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Förord 

Det finns böcker som tycks tala till en hel generation men 
som glöms bort lika snabbt som de blivit lästa och sedan får 
finna sig i att stå och samla damm på hyllorna. Andra böcker 
kan verka smalare och ha beskedligare anspråk men skaffar sig 
undan for undan bara allt flera läsare. Gun-Britt Sundströms 
roman "Maken" är en bok av det senare slaget. När den kom 
ut första gången 1976 fick den god kritik, lanserades i bokklubb 
och nådde riktigt hyfsade upplagetal. Men vad få den gången 
anade var att denna på en gång sakliga och subtila kärleksro
man tre decennier senare skulle låta tala om sig som en riktig 
kultbok. En klassiker i ordets egentliga mening. 

Vad är det då som skapar denna romans lasting appeati 
De flesta av "Makens" läsare lär nog hålla sig med egna 

förklaringar. Själv kan jag bara redovisa mina: 
Först och främst tror jag det beror på den tidskänsla boken 

förmedlar. "Maken" är faktiskt fullkomligt impregnerad av 
den tid den skildrar. Yngre läsare lär nog finna ganska många 
detaljer som sticker ut. Som att varuhus i Stockholm heter 
Tempo och Epa; att unga män bär nylonskjortor, mockajackor 
eller går i träskor; att progressiva studenter står och "drar" 
stenciler mellan lektionerna. (När jag nu, många år senare, läser 
om boken kan jag fortfarande känna den fräna, sötkvalmiga 
lukten av färskt stenciltryck i näsborrarna.) 

Jag vill understryka att det här med tidsfärg inte är så lätt som 
man kan tro. Det är ingenting man lägger på som man lägger 
på smink. Hos Sundström växer tidsfärgen ut som en naturlig 
konsekvens av inlevelsen med huvudpersonerna och yttrar sig 
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därigenom närmast som en kvalitet hos själva stilen. Som till 
exempel när Martina reflexmässigt böjer undan huvudet litet 
när hon kramar om Gustav: detta för att inte repa kinden på 
FNL-märket han bär på jackslaget. 

Det är denna stilens följsamhet med karaktärerna som jag 
tror förklarar varför så många av dagens läsare känner igen så 
mycket i Martinas och Gustavs liv fastän det på många sätt är 
så olikt det som levs i dag. Vad läsaren känner igen är inte en 
gången tid, utan bara en annan samtid. 

Om man använder uttrycket "osminkad" i dag antyder man 
något grovt närgånget. "Maken" är osminkad på ett helt an
nat sätt. Det är en roman utan förställning. Den försöker inte 
vara något annat än den är. Men det den är det är den å andra 
sidan fullt ut. 

Det moraliska problem den ställer - hur skall man vara ett 
förhållande trogen samtidigt som man beter sig ansvarigt mot 
sig själv; rakare uttryckt: hur kan man älska utan att hyckla? 
- diskuterar den i minutiös detalj och med en sannfärdighet 
som är imponerande. Många läsare har anmärkt på Martinas 
"kaxighet", att hon vågar ta plats och mäta ut distans i rela
tionen till Gustav. Men som säkert Martina skulle ha varit 
den första att påpeka finns det något lätt nedlåtande över en 
sådan beskrivning. Varför skulle hon inte ta för sig? Det som 
gör Martina utmanande är att hon också tar sitt förhållande 
på allvar, och då inte bara förhållandet med Gustav, utan med 
alla människor. Ett förhållande i denna bok är ingenting man 
bara har, det är något man skapar. På gott och ont, som med 
allt annat man själv ar upprinnelsen till, får man finna sig i att 
dras med det också länge efter det att man anser att det borde 
vara över. 
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"Maken" är en roman om kärlek. Men den är inte som så många 
andra kärleksromaner en roman om kärlekens uttrycksformer, 
hur vi gör eller vad vi känner när vi älskar. Det är en roman 
om grunden för själva kärleken. Vad ett parskap måste bygga 
på för att förtjäna namnet - kärlek, ja visst: men också omsorg 
och medkänsla med den andre/andra, liksom förblivande tillit, 
samhörighet, vänskap eller rentav syskonskap. 

Martina återfinner hos Gustav mycket av det hon söker hos 
en man. Men inte allt, och inte jämt. Det finns stunder när 
inte bara Gustav utan själva relationen hon har till honom - det 
man med en sliten formulering brukar kalla det ett par "byggt 
upp tillsammans" - stöter bort henne: 

"Jag vill ha honom, visst vill jag, jag vill bara inte att han ska 
ha mig", säger Martina på ett ställe. 

Hur många människor med erfarenhet av så kallade varak
tiga relationer känner inte igen sig i denna formulering? Det är 
svårt att erkänna att man ibland kan ha litet svårt att tåla sin 
närmaste och att man inte jämt, i alla fall inte odelat, anser att 
de tu på död och liv alltid måste gå omkring som en. Därför 
sägs det oftast heller inte rakt ut i romaner som handlar om 
kärlek. Eller i alla fall inte i "vanliga" kärleksromaner. 

Men Martina är inte vanlig - vilken människa sedd på nära 
håll är det? Och hon skildras heller inte på ett sådant sätt att 
ljuset faller på hennes "vanligare" egenskaper - det vill säga: 
det som skulle kunna göra henne kompatibel med något slags 
genomsnitt eller norm. Här finns tror jag en annan av förkla
ringarna till varför denna bok länge förmått tilltala så många. 
Egoism och ren simpel halsstarrighet är knappast känslor som 
brukar bevärdigas inträde i en kärleksroman. I "Maken" finns 
sådana känslor i övermått - och beskrivs som en del av själva 
kärleken. Denna känslonaturalism, om man får kalla det så, 
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gör det också möjligt för läsaren identifiera sig med Martina 
och Gustav utan att för den delen känna igen sig i allt. Men 
också omvänt: att känna igen sig utan att alltid identifiera sig. 
Att som Sundström gör lyckas med båda sakerna på en gång 
är, skulle jag mena, en betydande bedrift. 

För att ingen av ovanstående skall få för sig något annat vill 
jag passa på att påpeka att "Maken" också är en snabb, kvick, 
klarsynt och stundtals oerhört rolig roman. Och fastän här 
nämns och avhandlas ett ganska stort antal av tidens i svang 
varande teser går den inte för ett ögonblick i stå och blir torr 
eller teoretisk. 

Att hålla ett sådant tempo i en helt vardaglig miljö, dessutom 
med ett förlopp som så att säga är givet redan på förhand, är inte 
så lätt som man kan tro. Det krävs en stor mängd konstgrepp 
för att få stilen att framstå som så okonstlad som Gun-Britt 
Sundström här gör. Att hon lyckas tror jag beror på att hon 
uppfinner ett särskilt språk för Gustavs och Martinas umgänge. 
Också deras samtalston blir till sist för läsaren lika personlig 
som två karaktärer. 

Steve Sem-Sandberg 



Vad ängslan skulle det icke ge anledning till om människor 
tid efter annan föllo omkull döda eller grepos av konvul-
sioner utan att någon kunde ange skälet härför. Så ingri
per kärleken i människolivet, med den inskränkningen 
att ingen blir ängslig och de älskande själva anse det som 
högsta lycka. Däremot skrattar man åt det, ty det komiska 
och det tragiska stå i oavlåtlig korrespondens. 

Gift dig och du skall ångra det; gift dig inte och du skall 
ångra det också; gift dig eller gift dig inte, du skall ångra 
båda delarna; antingen du gifter dig eller du inte gifter dig 
kommer du att ångra båda delarna. 





I 

Det ligger en lapp på mitt skrivbord: "Gustav har ringt." 
Gustav? Jag känner ingen Gustav? 
Eftersom den ligger på mitt skrivbord måste det vara mig 

Gustav har ringt till. 
Får fråga tanten när hon kommer tillbaka, om han sa vad 

det gällde. Jag hänger av mig jackan över stolsryggen och bör
jar plocka bland böckerna, städerskan har varit här eftersom 
det är fredag och oordnat mina saker som vanligt. Underst i 
traven lyckas jag hitta Pride and Prejudice, men blir stående 
med telefonlappen igen. Formuleringen irriterar mig: som om 
jag borde veta vem den där Gustav är - vilket löjligt namn 
förresten, "Gustav"? 

Jag rannsakar mitt minne. Han som antastade mig ute vid 
Blockhusudden i går, sa han vad han hette? I varje fall sa inte 
jag något namn, han kan omöjligt ha letat upp mitt telefon
nummer. 

Gustav? Jo men - killen som satt mittemot oss på Valand 
efter föreläsningen sist - kanske var det Gustav han hette? Jag 
försöker rekonstruera kvällen för att kunna gissa hans ärende: 
Cilla hade placerat sig vid samma bord som Bengt som hon 
känner från skolan, och jag bredvid, och sen kom visst den här 
andre och satte sig intill honom. Jag kan inte erinra mig hur 
han såg ut, ljus eller mörk, lång eller kort? Samtalet minns jag 
inte heller mycket av, det rörde sig väl mest kring föreläsningen, 
som det brukar vara när man sitter på det där fiket efter kvälls
undervisningen. Ute på Surbrunnsgatan stod vi och pratade 
med Bengt en stund till, sedan gick jag med Cilla som skulle 
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till tunnelbanan, och vart den här Gustav tog vägen under 
tiden vet jag inte. 

Jaha. Men nu söker han mig. Vad kan det vara fråga om? 
Skamliga avsikter förstås, tänker jag, förnöjt, och brer ut mig 

på sängen med Jane Austen. I så fall återkommer han nog. 

När telefonen ringer ute i hallen har tanten ännu inte hörts 
komma hem, jag lägger en piprensare som märke i boken och 
går ut och svarar. 

- Gustav Lindgren, presenterar han sig och undrar om jag 
minns vem han är. Visst gör jag det. Om jag har sett Godot på 
Dramaten? Det har jag inte. Om jag tänker se den? Det tänkte 
jag visserligen inte - Beckett, är han inte tråkig? - men låter 
mig övertalas då Gustav går i god för att det är det roligaste 
man kan se. 

För att fa studentrabatt måste vi inställa oss med legitimation 
vid biljettkassan båda två, kommer överens om att mötas där 
klockan fyra. 

Min cykel har punktering så jag får gå till fots och hinner 
knappt med en krigsdans innan jag måste ge mig iväg, ur små 
krigsdanssteg på vägen i stället. 

Lindarna nere på Strandvägen ser redan grönare ut än när 
jag passerade för ett par timmar sedan, det går så fort att man 
inte hinner med. Jag stannar en stund och tittar på dem, för 
att inte komma före fyra. 

Han sitter på bänken längst in i foajén och läser en tidning, 
reser sig då jag kommer in. Mycket lång och gänglig, kortklippt 
rödlätt hår, och den där bleka hyn som rödhåriga människor 
kan ha: barnsligt utseende, en skägglös yngling, men en sorts 
gubbiga kläder - hatt och rock - som gör att helhetsintrycket 
närmast blir det av femtiotalsgymnasist. 
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Och nu minns jag med ens att jag faktiskt har lagt märke 
till honom någon gång förut, på någon föreläsning tidigare 
under våren, därför att hans utseende irriterade mig: han ser 
överlägsen ut, snorkig. 

Nåja, säger jag mig hastigt, man ska inte vara fördomsfull. 
Han kanske har något att vara snorkig om, han kanske faktiskt 
är hopen överlägsen. Eller också är det bara så att naturen har 
råkat göra honom sådan till ansiktsuttryck och hållning, och 
det kan ju inte han rå för. Att han vill gå på teatern med mig 
måste under alla omständigheter tala till hans förmån. 

Vi bestämmer oss för tisdagsföreställningen och betalar våra 
biljetter. Jag tänkte mig till biblioteket sedan, han ska hem 
och bor åt det hållet, så vi får sällskap på sjuan. Lite trögt 
konverserar vi om det mest närliggande, postseminariet sist, 
studierna i allmänhet. Han är yngre än jag, har inte fyllt tjugo 
än. Läser filosofi på riktigt, och undrar hur det kommer sig att 
jag går på föreläsningarna bara för nöjes skull. 

- Det var Cilla som började locka med mig, förklarar jag. 
Hon går också och lyssnar bara för att det är intressant. 

- Är ni kurskamrater i engelska annars, eller hur var det? 
- Det heter så. Skolk-kamrater vore väl sanningen närmare 

förstås. Vi brukade sitta på Ogo vid precis samma tid varje 
vecka, sen upptäckte vi att det berodde på att det var samma 
lektioner vi skolkade från. Och att vi hade samma åsikt om 
undervisningen. 

Jag berättar om Cillas barndom i USA och mitt eget Eng
landsår och tillägger ursäktande att det bara är för att plocka 
bekväma betyg som vi läser ett så tråkigt ämne. 

- Vad gjorde du i England, jobbade au pair? 
Jag skakar på huvudet, au pair-flicka, jag! (När jag hör ordet 

hushåll osäkrar jag min revolver.) 
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- Lärde mig engelska och sådde min vildhavre. 
Spårvagnen pinglar i pausen som uppstår. 

- Vad ska du bli när du blir stor då? 
- Större än jag är tänker jag inte bli, svarar jag kort; vad har 

han med min framtid att göra, det är ett ämne som jag undviker 
att beröra ens med mig själv. 

Vagnen svänger skramlande om hörnet till Odengatan, han 
ser ut genom fönstret. 

Jag sitter och ser på hans händer. Karlhänder. De har så stora 
händer, karlar. 

Tisdag förmiddag ringer Gustav och frågar hur vi ska göra nu. 
Vada nu? Godot har ju blivit inställd p.g.a. sjukdom, står det i 
annonsen. Aj fan, det har jag inte sett. De ger något som heter 
Anatole i stället, upplyser han, "en erotisk komedi". 

Han lägger avgörandet i mina händer, jag tycker det enklaste 
verkar vara att gå ändå när vi nu har biljetter. 

Under föreställningens gång inser jag vilket missgrepp det 
var: han måste ju ha ingivits uppfattningen att jag var så ange
lägen att få gå på teater med honom att jag för den sakens skull 
var beredd att gå på vad som helst. Underlig utveckling: idén 
med teaterbesök var hans, det skulle bli på hans ansvar, och nu 
sitter jag här och skäms för pjäsen inför honom! Aldrig begriper 
man hur man hamnar i sådana situationer. 

Tröstar mig med att jag har klätt mig i min ruffiga duffel, så 
han kan åtminstone inte inbilla sig att jag gör mig till. 

Sedan står vi på Nybroplan och frågar varandra om vi vet 
någon bra krog i stan. Det gör vi inte. Se där: något har vi 
gemensamt. 
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Han föreslår mig att komma hem på te och smörgås i stället. 
Min samlade människokännedom säger mig att detta är killen 
som menar te och smörgås när han säger te och smörgås och 
så tar vi sjuan igen. 

Han bor på Bragevägen, en avsides liten gata bakom Jarla-
plan, kvarter som jag aldrig har varit i. Det är föräldrahemmet 
uppenbarligen, men ingen av familjen är inne, jag passar på att 
se mig om medan han donar i köket. På väggen i vardagsrum
met hänger någon sorts ikon, och biblioteket tyder på att de 
är religiösa. Han också? Det skulle kunna förklara varför han 
ser så onormalt städad ut. Stort bibliotek förresten, en hel vägg 
med hyllor. SofFgrupp och piano med släktfotografier på. Ungt 
brudpar - syskon? - och Gustav i studentmössa förstås. 

Hans eget rum har fönster åt bakgården, men han dukar i 
vardagsrummet. Och vi dricker te och vi äter smörgås och vi 
konverserar, mödosamt. Jag frågar om bröllopsfotot: jo, det är 
brorsan, Erik, han är ingenjör och bor i Västerås numera. Inte 
för att frågan engagerar mig men för att något säga frågar jag 
vad han själv tänker bli. 

- Jag tänkte läsa litteraturhistoria efter filosofin, svarar han 
försiktigt. 

-Jaså lärare. 
- Inte om det kan undvikas, men det kan det kanske inte. 
- Inte med de ämnena. För att undgå det krävs det att 

man åstadkommer en fullkomligt omöjlig kombination. Som 
min. 

- Har du något mer än engelska? 
- Först läste jag nordisk fornkunskap ett tag. Jag hade sett 

en film om utgrävningar på Öland och det verkade så trevligt 
med ett jobb där man fick vara utomhus. 

Han skrattar som avsett, och jag tillägger att det ganska fort 
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gick upp för mig att det inte är det arkeologer gör, att vad de 
gör är att sitta i små skrubbar och katalogisera. 

Sedan blir det tyst en lång stund, ända tills han säger. 

- Vad tyst du är. 
Det är jag väl inte ensam om i så fall, jag gör verkligen mitt 

bästa för att konversera, och förresten kan jag använda min 
tid bättre. 

- Mer te, undrar han, jag säger tack det smakade bra men 
jag ska nog - . 

Just när jag är på väg kommer föräldrarna hem och Gustav 
presenterar oss i tamburen. De hälsar vänligt och intresserat 
och ser ut som jaså det är det här som är Martina. Jag försöker 
se ut som att det är det visst inte, det vill säga inte den de tror 
att det är om det är så att de tror något; fast det är svårt att se 
ut så komplicerade dementier, det blir nog mest en allmänt 
surmulen min. 

Han följer mig hem trots mina invändningar. Som om jag 
skulle behöva eskorteras för att det är sent! Ända till porten 
följer han mig. 

Visserligen, ja visserligen skulle jag ha skrikit om han hade 
försökt kyssa mig. Men strängt taget är det ju lika illa att han 
står hundögd en meter ifrån mig och vill göra det men inte 
kommer sig för. 

Så jag skriker för det i stället, hela vägen uppför mina fyra 
trappor. 

* 

- Sa du Gustav? säger Cilla. 
Jag nickar. 
- Heter han så? 
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- Inte nog med det, han är sån också, säger jag dystert och 
stjäl en av Cillas cigarretter. En verklig Gustav-typ om jag 
nånsin har sett en. 

Hon räcker mig tåligt tändaren. 
-Jaha ja. So the bell tolls for you. 
- Vem har sagt det! ropar jag. Det är han som är på den 

linjen, inte jag! 
- Vilken linje är du på då? 
- Man kan väl gå på teater nån gång så där. Bara umgås 

menar jag, man kan väl behöva bredda sitt umgänge lite. 
Cilla ser ut som om hon har hört sånt förr, och det har hon. 

Senast i höstas bevittnade hon mina svårigheter att "göra slut" 
med en umgängesvän som jag inte alls visste mig ha gjort någon 
början med; det är något man glider in i det där, smygande och 
försåtligt, och på något vis inträffar aldrig det rätta ögonblicket 
att klargöra sin inställning: Kära du, du måste förstå att jag 
känner ingenting för dig på d e t sättet men vi kan väl vara vän
ner ändå - det är bara i gammaldags romaner som de någonsin 
får tillfälle att komma med sådana där deklarationer. 

- Akta dig, Martina. Du vet väl att alla pojkar bara vill en 
sak. 

- Jadå, men nu när jag vet att jag inte vill det kan jag bättre 
vara på min vakt. Jag har kommit till insikt förstår du: om 
att man inte behöver para ihop sig, det kanske till och med är 
bättre att leva ensam. 

Cilla säger ingenting, hon bara ser ut. Men jag menar det 
verkligen, även om insikten ännu förundrar mig själv. Så länge 
som man har levt i föreställningen att när man blev stor skulle 
man gifta sig och få barn, så många långa svåra år som det 
var ens vilda och heta och enda åstundan att hitta någon att 
göra det med. När man så äntligen blev tillräckligt stor och 
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en sådan någon anmälde sig, då upptäckte man ju att det inte 
alls var det man ville. Och först trodde man att det bara var 
fel någon man hade fatt tag i, men att hela idén var fel, det är 
min färskaste livsinsikt. 

Samtidigt tycks den jämnåriga generationen män ha gått 
motsatt väg, så att det nu är det enda de tänker på, att bli 
gifta. I varje fall har det i alla relationer jag har sett omkring 
mig varit karlen som har tjatat fram förlovning eller vigsel eller 
sammanflyttning. Antagligen skulle man kunna konstruera 
vidlyftiga teorier om den socioekonomiska bakgrunden till 
detta, om man hade tid. 

Jag måste iväg, stjäl med mig Cillas sista cigarrett då jag 
reser mig. 

- Ska till sjuan på Bostock. 
- Med maken? jävlas Cilla. 
- Med Gustav, säger jag värdigt; vi är bara vänner. 
- Han också? 
Det var förstås själva den ömma punkten det. Det gäller att 

komma ihåg sig och inte ge honom ett lillfinger. 

Jag kommer i rätt god tid men Gustav är redan där, vi tit
tar på bilderna utanför. Han har sett Viridiana förut och 
fnissar igenkännande, jag måste nästan lägga handen över 
mun på honom för att hindra honom från att berätta alla 
poängerna. 

En trevlig liten bio är det, med hårda träbänkar och paus för 
rullbyte mitt i föreställningen. Och en märklig film, om den 
självuppoffrande människokärlekens fiasko, jag kan knappt 
minnas när jag senast var så tagen av en film. Men Gustav, 
han fnissar mest. 

Just när publiken andas ut efter att den drogade novisen inte 
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blivit våldtagen av sin galne onkel upptäcker jag att Gustav 
trevar i mitt knä efter min hand. 

Vad ska jag göra? Sticka den bakom ryggen? Ge honom en 
örfil, skratta ut honom, inleda en klargörande deklaration: Käre 
Gustav, du måste förstå... 

Inte hinner man tänka så långt. Det enda man hinner är 
att få hjärtklappning. Och så sitter vi där och håller varandra 
i hand. Med hjärtklappning. 

Det hjälper naturligtvis inte att jag sedan tar ett hastigt 
avsked och cyklar min väg. Ett ögonblicks svaghet, och äkten
skapskontraktet är så gott som beseglat. 

Nej säger jag, nej, jag vill inte. "We will have no more mar
riage. Jag ska aldrig se honom mer. 

* 

Allt större skaror har dragits till filosofifbreläsningarna under 
terminens lopp, många som egentligen läser något annat men 
dras dit av ren fascination, mängder av löst folk alltifrån språk
studenter till teknologer. 

En kväll när det har handlat om Kierkegaard och "språnget 
mot förnuftet" cyklar jag fel på vägen hem, vaknar först av att 
jag på väg in i Karlaplansrondellen inte vet vart jag ska. Nej, 
sådant händer inte efter föreläsningar i fonetik eller hållfast
hetslära, något sådant har aldrig hänt mig förr. 

Alltjämt är det dock inte större hopar än att den familiaritet 
som kan finnas på en liten institution består; efter kvällsun
dervisningen går lärare och lärjungar på lokal tillsammans. 
Det sista postseminariet sitter vi på Old Bowler, en alldeles 
osannolik pub som ser ut som en järnvägshall. Jag sitter där 
och ser mig om och älskar vad jag ser: galna idealister med 
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skägg och brinnande blickar så långt ögat når, pacifister, socia
lister, existentialister, vegetarianer - vid ena änden av bordet 
talar de om Indiens svältande millioner, vid andra änden om 
Luthers fbrsoningslära, och någonstans däremellan kommer 
Vietnam in. Mittemot mig är läraren upptagen av en fråga 
som gossen bredvid har ställt till honom: om det finns något i 
det västerländska kulturarvet som inte finns på annat håll och 
som han menar vara värt att bevara; han svarar med att tala 
om begreppet "personlighet", individen som unik och något 
utöver en del av kollektivet. 

Jag älskar dem, tänker jag - finner jag att jag tänker där jag 
sitter: jag älskar alla människor. Något sådant har aldrig hänt 
mig förr. 

* 

På sommarlovet tycker jag inte man ska plugga, på sommar
lovet ska man läsa för nöjes skull. Jag stoppar ner engelska 
språkhistorien i en pappkartong som jag deponerar i tantens 
garderob, i resväskan packar jag Enten eller och Ethics and 
Language; eftersom jag inte tänker ta betyg i filosofi är det per 
definition nöjesläsning. Roliga ämnen ska man inte fördärva 
genom brödläsande, då smyger bara det krassa nyttotänkan
det in och man börjar räkna sidor och undra vad man måste 
komma ihåg. 

