna får blåsor trots cykelhandskarna. Benen
därunder ömmar mer och mer efter varje tag. Varje tag samma rörelse. Järnet går in i träet i svag lutning och med rörelsen
framåt vrids det samtidigt i en liten kurva, motsvarande kurvan
på järnet självt, för att det ska skära, inte hugga. Tusen gånger
upprepas det. Tiotusen gånger. Kanalerna skärs ner en efter en
tills de befinner sig strax över den färdiga formen. Järnet läggs åt
sidan och med små handhyvlar korsas vallarna mellan kanalerna
så att de smälter samman till en enda stor välvning.
Jag lever ett dubbelliv. Den nya verkstaden får lov att dela rum
med biblioteket.
När en vän ber mig att skriva den här texten håller jag på
att inrymma en ny verkstad i en liten stuga på Vikbolandet i
Östergötland, vid sidan om den redan etablerade verkstaden i
Glasgow. Flera år av tvivel och förvirring inför den västerländska filosofins bärkraft har passerat sedan jag lämnade Uppsala
där jag och min vän lärt känna varandra. Tillsammans läste vi
mycket Nietzsche, läsningar som påverkade mig djupt och som

linus wever andersson • 81

i längden fick mig att överge universitetsfilosofin. Det skedde
under inflytande av Nietzsches lära om ”den eviga återkomsten”
som först kom till uttryck i form av en fråga:
Hur skulle du reagera om en vacker dag eller natt en
demon nästlade sig in till dig i din ensammaste ensamhet
och sade till dig: ’Detta liv, sådant du nu lever och har levt
det, kommer du att få leva en gång till och otaliga gånger
till; ingenting nytt kommer att fogas till det, utan varje
smärta och varje lustkänsla och varje tanke och minsta suck
och allt det outsägligt lilla och stora i din tillvaro måste
du uppleva på nytt, och allting i samma ordningsföljd –
även denna spindel och detta månsken mellan träden och
detta mitt besök. Existensens eviga timglas ska vändas
och vändas igen – och du själv på samma gång, du lilla
stoftkorn i stoftet.’

– Aforism 341, Den glada vetenskapen, 1882

För att uthärda tanken på alltings återkomst såg Nietzsche subjektet tvingas till en lekfullhet och ett mångfaldigande av sig
själv. Han gav subjektet en rörelse av sällsamt kreativt potential.
Det dynamiska subjekt Nietzsche besvarar utmaningen med i
sina sena verk tycktes för mig rymma början till Sanningen.
Det blir omöjligt att fortsätta i Sverige som känns alltmer instängt. Jag vill tillbaka till mitt andra hemland Tyskland för att
ge filosofin en chans till och fortsätter mina masterstudier vid
Freie Universität zu Berlin. Där besöker jag så många föreläsningar och seminarier jag kan. Detta är precis vad jag letat efter
alltsedan jag började studera: samtal där jag inte enbart känner
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mig som en missanpassad nörd och där jag inte blir stämplad
som elitist så fort jag öppnar munnen. Kanske är det första gången jag känner någon typ av samhörighet. Ändå slutar jag att gå
till universitetet överhuvudtaget. Teatern, musiken och konsten
upptar snart all min tid; när jag inte tar del av utbudet av nya
uppsättningar, konserter och vernissager bearbetar jag erfarenheterna därifrån på olika sätt. Jag förbereder en ansökan till
Akademie der Künste.
Ett år senare befinner jag mig inte längre i Berlin utan i en
engelsk småstad: Newark-on-Trent i East Midlands. Där finns,
förutom nedlagda industrier och Brexits trognaste anhängare,
en internationell skola som utbildat flera av världens idag mest
efterfrågade fiolbyggare. Att jag flyttat dit kom sig av ett möte i
en liten by i franska Pyrenéerna där jag hamnat av en slump på
mina återkommande resor genom Europa. Denna gång på väg till
Barcelona, men också detta bara en hållplats på väg till Portugal
och Lissabon som jag lärt känna genom poeten Fernando Pessoa:
en annan utforskare av det mångfaldiga subjektet. Jag får lift av
en man jag träffat i byn tidigare samma dag.
