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Det handlar inte om något annat än om en Tiger i gips 
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”Friedo Lampe var född i Bremen 1899. Han 

studerade vid universitetet i Heidelberg. Han arbetade 

i Hamburg som bibliotekarie och där började han 

skriva på sin första roman, Am Rande der Nacht. 

Senare blev han anställd hos en förläggare i Berlin. 

Politik brydde han sig inte om. Det som intresserade 

honom var att beskriva skymningen som faller över 

hamnen i Bremen, båglampornas vita och lilafärgade 

ljus, matroserna, catchbrottarna, orkestrarna, 

spårvagnarnas pinglande, järnvägsbron, 

ångbåtssirenen, och alla dessa människor som söker 

varandra i natten... Hans roman kom ut i oktober 

1933, när Hitler redan var vid makten. Am Rande der 

Nacht togs bort ur bokhandeln och biblioteken och 

makulerades, medan författaren förklarades 

"misstänkt". Han var inte ens jude. Vad kunde man väl 

förebrå honom? Ingenting annat än behaget och 

melankolin i hans bok. Hans enda strävan - erkände 

han i ett brev - hade varit att "förmedla en känsla som 

finns några timmar på kvällen, mellan klockan åtta 

och midnatt, i några hamnkvarter; jag tänker då på 

de kvarter i Bremen där jag tillbringade min ungdom. 

Korta scener som glider förbi som i en film, liv som 

flätas samman. Alltsammans lätt och flytande, löst 

sammanfogat, måleriskt, lyriskt och stämningsfullt." 

Vid krigsslutet, när de sovjetiska trupperna närmade 

sig, bodde han i utkanten av Berlin. Den 2 maj 1945 

stötte han ihop med två ryska soldater som krävde att 

få se hans papper. Sedan släpade de honom från 

gatan in i en trädgård. Och sköt honom, utan att ge 

sig tid att göra skillnad mellan de hyggliga och de 

elaka. Några grannar begravde honom en bit 

därifrån, i skuggan av en björk, och överlämnade det 

som fanns kvar efter honom till polisen: hans papper 

och hans hatt.” 

Ur: Dora Bruder, Patrick Modiano 

 
Allt är en besatthet kring en tiger i gips. 

Det är inte det att jag inte är intresserad av 

annat. Jag skulle kunna rada upp mycket 

som intresserar mig. Utan det är så att jag 

just nu, och länge har det varit så, inte vill 

göra annat än att tänka på den här tigern.   

Jag tillåter det att vara vackert och sant. 

När jag låter mig falla för allt det tillsynes 

fullständigt banala och onödiga som 

upptar all vår tankeverksamhet. Nu låter 

det i och för sig som om jag haft ett val. 

Det är en efterkonstruktion. När en är 

besatt är en tvungen. Då finns det få som 

kan få dig att tiga.  

Ibland är jag ledsen och ibland ursäktar jag 

mig när jag säger att det inte handlar om 

annat än enbart en tiger i gips. Varken en 

metafor eller symbol för något som du kan 

se som viktigare och mer relevant. 

Även om du råkar ha politiska övertygelser 

som överensstämmer med mina. Och 

projicerar alla dem på allt detta, så blir jag 

inte mindre förnärmad för det.  

Det är inte tigern. 

Och det är heller inte min konst. 

Jag ville bara fundera kring gipstigerns 

livsöde. Platser och personer den mött. 

Klura på svaren kring alla frågande vägval 

som format dess döda liv. Jag försöker 

transkribera det den säger. Låta fantasin 

tala så att fantasmagori inget annat än 

bländar. Och allt blev en sorts stenografi. 

Modiano klädde en anekdot om Friedo 

Lampe vackert i ord. Drabbande och jag 

hör hur den berättar någonting om allt 

detta. Beskrivande. 

Jag ser min rätt i att säga att tigern är 

opolitisk och i det borde du kanske försöka 

hålla dig ifrån att se den på annat sätt. Ett 

sorts test. För att i det tror jag att du kan 

upptäcka något nytt inom dig.  

Det finns alltid något som tiger. 

Och om du prompt inte håller med mig så 

kan du tänka tillsammans med mig. Att: 

Är inte sensommarregnen hisnande? De 

ger i alla fall mig en hisnande känsla. Tänk 

att värmen har gjort att delar av haven 

avdunstat. 

Atlanten kanske mer precist. 

Sakta det kyls. Och ligger den hisnande 

känslan i tanken. Att ett hav faller ned på 

oss nu? 

Tänk på alla fiskar och hajar. Valar och 

ännu inte upptäckta väsen som simmat i 

vattnet.  

De simmar fortfarande genom regnet. Jag 

kan se dem. 

Nu smattrar det på taken, spelar på våra 

fönsterbleck. Och kysser våra kinder om vi 

går ut i det. 

Jag förstår verkligen viljan att dansa i det. 

Såväl av glädje i tider av torka som av ren 

förbluffning vid samtliga tillfällen. 
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Minneskonster: En text om måleriet 
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Då så mycket handlar om minnen är 
minneskonsterna ständigt närvarande.  

De är här bredvid. 

Jag brukar tänka att jag vill skriva som att 
jag målar. Måla med ord. Där varje stavelse 
är ett penseldrag. Att jag vill måla som om 
att jag skriver. Skriva fram färgen på duken 
och styckeindela linjerna. Punkter och 
pauser. Att smaka på färgen för att känna 
hur den känns när jag läser min målning 
högt. 

Jag ville måla mellanrummen mellan 
minnena. För det är sådant jag vill ibland. 
Sedan blev ibland ganska så ofta, men det 
är lite av en annan historia.  

Tillbaks till det jag menar, att fylla i 
mellanrummen för att minnen har en 
form. Den är porös, vibrerande och 
pulserande. Jag vill även våga påstå, med 
en rätt så fluorescerande karaktär.  

Om nu minnena har en form och om 
minnen alltid står i relation till andra 
minnen. Så är det inte alls konstigt att de 
talar. ”Minnena Talar” som Tomas 
Tranströmer sa. 

Vi upptäcker en form emellan dem. 
Avståndet är mellanrum inte som i mötet 
utan mellanrum som i form. Platser och en 
verklighet.  

Kan jag då försöka utkristalliserar denna 
form, fylla i den och om jag då lyckas med 
det ger jag den sina skarpa kanter den 
saknar? Och framförallt kan då minnena få 
en ram? Samma minnen som vi börjar se 
på ett annat sätt när linsen byts ut. 

Det gäller att akta sig för ingen vill väl hålla 
för munnen på Tranströmers talande 
minnen. Visst ska de få fortsätta att dallra 
som gelé. Sjungandes i all evighet när 
ljuset bryts. Jag vill bara att de ska kännas. 
Jag vill uppleva det ljuset upplever när det 
pressas genom prismor. 

Min nära vän Johan Stohne, sa efter att 
han besökt mig i Ramallah. Att det viktiga 
är att respektera minnena. I det enkla han 
sa, sades något stort. Är inte minnen alltid 
ett objekt, ett offer för subjektets 
estetiserande?  

Former kan vara fula, men jag ska bara 
fylla i. Processen är utstakad och jag har 
inget att säga till om. Den talar sitt tydliga 
språk. Objekt och material har byggts upp, 
sätts samman till skulpturala collage som 
sedan skalats av, slitits loss. Kvar är duken 
och mellanrummen mellan rester, mellan 
det som inte försvann, det som blev kvar. 

 Jag ska måla så som vi bör minnas våra 
minnen. Detta är minneskonster. 

Ofrånkomlig är dock estetiken när valen 
alltid är där. För jovisst valdes färgen på 
formerna som jag inte har valt, att säga 
annat vore lögn.  

Men säg mig hur de annars ska kunna 
skina så som minnen! Lysa upp och riktigt 
omfamna oss så att vi inte glömmer. 
Fiktion är förträngandens motsats. 

Hur ska vi kunna vara ärliga inför våra 
minnen, minnas de som de var? Inte för 
fina eller fula. När det är allt för lätt att bli 
hobbydramaturg.  

Vad går hand i hand med respekten Stohne 
pratade om?  

Vi försöker vara öppna och transparenta 
med de val vi gör. Men jag blir inget annat 
än matt av jakten på övertydlighet.  

Dessa nobelpristagare som vurmar för 
”minnandet”. Jag undersöker, men om jag 
kunde hade jag säkerligen målat såsom 
Patrick Modiano skriver sina texter. Det är i 
hur Modiano skriver som jag tror att jag 
fann skrivandet mellan orden.  

Är det högtravande om jag säger att för 
mig har han skrivit mellanrummen mellan 
minnena när jag just sagt att jag vill måla 
de samma?  