Jag måste förstås tänka på min försörjning också. Cilla ska 
stå på Tempo och sälja underkläder, men jag tycker man ska 
vara utomhus på sommarlovet. Av gammalt har jag ett gott 
förhållande till kyrkogårdsförvaltningen där hemma, och det 
är enklare att resa hem och återuppta det än att försöka inleda 
ett nytt med Stockholms. 
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Posten blir eftersänd. På telefonhyllan finner jag en morgon 
en försändelse med min egen handstil, antar att det är lappen 
om den där boken jag har beställt interurbant från Lund och 
svär en ramsa på temat dags att komma nu, innan jag upptäcker 
att det inte alls är en biblioteksblankett utan ett brev och inte 
skrivet av mig utan av Gustav Lindgren. 

Han är i Paris och berättar att han äntligen har återsett den 
kvinna som är hans stora kärlek: Athena från Olympia, en 
metoprelief från Zeustemplet som finns på Louvren. 

Han har nog sett Pimpernel Smith för många gånger, tänker 
jag och gömmer det i skrivbordslådan. Grafologisk vidskepelse 
lider jag inte av och ämnar inte räkna honom som någon tvil
lingsjäl bara för att han har fräckheten att ha en handstil så lik 
min att det lurade mig själv. 

Men det kommer mer post. Ett vykort, och ett brev till, och 
veckan därpå ännu ett. Det är kultiverade och välformulerade 
brev, jodå; det jag har emot dem har att göra med deras relation 
till mig. Det märks på varenda rad att den som skrev uppfattade 
mig som adressat, mottagare, tilltalsobjekt. Ja - hur i all sin 
dar ska man annars bära sig åt för att skriva brev då? Men jag 
menar: breven är ställda till En kvinna, i skrivandets ögonblick 
var han uppfylld av tanken på sig själv såsom Skrivande till En 
kvinna. Jag läser det naturligtvis inte utan fåfäng förtjusning 
men jag har bestämt mig för att jag inte har något att svara på 
den sortens tilltal. 

Redan i första brevet bifogade han sin hotelladress. Jag skri
ver inte, jag ägnar mig aktivt och koncentrerat åt att inte skriva, 
mer eftertryckligt ju fler försändelser jag mottar. Jag försöker 
passa brevbärarens tider så att inte familjen ska få se för mycket 
av min post och bli nyfiken, men när jag börjar på kyrkogår
den stämmer inte mina rasttider, och så en eftermiddag ligger 
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där ett kuvert på telefonhyllan igen med franskt frimärke och 
avsändaren prydligt utskriven. 

- En kurskamrat, muttrar jag när mor förfrågar sig. 

* 

Efter min brevkampanj (min kampanj av uteblivna brev) tog 
jag för givet att Gustav inte skulle höras av mer. Tvärtom: så 
snart han återvänt från utlandet tar han reda på mitt telefon
nummer av hyrestanten, och en lunchrast, bäst som jag sitter 
med min filmjölk och serierna i Länstidningen, ringer Gustav 
och frågar: 

- Varför har du inte skrivit till mig? 
Att jag energiskt har ägnat mig åt icke-skrivande för att bli 

av med honom, det kan man ju inte stå och säga; vore man 
inte för blödig för det så är man i alla fall för väluppfostrad. 
Så jag säger att jag har varit så upptagen, haft så mycket annat 
att tänka på. 

Han fnyser i luren. 
- Vad skulle du kunna ha haft att tänka på. 
Det var det värsta jag hört. "Vad kan du ha att bry ditt lilla 

lockiga huvud med" - va! 
- Jag jobbar faktiskt, säger jag med min minst väluppfost-

rade röst. 
Han befinner sig på familjens sommarställe i skärgården 

nu, och sen ska han ut och segla, meddelar han, men under 
helgen ska han in till stan och tycker att jag ska komma dit och 
träffa honom. Jag har ingenstans att bo i stan, förklarar jag, 
rummet på Grevgatan hyr jag inte under sommarmånaderna. 
Gustav tycker att jag kan göra en stadstur bara för en dag. Jag 
talar om "tågtider" som jag tycker är ett respektingivande ord, 
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framställer en stadsresa som ett utomordentligt omständligt 
och krävande foretag, något som man inte tar itu med utan 
tvingande nödvändighet, och tycker att han borde begripa 
att han inte utgör en sådan. Han ger inte med sig förrän jag 
föreslår att jag ska höra av mig själv när jag har flyttat tillbaka 
för höstterminen. 

Det var en bra lösning, mycket tillfreds lägger jag på luren: 
nu är initiativet hos mig. Jag kan ringa om jag skulle få lust 
eller också låta bli, det får ge sig så småningom. Lättad återgår 
jag till att kratta gravar. 

* 

Men män är outgrundliga. Fattar han ingenting eller vägrar 
han bara att låtsas om det? Inte mer än en vecka har jag varit i 
stan när tanten ropar från telefonen: 

- Martina! Det är en herre som vill tala med dig. 
Herre, det finns bara en i min bekantskapskrets som skulle 

kunna låta som en herre. Jag svarar brådskat och kort, som om 
jag blivit ryckt från något mycket viktigt och är otålig att få 
återvända till det: 

-Ja? 
- Hej, det är Gustav. Jag ville bara höra om du har fått det 

där programmet om teach-inet nästa helg? 
- Jodå, det var snällt att du skickade det, tack så mycket. 
- Har du tänkt gå dit? 
- Jag har nog inte tid att sitta där hela tiden men någon gång 

tittar jag säkert in. 
- Så vi kanske ses, tillägger jag. 
Han uppfattar att det är en avskedsfras. 
I själva verket har jag läst igenom programmet noggrant och 
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prickat in vad jag vill höra, men principen lör det behöver jag ju 
inte avslöja för honom: jag kryssar för föredragen och ger mig 
håltimme under debatterna. Paneldebatter är det tråkigaste jag 
vet, deltagarna blir bara polemiska och aggressiva och man går 
därifrån inte en bit klokare än man kom dit, men föredrag är 
en annan sak, det kan man lära sig något av, och mitt behov 
av att lära mig är obegränsat. 

Den effektivaste formen för kunskapsinhämtning är förstås 
att läsa, men någon gång är det ju roligt att se folk också. Det är 
ett brokigt myller i Folkets hus, kaffeservering och försäljning 
av böcker och Vietnambulletiner utanför salen där programmet 
pågår. 

Vid det laget har mitt förhållande till Gustav inträtt i det 
angenämaste tänkbara stadium: det har äntligen gått upp för 
honom att det inte är något förhållande, så nu håller han sig 
på avstånd och det är bara en sån där intressant Spänning 
mellan oss. 

- Du måtte vara en avvikande minoritet, säger Cilla när jag 
beskriver den. 

- Skulle inte du uppskatta att vara föremål för ett avstånds
svärmeri kanske -smickrande och till intet förpliktande. Det är 
väl inget abnormt, att tycka det är trevligt att det finns någon i 
rummet som lägger märke till när man kommer och går. 

- Du måtte lägga märke till när han kommer och går också, 
eftersom du så väl vet vad han lägger märke till. 

Jo, det förstås. Särskilt lägger jag märke till honom på sön
dagförmiddagen då han kommer i jeans och polotröja och 
plötsligt ser ut som folk. (Kavajkostym med pressveck gör mig 
impotent, men jeans är tilltalande nästan vem som än är i 
dem.) 

Och ju mer jag lägger märke till, desto mer undrande blir jag. 
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Han yttrar sig aldrig i de allmänna diskussionerna, men han 
skrattar mycket. Jag menar skrattar. Åt det som sägs. Under 
den partipolitiska debatten då en socialdemokrat pratar om 
u-hjälp och enprocentsmål fnissar Gustav så att jag blir generad, 
och arg: Vada, som om det skulle angå mig att han sitter och 
flinar! 

Jag lämnar partipanelen åt dess öde, hämtar min jacka i 
garderoben och är på väg nerför trappan då Gustav närmar sig. 
De är några stycken som ska ut och äta middag, upplyser han 
och frågar om jag. Jovisst, gärna. Det där med middag tycker 
jag visserligen är en borgerlig fördom, att man ska äta jämt och 
samt, men gå på lokal tycker jag om. 

Och så är det förstås så att envetenheten i hans uppvaktning 
har börjat väcka min nyfikenhet. Han kan inte vara så dum 
att han inte har begripit att jag försöker avvisa honom, i övrigt 
verkar han ju klyftig. Alltså måste det vara så att han anser 
att jag är dum som gör det, att han vet bättre. Och kan han 
övertyga mig om det så — låt se! 

Vi går till Old Bowler, Bengt och ett par andra från filosofin 
och en flicka till. Pratar om teach-inet, och Gustav säger unge
fär vad jag tänker, att det var föredragen som var behållningen. 
Han imiterar talarna, ganska skickligt, fast jag tycker det är 
lite opassande. 

Det blir vin till maten, och tills det blir dags att bryta upp 
har jag blivit så välvilligt inställd till hela världen och så söm
nigt ansvarslös att jag glömmer bort hur trevligt det var att ha 
Gustav på avstånd - lagom spänningsskapande avstånd - och 
låter honom eskortera mig till fyran. När vagnen kommer stiger 
han också på, och jag tycker visserligen det är fånigt när han 
inte alls bor åt det hållet, men det är ju hans sak. 

Från min hållplats går vi långsamt genom folktomma kvar-
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ter. Natten är klar, augustimånen full som ett ägg, jag menar 
gul som ett ägg och full, och himlen, det man ser av den mellan 
hustaken, prickig av stjärnor. Jag pekar ut Orion med bältet 
för honom, om stjärnor vet han ingenting. Han lägger armen 
om mina axlar, jag lutar mig mot honom och hoppas sömnigt 
att han inte ska missförstå det: Bara för den här gången, mind 
you, tänker jag. (Det är inte sånt man kan säga högt, fast det 
vore bra om man kunde.) 

Vid porten får han hålla min väska medan jag letar i fickorna 
efter nyckeln. När jag har hittat den och räcker ut handen efter 
väskan tar han mig i famn och vi kysser varandra. Det är en god 
kyss. Ovanför är det stjärnor, alldeles prickigt av stjärnor. 

Väskan är emellan oss, jag tar den och låser upp porten och 

säger godnatt. 
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"Flyttningsbestyr", det låter ju rart. Som "julstök" ungefär. 
Helvetet på jorden är vad det är. När Harriet erbjöd mig att 
dela rivningslägenheten på Frejgatan som hon har fått genom 
studentförmedlingen sa jag ja utan ett ögonblicks tvekan; först 
vid flyttningen inser jag hur bra jag har haft det i mitt inack
orderingsrum. Egendomslöshet: frihet från egendom! Andras 
möbler, andras tavlor och mattor, ingenting man behövde bry 
sig om. 

Harriets lägenhet är omöblerad så när som på tre gröna 
ölbackar som någon har lämnat efter sig, så nu blir det att 
skaffa fram säng och skrivbord och bokhyllor, och packa ner 
porslin och packa upp porslin och ta mått för gardiner och 
montera rullgardiner och få böckerna på plats, o nedstörtad 
i det timliga är man. Beställa elabonnemang måste vi också 
- inte visste jag att man abonnerar på elektricitet och vatten, det 
trodde jag bara fanns - och beställa telefon och komma överens 
om räkningarnas fördelning, och få hem ved till kakelugnen 
och fotogen till varmvinden... Bestyren tornar upp sig utan 
ände. 

Men när det praktiska eländet en gång är över har jag väl 
vunnit på bytet ändå. Läget är bättre, uppe vid Vanadislunden: 
närmare institutionen och biblioteket och kårhuset och allting, 
och mer oberoende blir jag förstås. Våra hushåll ämnar vi inte 
blanda ihop, både Harriet och jag är av naturen så måna om 
vår integritet att vi av ren försiktighet antagligen kommer att 
umgås mindre nu när vi bor vägg i vägg än någonsin sedan vi 
lärde känna varandra i folkskolan. När vi tar en paus i inred-
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ningsmödorna med ett parti schack väljer vi att sitta i köket 
- fast det är kanske mindre för att undvika inkräktande på 
varandras område än för att det är det enda rum där det finns 
bord och stolar. 

Jag reser mig för att hämta något att dricka medan Harriet 
tänker över sitt drag, just då ringer det på dörren - bud från 
blomsteraffären, till mig? 

Förskräckt tar jag in paketet i mitt rum och vecklar upp 
papperet, tänker inte en röd ros, inte en röd ros, vad som helst 
utom en röd ros, och vecklar fram en röd ros. Jag lomar ut i 
köket och letar efter något att sätta den i, påstår på Harriets 
förfrågan att det är en namnsdagsuppvaktning, fast hon bör 
veta lika bra som jag att jag inte heter Justus. 

Något, slår det mig, måste dock ha hänt med mig. Förr i 
världen skulle jag inte ha smusslat undan saken så, som en 
medbrottsling. Jag skulle ha stämt upp ett märggenomträng-
ande skratt, sprungit ut och ropat Vad tror du Gustav har hittat 
på nu! 

Jag måtte ha blivit gammal och mogen och tolerant. Jodå, 
jag försöker sätta mig in i att det är något dom går omkring och 
föreställer sig, det där med röda rosor, att en karl tycker tanken 
är vacker: Han själv såsom Givande Ros till Kvinna. 

Det är klart man måste förstå dem också. Vad jag inte kan 
förstå är bara varför de ger dem till m i g. Jag vet inte vad man 
gör med uppvaktning. Jag vet inte hur man ska bete sig som 
kultföremål. 

När jag apterar blomman i en ölflaska upptäcker jag ett kort 
också. "Pred. 7:27" står det överst. Nå det var en mer originell 
variant - kurtis medelst bibelspråk, det har jag aldrig varit 
med om. Jag undrar vad som står i Pred. 7:27 men har ingen 
bibel till hands. 
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Därunder ber han att jag ska komma och hjälpa honom 
med synpunkter på uppsatsen han jobbar med: "Ingen av dem 
jag hittills försökt mitt utkast på har begripit den. Om inte du 
heller gör det får jag skriva en annan. Kan du komma upp vid 
sjutiden?" 

Det där "komma upp" irriterar mig som överdrivet familjärt, 
men i övrigt är det alldeles för smickrande för att kunna mot
stås. Jag, ha synpunkter, på hans, filosofiuppsats! Som ingen 
annan begriper! 

Vi har inte fått telefon än, jag går ner till tobaksaffären och 
ringer och säger att kanske vid åttatiden, möjligen. 

Det är bara ett par kvarter dit, men jag tar omvägen kring 
biblioteket för att slå upp i en referensbibel. Predikaren var 
det, sju tjugosju: 

Då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon 
som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och 
armar som bojor. Den som täckes Gud kan undkomma henne, 
men syndaren bliver hennes fånge. 

Tankfull cyklar jag vidare mot Bragevägen. 
Kanske skulle jag enklast kunna klargöra min inställning 

genom att skicka ett svar i form av något annat passande citat. 
We will have no mo marriage, alluderar det inte på något bibel
ställe det också? Men var vet jag inte. 

Och förresten tyder ju hans eget citatval på att han vet vad 
han ger sig in på och gör det på egen risk. 

Just som jag kommer fram börjar det regna, jag parkerar mot 
husväggen och räddar mig in i porten. Gustav öppnar själv när 
jag ringer på och visar mig in i sitt rum. 
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Det kommer över mig en sådan känsla av trivsel när jag 
stiger in i rummet. Trivsel, eller vad ska jag säga, frid? Tunga 
gammaldags möbler, inget ljus i taket men varmt gult sken 
från en lampa på skrivbordet. Dämpad musik från en liten 
grammofon som står på golvet, Bessie Smith (satt han och 
lyssnade på den eller la han på den nu för att göra trivselstäm
ning?). Det är så ombonat, så gult och ombonat och fönstret 
med mörkret utanför. Jag kurar ihop bland ett dussintal 
mjuka kuddar på den stora sängen, han skruvar ett papper 
ur skrivmaskinen, knäpper av musiken, slår sig ner i länstolen 
bredvid lampan och börjar läsa för mig. Om idéläran hos 
Aristoteles, det vill säga hans omvandling av platonismen, 
om form och materia och om förändring som övergång från 
möjlighet till verklighet... 

Jag försöker lyssna, jag anstränger mig verkligen att lyssna 
och förstå, men jag har alltid svårt att följa med i högläsning, 
och när den läsande dessutom interfolierar framställningen 
med självironiska kommentarer blir det omöjligt. Min upp
märksamhet dras åt alla håll i rummet, det är så mycket att 
se och ta in: 

Kakelugnen med blanka luckor. Lampans gula ljus. Tavlan, 
en Chagallreproduktion? Krucifixet över bokhyllan. Regn
dropparna mot fönsterblecket. Klockan som slår i Engelbrekt: 
två, tre, fyra - åtta. 

- Eller vad säger du? 
Jag försöker samla mig, försöker hitta den röda tråden, men 

det är för svårt, han läser som den som vet vad det handlar om, 
inte som för en oinvigd. 

Ljusgrå skjorta uppknäppt i halsen, blå jeans. Livrem. 
Gosse, tänker jag. "Gosse". Gossekropp innanför. 
- Det går nog bättre om jag läser själv, säger jag försiktigt. 
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Han räcker mig pappren och sätter sig bredvid mig på sängen. 
På det viset går det inte bättre att läsa uppsats. 

Jag vandrar fram och tillbaka över golvet i mitt alltjämt flytt-
röriga rum, fram och tillbaka mellan fönstret och bokhyllan. 
Vad är det här? Hormoner? Drifter, djuriska drifter, jag? 

Det är förvirrande. Förälskad har jag naturligtvis som alla 
andra varit oupphörligt sen tolvårsåldern, förälskelse är mig 
välbekant i alla former: alla utom den. Det sexuella, det var 
något som skulle så vara - men att man kunde vilja det själv, 
det har jag aldrig erfarit. Är det sant som dom säger då, att det 
är något som kommer med åldern? Eller beror det bara på att 
Gustav är den förste jag haft att göra med som har gett mig 
tillfälle att få idén själv, utan att bli förekommen? Och varför 
gör han det i så fall? Varför förför han mig inte? Vad är han 
ute efter? 

Om det faktiskt var så att det var goda råd han ville ha den 
här gången så vände han sig uppenbarligen till fel person. Jag 
har fått låna med uppsatsen hem och läst den uppmärksamt 
två gånger och tycker mig nu förstå den ganska väl, men några 
synpunkter på den kan jag inte komma på, allra minst några 
nyttiga invändningar. 

- Jaså du, säger Cilla, du har blivit kär. 
- Vem har sagt det! ropar jag. Jag har blivit kåt sa jag, det är 

något helt annat, och i mitt fall mycket intressantare. 
- Säger du det, säger Cilla. 

* 
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- Han är väl inte kommunist den där Gustav? säger far. 
Angår det mig vad han är, ser jag ut som - ska man inte 

kunna komma hem på helgbesök utan att bli utfrågad om sina 
kurskamraters eventuella politiska sympatier. Jag gnager kon
centrerat på mitt fläskkotlettsben, men det är faktiskt alldeles 
avätet. 

- Vada kommunist. 
Det säger jag inte bara för att avfärda ämnet utan för att jag 

är rätt osäker på vad kommunist egentligen är, men det lät så 
bryskt att jag tycker jag måste snygga till det lite och tillägger 
flyktigt: 

- Socialist är han väl, nån sorts. 
Då börjar mor också, de sätter igång den vanliga ramsan om 

alla de här "intellektuella" som gör propaganda för socialism 
och åsiktsförtryck, tills jag kreverar: 

- Men snälla ni, socialdemokrati ska väl i alla fall vara en 
sorts socialism det också - och avbryter mig förargad över att 
ha låtit mig luras in i diskussionen. Tänk om någon hörde 
mig: sitta vid middagsbordet och gräla om politik med sina 
gamla föräldrar - en långhårig liten tjej knappt torr bakom 
öronen kantänka som har varit i huvudstaden och fått idéer 
- nej det är en situation som jag inte skulle vilja bli tagen på 
bar gärning i. 

I synnerhet som jag är så osäker på det hela att jag inte kan 
reda ut begreppen ens för mig själv. Åsiktsförtryck? Hurså? 
Gustav, kommunist? 

Inte för att just det angår mig, men begreppen skulle jag 
behöva få utredda för mig. 

* 
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När jag kommer ut på Odengatan efter att ha tenterat finner 
jag Gustav på institutionens trappa. Har han väntat på mig? 
Jag hälsar avvaktande, han tror väl inte att det år något mellan 
oss? 

Han hade själv en tentamen i går och tycker vi ska fira, 
föreslår lunch på den gamla ångbåten som ligger för ankar som 
restaurang vid Skeppsbron. 

- Hur ska vi komma dit då, frågar jag motsträvigt - folk 
väntar sig alltid att man ska överge sin cykel hur som helst och 
gå och ställa sig på hållplatser med dem, som om livet inte vore 
för dyrbart för att man ska förslösa det med att stå och vänta 
på transportmedel. 

- Sveavägen, Hamngatan, Strömbron? föreslår han och pla
cerar sin portfölj på pakethållaren till cykeln bredvid min. 

- Kan du cykla! 
Min häpnad är oförställd, min glädje också. 
Han fnyser - "kan cykla" - och låter förstå att han inte har 

gjort annat i hela sitt liv, långt innan jag blev cyklist i den här 
stan. 

- Ja då så. 
Han svänger benet över ramen som man gör på herrcyklar 

och kastar sig ut i högerfilen, jag får trampa fort för att hinna 
med. 

Vi äter lunch med stort smörgåsbord på före detta ångfartyget 
Norrtelje, sitter vid fönstret med utsikt över Strömmen och äter 
sillsallad och talar om samlagsteknik. Om ordet samlagsteknik 
vill säga. Gustav har vid sitt studium av Aristoteles funnit att 
det är alldeles galet att tala om teknik i sammanhanget: 

- Techne är den kunskap som gäller poiesis, verksamheter som 
går ut på att framställa någonting, att bygga hus till exempel. 
Men verksamheter som är självändamål, praxis, regleras av 
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fronesh. Att spela flöjt är Aristoteles' exempel på praxis. 
- Och samlag är mer som att spela flöjt menar du? 
- Ja , är det inte? 
Jag tänker. 
- Men i det fall då man är ute efter att göra barn, då är det 

alltså egentligt att tala om samlagsteknik? 
- Om man så vill, men det är ju inte så det används. Som 

det används i Expressen och dagligt tal tycks ju verksamheten 
betraktas som underordnad ändamålet att framställa orgasm. 
Ett medel för det, och inte något som är meningsfullt i övrigt. 
Fronesis finns det inte ens ett ord för på svenska, typiskt nog. 

Jag är gruvligt imponerad. 
- Du läser honom väl inte på grekiska i alla fall? 
- Nåja, i Loeb-utgåvan med parallelltext på engelska. Där 

återges det med prudence. 
Gruvligt imponerad, och ganska nyfiken på hur dessa ovan

liga insikter skulle kunna ta sig ut i praktiken. I praxis alltså. 

På kvällsseminariet talar en gästföreläsare från Uppsala över 
ett detaljproblem i logisk formalisering som inte lyckas fånga 
mitt intresse. När Gustav från andra sidan bordet makar över 
sitt kollegieblock med en fråga om jag vill gå med och fika 
efteråt, skriver jag "O K. Har du lika tråkigt som jag?" Blocket 
återkommer med ett kryss mitt på sidan. Rutigt papper, så 
förutseende. Med blicken rutinerat riktad mot svarta tavlan, 
som om jag skrev av formeln för ekvivalensen, ritar jag en ring 
intill. 

Vårt tredje parti luffarschack, sedan vi vunnit var sitt, är 
oavgjort när föreläsaren slutar. Det är fler som beger sig till 
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kafé Valand, men vi sätter oss för oss själva bakom en plast-
växtplantering en bit längre in i lokalen. Vi beställer varsin 
dammsugare, som de billigaste bakelserna gemenligen kallas 
(avlånga gröna med chokladöverdrag i ändarna), och börjar 
prata om Kierkegaardfbreläsningarna förra terminen. Om den 
estetiska personligheten som lever oansvarigt allt efter hur det 
passar honom och bara jagar "upplevelser", och om den etiska 
som Väljer och ger sitt liv en moralisk mening, och på detta 
plastkafé vid Surbrunnsgatan, medan TV-apparaten väsnas i 
sitt hörn, upptäcker jag att vi kan ju prata med varandra. Vi 
talar samma språk och vi förstår vad vi säger. Det förundrar 
mig: varför har jag inte upptäckt det förut? 