Hantverkets upprepningar är konkreta. Den inspiration
Nietzsche utövade på mig tidigare omfattar inte på samma sätt
denna praktik. Hantverkets upprepningar har en annan inverkan på subjektet än de hypotetiska upprepningar Nietzsche
ställer upp. Hur kan jag inte säga ännu. Jag känner mig fram
och försöker förstå. Där Nietzsche pekar på den mångfaldiga
subjektiviteten och lekfullheten som en utväg tycks de konkreta
upprepningarna påkalla ytterligare ett steg – ett steg åt sidan
från subjektet.
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Jag såg mannen på en gräsplan tillsammans med en grupp
människor stå samlade runt en cello. Luften var klar och de
karga bergen lyssnade på andra sidan dalen. Lacket på cellon
strålade; bakom deras axlar såg jag ett myller av rödbruna nyanser leka i solljuset. Linjerna på instrumentet påminde om
musik, de rörde sig och kom samman i fantastisk harmoni, som
en dans av Sasha Waltz, som ett adagio av Scarlatti! Som en
återspegling av renässansens föreställningar om skapelsen och
världen, här i dess mest ikoniska form. Mannen pekade på olika delar av instrumentet och kommenterade – linjerna är stela
och fungerar inte tillsammans: se här, cirkeln är bruten! Och
lacket är en sörja, stumt, det reflekterar inte ljuset och man ser
knappt igenom. Jag frågar om detta när vi sitter i bilen. En av
hans lärlingar har byggt cellon och den ska nu till en kund i
Barcelona. Kritiken var välmenande säger han, som vore han
redaktör för den här texten: det är ett bra instrument, men han
måste lära sig att se, inte bara höra. Mannen visar sig också ha
en bakgrund i filosofi. Han påminner om David Lynch med
sin silvergrå kalufs och intensiva blick. Jag får veta att han är
doktorand vid European Graduate School med säte i Schweiz
och på Malta och forskar om logik från källor på sanskrit, ett
språk han lärt sig av en kvinna i grannbyn, exilamerikan som
han själv tillika pensionerad professor från Harvard, som också
tycks ha invigt honom i någon typ av geometrisk mystik. Det
är mitt första möte med en fiolbyggare och jag anar redan att
jag har blivit förförd av en trollkarl.
Vi fiolbyggare är vårdare. Vi passar upp på konstnärer och förser
dem med så goda förutsättningar som möjligt för att utföra sin
uppgift. Vi ger dem kroppar att sjunga med.
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En altviolinist besöker verkstaden i Glasgow med ett av mina
instrument som hon haft på prov. Modellen är på gränsen till för
stor men hon säger att det här instrumentet ger henne någonting
hon saknat hela sitt verksamma liv som professionell musiker
och nu måste ha. Vi försöker justera det som går för att underlätta spelandet så mycket som möjligt. Halsen tunnas ut, strängarna sätts närmare varandra och en aning lägre i förhållande till
greppbrädan. Hon känner efter. Vi börjar om igen. Två veckor
senare kommer hon tillbaka och säger att det fungerar, trots
storleken fungerar det och hon är beredd att anpassa sig till det
som inte går att ändra. Hon spelar tillsammans med Fitzwilliam
Quartet och samma kväll ger de konsert.
Det är vår i Barcelona när jag kommer fram med fiolbyggaren
efter vår resa genom Pyrenéerna med sina slumrande romanska
kloster och förbi det märkliga massivet Pedraforca på andra sidan bergen. Vi träffas på uteserveringarna på kvällarna och samtalen fortsätter. Om dagarna går jag omkring ensam. Jakaranda,
Körsbär, Akacia, Gaudi. Stillsamma kaféer. Han tar fram en
frökapsel från ett för mig okänt träd. En någorlunda enkel geometrisk form – ”Här finns nyckeln till den klassiska fiolens form”
säger han. ”Allt du behöver är en passare och en referenslängd.”