I gymnasiet var jag på en klassresa till Nice. 
Denna språkresa finns arkiverad i minnen 
och två av dem finns som målningar här. 
Kartotek över mellanrumsformer märkta 
med fluorescerande färgkoder. Jag minns 
att jag läste en bok om Sapmi, om 
samernas historia och långa kamp. Att min 
klasskamrat på flyget, han med de 
vitfläckiga tänderna, som satt på sätet 
bredvid frågade mig om vad jag läste. Är 
det inte de där som klagar så mycket upp i	
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norr? Jag grymtade kanske något till svar. 

Mer kom jag inte ihåg, förutom att vi flög 

med Air France. 

Just för att inte riskera respekten 

estetiserar jag texten öppet och långt, så 

att formerna får tala det minnena tiger 

om. Ja, overkligheten som byggs upp på en 

verklighet. Men fiktionen är alltid 

förankrad i minnena så som jag minns 

dem, där borta i verkligheten, i det som 

hände. 
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Dedikation. 
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Till minne av alla hundar som vaktat barn för att de inte ska bli 
slagna av andra barn 
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Min morfar föddes i Kristiania, det vill säga 

nuvarande Oslo, år 1921. Han var 

slaktarson, min morfar, och familjen, 

bestående av föräldrarna Oline Hansine 

och Erik Kristian samt fem syskon, flyttade 

runt en del. En rotlös tillvaro är inte sällan 

en ensam tillvaro. Över gränser och 

bortom vissa rättigheter. Han gavs namnet 

Kjell och fick inget norskt medborgarskap. 

De var danskar, vilket för tillfället kanske 

inte spelade en så stor roll, då Oslo för lilla 

Kjell förblev barndomens stad och i 

stadsdelen Grönland låg dess mest intima 

kvarter. 

Vi pratade inte alls om det här, om sånt 

här, morfar och jag. Jag var väl fortfarande 

allt för ung tiden innan han dog. En ynklig 

förklaring eller det uppenbart förgående 

till den givna följden att jag nu bara kan 

ställa massor med frågor. Om jag bortser 

ifrån, att jag verkligen kan tänka mig starkt 

som i att jag vet, att det var något som var 

svårt. Min mamma säger att jag är lik 

honom, min morfar. Så som mig eller 

snarare så som min morfar. Ja, så som oss. 

Så blir man inte om man inte går igenom 

lite skit. 

Jag har aldrig riktigt fått svar på frågan 

varför morfar som liten hade en stor 

vakthund med sig när han var ute själv. 

Schäfern Finger. Förutom svaret ifrån min 

mamma förstås.  

- Ja, för annars skulle morfar bli slagen av 

de andra barnen. 

Så var det då. Enkelt var svaret.  

Kanske jag borde ha frågat om varför 

barnen och kanske en del av de vuxna ville 

slå morfar? Men jag är tveksam till att jag 

hade kommit närmre några svar på hur 

den viljan, viljan att slå, kunde vara så stor. 

Att ett litet barn behövde en vakthund. 

Nästan lika hög i manken som pojken var 

lång. 

Ställde jag inte frågan för att det för mig 

som liten föll sig helt naturligt att leka 

ensam?  

Tvingas leka ensam.  

Det kan ha varit så att jag som liten till och 

med tänkte att morfar hade iallafall Finger 

att leka med. Ett kryddmått avundsjuka i 

det kokande vattnet och ensamheten är en 

krypande känsla. Även om vi inbillar oss att 

den inte är där, så kryper den, likt kittlingar 

upp längst med benen. Små myror som 

vandrar och sedan springer, tills de faller i 

och kokas ihjäl. 

•  •  • 

Uppbrottet, som om det var bestämt av 

profetior, kom och familjen Klein flyttade 

till Danmark. Slutdestination Sorö på 

Själland.  

- Var det jobbigt för dig morfar? Att flytta 

menar jag.  

Kära du som just hunnit gå första klass och 

kanske fått några av dina allra första 

vänner. Bortsett från Finger då. Känslan 

var främmande, bekräftelsen när en annan 

människa inte av ren plikt vill vara i ens 

närhet. Det är svårt att stå emot och vi 

faller.  

Så du var bråkig den kvällen morfar.  

- För hur kunde mamma och pappa bara 

inte förstå?  

Ni for och de du kanske kunnat kalla för 

vänner stannade kvar. Hon som burit dig 

så många gånger och knutit dina 

skosnören alla gånger då du inte kunde. 

Din äldsta syster Ella. Kom det som en 

chock att också hon skulle stanna kvar? 

Hon lärde dig och hon log fnissande när 

dina fingrar, ett barns fingrar, klumpigt 

kämpar med snörena och knyter en rosett 

helt fel.  

”Vad är det som händer?” Ropar den 

bortvalda känslan in i tomma rum och 

såklart du kände dig sviken av situationen 

när inte ens ekot svarade.  

Själv undrar jag kanske mest om hon gifte 

sig, Ella Klein. Hon som skänkte sin kropp 

till forskning. En kvinna i det kristna Norge. 

Ja, hon skulle så som flera i vår släkt gå 

emot konventioner och normer, om så 

skrivna i ålderliga böcker eller predikade av 

tystnade vi tvingas lyssna på från maktens 
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alla korridorer. Om det är det som krävs 

för att rädda livet på folk.  

Och vad ska en egentligen med sin döda 

kropp till när en är död? 

Vad som hände med Finger, det vet jag 

inte. Någon någonstans kanske vet eller 

har vetat, men jag vet inte varken vem jag 

kan tänkas fråga eller vart denna någon 

kan tänkas finnas någonstans.  

- Stannade han också kvar i Oslo. Tog Ella 

kanske hand om honom?  

Men det var ju bara du som visste knepen. 

Att Finger älskade att bli skrubbad så där 

med hela handen på magen. Åh! Vad han 

älskade det. Det till och med fick det att 

rycka i hans högra ögonlock där han låg på 

sin rygg dansande av glädje.  

Ni älskade varandra.  

Det var ni två mot världen. 

Men Danmark krävde inga barn som dig på 

vakthundar för att ni inte skulle bli slagna 

av andra barn. Ni var danskar. Jag tror du 

sörjde och visst fanns tårarna. Men för ett 

barn går tiden och den delar in världen i 

tydliga kapitel, även för dig. Du började 

skolan och här var du inte lika annorlunda. 

Du fick äntligen det som kallas för vänner. 

Nära vänner. Sådana som håller sig kvar. 

Svåra att bli av med och som kommer igen 

även om rötterna slits upp.  

Jag hör dina skratt morfar. En tioårings 

skratt. Ett sånt där skratt som bara barn 

och riktigt gamla människor har. Skrattet 

som kommer upp ur öppenheten inför 

världen. 

 

Sen blev det 30-tal, en liten morfar blev 

tonåring. Och mycket hände. Väldigt 

mycket hände. 

Han, ynglingen, hade kunnat vara en riktig 

kvinnotjusare. Är det överhuvudtaget helt 

korrekt, fullkomligt i anständighet kanske 

vi inte riktigt kan beskriva det som, att 

anse att sin egna morfar var snygg? Jag är 

stolt, kanske till och med lite mallig. Jag sa 

ju att vi var lika. Han var lång med brunt 

hår, som bränd umbra, och där till två blå 

ögon som intensivt kunde spänna sin blick i 

den de mötte. Det är som att jag kan 

smyglyssna på kvinnornas ord till varandra 

fyllda med drömmar. Ord om de där starka 

käkbenen och något i stil med, som om de 

aldrig sett på maken till, ”En karl med 

kindben!”  

- Hängde ensamheten kvar, var den 

kallbrand för dig, så som den var för mig?  

En ensamhet som tilltar med åren. Gör 

lemmar förlamade och mer och mer 

omöjlig att tänka bort. Jag undrar om du 

läste mycket. Läsning som blir tillflykt. Som 

blir stimulans.  

Det är en sann sorg att inte veta så mycket 

om sin morfar. 

För sen hände det där som hände, det 

oundvikliga, den stora sorgen. Det hände.  

Det som började i spridda delar av 

Tyskland under 20-talet. Ett virus som åt 

upp alla små ljusglimtar av frihet och de 

intellektuella mötena i mångfaldens 

festlokaler försvann. Likt ensamheten 

förtärde också Nazismen hela Tyskland. 

Och Europa fann sig i ett krig. Ett 

uppvaknande till verklighetens allra 

slemmigaste sidor, hela sovrummet 

luktade piss men stanken av lik är den 

enda lukt vi människor inte kan vänja oss 

vid. 

•  •  • 

18 åringen. Jag kan omöjligt veta vilka 

tankar som rusade igenom hans huvud 

men jag är säker på vad han tyckte. Sådant 

blottas i handlingarna. Jag skulle så gärna 

vilja veta vilka ord det var som ni valde när 

ni pratade med varandra.  

- Och vad sa egentligen din mor och far, 

Oline Hansine och Erik, vad sa de?  

Vi försöker väl som alltid göra det bästa av 

situationen, av våra liv som ska levas. 