- Det beror på att du är så fördomsfull, förklarar Gustav. 
- Hur kan man leva om man inte förenklar tillvaron med lite 

skyddande fördomar? Då skulle man ju bli alldeles tillintetgjord 
av livets mångfald. 

- Det kan hända, men du har fel fördomar. Du har en massa 
dumma komplex i fråga om vad som är "borgerligt" till exem
pel. Du bryr dig om hur folk ser ut, som om kläder skulle ha 
någon betydelse. 

Kanske är det det som har förblindat mig. Nu nedlägger 
jag i varje fall mina förutfattade meningar och börjar om från 
början. Gustav, vem är det? 

Religiös är han, men konfessionellt alldeles promiskuös: går i 
vilka kyrkor som helst, tycks läsa predikoturerna som man läser 
bioannonserna och går till katolikerna och kväkarna och Rose-
niuskyrkan och jag vet inte vad, fanns det en moské med en god 
fbrkunnare skulle han säkert gå i den också. Jag har aldrig sett 
något sådant, de religiösa som fanns i skolan till exempel var 
helt samfundspräglade, var någon baptist så var det baptist han 
var och hade inget att skaffa med kyrkliga gymnasiefbreningen 
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som var så kyrklig så det kallades "högkyrklig". 
Det är inte bara det som är förvirrande, han har över huvud 

taget samma egenartade distans till sin religion som till sin 
politiska inställning och driver glatt med sina egna idoler. Sina 
favoritpredikanter imiterar han lika respektlöst som han här
mar universitetslärarna. Dostojevskij citerar han med förtjusta 
gapflabb. 

Politiskt intresserad säger han sig inte ha varit så länge, bara 
sen han började läsa filosofi, och Vietnam förstås. Hans socia
lism tycks i grunden vara samma idé som hans kristendom, 
nånting med kärlek helt enkelt. (Helt enkelt!) 

Jag förklarar att det är åt det hållet som jag själv letar efter 
en ideologi, var nyss på biblioteket och lånade Socialismens 
historia av någon som heter Beer och verkar förtroendeingi
vande - kommunist är han nog inte - , men det är ett ovant 
håll för min del. Den författare som jag har läst lika mycket 
som Gustav har läst Dostojevskij är Sandemose; och då älskar 
man inte människorna. Tvärtom. Men när jag faller in i den 
attityden, när föraktfulla glosor om vanliga människor slinker 
ur mig, då tillrättavisar han mig, och jag tar rättelse, tills jag 
glömmer mig nästa gång. 

Kan man lära sig att älska systematiskt? 
Vi talar samma språk, vi förstår vad vi*säger, men vi är inte 

alltid överens. När vi kommer in på den kärlek som kallas den 
stora är vi inte överens. Jag talar om integritet och värdighet 
och interaktion mellan jämlika parter, om nödvändigheten av 
att hålla på sig. Gustav talar om självutgivelse. 

- Den som vill bevara sitt liv ska mista det, citerar han, men 
den som mister sitt liv för min skull han ska bevara det -psyche 
står det, det betyder väl snarare "sig själv". 

- Den som mister sig själv för hans skull ja, men det betyder 
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ju inte för andra människors skull, i varje fall inte bara för en 
annans. 

- Varför inte. 
- Jaså? Ja, i så fall. 
Sig själv? Uppge sig själv? Inte längre vara helt och hållet 

och enbart Martina: förlora och förlösas, förändras - är det 
möjligt? 

- Nå, det där är ju i alla fall bara metafysik. Allt det här 
dom kallar kärlek, det är ju bara en sorts påhitt, metafysiska 
överbyggnader på de fysiska realiteterna. 

- Det är klart det är överbyggnader, svarar Gustav lugnt. 
Hur kan du leva utan metafysik om du inte ens kan leva utan 
fördomar? Kärlek är ett metafysiskt påhitt som man väljer eller 
inte väljer. 

Han ser svärmiskt på mig över bordet med de urdruckna 
kaffekopparna, och till min förvåning känner jag inte lust att 
springa min väg utan har snarast en känsla av att det hans blick 
speglar är min. 

Då frågar han abrupt: 
- Varför skrev du inte till mig i somras? 
Den här gången måste jag svara, och den här gången går det 

också, fast med möda: 
- För att jag, inte ville, att du, skulle tro, att vi var, tillsam

mans. 
Jag suckar djupt efter att ha fått det sagt, och tillägger det 

ömmaste jag förmår: 
- Om jag ville vara tillsammans med någon skulle jag vilja 

vara tillsammans med dig. 
Han frågar inte varför jag inte vill vara tillsammans, så jag får 

inte tillfälle att utveckla det, han bara skrattar, och fiket stänger 
så vi måste gå. Men när vi leder cyklarna över Sveavägen, leder 
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dem för att kunna gå hand i hand, då börjar han retas: 
- Är du inte rädd att jag ska inbilla mig nånting nu då? 
Och när jag har låst cykeln och väntar på att han ska kyssa 

mig i porten - (med spelad oro): 
- Men tänk på grannarna, dom kan ju få föreställningen -
Jag stönar, hur många gånger ska jag nu behöva äta upp 

det där? 
Han ser på mig och skakar på huvudet, uttrycker sin förvå

ning över att han har fastnat för just mig. 
- Jag menar, du är inte särskilt sympatisk eller nånting. 
Han säger det i lätt ton, men utan att för ögonblicket fun

dera närmare över det förnimmer jag att det är en märklig 
replik. Det låter så säreget hoppingivande, "du är inte särskilt 
sympatisk". 

* 

Till lördagkvällen hade jag tänkt inbjuda några gamla bekanta 
till mitt nya hem, men Gustav ska ut till skärgården och frågar 
om jag vill följa med, och det slår mig att jag är väldigt trött på 
mina gamla bekanta egentligen. Det är väl inte passande att vi 
stannar över natten förstås, framkastar han, jag utgår från att 
han skämtar och svarar att jag har ingen annan än mig själv 
att passa. Så glesa som förbindelserna är så här års skulle det ju 
annars bara bli att fara ut och vända. 

Ut med bussen från Jarlaplan på lördag morgon, tillbaka 
med båten från Hummelmora på söndag kväll, det blir väl bra, 
tycker jag efter att ha studerat hans turlistor. 

Gustavs föräldrar tycker inte alls det blir bra. De låter oss inte 
fara om vi inte har förkläde med oss, meddelar han i telefon 
på fredagen, så nu har han vidtalat sin bror också, och för 
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övrigt undrade de om jag har berättat för mina föräldrar om 
utflykten. 

Jag blir så förskräckt så jag far hicka. Mina föräldrar? För
kläde? Gustavs bror som inte ens bor i Stockholm, ska han få 
lov att resa hela vägen bara för —. 

Är det jag eller någon annan som är tokig? Har jag levt för 
länge i freakkretsar där man har vänt upp och ner på gängse 
fördomar så att jag alldeles har tappat begreppet om vad som 
går för sig i det borgerliga umgänget - eller har jag bara råkat 
trampa in i en enklav av överlevande artonhundratalsetikett? 

Vad är det de tror? Jag är vuxen och ensamstående och 
självförsörjande (på statligt lån visserligen), jag disponerar en 
lägenhet där det står oss fritt att vältra oss i last och liderlighet 
dagarna i ända om vi skulle vilja, inte behöver vi fara till landet 
för det? 

- Vi struntar i det, säger jag, jag låter hellre bli att åka om 
det ska vara en sån affär. 

Gustav säger äsch föräldrar, som om det inte var något att 
fästa sig vid, och förstår inte hur illa berörd jag är. Jag känner 
mig som om jag var hundra år och hade varit med om allting 
och gick omkring och gav mig ut för att inte ha varit det - jag 
menar, hela den här apparaten, soni för att skydda den lilla 
familjeflickans oskuld och goda rykte - när det nu händelsevis 
inte är något att skydda. Och är det Gustavs det gäller så är 
det ännu värre, som om jag skulle ha haft för avsikt att våldta 
honom så fort vi kom avsides. 

- Jag känner mig som en dålig flicka. Jag år en dålig flicka 
om folk anser att jag är det, för det har ingen annan betydelse, 
en dålig flicka är något man anses vara. 

- 1 så fall är jag en dålig pojke, säger han glatt. 
- Det är du inte alls! Du är en så ohyggligt präktig pojke 
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att dina föräldrar är fullkomligt desorienterade och tror att 
man inte kan åka till landet över en veckända utan att våldta 
varann och för övrigt är det inte alls detsamma för det finns 
inga dåliga pojkar som är så dåliga att de är lika dåliga som 
en dålig flicka det vet du lika bra som jag och låt föralldel inte 
mig dra ner dig i dyn. 

Gustav skrattar, jag betonar att jag inte ser något komiskt 
alls i situationen. 

I sista minuten far hans bror förhinder, men då anses det tyd
ligen för sent att hindra oss. För min del har jag hur som helst 
tvått mina händer och förklarat att jag följer med bara under 
förutsättning att jag slipper bli indragen i familjekonflikter, 
sånt får han klara själv. 

Jag är glad att vi kom i väg ändå. Vi lämnar bakom oss en 
stad som är vanställd av valpropaganda, idiotiska affischer på 
varenda vägg. Dess bättre är vi inte röstberättigade ännu och 
kan lämna det hela bakom oss utan samvetsförebråelser. Det 
tar drygt två timmar att komma till Gustavs ö, att komma ända 
fram vill säga: vi får åka buss och färja och buss igen, och sedan 
återstår ett par kilometer att gå till fots. 

Bara några få bofasta finns kvar, småbrukare och folkpensio
närer, resten av gårdarna har blivit fritidsställen och de flesta vi 
passerar verkar tillbommade för säsongen. Klar kylig luft. Skog. 
Lönnar i septemberprakt och tallar med höga kronor, träd, jag 
blir alldeles andaktsfull av att gå under träd. 

Vägarna blir smalare efter hand, till sist bara en stig, då är vi 
inne på ägorna. Husen är två, ett större och vinterbonat uppe på 
bergskrönet, ett mindre nedanför som är en ombyggd sjöbod, 
och där är Havet. Måsar som skriker. (Tärnor, säger Gustav, 
men jag tycker "måsar" låter bättre.) Vi står på bryggan och 
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solen gör blänk i vattnet och vi andas. 
Men Gustav vill ha mat. Han gör eld i spisen i stora huset och 

går för att hugga mera ved, lämnande mig att sätta på potatis 
och steka korv. Jag frågar mig varför inte jag kan hugga ved, 
men får svarslös stanna där jag är och leta fram kokkärlen ur 
skåpen och maten ur kassarna. 

När vi har röjt undan efter måltiden går vi ut och inspekterar 
ägorna. Gustavs förfäder har varit skärbönder i generationer, 
och alla sin barndoms sommarlov har han tillbragt här. Han 
visar mig klätterträd och utsiktsstenar och viken där man 
byggde städer i sanden, och jag försöker se med hans ögon 
fast jag vet att det är omöjligt: bara genom analogi kan man 
förstå sådant, bara genom analogi med hur man ser sin egen 
barndoms träd och stenar. 

I mörkningen när det blir kyligare går vi in och eldar brasa, 
läser en stund, dricker te och dåsar i stugvärmen tills det inte 
längre går att undkomma den fråga som nu har tornat upp sig 
till ett kolossalt problem: Var ska vi sova? Jag har inte velat ta 
upp ämnet själv för att inte trampa in i nya konstigheter, men 
nu är jag så sömnig att jag gör vad som helst för en säng var 
som helst, och när han frågar om min. åsikt säger jag att det 
är väl praktiskast att vi lägger oss i det här rummet båda två, 
där det är varmt. 

Han gör inga invändningar förrän vi redan är i säng; när 
vi har fördelat filtarna och blåst ut fotogenlampan på det lilla 
bordet mellan sängarna och krupit ner i dem och stökandet av 
sängkläder har tystnat, då suckar han i mörkret. 

- Det här dygnet kommer att förändra mitt liv. Aldrig mer 
kommer jag att vara densamme. Jag kommer att vara gråhårig 
i morgon bitti, eller kanske grönhårig snarare, du ska få se om 
jag inte är grönhårig i morgon. 
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- Vada, vad menar du! 
Jag sätter mig oroligt upp, för tanken att ha förändrat någons 

liv tilltalar mig inte ett dugg. 
Han svarar inte, och jag bävar för vidden av mina miss

grepp - är han lika etikettsbunden som sina föräldrar i själva 
verket? 

- Menar du, frågar jag uppjagat, att du aldrig har sovit i 
samma rum som en tjej förr? 

Han suckar. 
- 1 så fall kan det ju vara på tiden att den dagen kommer i 

ditt liv också. 
- Jadå, men jag hade inte tänkt mig att ha ett bart huggande 

svärd emellan den dagen. 
- Ett bart huggande svärd? Hur har det kommit hit, inte är 

det mitt i varje fall. 
- Ska jag komma och kasta mig över dig då? 
- Rör du mig så skriker jag, säger jag och drar filten över 

öronen. 
Han sträcker armen över gången som skiljer sängarna och 

lägger handen intill min kind. Jag lyfter på huvudet igen: 
- Jag för min del har sovit i samma säng som karlar utan att 

någon blev grönhårig av det. 
- Jag menar då inte mina älskare, tillägger jag för tydlighets 

skull, jag menar att jag har legat i samma säng som en karl utan 
att ligga med honom och utan att någon la sig i det. 

- Inte han som låg i den heller? 
- Försöker du vara rolig? I varje fall behövdes det inte några 

himla svärd för att vi inte skulle kasta oss över varandra. 
- Konstiga kretsar du måtte ha umgåtts i. 
- Det är du som är konstig. Varför skulle man inte kunna 

sova tillsammans i anständighet när man kan göra en massa 
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andra saker tillsammans i anständighet? 
Han suckar igen. Jag gäspar oemotståndligt. 
- Kan vi inte ajournera diskussionen? 
- Sov du, säger han och knäpper händerna under nacken, 

sov du om du kan. 
Jag skakar kudden till rätta och intar sovställning med 

armarna om den. 
- Om du har något emot arrangemanget kunde du ju ha sagt 

det från början, mumlar jag vänd mot väggen. 
Undrar om det i själva verket är så att han trodde att jag 

tänkte förföra honom, eller om han trodde att jag trodde att 
han tänkte, eller om han är sårad för att jag inte tänkt något 
alls, men är för djuriskt sömnig för att säga någonting mer över 
huvud taget, och somnar brutalt ifrån honom. 

När jag vaknar är rummet tomt. Solen lyser, jag klär mig och 
går ner till stranden för att se på morgonen och vädra av mig 
olustkänslorna i vinden. Jag känner mig så hjälplös som ett 
barn inför denna sexualdramatik. Upptäcka att man går om
kring och förorsakar ödesdigra händelser utan att ha avsett det 
eller ens lagt märke till det - ser mig plötsligt som någon sorts 
monstruös kombination av femme fatale och enfant terrible, 
och vill hem. Mina instinkter säger åt mig att fly från detta 
fortast möjligt, försvinna, hem till mig själv där jag får vara 
som jag är och ingen lägger sig i. 

Han håller på att ösa en roddbåt som ligger förtöjd längst ut 
vid bryggan. Det är sol över vattnet, solblått septembervatten, 
jag sätter mig på en sten i strandkanten. Han rör sig därute i 
båten, rullar ihop en lina, kastar i land årorna och durkarna 
- vinterförberedelser. När han får se mig nickar han godmor
gon och visar uppåt huset: Finns kaffe om du vill ha. 
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Sedan fortsätter han att ordna med båten, vänder ryggen 
åt mig och öser med skopa, vattnet stänker och glittrar i mot
ljuset. 

Jag längtar efter honom. Han vänder ryggen åt mig och 
jag längtar efter honom. Jag har gjort honom illa och vill bli 
tröstad. 

Mot eftermiddagen mulnar det, jag går en promenad i lätt 
duggregn efter lunchen medan Gustav lägger sig att sova - fick 
inte en blund i ögonen under natten påstår han. Men han sover 
inte nu heller: när jag kommer tillbaka och försiktigt öppnar 
dörren flyttar han sig på sängen för att jag ska komma och 
lägga mig intill honom. 

Så ligger vi tillsammans bara, utan att prata, invävda i varand
ras kroppsvärme, och helst skulle jag inte ägna ett ord mer åt 
nattens löjliga missförstånd. Men på det viset blir aldrig några 
missförstånd utredda. Jag tar trevande upp ämnet igen, frågar 
om det är så att han har fått en sexualfientlig uppfostran i den 
där miljön han är uppväxt i. 

-Tvärtom, svarar han, det är en vulgärföreställning att 
kristna skulle vara sexualfientliga, det är sekulariseringen som 
har nedvärderat erotiken. 

Jag ställer mig tvivlande till den historieskrivningen, men 
han menar att det tvärtom är folk med normalsvensk uppfost
ran som betraktar sex som en sorts snuskigt njutningsmedel: 

- Jag för min del är i alla fall uppväxt i den motsatta andan, 
att könsumgänge är ett sätt att prisa Skaparen. 

- Du menar att när vi ligger här och håller om varandra 
skulle det vara en sorts gudstjänst? 

- En liten husandakt på söndageftermiddan - har du något 
emot det? 
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- Jag vet inte riktigt, sexualfientligt kan man ju inte påstå 
att det verkar, men inte bidrar det precis till att avdramatisera 
saken heller. Inte gör det relationen mindre komplicerad att ha 
en okänd tredje part inblandad i den? 

Vi ligger tysta en stund, men brasan i spisen måste underhål
las, han krånglar sig upp och lägger på fler vedklabbar. 

- Hade du väntat att jag skulle försöka förföra dig i går? 
frågar han. 

- Nej. Fast det skulle inte direkt ha förvånat mig, det skulle 
det inte. 

- Skulle du ha låtit dig förföras? 
- Vem tar du mig för. 
Det förefaller att lugna honom men också resa nya frågor, 

så jag förtydligar: 
- Inte här och nu, vi känner ju knappt varann. (Men någon 

gång, om tusen år eller så menar jag, när vi har känt varandra 
i tusen år.) 

- Kan vi inte lära känna varann? 
- Är det inte det vi håller på med? 
Han vänder sig om där han sitter på huk vid spisen och tittar 

på mig, säger ingenting utan bara tittar, kisar med ögonen för 
röken; eller om det är som han skrattar. 
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3 

Nytt bud från blomsterhandeln: det jag vecklar fram ur pap
peren den här gången är en ovanligt ful liten kaktus i minimal 
kruka. 

- Se där, säger Harriet, nu börjar visst presenterna bli lite 
mer adekvata. 

- Inte sant, nu börjar vi komma någon vart. Jag har talat om 
för honom hur jag känner för röda rosor. 

Röda rosor som är så banala att de inte säger någonting, en 
fras sliten till meningslöshet som Jagälskardig. Den stickiga 
lilla kaktusen som jag ömt placerar på fönsterbrädet är långt 
uttrycksfullare. 

Ett kort medföljer också, "Matt. 5:35" står det på det. Jag har 
hämtat min konfirmationsbibel hemifrån, den tycks behövas 
om det här ska fortsätta, och kan slå upp: 

ej heller må du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett 
enda hår vare sig vitt eller svart. 

Det måtte finnas en vers för varje behov och tillfälle i den 
boken. Jag förmodar att den här ska antyda en försonlig inställ
ning, sedan han upptäckt att han trots allt förblev lika rödhårig 
som förut. Det lugnar mig: jag vill inte att någon människa ska 
få gröna hår för min skull. 

- Är ni tillsammans nu då? frågar Harriet. Jag måste medge 
att det ser så ut. Vi träfFas mer eller mindre dagligen, vi går 
på bio och teater och umgås i varandras hem. Vi går hand i 
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hand på promenadvägarna i Hagaparken och pratar om vart 
vi skulle vilja fara på bröllopsresa och vad våra barn skulle 
få heta och hur vi skulle inreda vårt hem - han talar om att 
snickra en säng, en stor säng, säger han, det är egentligen det 
enda vi behöver, och jag ser upp på honom som om det var det 
vackraste jag någonsin hört. 

Gustav har redan för länge sedan bestämt sig för att det är 
mig han ska gifta sig med. Jag måste medge att det ser så ut, 
att det förefaller som om det är det som är meningen. Vad som 
hindrar mig från att medge att det är Gustav jag ska gifta mig 
med är bara att jag just hade kommit fram till den allvarliga 
övertygelsen att jag inte ska gifta mig alls. 

Antagligen är det så att familjebildningsdriften är en form 
av naturlig försvarsmekanism hos människor, en sån där som 
organismen är utrustad med till självförsvar. Den inträder när 
man blir förälskad, eftersom förälskelse är ett sjukdomstill
stånd, en inflammation som rubbar de naturliga funktionerna. 
För att bota den och återställa jämvikten åtföljs den av en känsla 
som säger Jag-vill-vara-tillsammans-med-honom-ALLTID. 
När man ger efter för den och inrättar sig därefter elimineras 
förälskelsen och man blir som vanligt. Ytterst tjänar naturligt
vis alltsammans till att naturen ska få sin vilja fram med en 
så att man fortplantar sig (i känslan Jag-tycker-så-mycket-om-
honom-att-jag-vill-göra-fler-av-honom). 

Men man har ju en hjärna också. Och med den kan man ju 
räkna ut att även om det känns som om jag vill vara tillsam
mans med honom alltid och föda honom tjugo barn, så är det 
bara som det känns just nu och inget att ta fasta på. Jag vet att 
jag vill vara ensam också, ofta, mer än som vore möjligt om 
vi bodde ihop. (Att inte tala om sedan vi fått tjugo barn.) Om 
man alltså tar till hjälp den hjärna man har, då behöver man 
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inte gå på så lättgenomskådade inresekretoriska anslag mot 
ens oberoende. 

När jag använder mitt förnuft kan jag för övrigt inte alls inse 
varför man just ska bo tillsammans. Varför ska man äta tillsam
mans och sova tillsammans när det finns så mycket roligare 
saker man kan göra tillsammans? 

Men jag låter inte förnuftet hindra mig från att leka med 
tanken och att gemensamt med Gustav fördjupa mig i dess 
möjligheter där vi som alla andra går hand i hand på prome
nadvägarna längs Brunnsviken. Vi pratar om Kierkegaard och 
hur man ger sitt liv en etisk mening: att realism detAlmene, 
det är just att göra som alla andra det: gifta sig och få ett jobb, 
försörja sin familj och vara en god samhällsmedborgare. 

- Vill du realisera det allmänna med mig? friar Gustav. 
Det är kanske inte precis vad jag hade tänkt mig som livets 

mening. Han frågar vad jag då hade tänkt mig, och det vet 
jag ju inte så noga förstås. Men att man skulle uträtta något 
väsentligare, göra en insats på något vis? Sedan skrattar jag när 
jag erinrar mig vad Sandemose säger om den saken: 

Faens t0v med kvinner- store og betydningsfulle kvinner som 
ikke vil hensUpe sitt liv med å skrelle poteter. De vil ha en 
oppgave, de vilgjere en innsats, de vil gå ut til menneskene. 
Når de har innvigd oss grundig i dette, går de til en annenfor 
å skrelle hans poteter. 

- Vad som än händer, lovar jag, så ska jag aldrig gå till en an
nan för att skala hans potatis. Nog för att jag är tramsig, men 
inte till den grad. 

Men Gustav säger att det är precis det som är livets mening. 
Att skala potatis. Att det är vardagen som är meningen, de små 
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nära tingen, de enklaste och närmaste relationerna. 
Och så demonstrerar han det med att gå raka vägen hem 

till mitt kök och laga lunch. Han är mer förfaren i sådant än 
jag, båda hans föräldrar är yrkesarbetande och han har sedan 
späd ålder fått klara sig själv. Jag har förresten aldrig sett en 
människa äta så mycket: två lagade mål om dan, med förrätt 
och efterrätt — själv brukar jag i stort sett ta mig en smörgås 
när jag kommer att tänka på det. Gustav fröjdar sig åt hur fet 
jag ska bli om han får råda. 