Hantverkarens främsta och ibland enda mätredskap var länge
passaren och den leder en till att mäta allting i proportion till
annat, istället för i enskilda separata mått. Proportionerna fann
man i naturen. Men passaren är övergiven och det proportionella
tänkandet är till stor del bortglömd kunskap hos hantverkarna, ersatt med siffror och fasta mått som bättre möter kraven
på massproduktion och avancerad aritmetik. När jag flera år
senare läser om vår samtids besatthet vid det mätbara i Jonna
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Bornemarks Det omätbaras renässans ekar samtalen i Barcelona i
bakgrunden. Den klassiska fiolens form har blivit ett mysterium.
Nyckeln kastades bort och har varit glömd i sekler, men här sitter
denne man och leker med den mellan sina fingrar.
När välvningen av cellons botten är färdig vänder jag på den
och arbetet börjar om. Den här gången från insidan. I parallella
kanaler bildas valv efter valv. I den tiotusende upprepningen är
subjektet ett annat. Kvar finns kroppens rörelse och dess kontakt
med annan materia. Det liknar meditation.
Inför att de två senaste fiolerna ska lackeras besöker jag min
vän i Oxford och passar på att gå till Ashmolean Museum för
att studera ett instrument i deras samlingar: Messiah – den bäst
bevarade fiolen från Stradivarius verkstad. En sjuttonhundratalsencyklopedi beskriver lacket som ett försök att fånga effekten av
en våt yta innan den torkar. Antonio Stradivarius tillsatte opaka
pigment som lagt sig likt brinnande stenar under vattenytan.
Lacket och randarbetet är nästan orört. Faserna på randarbetet
liknar profilen av ett hönsägg, fram till hörnen då det dras ut
en aning på höjden samtidigt som fasen smalnar på ovansidan
vilket i sin tur samverkar med och ramar in inläggets möte i hörnen: varje fiolbyggares signum. Men den här fiolen ska tydligen
inte fungera särskilt bra som instrument. Kanske beror det på
den ovanligt låga välvningen, eller på hur plattorna är stämda
med tjockleken i de olika delarna, eller ljudhålens utformning
och placering, eller virkets egenskaper. Allting spelar roll. Men
att Stradivarius instrument i några fall inte fungerar så bra har
vanligtvis inte hindrat dem från att bli spelade och avgudade som
kejsaren utan kläder. Det krävs naturligtvis mod att bortse från det
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överväldigande goda ryktet dessa instrument har och förutsättningslöst lita på sina egna sinnen; att som musiker medge att ens
mytomspunna och svårförvärvade klenod inte fungerar lika bra
som ett av många nytillverkade instrument.
De fyra musikerna i Fitzwilliam Quartet kommer in i den fullsatta konsertsalen tillsammans med altviolinisten. Lacket på
hennes instrument skimrar av rött i det varma strålkastarljuset.
De sätter sig ner, andas in och ser på varandra. Vibrationer utgår
från stråkens kontakt med strängarna. De små vågorna fångas
upp av stallet och möter locket som sätts i gungning och vågorna
pulserar genom ljudpinnen och sargerna till botten som tar emot
och stöter iväg. Ett rum fylls av ljud. En röst blir till, förvrids och
förställs, tar luft – tränger ut genom ljudhålen, tar sig uttryck
och fyller nästa rum och nästa. I slutändan är det kanske detta
jag alltid sökt efter, i text såväl som i hantverk – vibrationer som
blir musik.
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Om författaren
Linus Wever Andersson (f. 1990)
Verksam som fiolbyggare med verkstad i Glasgow och Östra
Stenby. Han har gått på Biskops-Arnös författarskola.
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