Danmark var neutralt, nog allt tänktes det 

mycket på det även hos er. Men den 

avgörande frågan är vad en egentligen 

hinner göra på ett år, när ett år inte ens 

var ett år. Du var 18 och hann bli 19 under 

året som var åtta månader och helt 
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sakande sommar. En vinter och knappt en 

vår. När löven började falla slog nyheten 

ned. Jag vet inte ens om du studerade eller 

om du arbetade. Kanske ingetdera. I vilket 

fall kom isen för att som vanligt försvinna, 

sen med aprilvädret kom tyskarna. 1940 

och verkligheten föll samman. Das Reich. 

Där verkligheter föll ned från sina 

välbalanserade platser och krossades till 

splitter i mötet med det hårda betong 

golvet. Skärvor som sopas ut, skärvor som 

göms, skärvor som glöms.  

Besættelsen var här.  

Den stora ockupationen. 

 

Morfars bror, storebror Ib. Han som var 

ute på sjön kom inte tillbaka. Över en natt 

stängdes alla hamnar och det var många 

skepp som inte fick återvända hem. Många 

som i alla, och allt för många bröder fick 

inte återse sina familjer den natten. För 

vissa för alltid.  

Mellan oss och där ligger tillflykten 

begravd. I framtidens sandblästrade resta 

stenar graverades Nordamerikas nationer 

in och Ib tog sin ända till Halifax. En ocean 

bort är oceaner av frågor.  

- Hade de tillräckligt med mat ombord? 

Värkte magen i hunger eller blev allt det 

annorstädes av rädslan att sjunka omkring 

djupens ubåtar?  

Tiden var fylld av odjur ni aldrig tidigare 

skådat. 

Jag tror mig veta att Ibs framtida barn 

minsann inte behövde vakthundar för att 

inte bli slagna av andra barn och det är 

sannerligen ett gott tecken på att 

gästvänligheten i Canada var stor. Ett nytt 

liv som förblev kvar, som för så många 

andra. Och snart ska också du morfar få ett 

nytt liv och nya liv bor alltid på andra sidan 

av det som vatten täcker. 

För det var så att minst lika mycket hände 

med dem som bliva kvar där Ib och de 

andra sjömännen inte kunde vara kvar. De 

som stod i hamnen när hamnarna 

stängdes. 

Morfar och Motståndsrörelsen. MM. 

Vapen. Smuggling. Sabotage. Rädda liv. 

Rädda Danmark! 

Som om vi kan mäta smärtan i döden, bär 

vi i smyg frågan om hur nära arkebuserade 

vänner var. Att vara jagad är att gömma sig 

i gränder. Att vara eftersökt är att aldrig 

riktigt kunna slappna av. När ryggsäcken 

blir en del av din kropp, ett nytt organ den 

tvingas bära trots att kroppen stöter det 

bort. I en beredskap tillsammans med 

spända muskler för att när som helst 

behöva springa. Och alla dessa 

sömnproblem är symptom på att jakten 

alltid fortsätter. Vi är för få för att veta hur 

det känns.  

- Jag tar mig rätten morfar att tänka att vi 

kanske är mer lika än vad folk tror. 

För jag kan inget annat än instämma att 19 

till 22 var riktigt pissiga år. Det fanns 

kärlek, men det var kärlek uppspänt i en 

flykt. Själva huden kryper. Små insekter av 

oro ruvar på ägg i varenda por. När 

kroppen legat ensam i lag allt för länge är 

den ett tygsjok som absorberat 

ensamheten in till den innersta fibern. Då 

allt blivit normalitet är det goda livet 

främmande. Vi är hitom onåbarligheterna, 

besökarna på platser bortom det ljuva och 

värmande, utom Eudaimonia.  

•  •  • 

Lägren. Ett ord där varje bokstav bör 

skrivas med versaler för emellan dem slapp 

ingen ut. 1942 och Död blev en nyhet i 

Sverige. En nyhet om massor, en död jude 

var bara en, men nu var det många och 

massor av judar deporterades från Norge. 

Vakthundarna skällde den natten, många 

ifrån sina blivande griftegårdar, men de 

som sett slagen teg och de som slog de 

fortsatte slå.  

- Det var din barndomsstad morfar, lades 

besvikelsen på den som redan fanns?  

En trasig strömbrytare, det är svårt att 

hitta försoning när en står i mörker. Inget 

ljusklot fanns att lysa upp katakombernas 

hopplösa natt, allena i en malström av dess 



	

	

5	

gångar. Nazisterna må ha haft sin natt, de 
hade många nätter. Men Danmark är ett 
annat land oavsett vem det är som 
befäster det.  

Nu var det motståndsrörelsens natt och 
den var vacker. Alla skymningar som bådar 
för rättvisans pierider har en förmåga att 
drabba med dem godahjärtanas estetik. 
Hemlighetsmakeri blandades med 
människor i tystnad till en explosion av 
överlevnad. Dessa nätter av eld och lågor 
som inte brände kroppar in i döden utan 
bar dem längst ytor över bräckt vatten 
fram till allt som kan vara fritt. Då som nu 
låg Sverige hinsides Öresund. Det räddades 
tusentals. Och det vore minst sagt väldigt 
fint med en beskrivning av hösten 1943 års 
väder, dessvärre besitter jag ej den 
kunskapen och får be om er förlåtelse. 

- Hur många fiskare står inte världsalltens 
samveten i skuld till efter alla dessa år?  

Danskar är fanimej stolta, men ibland är 
stolthet riktigt användbart. Inre bilder av 
fiskebåtars makliga lunk tillsammans med 
allt sådant jag inte vet, om någon förliste 
eller om någon besköts. 

Det sägs att danskarna ringde runt till var 
och varannan, och kanske var det så att de 
till och med knackade dörr för att sprida 
ordet. Orden om fiskebåtarna, de om den 
stora planen. Varningar är ordet vi 
använder. 

Kanske frun till sin man i grannfamiljen 
avbröt tystnaden som låg i salongen och sa 
”Men kan familjen på trean kanske… Jag 
menar låter inte deras efternamn lite 
judiskt?”. Mannen tittar upp ifrån sin 
tidning, dagens nummer av Berlingske och 
möter hennes blick genom binokeln som 
annars vilar i kavajens lilla framficka. ”Nu 
när du säger det så, så kan det allt 
stämma”. Han fortsätter efter en kort paus 
där huset hinner knarra i både golvbrädor 
och väggpaneler så som det brukligt gör i 
gamla hus när de andas. ”Det första vi gör 
imorgon är att gå ned och knacka på hos 
Herr och Fru Wolff, för det är alltid bäst att 
vara på säkra sidan”. 

Det är alltid bäst att vara på den säkra 
sidan, så visst gick de allt ned och 
berättade om planen. Som för att 
dubbelkolla den andres säkerhet. Den 
säkra sidan. Om kusten mot Öresund och 
asylen i Sverige. Sprid till alla, inte till 
tyskarna! En bräcklig plan men genial i sin 
tillit.  

Jag frågade aldrig om det var någon som 
knackade på vår dörr eller om någon 
införstådd dansk byråkrat hittade ert 
nummer bredvid vårt efternamn i 
telefonkatalogen. Blev ni förvånade då? Ni 
har ju både kors och julgran som alla 
andra. Men namnet ert, glöm inte det, för 
det kan vara farligt.  

- ”Klein... är inte det ett judiskt namn?” 

Och är det inte så att namn följer med 
blodet? En lång röd tråd som sytts fast i 
något för länge länge sedan. Blod som späs 
ut, men smutsen som de sa, fanns alltid 
kvar. 

•  •  • 

Allt var tyst i nattens mörker.  

”Morfar du måste ducka. Du måste ducka! 
Ligg still och håll andan.”  

Vattnet är kallt och strömt, det trotsar 
sensommarnatten och drömmarna som 
bor i den. Alla undervattensströmmar som 
inte syns på ytan. De lurar nånstans där 
nere, precis under ytan utan att vi kan se 
dem, beredda att dra med sig oss ut. 

-Var det stormigt den natten, eller låg du 
med örat mot skrovet och lyssnade på 
havets dyningar? 

Du var motståndsmannen och du ville till 
England, till frontlinjen för Europas 
förenade motstånd. I dina aningar visste 
du vad som skulle hända. Du trodde på 
Sverige, det var den enda vägen. Ett 
bländverk. 

Om du fått som du velat. Hade du kanske 
dött. Där borta. Säkert är det att då hade vi 
som har dig som morfar, farfar och far inte 
funnits. 
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Men så låg Malmö på andra sidan sundet. 

Hit kom familjer, ensamma barn, åldringar, 

hit kom många, hit kom alla. Och envar 

behövde anmäla sig, stå i långa köer. 

Känna värken i ryggen så att de svaga 

slutligen skulle sätta sig på golvet... och 

barnen.   