- Är det något fel på min nuvarande figur, frågar jag, och 
han svarar att jo, man skär sig ju på dina höftkammar. 

- Ju mer av dig desto bättre, säger han och visar med hän
derna hur lite jag är att ta i. 

Och när han lägger upp det på det sättet, blir det ju svårt att 
finna invändningar. 

Sleep with, den eufemismen har jag alltid skrattat åt. Det går 
upp för mig att "ligga med" är lika ekivåkt (det vill säga tvety
digt). Vi gör ju inte annat. I timmar ligger vi med varandra på 
soffan i mitt rum, och termen börjar te sig inte bara mångtydig 
utan vag. I de ordlösa gränsområdena (det finns ju inga ord 
som man kan använda: bara fula som hångel eller fåniga som 
kurtis eller kliniska som petting) suddar vi pådefinitionen av 
vad det egentligen är att ligga med varandra, därhän att vad 
som är kvar inom den blir nästan ointressant. I jämförelse, me
nar jag, med det som vi manipulerar åt oss utanför definitionen 
och som visar sig övermåttan märkligt redan det. 

Jag berättar för honom hur jag en gång under en färd med 
sjuans spårvagn lade märke till hans händer, undrar om det 
kan ha varit en föraning, fast jag annars var så aningslös på 
den tiden? Det tror han gärna. 
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Och jag berättar hur förvirrad jag blev första gången över 
att bli kåt på honom, hur jag satt och såg på hans kläder när 
han läste för mig och tänkte på vad de utestängde mig från, en 
tankebana som ingen annan mans kläder lett mig in på; det 
är en berättelse som han åhör med ohöljd förtjusning, han ler 
sitt största leende och säger generöst Den är din. 

Det är mycket som med ens går upp för mig. Plötsligt för
står jag de metafysiska poeterna som aldrig har intresserat mig 
speciellt förut: O my America, my new-found-land och allt det 
där - upptäckarspänningen och erövringslyckan, lusten att 
plantera flaggor. Stoltheten över att vara en som far röra sig 
på privata vägar, stängda för obehöriga: något som är mitt 
innanför hans livrem. How blest am I in this discovering Thee 
- jo sannerligen om det inte ligger något i det: man blir rent 
andaktsfull. 

Hur länge vi ska avstå från den sista gränsöverskridningen 
är oklart. Gustav har för sig att man ska vara gift, men det är 
ju också en definitionsfråga, han är inte alldeles främmande 
för idén att man i en Högre, mer Egentlig mening blir gift just 
genom att ligga med varandra. 

För min del har jag bara för mig att man ska känna varandra 
först, och därtill att man ska ha gjort vad som står i ens makt 
för att inte få oplanerade barn. Endera dan ska jag ringa stu
dentgynekologen och beställa tid för att få p-piller. 

- Ä r det lång väntetid? frågar Gustav. 
- Tusen år, så det blir precis lagom. 

* 

Idem velie, idem nolle, det är den sanna vänskapen enligt 
Cicero: att vilja detsamma och ovilja detsamma. Ja, och att 
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beundra detsamma och förakta detsamma, det är grunden för 
samhörighet. På bio till exempel, att gripas och att fnysa på 
samma ställen. Att vara på bio med någon som fnyser när man 
själv sitter gastkramad är utomordentligt störande både för 
filmupplevelsen och vänskapen; ännu värre är det med någon 
som sitter hänförd av något man själv bara ser pekoral i. 

Gustavs och min biosmak är så likartad att vi inte ens behö
ver kommunicera med blickar eller handtryckningar, man hör 
på varandras andning att man är överens. 

Nåja, säger Gustav, där förskönar du väl verkligheten en 
smula: inte begrep du varför jag skrattade åt Viridiana. Nej, det 
var då det, nu har jag ju lärt mig att det är hans sätt att uttrycka 
uppskattning. Under Virginia Woolf skrattar jag också av för
färad hänförelse, det är en film som vi minns länge efteråt. När 
vi har varit och sett Bergmans Persona, om Skådespelerskan 
Som Slutade Tala, uttrycker vi våra känslor med att rycka på 
axlarna. Det är uttrycksfullt nog, finns inte mer att säga om 
den saken. Jag rycker på axlarna så ihållande för att markera 
hur ofantligt lite mer det finns att säga om saken att Gustav 
varnar: Bli inte som hon i filmen bara för det, och då blir jag 
förstås som hon i filmen, skrider bort i min tillknäppthet och 
säger inget mer alls, och under sådan lek tar vi oss hemåt från 
Eriksberg över kvällsmörka gator. 

Ni ser tvåiga ut, säger Cilla. Så det är så man känner sig när 
man ser ut så? Hade aldrig trott att jag skulle uppleva det. Inte 
halv, inte alls så där som i Symposion, där Aristofanes talar om 
hur människorna ursprungligen var klotformiga men sedan 
klövs mitt itu av Zeus och först i kärleken återförenas (jag har 
alltid sett dem för mig som krocketklot: med en kulört rand 
runtom i skarven). Gustav är inte min andra hälft, han är min 
andra hela, jag visste bara inte att det fanns en till. Att vara 
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single framstår för mig som naturtillståndet, och ändå känner 
jag mig nu som om vi hör ihop - helt enkelt och oerhört alltså: 
hophörig. 

Som syskon eller lekkamrater, så känns det när vi nojsar oss 
hem över gatorna från Eriksberg. 

Ibland slås jag av oro för att Gustav bara är något som jag har 
hittat på: Är det kanske inte för bra för att vara sant? 

Det finns fler iakttagelser som pekar i den riktningen: Vi 
Ai misstänkt lika. 

* 

Hur dyra är inte stjärnbilderna. 
En stjärndröm i veckan 
och fattigdomen lägger sig i drivor 
till och med runt vattenhämtaren. 
Hur billiga är inte gråsparvarna. 
Solen lyser och de lever 
och vet sig ingen annan råd... 

Det är Gustav som läser i telefon, klockan är halv åtta. 
Harriet jobbar på posten för tillfallet och försvinner ut i 

ottan, jag sover hela förmiddagen om inget väcker mig och jag 
har sagt att han gärna får ringa tidigt så att jag kommer upp. 
Nu har han hittat på att läsa några verser Vennberg för mig varje 
gång, det är hans favoritpoet och det trevligaste sätt att vakna 
han kan tänka ut. Jag begriper inte ett ord och undrar om det 
skulle gå bättre ens i mindre omornat tillstånd. 

Men omtanken uppskattar jag förstås, liksom när han 
kommer hit och lagar mat, en annan vana han har etablerat. 
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Det förvånar mig själv att det stör mig så lite att ha honom 
omkring mig, annars brukar jag känna behov av ensamhet 
mycket oftare. Det måste bero på att jag mer än med någon 
annan människa jag känt, inte ens Harriet undantagen, kan 
vara mig själv i hans sällskap. Eftersom han redan från början 
saknat respekt för mig behöver jag inte göra mig till. Jag gör 
mig inte trevligare än jag är, vi kan tiga tillsammans eller sitta 
och läsa tillsammans och det är ingen ansträngning. 

Så mycket tid som möjligt tillbringar vi på utflykt: när 
vädret är hyggligt och vi inte har någon alltför obligatorisk 
undervisning tar vi cyklar och böcker och kaffetermos och en 
filt att ligga på och söker oss till öar och uddar med ostörda 
grässlänter och sjöutsikt - Skeppsholmen, Långholmen, Djur
gården. Längst ute vid Hundudden kan man till exempel slå 
sig ner i lä bakom ett litet grönmålat lotshus, där kommer inte 
en människa förbi en vanlig vardag. Eller man kan sitta på en 
parksoffa ovanför Riddarholmsparterren och titta på båtarna 
nere på fjärden och trafiken långt borta, och folk intill reser sig 
och går in någonstans när lunchtimmen är slut, och ideligen 
överfalls man av medvetandet om det oerhörda privilegiet i att 
vara student och få gå lös hur man vill dygnet om. Ett välsignat 
undantagstillstånd, hur länge kan det bestå? 

Kungsholmen utforskar vi också i dess okända vrår, cyklar 
längs Hornsbergs strand så långt det går att komma, finner 
en restaurang som heter Lyckan och går in och tar en kopp 
kaffe bara för det: en ledsam plast- och perstorpsservering i en 
gudsförgäten industriavkrok som blir "vår" för att vi har funnit 
den, enligt upptäcktsresandets vanliga princip; och förstås för 
att det är så upplagt för billiga vitsar. 

En annan eftermiddag annekterar vi Lilla skuggan. Jag sitter 
med ryggen mot en ek och tittar ut över Vårtan och Tranhol-
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mens båtklubb, Gustav ligger i gräset med huvudet i mitt knä, 

örat mot min mage. 
- Vad hör du? 
- Din lunch. 
Jag nickar, kålstuvning, det hörs nog. 
- Jag älskar din peristaltik, säger Gustav. 
Så har ingen annan man sagt till mig, men jag tycker inte-

det låter konstigare än något annat: varför skulle han göra 
undantag för den om han älskar mig i övrigt. 

Nog ser vi ut som en fullkomlig idyll. Men harmonin är 
skenbar: i själva verket är det bara jag som är harmonisk och 
har accepterat förhållandet som det är. Gustav bygger så 
mycket överbyggnader på det att det vacklar under dem. Om 
detta nu är den stora kärleken, vad ska vi då göra med den, hur 
ska vi ha det? Har-vi-det-inte-bra-som-vi-har-det, säger jag, 
kan-det-inte-få-vara-som-det-är, men det ger honom ingen ro. 
Han ligger och grubblar på nätterna och far krångliga idéer 
och vet till slut varken ut eller in. Se på mig, säger jag, sover 
som en gris nätterna igenom och får aldrig några idéer alls 
— mycket lugnare och angenämare. Men mitt lugn enerverar 
honom. 

Och han fortsätter att dyka upp med nya påhitt. Den här 
dagen vid Vårtan deklarerar han plötsligt att han har beslutat 
spola den metafysiska delen av sin kärlek och bara vara fysisk 
och djurisk och egoistisk. Som du vill kära du, säger jag och 
räcker honom hans kaffemugg. 

Någon större skillnad kan jag inte omedelbart iaktta utom 
att han kysser mig lite brutalare än annars, men själv finner han 
det så otrivsamt att han kasserar den lösningen också framåt 
kvällen. När jag är på väg att gå till sängs ringer han och för
kunnar att han har kommit på något nytt. 
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- Kärleken ska inte vara grundad på några goda egenskaper 
hos föremålet, egenskaper är ju tillfälliga och föränderliga. 
Utan så här: jag älskar dig därför att det år du. 

- Ja då kan man ju älska vem som helst, konstaterar jag. Jag 
tycker förstås det verkar tryggare att älska egenskaper, det är ju 
individerna som är förgängliga men sin känsla för en egenskap 
kan man överflytta på en annan bärare. Om det till exempel är 
den rödhårige filosofen jag älskar i dig så gör det inget om du 
dör före mig, det finns väl alltid någon annan. 

- Det är inte meningen att det ska vara tryggt att älska. 
- 1 så fall förstår jag inte vad det är som bekymrar dig. 
- Din brist på goda egenskaper förstås. Fast jag har kommit 

på att en har du nog i alla fall. 
- Verkligen? Vad skulle det kunna vara? 
- Du har ju humor. Det är ovanligt hos kvinnor — jag har 

bara känt två i mitt liv, en skolkamrat och så dig. Flickor, dom 
skrattar när man drar historier och så där, men dom är nästan 
aldrig roliga själva. 

- Du har inte känt många, säger jag torrt. (Säger jag torrt 
för att dölja hur smickrad jag är. Rolig, det tycker jag är en 
utomordentlig komplimang. "Älskade, ingen är så rolig som 
du." Jag kan knappt tänka mig något jag hellre skulle vilja vara. 
Det skulle vara vacker då.) 

Solen värmer ännu, vi gör en cykelutflykt för att bese det som 
finns kvar av Hagalund, sätter oss att vila vid ett gammalt 
vattentorn, tittar på hösten och tycker att det är märkligt att 
få vara student. 

- Vet du vad det är för dag i dag? frågar jag. 
- Vad för dag? 
- Det är tvåmånadersjubileum. 
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- Jaha, visst ja. Det är två månader sen du kysste mig första 
gången. 

- Sen jag- vad är nu det för historieskrivning. Det var väl 
du som! 

- Visst inte, jag hade inte alls tänkt kyssa dig just då. 
- Det gjorde du iallafåll. Det måtte jag väl veta. 
- Det kan ju vem som helst inse, envisas jag, att det är en 

fysisk omöjlighet att det skulle ha varit jag som kysste dig, du 
är mer än ett huvud längre och jag skulle helt enkelt inte ha 
nått upp. 

- Men det var du som började, du vände upp ansiktet och 
trutade med munnen -

- Trutade, jag, aldrig i livet! Lägg av nu, jag minns mycket 
väl hur det var: Du höll min väska medan jag letade efter port
nyckeln, och sen tittade jag väl upp förstås, och då passade du 
på. 

Vi gnabbas en stund om saken och kompromissar till slut 
om att vi kysste varandra, fest med var sin notering till pro
tokollet. 

Medan jag letar fram min tobak ur utflyktsväskan och stop
par en pipa slår mig en annan tanke: 

- Faktum är att vi är precis som i en bok, vet du om det? I 
flickböckerna är det alltid så där, att först tycker hon killen är 
så ovanligt ful och tråkig, och sen öppnas hennes ögon som 
genom en blixt från klar himmel och hon upptäcker att han 
har ju ett hjärta av guld, och egentligen är han faktiskt inte 
så ful heller, i alla fell blir hans ögon så vackra när de lyser av 
kärlek, och så retas han lite om hur dum hon var i början på 
sista sidan där de gifter sig. 

- Är det ett argument mot att vi gifter oss, har du något emot 
att vara som i en bok? 
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- Inte i och for sig, tvärtom, vad jag har emot det här är att 
det skulle vara en dålig bok. 

Solen gassar, jag knäpper upp jackan och sträcker ut mig på 
marken bredvid honom. 

- Berätta om ditt förflutna. 
- Mitt förflutna, det vet du väl. Född på allmänna BB, stu

dentexamen vid Norra Latin... 
- Kvinnorna i ditt liv, förtydligar jag. 
- Jaha, var ska jag börja? 
- Börja från början, var det i småskolan? 
- 1 söndagsskolan. Hon hette Elisabeth, med h. Det står 

inkarvat i trät på mitt skrivbord som jag fick när jag började i 
första klass, jag ska visa dig nästa gång du kommer hem. 

Han berättar om Elisabeth, den första kärleken, och om 
svärmeriet Sonja i realskolan, och gymnasiekamraten Ingrid 
som han brukade gå på bio med fast det aldrig blev något mer, 
och om den Stora kärleken Eivor som han tillbad på avstånd i 
ett par års tid och sedan faktiskt fick ihop det med - känslan 
då hon på en promenad första gången lägger sin lilla behand-
skade hand på hans arm beskriver han och upplevelsen att bli 
presenterad i hennes familj - några extatiska vårmånader tills 
hon oförberett gjorde slut veckan innan han skulle ta studenten, 
väl valt va? Bestialiskt, nickar jag. 

Ja, och så var det Birgitta förstås, den blonda sommarflickan i 
grannvillan på ön , och så Anna-Maria som läste filosofi på uni
versitetet-jo och så Monika som han träffade på en utlandsresa 
och började brewäxla med... 

Jag lyssnar överväldigad, aldrig anade jag att han hade levt 
ett så rikt liv. Till slut blir det så mycket namn och händelser 
att han en smula ursäktande summerar: 

- Fast egentligen var det ju bara Eivor och Birgitta. Ja, och 
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Anna-Maria och Ingrid förstås... Blir du svartsjuk? frågar han 
förväntansfullt. 

- Jag vet inte, jag tror inte det. Det verkar så avlägset, som 
i ett annat liv. 

Men Gustav är svartsjuk, visar det sig. Det visar sig att han 
gör sig mycket överdrivna föreställningar om mitt leverne i 
London, han tycks ha missförstått något jag råkat säga om 
mina älskare. 

- Men snälla du, "älskare" är ju pluralis, man kan väl inte 
tala om sina älskare i singularis heller. Annars var det bara en, 
faktiskt. 

Och så berättar jag om honom: Aron från Sverige som jag 
träffade då vi hyrde rum i samma hus och som blev mitt Öde. 
Fast "älskare" är för mycket sagt, vi låg med varandra några 
gånger men utan vidlyftigare begreppsapparat; mellan gång
erna var han jävligt noga med att inte bli uppfattad som min 
något som helst, och "älskare" är ju förresten ett omöjligt ord, 
litterärt och mondänt, som jag aldrig har hört någon använda 
på allvar. Väninnor emellan brukar vi för enkelhets skull tala 
om våra män, våra äktenskap, även när det inte rör sig om annat 
än de mest andliga svärmerier. 

Jag gör en snabböversikt över dem också: mina tusen och 
en olyckliga förälskelser och mina två-tre olyckliga förbindel
ser (kärleken sammanföll aldrig med förbindelserna; därav 
olyckan). Den största och olyckligaste har likheter med Gustavs 
gymnasistkärlek, jag beskriver hur jag dyrkade på avstånd och 
svärmade i hans kvarter och allt det där. 

- Gör flickor sånt, det visste jag inte. 
- Vi gjorde aldrig annat. Jag trodde det var killar som inte 

höll på med sånt, tänk vad man lär sig. 
Han smälter informationen under tystnad en stund. 
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- Aron då, varför blev det inget med honom? 
Jag skrattar. 
- Det är en fråga som jag faktiskt har ställt själv några gånger. 

Men jag antar att jag älskade honom för mycket. Han var äldre, 
han hade andra, och att jag var honom trogen bara besvärade 
honom. Det tog slut redan innan jag flyttade därifrån. 

- En sån som Aron, tillägger jag, kan det nog aldrig "bli" 
något med. Han var alldeles omöjlig. Det var det jag älskade 
honom för. 

- Vad sysslade han med? 
- Han hade väl kommit till England för att studera, som 

jag. Han ville göra film, men jag vet inte om han kom någon 
vart med det. 

- Är han kvar i London? 
- Ingen aning. Tjugosjunde maj var sista gången jag såg 

honom, för ett och ett halvt år sedan. 
- Jaså, du har lika gott minne för alla datum i ditt liv. 
- För ödesdatum, jadå. Fler är de inte ännu, än att jag kan 

hålla reda på dem. 
Aron är vad som irriterar honom mest i mitt förflutna, inte 

bara för att han är mitt närmaste förflutna eller för att jag låg 
med honom, han tycker påtagligt illa om själva typen. 

- Varför fastnar flickor för de största knölarna, just såna som 
behandlar dem taskigt? 

- Det är en naturlag, svarar jag ur djupet av min erfarenhet. 
Alla fastnar för en knöl någon gång, det är något man ska 
igenom bara. Den Omöjlige, han är så attraktiv. 

Gustav fnyser. 
- Han kommer naturligtvis att vara världens borgerligaste 

om några år, fru och barn och radhus i Hässelby -
- Fru och barn och radhus kan du ha själv, fräser jag. 
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Skulle Aron! 
- Du fattar ingenting. 
- Är du fortfarande kär i honom? 
Jag känner efter igen. 
- På sätt och vis. Som jag sa, jag älskar honom som en omöj

lighet. Dig älskar jag för att du är en möjlighet. Det är en helt 
annan sak. 

Han ser måttligt nöjd ut med den deklarationen. 
- För att man "kan ha" mig då, en sån som mig kan man 

ha och mista. 
- Det sa jag inte. 
Vi plockar samman våra ägodelar, skakar filten och viker 

ihop den, slutande i en omfamning så som filtvikande gärna 
gör. 

-Jag behöver dig, säger han med munnen mot min hjässa. 
-Ti l l vad? 
Han släpper mig och tänker en stund, som om frågan vore 

oväntad, sedan svarar han: 
- Till en mening. 
- Du behöver mig att skala potatis åt? 
- Just det, precis som du behöver mig fast du inte har begripit 

det än. 
Att vara varandras mening, det förefaller mig lite för enkelt, 

en lite för billig lösning. Men kanske är det inte så dumt som 
det låter. Kanske är det i själva verket så svårt att vara oegoistisk 
att det är en avgörande skillnad mellan att leva för sig själv och 
att leva för någon annan om det så bara är en enda? 
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När jag tar min duffel i garderoben efter seminariet finner jag 
en chokladkaka i fickan som inte låg där förut. Jag stoppar 
hastigt undan den - rodnande: rörd och retad. 

Min favoritsort var det dessutom, och den talar ett lika tyd
ligt språk som de blommor han framhärdar i att presenta mig: 
Jag känner till dina åsikter om uppvaktning, säger den, och 
dem tänker jag ta ur dig. 

Han vet var jag har min gång. På cykeln som jag har parkerat 
utanför institutionen ligger en lapp ur ett rutigt kollegieblock 
på pakethållaren, ett stort ark med ett kort meddelande: "Te? 
xG". 

Han sitter i telefonen när jag kommer till Bragevägen, jag 
slår mig ner i hans rum och väntar. 

Jag hör inte vad han säger där ute, men jag hör på hans röst 
att det måste vara en manlig vän han talar med, den ligger i ett 
helt annat tonläge än annars. Mörk är den även i vanliga fall 
- jag menar när han talar med mig - men nu är det en särskild 
karlaklang i den. Undrar om män alltid låter annorlunda när 
de talar med varandra. Att de har ett annat ordval vet jag, som 
att säga "tjänare" när de hälsar. 

Jag kurar ihop på sängen med alla de mjuka kuddarna och 
ser mig om i rummet. På hans skrivbord står numera ett foto 
av mig, i glas och ram. Jag tycker inte om det, och försöker 
komma underfund med varför. Inte för att det är en dålig bild, 
den är ytterst fördelaktig. En madonneljuv Martina av egen 
tillverkning (utslaget hår, ljus snett uppifrån vid ett fönster och 
lätt överexponering - ingen konst att vara madonneljuv då). 
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Är det bara det att han har monterat mig så där: fångad 
bakom glas, inpassad i ram, parkerad på makens skrivbord? 
Jag vet inte om det vore annorlunda om han hade nålat upp 
förstoringen lite på en höft på väggen ovanför sängen, jag tror 
inte det. 

I och för sig borde det ju vara smickrande att någon vill ha 
ens nuna framför sig när han jobbar. Är det fråga om primitiv 
skräck för avbildningen, tror jag att han stjäl min själ? Men 
den där bilden är ju inte allsjag. Nej, jag vet inte vad det är, 
men rummet har på något vis ändrat karaktär. 

- Var det för min skull du hade lagt på Bessie Smith den 
där första gången du väntade mig? frågar jag när han lämnat 
telefonen. 

Han tillstår utan omsvep: 
- Jovisst, det var en sån där dekoration som jag hade tänkt 

ut. Grammofonen är inte min, den brukar stå i vardagsrummet 
annars. Varför gissade du det? 

- En enkel analogi. Jag är ganska noga själv med vilken 
musik och litteratur jag låter folk finna mig med. Jag har gis
sat att det var din bästis du talade i telefonen med förresten, 
var det också rätt? 

Jodå, det var det, bortsett från att det inte heter bästis om 
killar (det vet jag väl, det var ju därför jag använde det). Halidén 
heter hanj gör lumpen på A i för tillfället. Han kom förresten på 
att det var en bok han behövde låna, så han skulle titta upp. 

Det krävs inga fonder av intuition nu heller för att gissa hur 
det hänger ihop med det bokbehovet, men jag protesterar inte 
eftersom jag också är nyfiken. 

Det är inte bara Gustavs bästa vän jag får se, det är en ny sida 
av Gustav, och min otrygghetsförnimmelse växer när vi sitter 
med koppar i knät runt skrivbordet i hans rum och dricker 
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te. De talar med manhaftiga röster och kallar varandra vid 
efternamn även i tilltal - "Lindgren", det måste vara en annan 
person än Gustav, det hörs ju, och det är en jag inte känner. 

De berättar skolhistorier och pratar om klasskamrater och 
Gustav imiterar deras gamla lärare, men imitationer är omöjliga 
att uppskatta när man inte känner till förebilderna, och jag 
känner mig så utanför att jag tänker att det kunde lika gärna 
vara lumparminnen de drog. Det är det dock inte: Gustav har 
inte gjort någon värnplikt och kommer inte att göra det annat 
än som vapenfri, men hoppas få uppskov för studier tills han 
blir frikallad för ålderdomssvaghet. 

Harriets och mina samtal är förstås också fulla med allusio
ner på skolhändelser, när jag tänker efter. Låter det likadant för 
en utomstående? Finns det en analogi här också? 

Cilla och Gustav har uppskattat varandra från början, de 
avancerade snabbt från ansträngd artighet till munhuggnings-
stadiet och kan retas med varandra som folk, men i förhållande 
till Harriet är han mer reserverad. Jag har utan närmare reflek
tion tillskrivit det svartsjuka - "varför kan hon inte bo ihop med 
mig lika gärna som med henne" - ; kanske har det mer att göra 
med detta att Harriet känner så många Martina som är okända 
för honom, från den tioåriga till den nittonåriga? 

Men det hjälper inte att jag tillgriper analogier för att förstå, 
jag känner mig ändå så utanför att det lika gärna kunde vara 
lumparhistorier de berättade för varandra. Så övergiven. 

* 

Gustavs bror och svägerska är på besök i stan och jag blir bju
den på familjemiddag. Jag tycker inte riktigt om den där paral
lellen - Gustavs bror och hans fru, och Gustav och jag - men 
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han vill så gärna att jag kommer. 
Egentligen är det förstås snällt av dem att ta emot mig som en 

i familjen, eftersom jag knappast kan vara den svärdotter som 
de drömt om; det skulle i så fall vara i sina mardrömmar. En 
flicka som röker pipa och svär och doppar håret i soppan - ja 
det där med håret var inte meningen, meningen med mitt hår 
är att det ska bli så långt att jag kan sitta på det, men det har 
inte hunnit så långt än, det har bara hunnit precis till sopphöjd 
och är lite svårmanövrerat. 

Är det någon som är drömsvärdottern så är det Eriks fru, 
Anna-Karin. På Ön har hon plockat bär och odlat grönsaker 
och tagit med hem och syltat och saftat och har med sig burkar 
i present till svärmor med de prydligaste textade små etiketter 
med årgång på. (Jag, jag har aldrig haft så mycket tålamod med 
bärplockning som att plocka ihop till en efterrätt ens.) 

Erik har fått samma uppfostran som Gustav och lärt sig 
att ta vara på sig själv, men enligt Gustav förföll han på några 
veckor sedan han blev gift: nu har han glömt hur man gör när 
man tvättar strumpor. 

Undra på det, vem skulle inte glömma det om man fick 
tillfälle. 

Han är betydligt äldre och inte ett spår lik Gustav vare sig 
utanpå eller inuti så vitt jag kan märka. Anna-Karin är utbil
dad sjuksköterska men tycker att hon ska vara hemma medan 
barnen är små. Visserligen har de inget barn än men hon går 
tydligen hemma och väntar på att bli med det. Vid desserten 
(Anna-Karins inlagda plommon) kommer konversationen in 
på vad vi andra ska bli när vi blir stora. Jag slingrar mig med 
att det är minst ett par år kvar av mina studier, antydande att 
sen blir det väl alltid någon råd. Svärfar erinrar om att Gustav 
hade idéer om att bli skådespelare när han gick i gymnasiet, 
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och svärmor beskärmar sig, det var då väl att han inte gjorde 
allvar av det, så mycket dåliga flickor som det är i såna sam
manhang. 

Jag döljer förskrämt min blick i plommonassietten. Inte för 
att jag är en dålig flicka, inte för att någon har påstått det, men 
jag känner mig som om jag borde vara det, i solidaritet med de 
dåliga flickorna. 

Gustav, han bara skrattar. 
Jag gör en ansats att hjälpa till med disken efteråt, men han 

föser ut mig ur köket med tillsägelse att umgås i stället. Anna-
Karin har satt sig i soffan med ett handarbete, jag sneglar för 
att se vad det är hon virkar. Ser jag rätt? Jo. En slips. 

Jag kan inte hjälpa att jag får utslag när jag upptäcker att 
det är en slips en flicka sitter och virkar. Något inom mig får 
utslag. 

Jag bara vill bort, hem till mig, till där jag är hemma och 
är rätt. 

Jag kan inte som Gustav älska det banala för dess banalitet, 
jag kan inte se det sakrala i det. Han tycker det är konventio
nellt att vilja vara okonventionell. Det kanske det är, men i så 
fall är det väl inte bättre med hans okonventionella sätt att vara 
konventionell, för det är ju inte det han är, han är konventiona-
listisk: programmatiskt och Kierkegaardskt utstuderat. 

Men när jag ser Anna-Karin förstår jag att det naturligtvis 
är vad han egentligen innerst inne hela tiden vill ha: en liten 
brud som virkar slipsar åt honom. 

Begriper bara inte vad han då ska med mig till. 
Måste fråga någon gång när jag kommer ihåg det. 
I bokhyllan står ett schackbräde, jag hör mig för om någon 

känner för ett parti, och när Erik avböjer tycker väl svärfar att 
han måste för artighets skull. Mitt sociala misslyckande fortsät-
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ter med att jag vinner över honom. Han är så väldigt mycket 
sämre att jag inte är tillräckligt bra för att kunna förlora med 
flit på ett trovärdigt sätt, och att förlora mot sin svärfar med flit 
så att det märks vore väl ännu ofinare, vore det inte? 

Gustav eskorterar mig när jag ska hem, hans mor kommer ut 
i tamburen och förmanar honom att inte bli sen. Jag försvin
ner hastigt nerför trappan för att inte bli indragen i ämnet, 
har hört att hon ställde till scener när han kom hem halv fyra 
häromnatten. 

- Har du aldrig tänkt på att flytta hemifrån? frågar jag när 
vi har kommit ut i det fria. 

- Nej varför det? 
- Ja inte för att det angår mig, men det blir väl lite prövande 

för alla parter om din mor inte kan sova för att du är borta på 
nätterna. 

- Jag flyttar hemifrån när vi gifter oss, säger han glatt. 
- Titta vilken vacker måne, säger jag. 
Det är en alldeles ordinär halvmåne i nedan och han låter 

sig inte föras från ämnet. 
- Hon tror att vi ska bli med barn, förklarar han. 
- Jaja, det är ju alla mödrar ängsliga för. 
- Jo, men min mor tror att vi ska bli med tvillingar. 
- Varför det, har ni sånt i släkten? 
- Inte alls, flinar han, det är bara som hon är så ovanligt 

ängslig av sig. 
Jag skakar på huvudet: det är det jag säger, han är inte bara 

förtjust över att hans mor är ängslig som alla andra mödrar, han 
är förtjust över att hon är dubbelt så ängslig som andra! 
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Jag försöker undvika att bli indragen i de komplikationer som 
följer av att Gustav bor hos föräldrarna, men det är ogörligt. 
När han har ätit middag hos mig ett antal gånger tycker hans 
mor att jag måste komma dit i gengäld, och när det når min 
mors öron säger hon att vi måste komma hem till dem och äta: 
sällskapslivet har sina lagar. 

Gustav kommer i kostym och slips till Centralen, jag tittar 
med avsmak på honom: Du vet ju vad jag har sagt om den där 
utstyrseln! Jodå, det vet han, men den här gången är det inte 
för att reta mig utan för att han kommer från en demonstration 
och inte hann hem och byta. Det får jag böja mig för: det är 
viktigare att inte se ut som en kommunist när man demonstre
rar för Vietnam än att göra det när man presenteras för sina 
tilltänkta svärföräldrar. 

Jag känner mig en smula nervös på tåget hem, men på 
ett rätt fnissigt sätt, strängt taget har jag inget emot att leka 
sällskapslekar ibland, och inte kan det förnekas att det är en 
gruvlig tillfredsställelse i denna: Jodå, här ser ni, jag kan allt 
bara jag vill, jag kan allt hitta något presentabelt att hemföra jag 
också! Jag går skamlöst arm i arm med honom från stationen, 
något som aldrig skulle falla mig in i Stockholm, och leder 
honom omvägar både för att visa honom brännbollängen och 
skolkondiset och för att så många bekanta som möjligt ska 
hinna se oss. 

Gustav blir lite besviken när det blir klart för honom att 
mina föräldrar har bytt lägenhet sedan jag bodde här, men jag 
försäkrar att hemmet är precis likadant minus mitt rum, men 
det var förstås just det han ville se, mitt "flickrum". 

Min fnissighet tilltar när vi kommer hem. Jag känner mig 
på ett behagligt sätt som åskådare vid konfrontationen, som 
det oansvariga och uppspelta festföremålet, ett födelsedagsbarn 
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eller kanske en tävlingsvinnare: all denna uppståndelse för min 
skull, men jag har redan gjort mitt, jag kan luta mig tillbaka 
i stolen och titta på när de gör sig så trevliga de förmår, för 
min skull. 

Tillställningen avlöper väl, Gustav är bra på att konversera, 
och den äckliga kostymen gör lycka förstås. Fast sen förstör 
han effekten genom att på sitt vanliga franka vis förklara hur 
det hänger ihop med den, lämnande dem åt slutsatsen att han 
utan den ser ut som en kommunist, och klär ut sig bara för 
att lura en publik som (i likhet med Martina, underförstått) 
är fördomsfull nog att döma folk efter klädseln och tror att 
övertygelserna sitter i jeansen. 

- Det var väl ändå jävla onödigt, flämtar jag då vi tunga av 
middagsmat och kaffebröd springer från fars bil över stations
planen för att hinna upp på tåget. 

- Ä r det inte sånt du tycker är roligt, att chockera bor
garna? 

- Inte mina föräldrar i alla fall. 
- Dom är inte så lättchockerade som du tror. 
- Jaså, säger jag och smäller igen dörren om oss, du känner 

dem förstås redan bättre än jag. 
- Det är mycket möjligt. 
Vi får en kupé för oss själva och plockar fram.var sin bok. Jag 

har inte hunnit många rader förrän hans fnitter stör mig. 
- Vad är det? 
- Har du tänkt på vad sällskapslivets lagar kommer att kräva 

härnäst? 
Det har jag inte. Den orubbliga vedergällningslagen föreskri

ver förstås att mina föräldrar nu måste bjudas hem till Gustav, 
det vill säga till hans föräldrar, som sedan i sin tur -

Om jag hade anat att det skulle få sådana konsekvenser vet 
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jag inte om jag hade låtit Gustav komma hem och laga kål
stuvning hos mig. 

* 

I morgontidningen läser jag en artikel om vårt förhållande till 
u-länderna och blir så deppad att jag är deppad hela förmid
dagen, världsdeppad. (Den aktuella varianten av världssmärta.) 
Frågar mig: Finns det över huvud taget någon möjlighet att vara 
moralisk när man befinner sig i en situation som är fundamen
talt omoralisk och som man inte har något inflytande över? 

Jag skolkar från min konversationsövning och cyklar till efter
middagens föreläsning i gruppetik på filosofen. Den behandlar 
följande problem: Finns det någon möjlighet att vara moralisk 
när man befinner sig i en situation som är fundamentalt omo
ralisk och som man inte har något inflytande över; en konkret 
tillämpning är exempelvis vårt förhållande till u-länderna. 

Det är inte underligt att denna universitetsdisciplin plötsligt 
lockar så stora åhörarskaror att institutionens moduler inte 
räcker till utan man måste flytta till större lokaler på Kung-
stensgatan. Inte underligt, med föreläsare som gör något kon
struktivt av ens världsdepressioner och släpper en därifrån med 
huvudet sprickfullt av tankar. 

Jag cyklar ut på Djurgården för att tänka färdigt dem, dricker 
varm choklad på serveringen vid Blockhusudden, tittar på 
vågorna och läser en broschyr om Vietnam från Stockholms 
arbetarkommun som har kommit i min brevlåda. 

Jag tänker på samhället. Det har gått upp för mig att jag tillhör 
ett samhälle, och hur spännande det är. Politik, det var hela min 
skoltid bara något löjligt, det var sånt som de där självbelåtna 
och lillgamla killarna i elevrådet kunde hållas med, och det var 
partitjafset i samband med de allmänna valen. Att upptäcka att 
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politik kan vara något helt annat och har med moral att göra, 
det ger sannerligen nya dimensioner åt tillvaron. 

Det är inte bara det med världen, det stora sammanhanget 
där vår roll är så beklämmande, det är det lilla också, sånt som 
den här stan och vartenda vardagligt inslag i synbilden - bussar 
och spårvagnar, en sån sak. Det är inte självklart att de finns. 
Det är Samhället som håller dem i gång, och gör att även de 
som inte cyklar kan komma ut på Djurgården. Universitetet, 
att man får gå där gratis, ja till och med får betalt för det - det 
är skatterna! Och sjukhusen om man blir sjuk. Och teatrarna 
och museerna. Jag har bara aldrig sett det så! 

Vid Nordiska museet hoppar jag av cykeln och går in och 
tittar på Almqvistutställningen, för att inte samhället ska ha 
gjort allt detta förgäves, går och gonar mig i kulturarvet och 
den fantastiska känslan av att vara hemma här: en medborgare 
och arvtagare. 

- Gustav har sökt dig, säger Harriet. 
Knappt har jag fått av mig jackan förrän telefonen ringer 

igen. 
- Var har du varit hela dagen? 
- Ute och upptäckt samhället, hur så? 
- Du kunde väl ha ringt. 
- Ska jag meddela dig varenda gång jag går ut och tar en 

cykeltur menar du? Vad trodde du, att jag hade hittat någon 
annan och förlupit dig? 

- Nej, jag vill bara veta var du finns. Jag blir så rastlös när 
jag inte får tag i dig, har inte fått något gjort på hela dan bara 
för det. 

- Nu är jag här i alla fall, så då kan du sätta igång och göra 

det nu då. 
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- Nu vill jag träffa dig. 
- 1 morgon, säger jag. I kväll tänkte jag läsa. 
- Du kan väl läsa även om jag sitter där. 
Gustav vill träffas, jag vill vara ensam, hur kompromissar 

man om det? Man träffas "en liten stund". 
Nej, Gustav är inte något som jag har hittat på, inte en 

emanation av mig själv till min egen avbild: han står här alldeles 
verklig och med egna och besvärliga känslor. 

Det blir ingen bra liten stund under dessa omständigheter. 
Läsa går inte, och jag dukar under för irritation: varför tränger 
han sig på? Jag är trött på att ligga i soffan och hångla, jag tycker 
att han säger samma saker som han har sagt förut, jag vill inte 
ha mer mat och jag vill vara ifred. Han undrar "vad det är", 
och det går ju inte att svara på. 

Man kan ju inte säga till en människa som vill vara tillsam
mans med en Alltid att han borde vara förnuftig och ransonera 
sig lite - om jag träffade dig hälften så ofta skulle jag tycka fyra 
gånger så mycket om dig, nej, det kan man inte säga. 

Kanske vore det bättre att bo ihop i alla fall. Om man bor 
ihop kan man gå in till sig och stänga dörren när man känner 
så. Det kan man ju inte göra när man har en gäst, när det sitter 
en besökare i det enda rum man har. 

I tamburen framåt natten, han har tagit på sig ytterkläderna 
och är på väg att gå, vi har redan avskedskramats, men plötsligt 
lägger han ifrån sig handskarna han tagit i handen och slår 
armarna om mig igen. 

- Var rädd om dig! 
Det är en fras nästan utan innehåll, men han säger det inte 

som en fras, så jag frågar Hur så? 
Han skrattar. 
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- Det bara slog mig hur glad jag är att du finns, och hur 
viktigt det är att du fortsätter att finnas. 

Jag nickar. Oroa dig inte, jag är odödlig. 
På något sätt. På något underligt sätt. Besvärar det mig att 

vara älskad. 
Inte så att jag skulle vilja inte vara det, naturligtvis inte. 

Men jag vet fortfarande inte vad jag ska göra med det, hur 
man gör för att ta emot det. Att vara älskad: att vara föremål 
för känslor. 

Hur mycket intressantare det är att älska, att hysa känslorna. 
När det som händer händer i mig: förnimma dessa plötsliga 
underliga rörelser, sprittningar i det inre, sättningar i själsgrun
den - studera dem, fundera över dem, leva med dem, försöka 
uttrycka dem. 

Men detta som händer i dig- det är ditt, det är dina känslor, 
din inresekretion och dina idéer. Jag har ingen del i det och jag 
känner mig utanför. 

Vaknar på morgonen och känner mig nyktrare än på månader, 
ser mig i badrumsspegeln och undrar kallt och argt hur han 
kan vara så dum att han vill gifta sig med mig. 

Om vi bodde ihop skulle han inte behöva undra var jag 
finns, säger han, då skulle han ju veta att jag skulle komma 
hem förr eller senare. Jaha! Och jag skulle veta att han satt och 
väntade på det! 

Att dela bostad med Harriet är en annan sak, vi lägger oss 
inte i varandras affärer. Om jag blev borta ett dygn skulle Har
riet väl lugnt anta att jag var hos en älskare. Skulle Gustav det 
kanske? 
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Nej, det är inte dett sortens frihet jag är rädd om, polygami 
inbillar jag mig inte är något eftersträvansvärt. Folk som skry
ter med sina många erövringar är naturligtvis beklagansvärda, 
brukar för övrigt mellan skrytsamheterna själva vara de första 
att beklaga sig. Att de jagar vidare från den ena till den andra 
betyder bara att de inte har hittat någon värd att behålla; oftast 
visar det sig att massförförarna (av båda könen) är de mest des
perata romantikerna och till sin gråa ålderdom släpar omkring 
på drömmen om Den stora. 

Att brösta sig över livslång trohet och äktenskaplig lycka 
förefaller mig å andra sidan lika absurt. Att man har hittat 
den man vill ha, eller lyckats intala sig att man vill ha den man 
hittat, vad har det med moral att göra. Avundsvärt kan det vara, 
men inte kan det samtidigtvara berömvärt. 

Att det är avundsvärt tror jag. Lyckliga äktenskap tror jag är 
det lyckligaste som finns, för dem som så hava kan. Jag hyllar 
inte alls någon allmän princip om kärnfamiljens förkastlighet. 
Att Gustav vore en idealisk äkta man har jag inte heller ett 
ögonblick tvivlat på: klok och godlynt och uppfostrad så att 
i fråga om hushållsgöromål intet är honom främmande. Att 
Gustav är den rätte kan en idiot se - men jag är ju fel! 

Vi är som hund och katt. Lika naturligt som det tycks vara 
för honom att vara lojal och trogen, lika karakteristiskt är det 
för mig att vilja gå mina egna vägar och att klösa folk som 
försöker klappa mig när jag inte är på humör. 

I förtjusningen över vår samhörighet i andra avseenden har 
jag visst lyckats glömma bort eller förtränga det, men nu är 
det alltså dags att se sanningen i ögonen. Att vara gift med 
mig, det är ett öde som jag inte unnar min värste ovän; hur 
mycket mindre då Gustav som jag tycker om. Om nu han är så 
förblindad att han inte ser sitt eget bästa, då måste ju jag som 
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den klarsyntare vara förpliktad att skydda honom för honom 
själv, tänker jag då jag ser mig i badrumsspegeln. 

Inte låta hans förälskelse dra oss båda i fördärvet. Eller vår 
kättja. Bådadera lika dåliga skäl för att ingå ett äktenskap: när 
sedan kättjan tar slut, då står man där som ett fån. Och att 
förälskelsen går över efter förförelsen, det är något jag har för 
mig att det finns exempel på i världshistorien. 

Om han inte var så angelägen. Om han var lite mindre 
angelägen, så att man kunde resonera med honom, då skulle 
vi kunna ingå ett resonemangsparti: den enda rimliga formen 
av äktenskap. Men att vigas vid en man som är från sina sinnen 
av passion, det kan inte vara rätt. 

Ska jag gifta mig med Gustav så måste han först ha kommit 
över sin förälskelse så att han vet vad han gör, och då kommer 
han inte att göra det. 
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5 

Deppa kan man göra utan särskild anledning eller ursäkt. Van
ligtvis har jag ett utmärkt morgonhumör, tar gärna itu med 
arbete så snart jag har kommit ur sängen, och kan inte visa på 
någon orsak till att vara ledsen just den här dagen, vilket gör 
mig ännu nedstämdare. "Vakna på fel sida" säger man, mer 
påvisbart är det inte. 

Jag måste ner i stan och köpa ett par nya stövlar, det är fullt 
av människor överallt och plötsligt är jag folkskygg, rädd för 
alla dessa okända som vimlar och trängs. Inne i varuhuset är 
det kvavt och svettigt, ute på gatan novemberköld och gråhet, 
och att livet är ett helvete är något som bara måtte ha gått mig 
förbi intill detta ögonblick. 

Jag har lovat att äta lunch med Gustav någonstans, men 
nu tycker jag hellre jag borde gå hem och gömma mig tills 
depressionen har dragit förbi. Låta bli att vältra mina sorger 
på honom, i synnerhet som det inte ens är några definierbara 
sorger. Han skulle förstås älska att jag vältrade mina sorger på 
honom, det jävla helgonet, nejvisst jag är honom inte värdig, 
nej det är jag inte, ta honom ifrån mig då så jag kan få deppa 
ifred utan att behöva skämmas dessutom - ta honom, bara ta, 
sen ska jag säga vad-var-det-jag-sa: precis som jag trodde, det 
var för bra för att vara sant. 

- Mat måste du ju ha iallafall, säger Gustav när jag ringer 
från en kiosk. 

- Måste jag? Ja, om du kan hitta på något tillräckligt mörkt 
och dystert litet ställe så. 

Han säger åt mig att gå uppför Drottninggatan till Tegnér-
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gatan och möter mig där, leder mig in på ett onekligen mörkt 
och dystert ölkafé och beställer pyttipanna. Äter under tystnad, 
jag kan ingenting förklara. 

När han sedan vill att jag ska följa med honom hem gör jag 
det, låter mig ledas. Vi går på Drottninggatan. Han ser på mig. 
Jag vill inte möta hans blick. Hans ögon: de är blå och mycket 
stora när han spärrar upp dem. 

Dessa ögon ser på mig, frågande, bekymrat. 

Ingen annan är hemma, jag sätter mig på soffan i vardags
rummet. Pendylen på byrån tickar i stillheten. Avlägset brusar 
trafiken på Odengatan. 

Jag kan inte låta bli att gråta rastan jag inte kan förklara 
över vad. Gustav frågar inte mer, han kysser mig bara, han 
kysser mitt ansikte så att jag måste le när jag förstår vad det 
är han gör: kysser bort mina tårar är det han gör. Han kysser 
bort mina tårar och mina sista ansatser att finna ett motiv för 
dem: Varför ska just jag ha någon som tröstar mig, varför ska 
just mina tårar bli bortkyssta, så många som gråter i världen, 
det är inte rättvist — 

Jag blundar och gömmer ansiktet i hans tröja, vilar i hans 
värme, här är bara vi. Oändligt avlägset brusar livet på Oden-
gatan. 

När pendylen klingar två måste han iväg till en föreläsning, vi 
skiljs nere på gatan, blinkande för det skarpa grå dagsljuset. 

- Ännu olyckligare? frågar han och granskar mig. 
- Nejvars. 
Jag står kvar medan han låser upp sin cykel, står en stund och 

ser honom i ansiktet och tillägger vid närmare eftertanke: 
- Tvärtom, menar jag. 
Han tar mig om axlarna och ruskar mig. 
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- Då ska du säga det då, begriper du! 
- Jag sa det ju, säger jag späkt. 
- Men det satt långt inne. 

Eftermiddagen tillbringar jag med en bok jag knyckte ur hyl
lan hos Gustavs far. Tillich, Modet att vara till. Jag inhämtar 
att ångest sönderfaller i olika sorter, neurotisk ångest och psy
kotisk, och så en tredje sort som han kallar existentiell. 