Det är svårt att förändra sig, att bli nått 

annat än det en är. Det är svårt för folk och 

det är svårt för städer. Är en cyniker om en 

inte tror världen om allt för mycket gott? 

Om en tror att om de kunde så skulle de 

nog i Malmö kanske än idag fortfarande slå 

de ensamma judiska barnen. Jag vill inte 

tro men kan inte välja bort alla misstankar 

om att det kanske skulle vara så. 

Ett av flera, är något som historien bevisar 

för oss. När en lucka öppnar sig, när 

skammen tillåter eller då ingen ser, då slår 

vi. Vi vill höra hur de stönar, vi vill hamra 

fram gråten. Är det inte underbart att höra 

dunsen som om en slår på en säck fylld 

med vete och är inte känslan av makt total 

när en sedan upptäcker att nej inte är det 

en säck med vete. Blod på knogar. Knogar 

med blod. Det kittlar så som ensamheten 

kan kittla. Det kittlar i hela kroppen. Det 

kryper. 

Morfar som såg, morfar som bevittnade. 

Igen var du bara ett barn, du tittade runt 

på ren reflex för Finger brukade ju alltid 

komma så snabbt! Minns du allt så väl, för 

barn som blir slagna minns städer där en 

slår barn.  

- Hann du knyta näven i skydd för de små 

eller gick allt så snabbt?  

Kanske du redan blivit gripen av den 

svenska polisen när du såg vad 

malmöiterna gjorde, vad de gjorde med 

barnen. 

 

Ni var unga män. Farliga så som man sa. 

Alla motståndsmän kan vara terrorister 

och med terrorister måste man göra, som 

man med dem alltid måste göra. De måste 

spärras in! Orangeskjortor med anonyma 

nummer. Jag kom inte ihåg om morfar 

hade kvar sitt.  

- Minns du ditt nummer?  

Eller har du glömt för att det ändå står så 

tydligt inristat i minnets väggar. Siffror som 

lyser upp när du sluter ögonlocken så att 

du alltid ska se det. Aldrig skall du glömma! 

Det finns många magiska ord och Terrorist 

är ett av dem. Det är bara att säga det om 

nått och någon så får en göra vad en vill 

med den. Lite som de oförlåtliga 

förbannelserna i Harry Potter, fast utan att 

vara förbjuden.  

Linjen mellan terrorattentat och 

Motståndets sabotage är en politisk linje. 

Motståndet är alltid läskigt för de som är 

rädda för makten.  

Ni misstänktes för attentatet på Forum i 

Köpenhamn. Terrorattentatet som de sa. 

Motstånd som ni sa. Året var 1943, 

sensommar och de första äpplena hade 

redan börjat mogna och hela hallen 

sprängdes. 

- Var det du morfar? 

- neh 

- Även om det var du, hade du ju inte sagt 

att det var du, stämmer det?  

- mmh.. det kan stämma. 

- Men visste du vilka det var då?  

- Motståndet.  

- Värmde ni era händer när det sprängdes, 

som fingervantar av värmevågor och 

jublade ni i all tysthet? 

Många är hemligheterna som du tog med 

dig i graven. Hemligheter jag inte ens 

frågade efter. Varför var jag så liten när vi 

åt våra frukostar med mormor i Lyckeby 

utanför Karlskrona. När vi promenerade 

runt huset, i den klippiga trädgården, och 

du visslade som en koltrast.  

- Varför ställde jag inga frågor om det jag 

aldrig frågade om? 

”Morfar, hur visslar jag som du morfar? 

Igen morfar, igen. Vissla som en koltrast 

morfar. Det är så fint morfar, visst. Titta på 

murgrönan morfar och den blå granen, 

visst är de så fina morfar. Jag saknar, när 
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allt är som såpbubblornas ränder av färg 
som faller. Men älskar när det är just så. 
Varför får världen inte alltid vara vacker 
som den är nu morfar?” 

•  •  • 

Det var dödsstraff på att vara en del av 
motståndet.  

- Förstod ni vad det innebar?  

- Jag menar förstod ni, vad det innebar? 

- Vet du om den kvällen då mamma, din 
mamma, Oline Hansine. Sine som alla 
kallade henne, riskerade sitt liv. I Razzian.  

Om de hade hittat vapnen hade ni alla 
dött, mamma, pappa, du och bröderna. 
Även systrarna hade deporterats. Och 
många där till. Spår, kopplingar och 
personliga kontakter. Gestapo fanns alltid 
runt hörnet. Skvallerspeglar smög runt, i 
gyttja som pressar sig genom gallret i 
golvbrunnarna, i gränderna upp och ned i 
skydd av det vi inte ser. 

Razzia och dörren som slås upp. Sine ser 
vapnen och hon hinner fram innan dem. 
Några sekunder blir till knappt en. Fotsteg. 
Män som vrålar och skriker. 

- Du är ensam hemma Sine. Vad fan gör 
du!  

- Gör nått! Sine! Dina barn kommer dö! 
Deras barn och deras barnbarn kommer 
aldrig att finnas. Allting hänger på dig nu 
Oline Hansine Klein och du har en sekund 
på dig.  

- Gör nått! 

Det är stunder som denna som klipskheten 
visar sig. Många gånger har vi skrattat åt 
det som hände. För du räddade alla. Du var 
allt den som vann.  

- Hur många liv räddade du inte den 
kvällen?  

Männen med sitt fula röd-svarta emblem 
och hårda stövlar. De hade kunnat vända 
på allt. Det hade kunnat vara en sådan 
razzia där sparkar som tar sönder utdelats. 
Det hade kunnat vara en kväll där 
hallstolen förlorar sina ben, fåtöljen i 

finrummet sin stoppning och byrån i 
sovrummet sina dörrar... 

Hur gömmer en det som inte går att 
gömma när det är några som letar efter 
det?  

- Jo, en sätter sig på det.  

- Haha! Att du satte dig på vapnen! Vapen 
under kjolen Sine. Vilken syn!  

- Var det i ren panik, ville du att de skulle 
gå upp i rök? Sätta sig på problemet och 
hoppas på att det försvinner.  

- Men vet du?  

Du lyckades! Hur höll du masken. Tog du 
virkningen i knät och satt med pistolerna 
samlade under kjolen, en kejsarpingivn 
som ruvandes gömmer sitt ägg från 
världen. Hur kvicktänkt och klok du var. För 
visst är det sista stället de kollar på under 
en gift kvinnas underkjol. Och du var ju 
vacker med din stora mun. Det visste du. 
Kanske männen i de stora stövlarna blev 
lite blyga av den pryda kvinnan som så fint 
satt och virkade.  

Nu är jag konstnärinna och inte 
författarinna, och jag har väldigt svårt att 
föreställa mig nazisterna i Gestapos 
beteende under razzian. Jag kan fantisera 
om, flyga över de ord de valde att välja när 
de valde att använda sina ord. Men jag får 
ingen känsla av verklighet när jag tänker på 
dem. Jag flyger för långt bort. Det lyckas 
inte i det att kunna vara något annat än 
blotta fantasier. Fast å andra sidan kanske 
det inte handlar om mitt yrkesval. Utan att 
det är svårt att se verkligheten i det som 
hänt. Om personerna förföljt personer en 
hade älskat om en hade varit där. Jag 
hoppas ni som kan ger autenticitet till 
nazisternas ord och handling i fiktionen. 
Fiktion ska vara, och aldrig försöka. 

Den kvällen var inte en kväll med en sådan 
razzia. Sine var hemma ensam. Du hade 
tagit dig till rummet där pistolerna var 
gömda i en låda ståendes på golvet. Öga 
mot öga stod du sedan med nazister med 
en Andromedas ask emellan er. I den låg 
din och alla dina barns framtid. Det var en 
kista i vilka ni alla låg begravda. De skulle	
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genomsöka hela våningen efter just det 

som låg ett steg ifrån dem. Och ett ifrån 

dig. Du sa att du hade ont i ryggen och du 

frågade om du fick sätta dig. Du fick. 

Ansökan godkänd. Bifall. Av artighet mot 

en äldre dam eller av en äldre dams 

skådespelande förmåga, vet vi ej. Men du 

satte dig ordagrant på problemet. Ett par 

tygkjolar mellan dig och döden. Och den 

farliga lådan glömdes bort då den lekte stol 

tillsammans med dig.  

Du var gift Klein. Men ditt mod visades var 

så mycket större. Kanske var det så att den 

där slaktarsonen ändå var sin mor upp i 

dagen. 

Så åter igen, det skadar inte att upprepas.  

- Jag undrar morfar, om du förstod allvaret 

i situationen?  

Fast först och främst undrar jag kanske hur 

en visar tacksamhet till någon en älskar 

som räddar andra en älskar? Om det ens 

var brukligt att visa tacksamhet för 

handlingar som ni ansåg vara handlingar 

som måste göras i en tid då de 

handlingarna verkligen behövdes. 