Alltid en lättnad att ha namn på saker förstås; och existens
ångest låter bättre än att ha vaknat på fel sida. Någon annan 
uppbygglig aspekt kan jag inte finna i diagnosen: är det den 
man har så är det obotligt. 

* 

Polygam, sa Gustav att han kände sig när han råkade stöta 
ihop med sin förra fru, Eivor, i förmiddags. Att det var en sån 
underlig känsla att se henne igen, nu. 

Jag sitter och tänker på det hela tiden på väg med fyran till 
Puck för att se Bunuels Mordängeln, sitter och klämmer på det, 
och när vi har stigit av vid Sibyllegatan frågar jag: 

- Vad menade du med det egentligen, polygam? 
- Det var väl en sån där insikt som du kallar det, jag slogs 

av möjligheten att jag faktiskt skulle kunna bli kär i Andra 
Kvinnor. Attraherad av någon som inte är du. 

- Men, säger han och pauserar medan vi kryssar mellan 
bilarna och räddar oss upp på trottoaren vid biografen 

- Men jag håller mig till dig så länge du håller dig till 
mig. 

Ett löfte? 
Jag bad inte om det. Men nu har han lagt det i mina händer 
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och här håller jag det - stort och tungt. Glad och rädd. 
Så länge jag håller mig till honom. Så länge. 

* 

Det mesta av engelskundervisningen är förlagt till dagtid, bara 
seminarierna hålls på kvällen, och något umgänge efteråt är 
det inte fråga om, alldeles för många studenter. Vi väller ut på 
Odengatan, delas i en ström uppåt tunnelbanan och en neråt 
Sveavägen, fördelas på nytt i varje gatukorsning. Vanligtvis 
cyklar jag trots att det är så nära, men den här kvällen går jag 
till fots och finner mig efter hand i sällskap bara med en gosse 
som bor uppe på Nyponet. Han har ett nummer av Arbetaren 
i rockfickan och vi börjar tala om syndikalism, som jag inte 
vet mycket om men känner mycket för, om man kan säga så 
om politik, och gärna vill lära mig något om. 

När jag stannar vid min port framkastar han att jag kan följa 
med honom hem på te i stället. 

Min samlade människokännedom säger mig att detta är kil
len som när han säger te menar något annat, men det kan ju 
inte han veta, så jag är fräck nog att ta honom på orden. 

Rummet på studenthemmet är mycket litet och domineras 
av en imponerande musikanläggning, en högtalare i varje hörn. 
Sittplatser är sängen och en fåtölj, jag väljer fåtöljen, medan 
han går ut i det gemensamma köket efter att ha lagt på en 
platta med något klassiskt. Mozart ser jag, när jag kikar på 
skivomslaget. 

I min uppfostran i fråga om umgänge med motsatta könet 
ingår som första budet att man inte får "leka med elden" och 
att går man med främmande herrar till deras rum så får man 
skylla sig själv om man blir lustmördad. Men hur ska man 
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annars få lära sig något om syndikalismen, eller göra några 
nya bekantskaper över huvud taget. När vi har druckit te och 
hört på Mozart och Handel och pratat om SAC och varför vi 
läser engelska och han övergår till att göra närmanden reser 
jag mig och förklarar artigt att jag ska gå hem. Han gör inga 
ansatser att överfalla mig. 

- Fruntimmer, säger han bara och skakar på huvudet. 
Jag ler i dörren, och han ler tillbaka. 
- Det var ett ovanligt nobelt sätt att ta det, säger Harriet som 

sitter i köket och löser korsord när jag kommer hem. 
- Inte sant. Jag vet verkligen inte om jag skulle ha varit så 

medgörlig om jag hade varit han. 
- Vad skulle det vara bra för då? 
-Vilket då? 
- Att gå med honom så där. 
- Kanske, säger jag (som har tänkt efter under promenaden 

hem) kanske var det mest för att få veta hur det skulle kännas 
att bedra Gustav, utan att direkt göra det. 

- Jaså. Hur kändes det då. 
- Otäckt, säger jag och stänger toalettrumsdörren för att 

borsta tänderna. 

Det är inte jag som läser platsannonserna, det är Harriet. Men 
när hon lämnar tidningen uppslagen efter sig vid telefonen 
kan jag ju inte undgå att se ett och annat. Min blick faller på 
en annons om ett bokförlag som vill anställa en "gärna yngre" 
person för att i huvudsak syssla med deras ungdomsboksut
givning. 

Jag ser redan vid en hastig blick att detta är Drömjobbet. 
Sedan läser jag annonsen noga fyra gånger till, men det hjäl-
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per inte: det är fortfarande uppenbart, detta är något som 
skulle passa mig precis, en sån tjänst som utlyses en gång i 
ens livstid. Tillbringar en sömnlös natt med att inse att jag 
vill inte ha Drömjobbet. Jag vill inte ha något jobb alls. Jag 
vill gå i skola i hela mitt liv. (Skola som betyder fritid, enligt 
ordboken: frihet från arbete, "vila och underhållning i andliga 
sysselsättningar") 

Anställning. Vara på en bestämd plats på bestämda tider och 
göra bestämda saker - dag efter dag efter dag. År efter år. 

Stiger upp hålögd och miserabel för att ringa förlaget om när
mare upplysningar. Hoppas få höra att jag inte är kvalificerad, 
men nejdå, jag är välkommen med ansökningshandlingar. 

Går till biblioteket och tar kopior på mina betyg, kall av 
fruktan. 

Den går långsamt men sömngångaraktigt säkert, denna 
utveckling. Man får våning. Man får fastman. Man får arbete. 
Och så sitter man där. 

Nu fattas det bara att jag skaffar TV, tänker jag när jag postar 
handlingarna med en vild bön om att inte bli utvald. 

Kallas till anställningsintervju. 
Klär på mig kjol, snörper ihop håret i en knut för att inte se 

så mycket "yngre" ut som jag är, letar fram en gammal portfölj 
ur Harriets garderob för att ha något att hålla mig i, och bjuder 
friheten farväl. 

Förlagschefen verkar både sympatisk och förnuftig. Betonar 
att de inte faster sig så mycket vid formella meriter, det enda 
som är viktigt är att den som får tjänsten verkligen är intres
serad av litteratur och engagerar sig i arbetet. Jag ser ut som 
"litteratur, det är det värsta jag vet, engagera sig, vad larvigt"; 
tänker att vill dom ha mig så får dom ta mig som jag är, ställa 
mig in tänker jag inte göra. Säger som sant är att jag kan ju 
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inte veta om jag trivs med det när jag aldrig har prövat något 
liknande och att jag inte på stående fot kan proklamera det 
som min livsuppgift. 

De lovar höra av sig med besked efter julhelgen. 
Arbetsplatsen ser trevlig ut också, ljusa och rena rum med 

behagliga textilier, jag blundar och springer mot utgången i 
akut förtvivlan. 

Det här stället har jag väl lyckats göra mig omöjlig på, men 
vad hjälper det, förr eller senare måste jag bli stor och tjäna 
mitt levebröd och när jag har undgått drömjobbet återstår ju 
bara vad värre är. 

Jag ringer Gustav för att ställa två frågor: a) Vill du gifta dig 
med mig? b) Lovar du att bli läroverksadjunkt så att du kan 
försörja mig? Jag har visserligen tidigare tagit ed av honom att 
inte bli adjunkt, men vad som helst bara jag slipper bli anställd, 
hellre parasit, hellre prostituerad, ja hellre adjunktfru. 

- Jag tänkte bli helgon när jag blir stor, svarar han. 
- Det kan man inte försörja familj på. 
- Det trodde jag du skulle göra. 
- Jag har ändrat mig. Blir du helgon så kräver jag äkten

skapsförord. Gustav kommer över för att trösta mig, men den 
här gången är jag otröstlig. 

* 

Vi har kommit överens om att förföra varandra i jul. Jo, re-
ciprokt: att vi är överens har vi förvissat oss om för att inte i 
framtiden råka ut för vidare oenighet om historieskrivningen. 
Tidpunkten bestäms närmast av att vi vill ha hela natten på oss 
och kunna somna i varandras armar (inget hafs och slafs här), 
och då faller sig helgen lämplig eftersom Harriet reser hem till 
sin familj så att vi får våningen för oss själva, och Gustavs för-
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äldrar far till Ön och märker inte om han försvinner hemifrån 
för ett par dygn. 

Tidpunkten bestäms också av att det efter jämnt två måna
ders köande blir min tur hos gynekologen. 

Av sköterskans telefonsamtal medan jag sitter i väntrummet 
förstår jag att doktorn är knusslig med p-piller. Jag är beredd 
på det, Harriet misslyckades första gången hon försökte, hon 
ansågs för ung fast hon var nitton fyllda. Och Cillas rapport om 
sitt senaste besök på RFSU har försatt mig i högsta beredskap 
- närgångna frågor om huruvida hon hade fastman etc. ("Det 
är klart jag sa att jag hade, herregud, när dom frågar!") 

Jag är beredd till vad som helst, och har efter cirka en minuts 
samtal med läkaren påstått mig vara förlovad, utan att han ens 
har frågat. Strax efteråt, när jag har fått placera mig i undersök
ningsstolen, vill han veta när vi planerar att gifta oss. 

- Gifta oss! vi ska inte gifta oss! är jag på väg att utbrista, 
men erinrar mig i tid att det normalt är det man avser med 
förlovning och får fram något om att det måste nog vänta ett 
tag, bli färdiga med våra studier först och så där; tycker själv 
att det låter oerhört ansvarsfullt och gediget. 

Sådana samtal, och den hemska undersökningen därtill, är 
nog för att få vem som helst att tappa lusten för allt vad sexualliv 
heter för en mansålder framåt. 

Han skriver i alla fall ut receptet, jag studsar ut från Läkar-
huset och tar Odenplan i ett trestegshopp, in på apoteket örnen 
varifrån jag hemför den lilla pillerasken som ett väl förtjänt 
stridsbyte. 

* 

På julafton snöar det. Åtminstone kan man med lite god vilja 
kalla det snö; nere på gatan smälter den genast, men sitter man 
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i fönstret och tittar upp är luften grå av virvlande flingor. 
Just en sådan dag som jag tänkt mig. Stilla snöfall utanför 

fönstret, och varmt och stilla innanför, ett varmt och stilla 
rum för bara oss. 

Han kommer på eftermiddagen med pyjamas och tandborste 
och julklappsbok i portföljen. Vi bär in julgranen som jag har 
köpt, en riktig julgran som visserligen är för torr för att lukta 
nämnvärt, men det luktar i alla fall stearin av de tjugo ljusen. 

- Första julen i det egna hemmet, annonserar jag högtidligt 
när jag tänder dem. 

(Vårt hem? Mitt hem. Där du är hos mig.) 
Innan vi äter middag slår vi in julklappsböckerna i pre

sentpapper, när vi har ätit byter vi dem och packar upp dem 
- Gustav ger mig Bubers antologi med chassidiska anekdoter, 
jag har köpt Felicias bryllup åt honom - och sedan lånar vi 
varandras. 

Lyssnar lite på musik i radion medan vi dricker kvällste, sitter 
i soffan och tittar ut på den stjärnlösa himlen och på grannarnas 
upplysta fönster, granglitter överallt. 

Sedan går vi och lägger oss. Ceremoniellt: tjugo ljus att blåsa 
ut. Ett får bli kvar att lysa värme över oss. Radion spelar Bach 
medan han klär av mig och andakten är det inget att anmärka 
på. Ändå märker jag att jag faktiskt är nervös, som om det 
var första gången. Fastän vi redan är så intima att det skulle 
förefalla mer oanständigt att inte på detta stadium fullborda 
intimiteten känns det nästan generat. 

- Jag trodde att flickor löste upp håret till natten, protesterar 
han då jag på sängkanten snor ihop mitt med gummiband. 

- Var kan du ha fått det ifrån. Konsten, filmen, litteraturen 
möjligen? 

- Ja, är det inte ett klassiskt motiv? 
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- Och det kallar dom realism! I verkligheten bär man ju 
aldrig håret utslaget annat än av fåfänga i offentliga samman
hang. Aldrig hemma hos sig, och minst av allt i sängen. Man 
vill väl inte ha hår all over the place heller. 

- När vi var på ö n hade du det i alla fall inte bakåtkammat 
så där, i en liten råttsvans. 

- Det var ju på den tiden när jag gjorde mig till i ditt säll
skap. Att jag har slutat med det hoppas jag du har vett att vara 
smickrad av. 

- Om. Jag är verkligen glad att bli invigd i kvinnokönets 
mysterier. Att få veta hur det är i själva verket. 

Jag räcker vänligt ut tungan och kryper ner intill honom. 
Mysterier eller ej så bankar hjärtat. 
- Är du rädd? frågar han när han drar täcket över oss. 
- Lite. 
Jag vet inte för vad: inte för något konkret, som att det ska 

göra ont eller att han ska bli impotent eller att blixten ska 
slå ner - inte för någonting, bara ändå. Han ligger stilla med 
huvudet mot mitt bröst, jag lägger armarna om hans axlar. Om 
han också är rädd? 

- Du kommer väl ihåg att det 'ixfronesis det gäller och inte 
techne? 

Han lyfter huvudet och skrattar: 
-Jag behöver inte ha någon prestationsneuros menar du? 
- Det är ju ingen brådska, säger jag försiktigt. Vi har ju hela 

livet på oss. Om du vill kan vi vänta ett tag. 
- Tusen år till? 
- Nej, inte tusen år! 
Inte mer än vid pass tio minuter till. 
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I 

Sleep with, det är en eufemism i flera avseenden. Inte somnar 
vi i varandras armar, vi somnar inte alls, det blir trångt och 
svettigt i min smala turistsäng. Framåt småtimmarna får jag 
huvudvärk och Gustav tar på sig pyjamasen och går och rullar 
in sig i en pläd i Harriets rum i stället; sover i varandras armar 
är nog bara nåt dom gör i filmerna. 

Det är lika mörkt när jag vaknar, men morgon. Jag har frågat 
om han vill gå i kyrkan, men Gustav kan inte förstå varför 
man behöver störta ut i svinottan för att få julstämning, han 
går hellre i den vanliga högmässan klockan elva (och slipper 
trängas med andra kan jag tro). 

Dit är det långt. Jag hör honom slamra med kaffekoppar, så 
småningom kommer han in med en dukad bricka. Det vore 
förstås på alla sätt bekvämare att inta frukosten vid köksbordet, 
men av någon anledning är det ju stämningsfullare att göra 
det halvliggande med brickan över knäna och armbågarna i 
varandras magar. 

- Vad är det för lukt? frågar han plötsligt, med rynkad 
näsa. 

- Rostat bröd? föreslår jag. Eller stearinljusen? 
- Inte det. Om dig - parfym? 
- Jaså, nej det är bara deodorant. Jag gjorde lite morgontoa

lett medan du var i köket. 
- Tycker du det är dags att stiga upp redan. 
- Vem har talat om att stiga upp. 
- Gör du morgontoalett för att gå och lägga dig igen? 
- Gillar du att man luktar svett i dina armar? 
Han gestikulerar så att brickan är nära att ta överbalansen: 
- Jag älskar att du luktar svett! Det enda jag älskar mer är 

att du luktar snusk! 
Jag lyfter kaffefatet och slår tillbaka det utspillda i koppen. 
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- Jag som trodde det var fint att vara antiseptisk i kärleks

bädden. 
Han rynkar både näsa och panna. 
- Var kan du ha fatt det ifrån? 
- Jag anar det. 
- Vi har nog några mysterier kvar att tränga igenom, till

lägger jag frågande. 
- M, säger Gustav genom ostsmörgåsen. 

* 

Till nyår är Harriet tillbaka och Gustav flyttar hem till sig med 
pyjamas och tandborste och Felicias bryllup. 

Nyårsafton hade vi ändå inte tänkt fira, på den punkten är vi 
överens: att tiden går, det är väl inget att väsnas om. Det finns 
människor som har helgpanik, känner sig som sociala misslyck
anden om de sitter hemma en lördagkväll och tror att det är 
något fel på dem om de inte är bortbjudna på nyårsafton. 

Jag utgår från att det är de andra det är fel på när de börjar 
bära sig åt bara for att året byter nummer, larva sig med serpen
tiner och smällare som om det vore något att fira att världen 
blir äldre och vi med den. 

Social panik får jag också ibland, men den har inget samband 
med almanackan. 

Harriet försvinner ut med en kavaljer, jag går och lägger mig 
och låtsas som ingenting, jag vill bara sova. 
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6 

- Det är nog inte naturens mening att människor ska ha nåt 
sexualliv, säger Harriet eftertänksamt när jag berättar att jag 
har fått en skamlig sjukdom. 

- Uppenbarligen inte. Det händer varje gång, klagar jag, 
varje gång jag tar mig en älskare! Det är bara i filmerna som 
dom somnar i varandras armar och vaknar med ögontuschet 
på plats och aldrig får utslag eller blåskatarr. 

Det har alltså hänt förr och jag vet vad som förestår mig: 
ringa telefonkön, beställa tid, köa på polikliniken, undersökas 
och utfrågas in i minsta skrymsla av privatlivet, och första 
gången säger doktorn ointresserat att äsch, det är sånt där man 
far, det kan vara en infektion som har börjat med att ni var 
förkyld, och andra gången är det en annan doktor som inte 
alls pratar om snuva utan mycket klart låter förstå att det är 
syndastraff det är fråga om och om rätt vore rätt skulle han 
låta en dras med det, och tredje gången är det ännu en annan 
doktor som jovialiskt bullrar om "smekmånadsfenomen" och 
bakteriefloror som måste få tid att anpassa sig till varandra 

- resultatet blir i det ena som det andra fallet att man skickas 
hem med verkningslösa mediciner och små läskiga tuber med 
vaginalslem - vaginalslem! ropar jag till Harriet, så kallar dom 
det bara för att ytterligare förödmjuka en! 

Lika bra att gå i kloster först som sist. När det uppenbarligen 
inte är naturens mening något annat. 

Till Gustav säger jag ingenting. Inte tål karlar höra sånt, 
allraminst han. Vi kvinnor som är förhärdade av bittra erfa
renheter delar alltid med oss av dem, varandra till uppbyggelse, 
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men Gustav, han skulle ju bli förkrossad. Vad jag än sa skulle 
det inte hindra honom från att ta på sig skulden, och detaljer 
om vad som hände förra gången jag hade en älskare vill jag 
bespara honom. 

Visserligen är jag övertygad om att han hellre skulle vilja att 
jag berättade allt och delade mina sorger med honom. Men 
just därför. Här ska inte vräkas över några bördor på honom, 
nej då. Det här är mitt privata syndastraff, och jag ska bära 
det själv. 

Att fatta heroiska beslut är ingen konst. Konsten är att genom
föra dem. I det här fallet skulle det kräva att jag lyckades spela 
obekymrad, men så långt sträcker sig inte min förmåga. Kanske 
är det mitt elaka undermedvetna (som givetvis lastar Gustav 
för allting) som saboterar och ger honom antydningar bakom 
ryggen på mig; i varje fall är han sensibel nog att omedelbart 
märka att det är något, betraktar mig över middagsbordet på 
Corso med sina stora blå fulla av frågor. 

Mina ovana övningar i det heroiska utvecklar sig med logisk 
obönhörlighet mot fiaskot: Jag är bekymrad. Han undrar vad 
det är. Jag säger ingenting för att inte oroa honom. Han blir 
ledsen för att jag ingenting säger. Han tjatar. Jag blir irriterad, 
och så glider jag oemotståndligt in i rollen Orättvist Behandlad 
och börjar njuta av att vara misskänd. 

För att något säga, på något vis motivera min nedstämdhet, 
berättar jag om Cilla som jag träffade på eftermiddagen. 

- Hon deppade så att det smittade av sig. Tänker göra slut 
med den där killen som hon är tillsammans med, hon har 
kommit till insikt om att hon är mismated. 

- Vad det vore trevligt om du talade svenska, säger Gustav 
och bultar på ketchupflaskan över sin pommes frites. 

- Jag använder aldrig engelska utan anledning! Varför skulle 

90 



man inte utnyttja ord ur andra språk när de råkar vara mer 
exakta eller expressiva? 

Han svarar inte. 
- Du förstår mycket väl vad jag menar. Det går inte att över

sätta - "felparad", "missgift", det finns faktiskt inte på svenska. 
Svenska är ett påvert språk. 

Gustav tuggar och tiger. 
- För företeelsen finns ju, tillägger jag med blicken ut genom 

fönstret. 
- Mesallians heter det på svenska, försöker han, men jag 

vägrar dra på mun. 
- Det är bara när man gifter ner sig. Mismate kan man 

göra i många fler dimensioner. Cilla har upptäckt att hon inte 
passar ihop med sin man, och det är sorgligt eftersom hon 
älskar honom. 

- Märkvärdigt vad ditt hjärta blöder för alla möjliga andra, 
skulle du inte kunna intressera dig lite för mina kärlekssorger 
i stället. 

Jag vitnar av vrede, eller åtminstone önskar jag att jag gör 
det. Hur vågar han tala så om mina vänner - som om det inte 
vore rimligt och naturligt att jag delar deras bekymmer! 

Jag blir inte bara arg, jag blir arg för att jag blir arg, och 
alldeles rasande. 

Jag reser mig och tar min duffel, det är filosofiseminarium om 
en kvart. Går uppför gatan utan att ägna honom en blick. 

Läraren har inte kommit än, man hänger i korridoren. En 
kurskamrat frågar mig vad det handlade om förra gången då 
hon inte var med, och jag byter några ord med henne. Gustav 
står intill och så snart hon flyttar sig böjer han sig fram och 
viskar: 

- Du ser ut som om du skulle bitas när folk tilltalar dig. 
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Han ser på mig som om han väntade att jag ska byta ett leende 
med honom. Jag vänder mig bort och går in i föreläsningssalen, 
låtsas att jag inte känner honom. Den där avskyvärda karln. Vad 
det är omänskligt synd om mig. 

En studie i heroism? 
Det som gör mig allra argast är att jag ser hur jag fungerar 

och ändå inte kan hejda det, ser hur skrattretande jag är men 
vilimte skratta. Jag har förlorat all förmåga till självironi, stängt 
mig och gått i baklås. 

Jag vet av erfarenhet att det enda som kan låsa upp mig 
är att skrattet kommer tillbaka inifrån, om jag till exempel 
kommer på något roligt så kan jag inte låta bli att säga det, 
och att skratta åt min egen lustighet, och sen går det ju inte att 
martyrtjura mer. Ge henne en örfil, säger man om folk som är 
hysteriska och inte kan sluta skratta. Få henne att skratta, det 
är inte riktigt lika enkelt som botemedel för hysteriska tjurare. 
Lyckligtvis är föreläsningen fängslande, och rymmer någon 
anekdot som jag fnittrar till åt innan jag hinner tänka mig för 
(hinner komma ihåg att jag är en Lidande), och låset går upp 
och jag blir nödtorftigt normal igen. 

Men postseminariet orkar jag inte gå med på. 
- Jag ska gå hem och dra nåt gammalt över mig, förklarar 

jag, befria världen från min åsyn. Kommer tillbaka när jag har 
deppat färdigt. 

- Kan jag inte följa med och dra nåt gammalt över oss? frågar 
Gustav. 

Och så gör han det. 

Men sanningen kan inte döljas i längden; i varje fall inte den 
längd som går åt för att komma fram till en läkare och bli 
medicinerad. I längden nöjer han sig inte med mina suddiga 
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motiv för att avvisa hans närmanden, nu kan det bara finnas 
en förklaring: Du älskar mig inte längre! Då ger jag upp och 
säger det som karlar inte tål att höra. Mycket riktigt: han blir 
tokig av förtvivlan, övertygad om att han genom någon sin 
ovarsamhet har vållat en obotlig skada som kommer att göra 
mig steril för livet, han sliter sitt hår och svär att han ska stym
pas som Abélard och gå i kloster. 

- Det var det dummaste jag har hört, här ska ingen gå i 
kloster, jag ska gå till doktorn bara, och sen går det över på 
en vecka. 

För att lugna honom nämner jag till och med att det har hänt 
förut och att det förresten kanske bara beror på p-pillren. 

- Jag kommer i alla fall aldrig att våga ligga med dig mer. 
Karlar, det är det jag säger, ingenting tål dom. 
- Då kommer jag att våldta dig, säger jag fast, jag lovar att 

jag ska våldta dig mitt på Odenplan så fört jag blir friskför-
klarad. 

Först den utsikten kommer honom att ljusna en smula. Men 
jag avlägger också en ed till mig själv: Att aldrig mer försöka 
göra mig mer heroisk än jag är. 

Ett brunt kuvert med firmastämpel i hörnet, från mitt bokför
lag. Inuti återfinns som väntat ett vänligt brev med tyvärr och 
många kvalificerade sökande och stannat för en annan. 

Jag beslutar att det inte var drömjobbet i alla fall. Om inte 
jag var Den rätta för jobbet så kan ju inte jobbet ha varit Det 
rätta för mig heller? 

Det var inte min kallelse, beslutar jag. 
Återstår bara frågan vad som då är min kallelse. Den blir 
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mer påträngande för varje dag som går och varje tentamen 
jag passerar. Fastän jag sölar så mycket jag orkar lyckas jag 
inte bli efter med studierna. Efter sluttentamen kommer det 
obönhörligt att krävas nya initiativ. Gustav tycker att jag ska 
läsa filosofi, men det vill jag fortfarande inte. Jag motiverar 
det dels med att det är synd på ett så roligt ämne, dels att jag 
redan har gått på så mycket undervisning i det att det skulle 
gå alldeles för fort att ta betyg; hemligen lägger jag därtill det 
skälet att jag inte vet om jag är klyftig nog för det och föredrar 
att inte fa saken undersökt. 

Om jag skulle genomgå ett psykotekniskt anlagstest? Ett 
sånt kan jag göra själv förresten. Jag sätter mig ner och tänker 
efter. Vad är jag egentligen bra på? Jag är bra på språk, särskilt 
svenska. Jag är den mest ensidigt stilistiska begåvning jag har 
träffat. Vad kan man göra med en sådan då? Något med böcker 
förefaller naturligt. Skriva böcker? Nej, jag saknar fantasi. Skri
va om böcker? Saknar intresse för Litteratur. Förlägga böcker? 
Kräver ingen begåvning. Alltså? Enkelt, självklart, varför har 
jag inte kommit på det förut: Översätta böcker! 

Jag ringer förlaget och meddelar det denna insikt. Förlaget 
svarar att för tillfället behöver det inte fler översättare än det 
har, men kanske någon annan gång. Jag ringer Sveriges Radio 
- på TV måste de ju ha användning för mig. Men där svarar 
de att de bara behöver någon som behärskar finska eller serbo
kroatiska för tillfället, översättare från engelska är de nedlusade 
med, och när jag påpekar att vad de behöver är folk som kan 
svenska frågar de avmätt om jag har betyg i några andra språk. 
Det har jag ju inte och inte vill jag ha några heller, universitetet 
är inget bra sätt att lära sig språk. Jag ringer SF och påpekar att 
textningen av utländska filmer är så att man kryper ur kläderna 
när man ser dem. Damen som svarar är helt omedveten om 
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detta, det är ingen annan som har klagat. 
Jag lägger på luren och här sitter jag. Insiktsfullare än förut 

men utan att vara hjälpt av det. 
Kan man ha en kallelse till något som inte finns? 

* 

- Vad du är vacker, säger Gustav. 
Det är som han försöker undergräva mitt självförtroende. 
Vad som avses är nämligen hur vacker han, Gustav, tycker 

att jag är och vilket mått på hans kärlek detta är. För att fa fram 
vilket mått det är måste han dessemellan ständigt framhålla 
hur ful jag är, vilken löjlig uppnäsa och vilket risigt hår och 
såna komiskt stabbiga ben, han skrattar huvudet av sig varje 
gång han får se dem utan långbyxor. Sedan blir han simögd av 
dyrkan och utbreder sig om hur han älskar dem. 

Kanske tolkar jag in för mycket avsikt i det, kanske är det 
bara en normal blandning av förälskelsens förvända blick och 
intermittent klarsyn (fast så stabbiga är de ändå inte). Men nog 
skulle det kunna vara taktik: att först rasera mitt självförtroende 
för att sedan kunna bygga upp det på nytt - på honom. 

Han har i varje fall ingenting för det, ty mitt självförtroende 
är orubbligt. 

- Hur kommer det sig, frågar jag Harriet, att de flesta män
niskor har mindervärdeskomplex? Och hur kommer det sig att 
jag har självkänsla så att det skulle räcka till ett helt kompani? 
Visserligen är jag vacker och intelligent, åtminstone intelligent, 
åtminstone intelligent nog att anse att jag är vacker nog - men 
det brukar ju inte hjälpa? 

- Du hade väl en lycklig barndom, förmodar Harriet. En 
lyckad potträning alltså, det lär ju vara det avgörande. 
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- Det är skönt, säger jag (självbelåtet), med människor som 
har självförtroende. Du är inte så illa försedd du heller, och det 
är skönt att veta, så att man törs jävlas med dig. 

Hon sitter med armbågarna på bordskanten och delar sitt 
långa svenskblonda hår i tre slingor för att fläta ihop det på 
ryggen inför kvällstvätten. 

- Jo, det är förstås jobbigare med folk som man måste stötta 
upp med att framhålla hur bra de är, komma ihåg att berömma 
hela tiden. 

- Det är klart, tillägger hon med gummisnodden mellan 
tänderna, att det är lättare när man kan jävlas med varandra 
för att båda vet att båda gillar sig själva. 

- Gustav måtte också ha haft en lyckad potträning, om det 
är det det hänger på. Han har den gedignaste självkänsla jag 
nånsin har sett. 

Det är kanske det viktigaste vi har gemensamt, tänker jag: 
övertygelsen om vår egen förträfflighet. Jag minns förresten att 
han sa någon gång att jag är den enda människa han har känt 
sig alldeles jämlik med, varken överlägsen eller underlägsen. 

- Lita inte för mycket på det, varnar hon. Somliga är mer 
lättknäckta än de ser ut. Förresten tycker jag han verkar rätt 
nervös ifråga om dig, så som han ringer och står i när du inte 
är hemma. 

- Jo, i fråga om mig förstås. Mig är han ju kär i, det är en sån 
där rubbning. Men annars är han onormalt trygg - du skulle ha 
sett på seminariet när hans trebetygsuppsats var uppe. Efteråt 
kom opponenten och bad om ursäkt för att han hade gått så 

" hårt åt den: Vada? sa Gustav - det hade han inte uppfattat. Själv 
är han så övertygad om att den är bra så han inte ens märker 
när andra försöker göra ner honom. Sjuklig omisstänksamhet, 
vad kan sånt heta. 
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- Inverterad paranoia? 
Jag dukar av efter vårt kvällste, Harriet som redan är i pyja

mas försvinner in på toaletten. Efter en stunds tandborstljud 
säger hon något som jag inte kan urskilja. 

- Vad bubblar du om? 
- Jag sa: Vad innebär egentligen det där att han är rilli-

schös? 
- Det frågar jag mig också, han pratar aldrig om det. Men 

ibland undrar jag om den där tryggheten kanske är religiöst 
grundad på något sätt. 

Jag blir stående med tekannan i händerna utanför toaletten 
och förklarar för den halvöppna dörren: 

- Nån sorts föreställning om att det som händer i den här 
världen inte är så viktigt, eller så. Det kanske är det som ger 
honom den där förmågan att ta lätt på saker, att skratta och 
vara allvarlig på samma gång. 

- En sangvinisk fromhet? 
- Eller en from sangvinism. 
- Det vore ju trevligt, säger Harriet och spottar i handfatet, 

om folk blev såna av att vara rillischösa. 

* 

USA skärper kriget: "Rätt sätt få Hanoi till förhandlingar", står 
det i morgontidningen. Jag läser det med den vanliga bland
ningen av rädsla och ett slags hemsk tillfredsställelse: dom gör 
bort sig! dom gör bort sig mer och mer och mer! 

Gustav kommer upp för att lämna en bok han lånat av Har
riet och vi följs åt ut, jag ska ett ärende till kemtvätten, han 
till biblioteket. En alldeles vanlig vardag i vårt liv, en sån dag 
när det är bra som det är och får vara så - en sån dag som jag 
älskar. Det är ruskväder, han har en svart regncape som ser ut 
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som en slängkappa på teatern, Don Juan eller Karl XII, jag 
kan inte riktigt bestämma mig. Den flaxar fantastiskt när han 
vinkar i gathörnet. 

Jag går mitt ärende, jag ska till institutionen sedan men tar 
omvägen över Odenplan i tanke att då kanske vi stöter ihop 
igen, och det gör vi, i hörnet av Hagagatan. 

- Sällan mötas, snarligt skiljas... ler han. 
- Skiljas snarligt, rättar jag, det ska ju rimma på farligt. 
Han har tentamen i poetik på eftermiddagen, jag tänker på 

det medan jag blundar mig igenom min grammatiklektion 
(detta lysrörsljus i dessa syrelösa kyffen som de kallar lektions
rum!). Tänker att om det hade varit "snarligt skiljas" så hade 
det inte blivit den där figuren, vad heter det, chiasm. Borde ha 
påpekat det för honom om han får någon fråga på det. 

Cilla sitter och bläddrar i en bokhandelskatalog, rean har 
just börjat och jag har lovat att gå med henne till affären efteråt. 
När vi kommer ut har det börjat snöa, vassa små korn som 
blåser i ögonen; ändå en lisa efter det pinande ljuset och värmen 
därinne. 

Från bokhandeln följer hon med mig hem på kaffe. Hon 
har kommit till insikt om att hennes karl ändå inte var något 
att ha. Jag berättar om min insikt att det är översättare jag är 
född till. Cilla säger att man borde göra något med sitt liv, gå 
in i en studiegrupp till exempel, jag berättar att jag började i 
en om u-landsfrågor men snart fann att det var effektivare att 
läsa böckerna på egen hand. 

Vi sitter i eftermiddagsskymningen och pratar om karlar och 
vad vi gör med vårt liv. Det är en alldeles vanlig dag. 

Just som jag har börjat laga middag och satt på en kastrull 
ris åt mig (nya matvanor) ringer telefonen, Gustav som har 
kommit från sin tentamen. 
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- Kan du älska en man som inte vet vad balladstrof är? 
- Jag älskar dig precis som du är. Har du undervisning i 

kväll? 
- Ja men det hoppar jag över, förresten är det snöhinder. 
- Harriet ska på konsert. Så om det passar kan du stå under 

mitt fönster vid åtta, glöm inte att dra upp slängkappan över 
ansiktet bara. 

Det är inte så ofta vi får tillfälle att träffas ostört; eller utan 
att störa. Harriet och jag har visserligen aldrig förbjudit varan
dra karlar på rummet, men vår finkänslighet förbjuder oss att 
kopulera precis under näsan på varandra: det är lyhört mellan 
rummen så att minsta harkling hörs, och vem är trakterad av 
att lyssna på andras könsumgänge, ingen av oss i varje fall. 

Harriet har i alla fall abonnemang på konserthuset, och jag 
i Filmklubben. 

När hon kommer hem framåt elva återfinns Gustav och jag 
i sedligt samtal om viljans frihet och det substantiella självet. 
Om jämlikhet och prestigefördomar och att tro att man är 
något. Jag har kommit till insikt om att ingen människa är 
något. Gustav har kommit till insikt om att varje människa är 
något. Frågan är om vi menar detsamma. 

- Jag tror inte att jag är något, säger jag, men eftersom ingen 
annan är det heller har jag lika mycket värde som andra. 

- Jag vet inte om jag är något men jag kanske kunde bli. 
Om vi lägger ihop oss två som inte är något kanske det kan bli 
något tillsammans? 

- Vada för något då? 
- Tja, ett lyckligt äktenskap till exempel. 
- Det vore originellt åtminstone, medger jag. Det skulle 

tillfredsställa mitt originalitetsjäkt. Så sällan som man ser ett 
lyckligt äktenskap. 
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- Erik har varit gift i fem år nu, säger han begrundande. 
Det är oklart vad den anmärkningen har för samband med 

vårt ämne, men jag frågar inte efter Eriks eventuella lycka, 
jag frågar: 

- Om fem år - tror du att vi finns då? Tror du att världen 
finns? (USA skärper kriget: "Rätt sätt fö Hanoi till förhand
lingar".) 

- Åjo, det tror jag väl. 
- Om tio år då? 
- Världen kanske, mänskligheten kanske inte. 
- Jag menar mänskligheten. Den här världen. 
- Den här världen finns inte om tio år, det tror jag inte. 
Sedan skrattar han - som om han skulle veta något om 

det - och drar över sig slängkappan för att vada hem genom 
snömodden. 

- Skiljas snarligt, säger jag, det är en chiasm. 
- Nej, det är ett helvete, säger Gustav och omfamnar mig en 

gång till i ett fantastiskt flaxande av regncapen. 
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- Vill du gå med och fika? frågar Bengt när vi troppar ut från 
föreläsningen och en grupp formeras i detta ärende. 

Jag vill inget hellre, eftersom sitta på lokal och vara amatörfi-
losofisk är det bästa jag vet. Men nu hade Gustav och jag avsett 
att gå hem till mig, så jag upptäcker att jag måste omformulera 
frågan och ställa den till honom: 

- Vill vi gå med och fika? 
Det vill vi inte, vi föredrar att gå hem till oss. 
Han frågar inte vad jag vill. Och jag säger inget, o jag säger 

inget alls jag när jag inte är tillfrågad. Jag går med honom och 
moltiger hela vägen. 

Varför blir det så här? När vi är för oss själva är det så bra 
att vara två, vi talar vårt eget språk och är helt upptagna av 
varandra. Men så fort vi kommer ut bland folk. Så fort det 
rycker det allra minsta i mig i någon annan riktning. Då visar 
det sig att Gustav finns då också, jag kan inte göra vad jag vill 
för jag är inte "jag" längre, jag är bara en del av "vi". Vi är ju 
två, nämligen. 

Undrar om jag någonsin kan vänja mig vid det. 
Hela vägen hem tjurar jag, inte för att det roar mig att tjura 

fast det kan förefalla så, bara för att jag har fastnat i det igen. 
Svarar inte när han försöker diskutera föreläsningen med mig, 
går uppför trapporna utan att se på honom, som om det inte 
intresserade mig om han följer efter eller inte. 

Men när jag öppnar dörren visar det sig att lägenheten är 
full av folk: Cilla och en väninna till henne som sitter och 
dricker kaffe hos Harriet. Anblicken av dem gör mig på ett 
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ögonblick återställd, glatt och forsande pratsam sluter jag mig 
till sällskapet i Harriets rum (utan att fråga vad han vill). 

Gustav går hem till sig så snart han har fått en kopp kaffe, 
Cilla stannar på middag. 

Framåt kvällen kommer ruelse över mig, jag lämnar böckerna 
och går ut för att gå av mig den i vinterstormen. Det är snål
kalit och jag är redan på väg tillbaka då jag får se en figur som 
förefaller välbekant försvinna in i porten bredvid på Frejgatan 
- Gustav, irrar han omkring i mina kvarter? 

Han har ju berättat hur han gjorde sånt som ung. Förresten 
gjorde jag som sagt aldrig annat själv, jag tillbringade min 
ungdom lodande i folks kvarter och minns hur det var: ibland 
var det bara en lek, att svärma omkring i spänningen att kunna 
stöta ihop med den dyrkade, men ibland var det något man tog 
sig till för att man inte kunde annat, för att man var utom sig 
av olycka och bara ville vara i närheten: så strök man omkring 
på nattliga gator därför att det var den minst outhärdliga av 
sysselsättningar - är det så illa med Gustav? 

När han ser att jag styr mot porten där han gömt sig kommer 
han fram och går med mig upp fastän det redan är sent. 

Jag skulle vilja be om förlåtelse för eftermiddagen, men jag 
vet inte hur jag ska börja, och inte vet jag hur sådana situationer 
någonsin ska kunna undvikas, och att be om förlåtelse när man 
kommer att göra om det, det är ju oärligt. 

- Te? erbjuder jag, han skakar på huvudet. 
Jag sätter mig bredvid honom i soffan. 
- Det här går inte längre. 
- Vad är det som inte går? frågar jag, döljande min rädsla 

genom att ställa mig oförstående. 
- Jag kommer dig aldrig närmare, det är för långt mellan oss. 
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(Jag tycker det är precis lagom som det är jag). 
- Jag orkar inte, säger han. Jag har försökt, men du blir inte 

annorlunda. 
(Varför skulle jag bli annorlunda? Det var ju sån jag var när 

du valde mig, och du visste att jag inte är sympatisk.) 
- Du gör aldrig nånting för mig. Jag är säker på att den du 

verkligen vore kär i skulle du kunna göra vad som helst för. 
(Gör jag aldrig nånting för dig? Nej om du säger det så.) 
Det är inte anklagelser som man kan bemöta. Jag stänger 

mig totalt. Kränkt i mitt innersta (varför tror du inte på min 
kärlek, varför erkänner du inte mitt sätt att älska, varför ger 
du mig inte rätt att vara den jag är) - och skuldmedveten (det 
är sant: jag älskar honom inte så som han älskar mig, och det 
borde jag förstås). 

Kränkt och skuldmedveten, javisst. 
- Du är tillsammans med mig bara för att man kan ha mig, 

bara för att man kan. Du söker bara nån sorts trygghetsgaranti 
i mig, den trygga typen som sitter i sin fåtölj med pipa och 
tweedkavaj -

- Tweedkavaj! 
Det blir för mycket för mig. 
~~ Trygghet! Är det nåt jag inte behöver så är det trygghet, 

jag har alltid varit tillräckligt trygg i mig själv. 
- Vad ska du ha mig till då? 
- Ja, du kan väl inte vänta att jag ska söka äventyret i dig. 
- Du kan söka mig i mig, det är det du inte gör. 
Kanske det. Jag förstår bara inte varför det måste vara ett sånt 

sökande och bökande och bråkande hela tiden - varför kan det 
inte få vara som det är, vi är ju lyckliga tillsammans? 

Han sitter tyst med huvudet i händerna, en Bild av olyck
an. 
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Jag finner ingenting att säga. 
Efter en lång stunds tigande reser han sig och går. Bara 

går. 
Jag sitter i soffan och gråter för att allting är så otäckt, men 

i beklämningen också en kall irritation: vad tjänar det till, 
varför ställer han till med såna här scener och låtsas gå ifrån 
mig när han vet lika bra som jag att han snart kommer att 
vara tillbaka. 

Jag har mycket riktigt inte mer än hunnit ut till toaletten för 
att tvätta ansiktet när jag hör hans steg uppför trappan igen, 
och går ut och öppnar innan han har hunnit ringa på och väcka 
Harriet, som förhoppningsvis sover. 

* 

Gustavs förälskelse gick alltså inte över av att vi förförde var
andra. Men min kättja, vart tog den vägen? 

Jag vill inte vara en sån där banal figur som tappar intresset 
så snart "erövringen" väl är gjord, jag vill inte, men jag kan inte 
hjälpa att kärlekens sängliga sida inte är lika rolig längre. Jo 
ibland. Men inte så ofta som Gustav tycker det, för han tycker 
det alltid, och jag menar alltid. 

Strängt taget är det tur att vi inte har tillfälle oftare än vi har. 
Jag är annars den sista att göra gällande att det skulle vara någon 
fördel med en klandestin kärleksaffär, det är inte det minsta 
romantiskt att behöva smussla och smyga. Nervöst och löjligt 
är vad det är: att få "passa på" när de andra råkar vara ute, små 
brådstörtade herdestunder med ständigt spetsade öron: Var det 
inte en nyckel i låset? Har du stängt dörren ordentligt? Hur 
mycket är klockan? 

Inte särskilt pastoralt alls, och mycket litet utrymme för 
andakt. 
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Att vi så sällan har tillfälle har bara den fördelen med sig 
att det märks mindre att jag så sällan har lust. Min hormon
uppsättning måtte vara underdimensionerad, den försvinner 
helt vid sidan av Gustavs, som jag ändå inte vill påstå är mer 
än det normala för en yngling på tjugo med sin mannakraft 
ospilld (i varje fall inte spilld på kvinnor förut). Hans drifter 
är som vilda djur, säger han, ett koppel tigrar närmast. Och 
det är väl normalt. 

Mina hormoner tycks vara en mer andlig sort. Jag åtrår 
honom andligen - jag menar inte själarnas förening, utan en 
andlig åtrå till den köttsliga föreningen. Jag tycker om att tänka 
på att ligga med honom. Jag tycker mer om att tänka på det 
än att göra det. 

Som det nu är fungerar det hjälpligt, men om vi var gifta och 
hade obegränsade tillfållen skulle det bli en kronisk konflikt. 
För mer än någon gång i veckan kan jag inte tycka att det är 
roligt, medan Gustav enligt egen uppgift helst skulle tillbringa 
sitt liv i ett enda oavbrutet samlag. 

Sån tur att vi inte är gifta, när man tänker på det. 

* 

På påsklovet far vi till ö n - utan förkläde, men följda av förma
ningar att vara "rädda om varandra". Jag grimaserar åt dem, det 
vanliga tjatet om att inte göra varandra med tvillingar förstås 
- fast jag vet att det kan ha en annan innebörd också, större 
och svårare, och mer aktuell. 

Vi är de enda som stiger av i vägskälet, bussen skramlar bort 
i kröken och jag blir stående och bara lyssnar. Trädsus! Det 
mäktiga bruset i tallkronorna i backen upp genom skogen - å, 
när hörde jag sus i trädkronor sist? Antagligen förra gången jag 
var här: samma trädkronor. 
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Jag är glad att komma hit igen och kunna få de pinsamma 
minnena från den gången överlagrade med andra. Platsen ter 
sig helt annorlunda den här årstiden, man ser så långt när löv
träden är kala, man kan överblicka världen. Påsken är tidig 
i år, solsken men vintrig blåst. Andedräkten ryker vit även 
inomhus. Det första vi får göra är att släpa ut de fuktiga säng
kläderna till solvärmning. Och hugga ved till spis och kamin, 
Gustav lär mig hantera sågen och jag sliter så det ångar om , 
mig, finns det något man blir så lycklig av som kroppsarbete? 
Klyva vedklabbar är ännu bättre: oöverträffat sätt att avreagera 
aggressioner. Det går förstås mycket fortare om Gustav gör det, 
men jag måste ju få öva mig, vägrar att släppa yxan ifrån mig 
och hänvisar honom till att sätta på potatisen om det är så att 
han behöver sysselsättning. 

Mot kvällen har vi fått upp dräglig temperatur i stugan, vi 
bor i det större huset som har broderade tänkespråk på alla 
väggar (minnen efter farmor, förklarar han): "Egen härd är 
guld värd", "Prisa ej dag förrn sol gått ned", "Herrens fruktan 
är vishetens begynnelse". Vi sover under "Herrens fruktan". 

När träden är kala ser man till grannhuset som annars är skymt 
av vegetationen. Där bor en liten gumma året om, hon är un
gefär hundra år och har alltid funnits. Gustav brukar hjälpa 
henne med att bära in ved och vatten, hur hon klarar det när 
ingen är här vet man inte, det måste vara tomtar. Genom fönst
ret på morgonen ser jag att han står och pratar med henne på 
väg från brunnen och frågar nyfiket vad det var om när han 
kommer in med hinkarna. Han skrattar: 

- Hon hade sett att jag hade en tös med mig och sa att jo jo, 
man ska roa sig medans man är ung... 

- Vada roa sig, vad larvigt. 
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- Är det inte att roa sig, att bo i en liten stuga på landet med 
en liten tös? 

- Jag är ingen liten tös. 
- Inte? Du ser ut som en åtminstone. 
- Det kan hända, det är i alla fåll inget nöje att bo i en liten 

stuga med mig, det kan du hälsa henne. 
Bara en cykel finns i uthuset, men Gustav har sett att det står 

en i vedbon hos den lilla gumman och hon visar sig villig att 
låna ut den. Den ser rätt skraltig ut först, måste vara decennier 
sedan den användes, men med hjälp av pump och oljekanna 
lyckas vi sätta den i stånd. Kvalitet på grejerna förr i världen! 
ropar jag och vinglar ut på vägen på den höga främmande 
vehikeln. 