•  •  • 

Du var 21 och kanske helt fylld av livet som 

då sprakar intensivt eller fylld av kampen 

som då i tiden knastrade starkt. Så efter 

allt kanske du inte tänkte så mycket på din 

mor när du kom till Sverige. 

Ett litet fågelbo av dansk stolthet och med 

just stolthet lämnar Brigaden dina läppar. 

Ni var många och ni tränades. Ni 

förberedde er för att göra allt för att ta 

tillbaka Danmark. Tillbaka över sundet.  

Tur och retur med 

undervattensströmmarna, stormar och 

vågskvalpen. 

- Hur mycket hat krävs för att vilja döda i 

hämnd?  

En blandning, avskyn för judehatet, för 

dödslägren, Das Reich med det som är 

störst av allt, kärleken. Den för familjen, 

den för vännerna, den för Sorö och 

barndomens alla lekplatser. För stränderna 

och stenarna. I Danmark är de långa och 

du hade din plats, dit du cyklade alla 

gånger när du behövde vara ensam. Blicka 

ut över sjön och stilla tankarna som surrar 

för fullt i en tonårshjärna. Fast du innerst 

inne visste att han dött kanske du någon 

gång tänkte på Finger, på om han 

fortfarande fanns kvar där på andra sidan, 

där borta någonstans. Hundåren mellan 

era liv. Också bänken i parken, för den som 

för så mycket annat, under lönnträdet där 

du fick din första kyss.  

Alla minnen. De bor i oss eller snarare 

bebor oss. All kärlek för Danmark och allt 

där. Nu var du Finger och Danmark var den 

lilla Kjell. Den lilla pojken med det tjocka 

håret som blev slagen av de andra barnen. 

Barn som Finger skrämde bort med sitt 

morrande och skall när det så behövdes. 

Lilla Kjell med skrubbsår på armen, ett sår 

på benet. En pojke med tårar i ögonen, 

inte från såren efter slagen utan smärtan 

är ensamheten som svider. Finger som 

slickade dig på örat, och studsar upp och 

ned på det sättet som alltid fick dig att 

skratta. Finger som vill leka för att han vet 

att då torkas tårarna. Men när 

ensamhetens sveda spräckte medvetandet 

allt för starkt, ärrade verkligheten och 

pojken inte kunde annat än att ligga stilla i 

sin sorg. Finger var en hund och ibland ser 

hundar det människor inte ser. Finger la sig 

bredvid, stilla intill och bara andningar var 

kvar. I takt bredvid varandra strömmar 

luften. Andedräkterna bildar en 

gemenskap som sprider värmen. En 

ensamhet som delas och som bryts itu i 

mindre delar. Den blir överkomlig. 

- Nu var det din tur att vara den som 

hjälper. 

•  •  • 

Vi kan alltid fråga oss hur det var att vara 

gripen misstänkt för terrorattentat i början 

av 40-talet? Men min morfar var i det 

neutrala Sverige. Såklart att han fick binda 

kransar och förbereda alla kräftskivor, 

kanske han till och med fick ett block och 

en penna att nedteckna sina memoarer 

med. Såklart han fick göra allt det han då 
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rakt inte fick göra, när vi tror att dåtiden 

lät honom göra mer än vad den tillät. 

- Fick ni nyheter i arresten?  

Ja, ibland måste vi ställa dumma frågor 

som utgår ifrån en alldeles för god tro på 

tiden som varit och på hur det var. Jag tror 

att de ibland kallar det för nostalgi. 

- Var bitterheten som blommor i de 

kransar du aldrig fick binda till 

Malmöiterna?  

Du ville ut, du ville tillbaka. Du ville inte 

vara feg. Du skulle till Sverige för att kunna 

slå tillbaka tusenfalt. Men snopet var 

resultatet. Det var början av 40-talet och 

Das Reich hade upptäckt att den danska 

regeringen spelade dubbelt, en sorts låtsas 

lydnad signerad dansk design. Så i 

Danmark eskalerade våldet, nu fanns det 

inget att förlora. Det var massarresteringar 

och utegångsförbud. Avrättningar och 

transporterna med unket mögel mellan 

alla rader i det som har signerats. Papper 

som sedan kom att brinna efter kriget, så 

att signaturerna och dess ägda namn för 

evigt skulle förbli gömda. Men sedda av 

sanningen, det var i alla fall vad vi intalade 

oss, när de av askan doldes för rättvisan. 

Hade ni trott mig. Hade ens mina barn 

kunnat tro att mina ord jag talar är sanna 

ord, när jag själv knappt kan tro att det kan 

vara sant.  

Om jag berättat att min morfar 

internerades i ett läger i Småland. Vintern 

kring årsskiftet 1943-1944. Om dessa 

motståndsmän ifrån Danmark, om alla 

eller bara de misstänkta för attentatet på 

Forum, skickades. Här samlades de 

tillsammans med svenska kommunister 

ifrån konungarikets alla delar. För 

tvångsarbete. Där i de småländska 

skogarna. 

Det låter absurt just för att det är det.  

Sverige har liksom morfar många 

hemligheter begravda. Morfar tog med sig 

sina i graven. Sverige i hemliga arkiv under 

epitetet rikets säkerhet som i svensk anda, 

som en möbel lätt att montera, är 

synonymt med rikets anseende. 

Vi vet om ”Tysktågen”. Hemligheter som 

bubblor längs näckrosornas rötter. Släpper 

taget och singlar upp till yta för att för en 

kort sekund i en liten handling spräcka den 

tills den, ytan, kort därefter som om inget 

har hänt blir lika spänd och platt igen. 

Dessa svenska arbetsläger som jag med 

säkerhet vet om för att jag litar på min 

morfar och på hans ord. Dessa arbetsläger, 

ditt Sverige skickade motståndare till 

förbundskanslern Adolf Hitler och hans 

rike. Samt egna medborgare, vilka alla som 

av en händelse var kommunister. Är en 

sådan bubbla, en av tusentals, som inte än 

helt pärlat upp till ytan.  

Såklart fanns tacksamheten inför Sverige 

där. Att landet fanns att fly till. Nu var allt 

detta om lägret, något min morfar inte 

riktigt pratade om. Det var något som kom 

i förbigående, ibland. Kanske när minnena 

slog honom för hårt, kan jag nu i efterhand 

tänka. När en tycker sig se någon i 

ögonvrån och snabbt tittar dit för att se 

inget annat än att väsendet som var där 

försvunnit. Detta är minnen, minnena som 

kryper omkring oss. De både lurar och 

vakar över oss. När de samtidigt vill skydda 

och överfalla. Men så slog de till morfar 

och ibland i det, slapp ord och bekännelser 

ut genom sprickorna i hans fasad.  

Allt för få var gångerna när han tog mod 

att möta minnena, överkomma, genom att 

sätta sig ned och berätta. Berätta för oss 

om allt det som hände. Allt det som har 

hänt. 

Kanske vi kan förstå, att för någon som 

varit internerad i arbetsläger är det stort. 

Inte minst när den internerade tog sig till 

ett land för att bekämpa en diktatorisk 

makt som ockuperat hans land, förföljer 

hans folk och skickar vissa av hans 

landsfränder till läger söder ut på 

kontinenten. En makt som bygger 

dödsläger för att systematisk mörda 

personer de fann smutsiga. Vi visste om 

det då. Små nyheter eller rykten med 

styrkan rykten kan ha när de är sanna, 

hade sipprat ut. Morgondag lägger sig över 

Europa och visslar mörka hemligheter till 

oss. 
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Morfar förblev dansk medborgare hela sitt 

liv. Trots att den stora delen av det kom att 

levas i Sverige. Aldrig ansökte han om 

svenskt medborgarskap. Han ville helt 

enkelt inte. Han ville förbli dansk just för 

att han var det. Oavsett var han råkade bo. 

Han älskade Danmark. Inte överdrivet som 

om det hade varit en person utan på det 

sättet som en gör när en är nått eller delar 

en historia med något.  

Förvanskar jag historien nu, om jag kanske 

mistar mig och återberättar den på ett 

annat sätt än hur den var? För det kan 

också, kanske, bara ha varit så att han då 

rakt inte ville vara svensk. Och att något 

medborgarskap bör en som sig bör inneha 

och då var det danska närmast till hands 

då det redan var något han hade.  

•  •  • 

Det fanns planer för er. Andra planer än 

arbetet bland fallande snöflingor. 

Snöflingor som knuffas omkull ned från 

tallkronor när en ekorre förvirrat försöker 

förstå i vilken riktning han gömt sin 

midvintermåltid. Jag vet inte hur stora de 

var men jag skulle beskriva dem som stora. 

Även fast de kanske var små, i förhållande 

till tiden. Det tidiga 40-talet var trots allt 

de stora planernas tid. Hit och dit, upp och 

ned. Att vintern bara var en vinter gör den 

vintern inte mindre kall. 

- Fick ni sockor så att tårna inte förfrös i 

snön?  

- Var ni lediga på söndagar? Bad ni bön 

eller var det mer en betvingad 

nationalsångs-jargong. För det var väl 

fortfarande på den tiden då en i kyrkan 

bad böner för kungen? 

Jag tror inte du brydde dig om 

snarkningarna som fyllde sovsalen. Jag 

tänker att du sover lika djupt som jag 

morfar. De säger ju att vi är lika. Kanske vi 

är två om dessa Hypnopompa 

hallucinationer. De kommer ibland. Och 

namnet, inget annat än ett fånigt Jon 

Bauer troll. 

Andra blev kvar. Kommunisterna blev kvar. 

När du fick möjlighet att söka dig till 

Håtunaholm för att utbildas till polis. 

Sverige ville för allt i världen inte stöta sig 

med Tyskland, och då rakt inte genom att 

medborgarna från de ockuperade 

grannländerna som på olika sätt tagit sig 

till Sverige började utbilda sig militärt. Men 

kanske Sverige såg genom fingrarna när de 

danska och norska motståndsrörelserna 

genomtänkt började registrera sina 

utbildningar som en sorts polisutbildning. I 

vilket fall fick du inte vara där i 

Håtunaholm så värst länge då Brigaden var 

i Karlskrona. En förflyttning igen och du 

placerades där. Minst sagt krokig, var 

vägen till Karlskrona, men det har den väl i 

och för sig kanske alltid varit. 

I allt detta vill jag låta det mesta vara 

osagt. Ge det möjligheten att få sägas 

sedan, återigen, och därhän en mycket 

större förfining.  

•  •  • 

När jag var liten var jag lite smått rädd för 

morfar. Jag tror jag tyckte att han var lite 

för brysk. Mina favorithistorier då när jag 

var liten var alla de ur den grekiska 

mytologin. Än idag minns jag den exakta 

placeringen av dessa böcker i ett bibliotek i 

Stockholmsförorten Viksjö. Längst in, åt 

höger, inte ända bort till fönstret, det mot 

innergården där en Magnolia med rosa 

stänk blommar. Tre hyllor upp. Där bor de. 

Och jag tog dem med mig hem, en och en. 

Sen så åt jag upp dem.  

Ja, så kändes det som i alla fall. 

Och min morfar är trollkarlen.  

- Det visste ni inte va? 

I en annan form av lektyr jag förtärde som 

barn. Fantasiromanerna. Och om de hade 

gått och fått liv, för att börja äta mig och 

mitt liv så som jag åt dem.  

Han hade exakt samma fasthet, 

självintegritet kanske jag idag hade sagt. 

Likt trollkarlarna, fängslade inne i 

böckerna. Sådana som ser rakt igenom en. 

Ända till allt det som är på andra sidan 

huden, och barskt kan mumla något åt allt 

han just sett. Sånt ogillar de flesta barn. 
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Barn har tjockare hud än andra och bär 
masker. Det är det som gör dem så kusligt 
ogripbara. De har en inre värld som inte är 
av denna värld och deras enda uppdrag är 
att dölja den ifrån den värld de kommit till. 
En överlevnads instinkt och jag har alltid 
undrat varför barn inte spelar poker.  

Det mytomspunna oraklet. Det är utan 
tvekan min farmor. Hon från älvarnas land. 
Och så kanske ingen har omnämnt 
Tornedalen, men även det ska få sin första 
kropp. När jag läste de där böckerna som 
huserade tre hyllplan upp. De på temat 
grekisk mytologi, tyckte jag oraklet i Delfi 
hade samma meningsbyggnad som min 
farmor ibland kunde ha. Jag visste inte att 
farmor kom ifrån Tornedalen men jag var 
ganska övertygad om att Delfi minsann var 
en grannby till farmors. Det får mig att 
skratta och bara det får mig att le, tanken 
att Delfi och Lovikka är grannbyar. Helt 
självklart i en barns värld. Något blir sagt 
och det är som om orden slår knut i 
huvudet. Inte alls av komplexitet utan för 
att som om, de vill virka sig in i ens 
förståelse. En blir tyst eller säger ett 
långsamt ja. En uppehåller sig ett tag på 
detta långa a. 

•  •  • 

I staden som när den byggdes var tänkt att 
bli det svenska imperiets huvudstad men 
som idag knappt kan sättas på kartan av en 
sjundeklassare placerades min morfar. Om 
städer var yrken, hade Karlskrona utan 
tvekan varit präst. Inte ifråga om 
religiositet utan ifråga om fallande status. 
Från eget stånd till att omgivningen tittar 
lite snett.  

Jag tror du kallade mig frågvis någon gång, 
men då var frågorna av en annan art. Av 
den då en kallar någon frågvis. Du kan ta 
frågorna ur den frågvise men du kan inte 
ta den frågvise ur frågandet. 

Så ansågs du slutligen vara oskyldig och 
det tror jag faktiskt att du var. 

I Karlskrona låg de danska fartygen. De 
som fanns, de som undkommit. För i 
Danmark sänktes fartygen av de egna 
besättningarna så att de skulle bli omöjliga 

att använda av tyskarna. Vi lade fartygen 
på botten. Men om jag förstått det rätt så 
hade du inget val, inget att säga till om, om 
du ville till Karlskrona eller ej? Ord säger så 
mycket och jag försöker höra vad placerad 
och bli placerad, i allt sitt mumlande 
kommunicerar. 

Jag har ingen aning om hur infrastrukturen 
såg ut. Öresundstågen kan knappast ha 
funnits. Det är nått som är säkert. Och det 
känns skönt, hur fånigt det än låter, mitt i 
all den här osäkerheten. 

Och i vilket fall morfar, du ville ju inte 
tillbaka till Malmö. 

- nee då stannar jag hellre kvar i Smålands 
inland. 

- Och jag tänkte på dig morfar. På att din 
mor och far, Sine och Erik, en tid bott i 
Karlskrona. Det var innan du föddes. När 
storasyster Ella, hon som stannade kvar i 
Olso, nyligen börjat skolan. Som du, när du 
tvingades bort från Oslo av livets 
omständigheter.  

Elsa och Erik, två av dina andra 
storasyskon, Erik som av någon 
outgrundlig anledning, vilket du morfar 
säkert har svaret till i form av en 
humoristisk anekdot, kallades för Lasse. De 
hann också bo här innan 
omständigheterna skickade iväg familjen 
Klein, på samma sätt som de en gång 
skickats dit.  

Av en slump inackorderades du ett 
stenkast ifrån där de bott. Egentligen har 
jag ingen aning om detta, men låt oss säga 
att du dagligen stegade förbi och bara 
sällan krävdes på omvägar. Om vi gör detta 
till sanning kan vi tänka att tankarna du fick 
uppenbarade välbekanta och 
efterlängtade dofter. Att gångna 
verkligheter grott in i husen. Doften av 
mödrar som beståndsdel i tegelbrukets 
massa, viskande ur fogarna och din mors 
doft var något du inte kunde komma ifrån. 
Det kan ha varit så att någon av slaktarna 
du emellanåt fick chansen att småprata 
med mindes Erik. Mannen med den stiliga 
mustaschen. Fast du har samma hår som 
din mamma, så hade din mustasch om du	
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haft en, sett ut som din pappas. Mitt hår är 

tjockt, och det är även ditt. Men när jag 

flätar det tänker jag att varje hårfall är 

bifloder som tillsammans bildar Torneälv. 

Det är min farmors historia. 

Så nära till havet och horisontens ständiga 

vaka. Genom skenet från månar och solar 

tittar den alltid på oss beredd att möta vår 

blick när vi ser. Lättnaden i att känna sig 

hemma. Morgonpromenader i fiskmåsars 

skratt och Fisktorgets nyfångade fiskar lade 

grunden till livet du efter kriget fick leva. 

Ålarna gör piruetter i försök att slå knut på 

sig själva och fastnar innanför en åltinas 

trätänder. När vi hissar den upp ser tjäran 

till, den som bor i Blekinge ekans skrov, att 

hälsa både artigt och vänligt. Vi tonsätter 

tillvaron när vi klär den med ur tungroten 

rullande R. Ålarnas andar är en urålderlig 

koreografi, en koreografi vi här lever efter. 

•  •  • 

Att hoppet är det som lämnar människan 

sist är ibland det som får oss döda. I 

krigstider är det krig och vi får försöka att 

inte glömma vad det innebär. För många 

finns inte fiskebåtarnas räddning och för 

andra är faran allt för svår att förstå.  

”Det där, det gäller inte mig. Jag är ju bara 

en vanlig arbetare och har alltid gjort rätt 

för mig. Dessutom har vi knappt varit i 

synagogan på flera år och vi firar jul med 

både presenter och gran”. 

- Hur skulle alla förstå att allt det där inte 

spelade någon roll?  

För det här handlar om blod inte om vana. 

Ditt blod ska flöda för ditt blod är fel! Dina 

gener är äckliga och om du nu lyckats 

sminka över dina fel med arisk kristlighet 

så är det ett ännu större bevis på din 

genetiska vidrighet. Du är oäkta. Du 

beblandar dig. Du gömmer dig och du 

ljuger. Du är som en könsbytare, sådana 

som i framtiden kommer att lura män med 

sina operationer. Dina hormoner, dina 

former och din mjuka hud är falsk. Du är 

en man i kvinnokropp. En könslögnare, 

rasbytare, förrädare och skelögd. Du skall 

oskadliggöras. Lögnarna är den varigaste 

av all pest. Lömsk och farlig men vi ska 

hitta dig. Vi ska vända på varje sten, lyssna 

på renrasiga bikter, tills vi vet vart du 

gömmer dig och då ska du dö! 

Det omöjliga att älska när framtiden kom 

med flera förlåt. Du är en vacker kvinna, 

men du kan inte tvinga någon att älska 

någon den inte älskar. Ditt äckliga monster 

att du ens kan tro att kärlek kan uppstå. 

Blod är magiska ord som får oss att inte 

vilja. Jag önskar dig all lycka till och jag 

hoppas du hittar någon. Verkligen. Det är 

bara det att ”liksom du är inte riktigt min 

grej”. Det sitter i dig och du kan aldrig 

tvätta bort det. Hur många julgranar du än 

köper eller hur många operationer du än 

genomgår så är du oren. Lika barn leka 

bäst. Rent vill ha rent, och orent ska 

tvättas bort. En dag skall fasaderna skina 

rena av vit puts och gatorna ska anläggas 

för att aldrig flyttas eller förändras. 

•  •  • 

Hur skulle Kjell, min morfar. Hur skulle du 

kunna vetat att rörligheten var som av trä, 

väldigt trög. Att Sverige var stängt.  

I övrigt, i stort, vet jag inte var du gjorde, 

för vad gjorde en då i stunder av väntan, i 

stunder av frustration. Jag har faktiskt inte 

ens en aning om vad vi här och nu gör i de 

stunderna. En dramatiserad 

dokumentärserie som utger sig för att vara 

sanningen, med pansarvagnar och soldater 

som springer mellan skyttegravar, om ett 

världskrig och en vrålande karl framför bål 

av brinnande böcker. Sådant vi under lång 

tid valt att ägna vår väntan åt, eller 

Äntligen Hemma, då för den mer feminina 

sorten.  

Glaciären, glassbaren på Stortorget, där 

Karlskronaborna köar för att få sina tre 

kulor av glass. Tre kulor som egentligen är 

nio, då någon en gång missförstod 

konceptet och trodde att det var tre kulor 

av varje smak det handlade om. I vilket fall 

blev Glaciären efter det omätligt populär 

och jag tänker att i den långa kön som 

under sommarn lägger sig över torget kan 

en inte ha ött sin väntan förrän tidigast 

under 50-talets andra hälft. Jag tänker att 
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det var först då frysskåpen började komma 
på bred front. Det tillsammans med min 
bild av att 50-talet var en tid i ett 
romantiskt skimmer i vilket en slickade i sig 
glass och titulerade varandra med 
självdistans. Jag menar äter inte självaste 
monsieur Hulot, personifieringen av detta 
romantiska 50-tal, glass i 
Semestersabotören. Den undersökta 
faktan går som vanligt på tvärs emot detta 
och de mina inbillningar. Den dikterar att 
Glaciären som jag ser som en självklar del 
av Karlskroniternas identitet i självaverket 
uppkom under 90-talet.  

Herregud! Ta i trä, inte en enda association 
binder samman glass och 90-tal till en 
enhet. Glass på Ibiza, lyssnande på Leila K, 
eller vad då?  

Och nu passar min mamma på att säga att 
hon nyligen läste en artikel i vilken det stod 
att Glassiären i själva verket invigdes under 
80-talet. Jag blir bara mer och mer 
förtvivlad i min förvirring. Och kommer 
absolut inte att ändra texten. Den får vara 
kvar som ett minne av allt detta. 

Hur som helst, som liten var jag utan att 
överdriva, helt besatt av den här 
glasserian. Jag kom ihåg hur jag kunde 
studsa mig fram genom hela kön som den 
padda jag lekte att jag var. Dagar, då kön 
sträckte sig ända bort till Fredrikskyrkan, 
hindrade inte mig i min iver. Utan jag 
undrade väl bara varför kön inte ville 
sträcka sig ända bort till Tyska kyrkan.  

Jag fann Trefaldighetskyrkan suspekt, 
misstänksamt blängde jag på dess två torn 
och förstod inte varför den hette något 
med tre. ”Det är nått som inte stämmer…” 
mumlar jag medan jag tar satts för mitt 
nästa padd-skutt. Det var först efteråt som 
jag fick veta hur allt hängde ihop. Inte bara 
vad trefaldighet var utan också att kyrkan 
jag blängde misstänksamt på och trodde 
hette Trefaldighetskyrkan, den med de två 
torna. Inte alls var trefaldighetskyrkan. 
Utan att den egentligen hete 
Fredrikskyrkan. Och att 
Trefaldighetskyrkan var det officiella 
namnet på kyrkan med den stora kupolen. 
Den utan några suspekta torn. Kyrkan som 

alla benämnde Tyska kyrkan. Det är inte 
lätt för en lite människa i allt detta. Jag tror 
Tyska kyrkan (trefaldighetskyrkan) fick sitt 
smeknamn efter den stora stadsbranden 
1790. I vilken den brann ned, bara 
väggarna stod resta kvar som monument 
över brandens styrka. Församlingens 
pengar räckte nät och jämt till att resa 
kyrkan igen. Efter det var församlingen 
fattig och inga pengar fanns till att pryda 
kupolen med ett tillbörligt kors, ett i guld. 
Många hade blivit änkor och änklingar 
efter branden. Kanske vi kan säga att de 
tog saken i egna händer. När de av sina 
vigselringar dem tillsammans samlat in 
förgyllde ett kors. Ett kors som fick kröna 
kupolens topp.  

Fast min misstänksamhet mot 
Fredrikskyrkan var helt i onödan, spelade 
det nog inte någon större roll. För att då 
som nu är Tyskakyrkan fortfarande den jag 
tittar åt. Jag inbillar mig att vigselguldet 
gör att själva solen enbart är en reflektion 
av dess sorg. 

•  •  • 

I kontrast till allt det jag inte vet. Finns det 
jag vet säkert. Jag vet att morfar en kväll 
gick på dans i Karlskrona. Som om det var 
skrivet i sten. Vi vet det alldeles säkert. 
Han träffade där en, om jag får vara kallt 
ärlig, kanske ganska ful men ändå ganska 
söt tjej. Hon från Torhamn. Hon som inte 
omöjligt kanske kom ifrån en fiskarfamilj. 
Nu var bröderna bagare och fadern 
sjömanskock men det är väl lite sak samma 
när det är något i allt det som får vår jord 
att fortsätta snurra.  

Det doftar så gott när feromoner hakar tag 
och bildar nya DNA-spiraler, små stegar 
upp mot oändligheten. För vi ska veta att 
det var en annan tid, denna tid. Det var 
fortfarande i tiden då godhet inte bara var 
önskansvärt utan också väldigt attraktivt. 
Min mormor var till trots sin korta växt och 
näbbiga näsa, den attraktivaste av dem 
alla. Godheten skimrar som pärlemor och 
för den gode är det oemotståndligt. 

Trots lyckan, lekte morfar en gång ensam 
med sin hund, hunden med namnet Finger	
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och jag stod ensam och tittade mig i 

spegeln, på en gata uppkallad efter ett 

spett. Men det är genom vår ensamhet vi 

håller varandra i hand. Över tid och vi 

griper varandras händer och får den andre 

att fortsätta när den inte orkar. Du tänkte 

aldrig på mig och jag tänkte heller aldrig på 

dig där och då. Men ensamheterna förenar 

oss. De finns aldrig till för annat än för 

varandra. 
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Skulpturerna. 
 

Installation spridd över Vita Havets golv.  
Samlade, formade och manipulerade objekt. 
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Tiger δ' 
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När vi där och då, möter tigerns blick i glaskulorna vi kastat, men glömt i 

förblödandets pärlande akter. Överhör vi endera gången konversationen 

som lades mer på hjärtat än vad det gjorde på minnet. 

 

-Om nu inte, dyrbara pyramider som skapar mot stjärnornas banor utgör 

någon uttömmande förklaring till döden. Vad gör då det? 

-Sufflera orden i ananaskräm, när du spyr upp dig själv i krossade speglar 

och mortla sången till talande mellanslag. Så skall publiken domna i 

överflödet! 

-Vidgades Sextus Propertius pupiller i det där knastrande glittret, för att 

telningarna till allt det är sanningen trogen? 

-Dagen är kommen då alla och envar ser solens skuggade inversioner. För 

vem sa att ett rike kommer resas ur askan ifrån våra brända jag? Ty en dag 

skall månget vara se tigern vandra trädgårdarna längs Eufrats ständer. 

-... och allt det andra skall stenas med lapis lazuli tills glömskan blöds fram. 

 

I kör sjöng bäggedera som sirener inför drunknade sjömän "Historien får 

aldrig mer reduceras av historieskrivningen".  

Vi talar i deras skugga och hack i häl ljöd vi, att konsthistorien kommer med 

konstens lättade suckar slutligen frivilligt gå i grift. 

Hitom tiden lättade disen och de log som någon som lyckats blanda bort 

korten. Emellertid hörde vi viskningar om att natten är nära nu. Som om de 

sagt att i daggen till gryningen glömmer vi uppbådningen av döden.  
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Fotografierna. 
 

17 st. fotografier längst med väggarna i Vita Havet. 
Analogt fotografi i tryck på Habutai silke. 
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Prosaiska daktningsfotografier av det som är för viktigt för att 
hända 
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α'  

Hon som alltid krattar manegen åt andra. 

 

β' 

Om någon säger persiennernas spjälor, kan 

vi istället tänka att den just sagt 

perennernas bjällror.  

 

γ' 

Under lång tid har de sällskap vi här 

tvingats finna oss i varit väldigt dramatiska. 

Fastän vi gör vårt bästa för att det inte ska 

utveckla en fnurra på tråden mellan oss, så 

är det ofrånkomligt att då och då upptäcka 

smolk i bägaren. 

δ' 

Vi dryftade hans schatulls estetiska 

kvalitéer och nog var det allt vackert, men 

något att yvas över tyckte vi inte att det 

var. 

 
ε' 

Om du går igenom tamburen där borta så 

kan du själv se hur de sitter i vestibulen 

och rentav upptäcker sina vestibuliter. 

 
ϛ' 

Att ösa ur den kastaliska källan är inget vi 

kan överantvarda åt andra. 

 

ζ' 

Stämmer det verkligen att du lät en 

postiljon kampera i ditt finrum under din 

bortovaro? 

 

η' 

Ja, du tappar koncepterna och jag nästan 

rödglödgas av vår rådvillhet när vi står på 

Ica Maxis kolonialavdelning. 

 
θ' 

Varför ska envar alltid vara i harnesk mot 

alla? 

 
ι'  

Så tog Oppenheimer troskyldigt sin 

beryktade selfie. Inte viste väl han att 

Truman skulle tillvita honom den, vad han 

ansåg, nedsvärtande vinkeln. ”Om nu bara 

vinklar kunde stå med modd upp till 

knäna” tänkte Oppenheimer högt. 

 
ια' 

Prosan ska dofta av dyningar snarare än 

det att efterlikna tinnar och torn. 

 
ιβ' 

-Det var allt en flegmatisk diktion! 

 
ιγ' 

Och jag kan inget annat än att bli rov för 

hans otillständiga leende. 

 
ιδ' 

Antroprometrisk trägenhet är väl inte bara 

lite komprometterande?  

 
ιε' 

En garderobiär med månansiktets 

betygelser. 

 
ιϛ' 

Vi alla här är faktiskt införstådda i 

konstnärlig propedeutik så du kan sluta 

upp med att försöka konstra dig när vi 

förebrår dig för dina misstag.  

 

ιζ' 

En pietistisk gendarm spejar dristigt upp 

mot platanens krona och utber sig för att 

vara överlägsen. Men av platanens långa a, 

som även går att hitta i titan, hemställer 

sig, i blicken över blänket i kronan, 

underdånigheten. 
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Målningarna.	
	

Fyra	stycken	ett	par	målningar	på	en	av	Vita	Havets	väggar.	
Akryl	i	collageteknik.	
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Fyra mellanrum mellan flera minnen från Nice 
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Verkstitlar	i	nummerordning.	
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A'	

Min	Mors	Hår		

(enbart	representerad	som	text)	

Igår lyckades jag be ägarinnan av en 
antikbutik, en äldre dam, om att få kassan, 
när jag buren av min taffliga franska skulle 
försöka be om en påse.  Hon såg minst sagt 
en aning förvånad ut medan jag fortsatte 
med vad jag tyckte var verkligt 
pedagogiska gestikulationer. 

Och nu står jag istället ansikte mot ansikte 
med en medelålders kvinna vars lockiga 
hår påminner mig så väl om min mors. En 
kvinna som överöser mig med 
komplimanger om min franska, som om jag 
kom från Tours. Jag lyssnar halvt om halvt 
då jag lägger större delen av mitt fokus på 
att parera impulsen att trycka mitt ansikte 
mot hennes hår. Något jag så många 
gånger gjort med min mors, dels för att få 
försvinna in i och dels gömma mig i doften. 

	

B'	

Lyckliga	Gränder	

Lyckan slog ned i mig redan innan jag 
delade min glass med sommarregnet. Jag 
ville få en möjlighet att be den om lov, 
föreslå att vi tillsammans kan dansa 
gränderna hem. Jag njöt av att turen var 
min att återigen, så som många gånger 
förr, gå vilse bland kullerstenarna i Nice 
gamla stad. Aldrig har jag förstått folks 
rädsla inför att tappa bort sig. Deras 
aversion för livets gömda gåvor får mig att 
ömka dem.  

Att glasserian på hörnet varit öppen mitt i 
den regniga natten. När allt annat varit 
stängt och boulevarderna varit ovanligt 
tomma för årstiden. Det både bekräftade 
och förebådade den lycka som jag den 
natten skrattade så mycket av. 

 

Γ'	

Pojken	i	Nice	

Pojken pekade på sin byxa och sa nått på 
franska. Hon å sin sida förstod inte vad 

som hände. De två stod dolda ifrån 
världen, i en busskur nära där gatan 
gömmer sig under bron, för att sedan 
kunna fortsätta löpa bort från havet.  

Men så en liten pojke som pekar bestämt 
mot sin gylf med sin vänstra hand medan 
den högra, där fingrarna format en cirkel, 
rör sig fram och tillbaka framför hans mun. 
Hon tänkte på karparna i dammen när hon 
försökte tolka den mimik han gjorde med 
munnen.  

"Vad fan är det här? Är det just nu en liten 
pojke som ber mig ge honom en 
avsugning?" hör hon sig själv tänka. Hon 
kan inte riktigt förstå.  

Trotts att det ser ut som om hon utsätts 
för ett sexuelltrakasseri känner hon sig inte 
alls som ett offer. Speciellt inte då 
subjektet i handlingen uppenbarligen är ett 
barn. Snarare får just det faktumet henne 
att känna sig ansvarig, som om hon är 
situationens förövande subjektet. Kanske 
kan det vara så att hon varit borta ifrån 
Nice allt för länge och glömt hur det kan 
vara att ta genvägar längs de där eftersatta 
gatorna. De som gömmer sig från ljuset 
och sträcker sig inåt lands.  

Hon vill ge pojken en örfil, skrika iväg med 
dig skitunge, eller bara börja gråta och 
lyfta upp pojken i sin famn. För små pojkar 
ska inte gå runt på gatan och be folk om 
avsugningar.  

"Helvete världen nu får du fan allt ta och 
skärpa till dig!" säger hon högt för sig själv 
och till alla som kan höra och går bryskt 
där ifrån. 

	

Δ'	

Concealer	Dossieren		

(även	denna	enbart	representerad	som	text)	

Blixten slog till ifrån kameran. Det 
smattrade i morgonmörkret mellan 
glasväggarna på Arlanda flygplats. Han 
skulle flyga för första gången och han 
skulle flyga tillsammans med sin franska 
klass till Nice. Fotot som nu skickades runt, 
som var där inristat i en digital display, 
skrattade hånfullt "din äckliga bögjävel!". 



	

3	

Blixten fick hans ansikte att se så där 
glansigt och gyttjigt ut som det gör när en 
haft alldeles för mycket concealer i det. 
Det högg till, så som varje bevis över det 
som inte får avslöjas gör. Skammen är en 
riktigt tjock dossier nu. Men det viktiga är 
att den förblir hemlig. För han ska aldrig få 
veta att de vet och att det inte spelar 

någon roll för dem. Han måste skämmas. 
Han måste känna sig som en råtta som 
slickat i sig giftet och långsamt börjat 
ruttna inifrån. Driften att dra sig undan in i 
ensamheten, lida och långsamt dö. Så att 
ingen ska se och framförallt för att ingen 
annan ska bli smittad av det där äckliga 
som äter upp en inifrån.	
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