Vi cyklar ner till fiskehamnen och tittar på båtar, och upp 
till handelsboden och provianterar för helgen. Sedan hugger 
jag mer ved, inte för att det behövs, men för kommande behov: 
man kan väl avreagera aggressioner preventivt? 

Långfredagen blåser en isande nordan med små snökorn i. Gus
tav ringer och frågar om det finns någon kyrkskjuts, kyrkvär
den blir stum: sommargäster som inte har bil och vill komma 
till högmässan - sånt har man inga prejudikat för. Att det 
finns kyrkskjuts klämmer han fram så småningom, men den 
är ju avsedd för församlingsbor. Ett fall som detta kan fädernas 
kyrka inte ta sig an. 

Det är en utmaning som inte kan motstås, så vi klär på oss 
allt vi har och cyklar iväg. Det är nästan en mil till kyrkan 
och känns som tre i motvinden, vi är inte framme förrän till 
predikan. Och den ger inte riktigt lön för mödan, det gör den 
inte. Varför är präster så beskäftiga? Psalmer och ceremonier 
har jag inget emot, men dessa plattityder som kallas förkun-
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nelse. Gustav fnissar när kyrkoherden utlägger för menigheten 
att den inte ska va lessen för att det är långfredag, jag puffar 
honom argt i sidan: du kan väl fnissa inom dig om du måste. 

Hemvägen går dubbelt så fort, nu är vi svultna också och 
kastar oss över pannkakor med lingonsylt. Det vill säga, vi 
måste förstås grädda dem först innan vi kan kasta oss över 
dem. Vi gräddar varannan, inte på grund av någon fanatisk 
jämlikhetslidelse men för att vi är för hungriga för att vänta 
och äter upp dem efter hand. 

Annars tillämpar vi faktiskt strikt rättvisa och delar lika 
på matlagning och disk. Gustav yttrar sådan förtjusning över 
detta att jag blir stött: Vada, trodde du att jag tänkte låta dig 
föda och klä oss båda? 

- Man vet aldrig, se hur det gick med Erik. Och jag har ju 
aldrig märkt några husliga tendenser hos dig förr. 

- Nej det är klart, vill du ha något gott så får du göra det själv, 
men öppna burkar och blanda mixar klarar jag med. 

När det uppdagas att han har handlat lammkotletter till 
påskafton får han också ta hand om dem själv, han läser 
kokböcker och joxar länge vid spisen medan jag ligger på 
sofflocket med en påse lakritsremmar och säger Att du git
ter. 

Visst blir det gott när det väl är färdigt, det bestrider jag inte, 
men är det värt besväret? När man kan leva på konservburkar 
och lakritsremmar menar jag. 

Två båtar finns det som ska skrapas och målas, både roddbåt 
och segelbåt av trä som kräver många dagsverken. Men vädret 
medger inte mycket utomhusvistelse, mest sitter vi i varsin 
korgstol i det varma köket med varsin bok och fötterna i ugns
luckan. Gustav läser Iliaden, som befinns vara kurslitteratur 
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då han numera studerar litteraturhistoria, jag läser Brott och 
straffeftersom han säger att man inte kan umgås med folk som 
inte har läst Dostojevskij. 

Stuglycka. En spis med vedsprak, ett varmt rum i skym
ningen, vinden som viner om knutarna, Gustav och jag. Och 
valda delar av världslitteraturen. 

Stuglyckan är fullständig ända tills omvärlden gör sig 
påmind igen. Omvärlden gör sig påmind i form av Gustavs 
föräldrar som ska komma ut på påskdagens förmiddag. Han 
börjar tala om att ställa en väckarklocka så att han vaknar i tid 
för att anständligen hinna flytta ut sin säng i köket. Jag stönar. 
Är vi där nu igen! Anständighet, vad är det, är det anständigare 
att vara oärlig än att vara okysk? 

- Tror du verkligen att dom går på en sån sak, tror du inte 
dom fattar att vi ligger med varandra? 

- Det kan hända, men det är ju skillnad att direkt demon
strera det. Då känner dom sig kanske tvungna att ingripa. 

- Gör som du vill, jag vägrar befatta mig med såna dum
heter. 

Så lätt går det inte. Efter kvällstet vill han vänslas, jag drar 
mig undan men han lämnar mig inte ifred. 

- Vad är det med dig, varför är du så otillgänglig? 
- Vada otillgänglig, fräser jag, jag är väl precis som van

ligt. 
- Jo, som när du är som värst. 
- Man kan väl inte hålla på och kopulera jämt heller, gjorde 

vi det inte i går kanske, och i förrgår, och i onsdags, två gånger 
- jag har inte hur mycket hormoner som helst. 

- Det är inte bara "hormoner", säger Gustav, inte bara att 
"kopulera". (Varför kan han inte använda mitt språk utan cita
tionstecken?) Jag når dig ju inte på något sätt alls. 

109 



- J ag hatar dubbelmoral, mumlar jag. (Visserligen vill jag 
inte diskutera det ämnet mer, men hellre det än ämnet min 
allmänna otillgänglighet.) Först gör du mig till en dålig flicka, 
sen vill du framstå som en fin pojke inför släkten i alla fall. Jag 
känner mig desavouerad, är det så svårt att fetta. 

- Har jag inte erbjudit dig äktenskap kanske? Det är ju du 
som inte vill. 

- Det kan ju inte dom veta, säger jag kort, och han blinkar 
till inför denna plötsligt egendomliga logik. 

- Jag vill bara inte såra dem i onödan, förklarar han, de Ser 
så annorlunda på allting. Skulle inte du dra dig för det kanske, 
om det var dina föräldrar? 

- Nu är det händelsevis inte det. Det här är ditt problem. 
Men jag tycker du är en hycklare, det säger jag bara. 

Sedan tänker jag efter hur det vore om det var mina föräldrar, 
och ryser vid tanken. 

- Om det var mina, säger jag, skulle jag stå för vad jag gjort 
om jag verkligen hade rent samvete, och i annat fell skulle jag 
låta bli att göra det. 

Efter ytterligare någon eftertanke tillägger jag: 
- Jag skulle åtminstone flytta ut sängen kvällen före och 

sova där en natt så att i alla fall det var sant - inte göra det på 
morgonen. 

- Jesuitmoral! skrattar han. Det är ju bara en lite mer subtil 
form av hyckleri. Bara så pass att man lurar sig själv också. 

Längre kommer vi inte, längre än till att finna varandra 
hycklande respektive jesuitisk kommer vi inte, och så får vi ju 
lov att gå och lägga oss som en fbrsoningsakt. Men någon lust 
har jag inte på det stadiet, jag kan inte dela hans kroppsglädje, 
att se den bara gör mig mer förtvivlad. Hans ansikte över mig: 
så barnsligt, så mjukt och naket och alldeles utlämnat, han är 
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ett sådant barn - "var rädda om varandra" - jag dignar under 
ansvaret och brister i gråt. 

Gustav stryker mig oroligt över håret, försöker tala med mig, 
jag orkar inte mer. Han drar över sig sin nattrock, sätter sig på 
huk vid sängen med huvudet intill mitt. Sova, viskar jag, låt 
mig bara sova. 

Han lämnar mig till slut, flyttar ut sin säng och tillbringar 
vad som återstår av natten i köket så att den står där i all sin 
falska anständighet när svärfar och svärmor träder in på för
middagen. 

Jag går på skogspromenad. 

* 

Trots att vi inte har tillfälle oftare än vi har återkommer situa
tionen: Gustav har lust, jag har inte lust. Vad gör man då? Hur 
kompromissar man om det? 

För det mesta kan han väl få mig på humör även om jag inte 
är det från början. Men det kräver ett oändligt tålamod och 
engagemang. Gustav har detta oändliga tålamod och engage
mang, men inte jag. Ibland har jag inte lust att få lust. Jag är 
inte på humör ens för att ställa mig till förfogande. 

Jag säger nej. Då blir han så ledsen och uppriven och överty
gad om att jag inte älskar honom att det varje gång slutar med 
att jag blir tvungen att gå till sängs med honom i alla fall. 

Och så uppstår alltså prostitutionen, så uppfinner jag den på 
nytt så som den i alla tider har blivit uppfunnen. Det är väl att 
ta i, tycker Gustav, att kalla det så: vi är ju inte ens gifta. Men 
vad är det annars - om man inte ligger med någon för att det 
är det man vill, då måste det ju vara för något annat man gör 
det, och prostitutionens väsen är väl detsamma om det sen är 
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pengar eller civilstånd eller något annat man får i utbyte. 
"Bit ihop tänderna och tänk på något annat": detta uråldriga 

kvinnoråd. Men det går ju inte heller, eftersom han inte är nöjd 
om jag inte är med, han tycker inte det är roligt om inte jag 
också tycker det. 

I och för sig vore det annars kanske inte något högt pris 
för det jag får i utbyte. Trygghet naturligtvis, gemenskap. En 
sexuell trygghet också: genom att ligga med honom när jag 
inte har lust försäkrar jag mig om någon att ligga med när jag 
har lust. Men jag hinner ju aldrig få ihop till någon spontan 
lust numera, när jag alltid blir "tillfredsställd" på förhand. 
Jag tvivlar dessutom på att det är psykologiskt möjligt att ena 
gången bita ihop tänderna och tänka på något annat och en 
annan gång vara med och tycka det är roligt: att göra det mot 
sin vilja är så traumatiskt att det färgar hela upplevelsen och 
gör akten som sådan olustpräglad. Varje hans närmande blir 
ett hot, varje smekning mobiliserar motstånd. Vi fastnar i våra 
roller och kommer inte ur dem: ja-sägaren och nej-sägaren, eller 
snarare nej-sägaren och jo-sägaren, smitaren och tjataren. 

- Du kan inte sätta dig in i hur förödmjukande det är att bli 
utnyttjad, klagar jag. 

- Du kan inte sätta dig in i hur förödmjukande det är att bli 
avvisad, svarar han. 

- Det kan jag visst. Jag kan föreställa mig att det är jag som 
är kåt och du som drar dig undan - det måste vara för jävligt, 
det är jag fullkomligt klar över. 

- 1 så fall kan väl jag tänka mig hur det är att vara ovillig 
också. 

- Du kan i varje fall inte sätta dig in i hur det vore att ligga 
med mig under sådana omständigheter eftersom det är en fysisk 
omöjlighet. 
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Han medger att jag möjligen har en poäng där. 
- Fast inte är det så värst mycket svårare som tankeexperi

ment att jag blir utnyttjad än att jag inte är kåt. 
- Nej, det är lika verklighetsfrämmande båda delarna? Det 

är ju det jag säger. Varför är vi så olika på den här punkten? 
Det undrar han också. 
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Det enda som återstår mig av engelskan är strängt taget att peta 
ihop en seminarieuppsats. En struntsak på några sidor, inget 
att tala om. Det är bara det att jag inte kan bestämma mig för 
ett ämne som gör att jag måste fråga Gustav. 

- Det finns väl folk på institutionen som har varit med om 
sånt förr, svarar han. Välj ett område bara, så har dom långa 
listor med ämnen. 

- Långa listor kan jag göra själv. Problemet är ju att alla 
ämnen verkar likvärdiga. 

Men eftersom Gustav inte förelägger mig något slår jag upp 
i katalogen när amanuensen har mottagning för studierådgiv
ning. Amanuensen är dock inte i rummet när jag kommer dit, 
där finns bara en annan lärare som sitter och håller tentamen. 
Han uppmanar mig att gå till min docent. 

- Jaha, javisst säger jag, som om det var en alldeles ny idé. 
Det är naturligtvis en gammal idé: redan när han tenterade 

mig på litteraturkursen frågade jag docenten om uppsats
ämne, och han såg ut som om uppsatser var det värsta han 
visste och sa att jag kunde väl ta någon bok ur läskursen att 
behandla. 

Men nu vill olyckan att docentens rum ligger alldeles intill i 
korridoren, och eftersom dörren står på glänt kan han ha hört 
samtalet. Jag ser mig tvungen att kliva in till honom. 

Försöker anslå en lättsam ton: 
- Jo jag är ute och letar efter ett uppsatsämne. 
Han tittar upp från sina papper, tar av sig glasögonen. 
- Jaså, trodde du att du skulle hitta ett sånt här? 
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Jag flackar med blicken. Besöksfåtöljen, bordet, den odiskade 
kaffekoppen, Corn flakes-paketet i bokhyllan, papperen han 
sitter och skriver på. 

- Jah, andas jag och ler ursäktande, som om jag naturligtvis 
borde ha insett att engelskinstitutionen är det sista ställe i stan 
där man borde leta efter ett ämne till en engelskuppsats och 
engelskdocenter de som minst av alla människor skulle kunna 
tänkas ge råd i saken. 

- Vilket område skulle det vara då? 
- Modern litteratur, tror jag. Shakespeare och dom är väl 

allting sagt om? 
Att man skulle säga något nytt i en seminarieuppsats på 

femton sidor är det naturligtvis ingen som har menat, men inte 
ens en så outrageous replik framkallar någon reaktion. 

- Jaha. Ja, du kan ju ta något ur kurslitteraturen. Orwell, 
Hemingway. 

Jag säger ingenting. 
- Lawrence, tillägger han, efter en blick som tydligen inre

gistrerade mitt kön. 
- Ja, säger jag, nån av dom till exempel. 
- Så har du ju det gjort till tentamen sen också. 
Det fattades bara det. Han kommer inte ens ihåg att han 

egenhändigt tenterade mig på den moderna skönlitteraturen 
för en månad sedan. 

- Ja , säger jag för att få ett slut på det, jag ska titta på 
Shaw. 

Han tycks inte lägga märke till att jag nämner ett annat 
namn än dem han räknade upp, eller kanske hör han inte vad 
jag mumlar. Jag drar mig baklänges ut, och han återgår till sina 
papper innan jag ens skjutit igen dörren. 

Shaw är nog gott och väl, jag kan honom framlänges och 
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baklänges. Men vad ska jag göra med honom, det är det jag 
undrar. 

Jag ger tusan i det. Cyklar hem och lägger mig att läsa Naess 
i stället, Empirisk semantik som jag har lånat av Gustav. 

* 

- Älskar du mig? frågar Gustav. 
- Vad menar du med älska? 
Han suckar. 
- Jag tror inte, förklarar jag, att man kan ställa den frågan. 

Satsen "Jag älskar dig" saknar sanningsvärde, den har bara 
emotiv mening. Som nihilisterna beskriver moraliska utsagor: 
det är bara som att säga usch eller hurra. 

Eller möjligen är det en performativ sats. Som att säga "Jag 
lovar", det sker i och med att man säger det, och det är det som 
är innebörden. 

Men ett påstående, nej bara skenbart. Det motsvaras inte av 
något verifierbart förhållande i verkligheten, som att P utför 
H i S . 

Det är något man kan utbrista när man behöver lätta på sitt 
eget inre tryck: "O vad jag älskar dig". Men man kan inte fråga 
om det, som fråga är det meningslöst. 

Förklarar jag. 
- Du vet vad jag menar, säger Gustav. 
- Föralldel, jag vet vad du menar. Visst älskar jag dig. Ibland. 

När det blåser från nordnordväst. 
- Att älska är en viljeakt, det är något man bestämmer sig 

för. 
- Nejdå, det är inget man bestämmer över. Kärleken kom

mer och kärleken går och ingen kan tyda dess lagar, men man 
kan bestämma sig för att bortse från det. 
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Jag har bestämt mig för att bortse från känslor och deras 
flyktighet: passioner är inget att bygga sitt liv på. Att vara nyför-
älskad jämt kan inte vara något att stå efter, och det bekymrar 
mig inte att mina känslor för Gustav är annorlunda nu än för 
ett halvår sedan. 

Men honom bekymrar det. Dag och natt. 
- Du satsar inte på mig, klagar han. 
- Vada satsar, det är väl inte fråga om nån jävla roulette 

heller! 
- Du bryr dig inte om mig, du bara accepterar mig, som en 

heminredningsdetalj, ett bohagsting - som en kastrull eller vad 
som helst, som man tar där man ställer den. 

Ja, varför inte? Det är mitt ideal för relationer: en prydlig 
och blänkande rad på kastrullhyllan, som står där man har 
ställt dem tills man tar ner dem vid behov. Veta var man har 
varandra, ta det som något självklart och i övrigt kunna ägna 
sina krafter åt väsentligare ting. Men detta evinnerliga analy
serande av oss själva och vårt förhållande och manipulerande 
med det - en sådan oregerlig kastrull som ideligen hoppar ner 
från hyllan och löper amok över hela rummet för att göra sig 
påmind - vad ska jag ta mig till med den? 

Han går sin väg utan att säga adjö. Jag är trött på det, jag är 
utled och förödmjukad av att finna mig sysselsatt med något 
så idiotiskt som familjegräl. 

Älska och älska, det gör jag väl, men vad är det att prata om? 
Det ter sig för mig som fosterlandskärlek, lika onödigt och 
riskabelt som begrepp. Naturligtvis älskar jag det här landet 
över allting på jorden och jag skulle dö om jag inte fick bo här, 
jag älskar det för att det är hemma och skulle antagligen göra 
det även om det inte faktiskt vore ett av de bästa länder som 
finns att bo i, men för det är jag inte beredd att stå upp och 

"7 



sjunga nationalhymner eller vifta med blågula flaggor - foster
landskärlek är tolerabel bara om den får vara underförstådd. 

Det är så jag skulle vilja ha det med Gustav: vara hemma 
med honom bara, utan att behöva babbla om det. 

Jag går och lägger mig, sover och vaknar mindre arg och mera 
ledsen. 

Några människor är av födseln odugliga till äktenskap, cite
rade Gustav. Ja, men då så. Varför ger han inte upp att försöka 
förvandla mig då? Uppenbarligen vore det ur alla synpunkter 
bäst att vi skiljs, så att han kan få börja om och få sitt lyckliga 
äktenskap med någon mindre oduglig människa, och jag kan 
få åldras med behag. 

Det blir så uppenbart för mig medan jag lagar kaflFe att jag 
ställer ifrån mig koppen odrucken för att lägga mig och gråta 
i stället. Han ringer på dörren i precis rätta ögonblicket för att 
jag ska få gråta i hans armar. 

- Kan vi inte sluta bråka med det? tigger jag. Kan vi inte 
sluta diskutera hur vi ska ha det och bara ha det? 

- Det är fint väder, vi kan åka ut och cykla. 
Det gör vi. Vi tar cyklarna och trampar rakt genom stan, 

här är gatorna torra och dammar i vårvinden, på Tegelbacken 
kommer en lastbil full med parksoflFor på väg ut från vinterför-
varingen, solen lyser och man kan sitta på däck på af Chapman 
och dricka kaflFe men vi fortsätter ut på Kastellholmen, cyklar 
hand i hand med vattenpussar mellan oss på vägen. 

Jag har glömt min mössa och håret är ett enda trassel efter 
cykelturen. Kam har jag inte heller, lånar Gustavs när vi har 
slagit oss ner i sluttningen nedanför kastellet. Han åser ogil
lande min kamning som tillgår på det vanliga viset: när kam
men fastnar rycker jag, och hårtussar dalar i gräset. Låt mig, 
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tjatar han. Inte kan du, säger jag, men han envisas: Jag kan 
väl få försöka. 

Okay då. Jag sitter mellan hans knän och han kammar mitt 
hår. Det är skönt att bli kammad, det är det, men när han 
påstår att det är färdigt tar jag kammen ifrån honom och prövar 
misstroget - vart tog alla tovorna vägen då? 

- Jag redde ut dem, det var väl ingen konst. 
Jag återlämnar kammen, stukad igen. Ditt tålamod, var får 

du det ifrån? 

* 

Vid det här laget är jag så arg för att ingen vill tala om för mig 
hur man gör en uppsats att jag tar itu med den i rena ilskan, 
jag skriver vad som flyter ur pennan helt enkelt, med tilläm
pande av allt jag har inhämtat om vetenskaplig terminologi och 
akademisk jargong. Formuleringsglädjen berusar mig snart, 
innehållet blir därefter. Gustav säger att man måste bestämma 
sig för vad det ska handla om innan man börjar skriva, men jag 
bara skriver; vad det handlar om får väl läsaren avgöra. 

Efter sexton sidor sätter jag punkt. Jag vet inte om den är 
färdig; eftersom jag inte vet hur man gör en uppsats kan jag 
inte veta om den är färdig. Hur som helst är jag trött på den, 
stoppar den i en väska och far ut till Gustav som är på ö n för 
att ta hand om alla sina båtar. 

Han säger att det är den bästa uppsats han har läst över 
ämnet Vad jag tycker om Shaws Candida. Då får den väl duga, 
jag postar den till docenten. 

Gustav skrapar båt. Jag går i skogen. Mattor av vitsippor inne 
under träden, då och då en regnskur, stilla som en viskning: 
Alla väder är visst vackra på landet, säger jag svärmiskt. Till 
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middag plockar vi hemgödda små nässlor vid husknuten och 

lagar en utsökt soppa. 
Men utan något arbete för händer hemsöks jag av min exis

tensångest. Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag till att 
börja med göra med min sommar? 

Jag är inte speciellt förtjust i att resa men tycker om att 
ha rest: utlandsupplevelser som minnen, när väl besväret är 
överståndet. Förra sommaren gjorde jag ingenting av, och det 
kändes tomt efteråt. Jag plöjer några buntar resebroschyrer och 
kursprogram och anmäler mig till en månads kibbutzvistelse 
i Israel. 

- Varför just Israel, frågar Gustav när jag återvänder till stan 
för att ordna med pass och han följer mig till ångbåtsbryg
gan. 

- För att man får jobba och göra något vettigt medan man är 
där. Det ingår en rundtur genom Jordanien och Libanon också, 
men det blir ju bara turistande, Israel är huvudsaken. 

- Lägg märke till flyktinglägren då, när du reser runt. 
Flyktingläger? Jaså, palestinska. 
- Jag ska lägga märke till allting, forsökrar jag, och det skulle 

förvåna mig om jag kommer hem som sionist. 
Jag vet inte om hans ogillande verkligen är politiskt motive

rat eller om det mest är en rationalisering av det privata. Han 
har själv varit i Israel, på en semesterresa med familjen för ett 
par år sedan, så jag tycker han kunde unna mig också att få 
se landet. 

- Varför kan du inte vara på ö n , undrar han, är det inte 
paradiset på jorden kanske? 

- Jag tycker bara inte att jag har gjort mig förtjänt av para
diset än. Och så är det ju inte min ö. Jag vill göra något eget 
först, sedan kan vi vara i paradiset resten av sommaren. 
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- När ska vi segla då? 
- Vi hinner väl det också när jag kommer tillbaka. Jag har 

inte tänkt utvandra. 
- Älskar du mig? frågar han på bryggan. 
- Vad menar du med älska? 
- Ta det i vilken mening du vill. 
- 1 så fall så, säger jag glatt (ena foten på båtdäcket) - alltid 

finns det någon mening jag älskar dig i. 
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- Skulle du inte kunna låta bli att snäsa mig offentligt åtmins
tone? säger Gustav försiktigt. När vi är för oss själva kan jag väl 
stå ut med det, men i sällskap blir det lite pinsamt. 

Sjunker genom jorden gör man inte fast man skulle vilja, 
det enda man kan göra med sin skam är att gå avsides. Jag går 
avsides och skäms ögonen ur mig. 

Undrar vilket tillfälle det är han tänker på, och erinrar mig 
under stigande beklämning en hel rad med tillfallen. Kanske 
häromdagen när vi var på familjemiddag och svärfar frågade 
vad min uppsats handlar om, och Gustav flinade att det lämnar 
Martina åt läsaren, och jag förklarade isigt att den är ett försök 
till analys av Bernard Shaws Candida, med en betoning på 
försök som om Gustav vore ansvarig för dess metodologiska 
brister genom att inte ha skrivit den åt mig. 

Eller kanske när jag hade fått veta att Israelresan är inställd 
på grund av överhängande krigsrisk, Gustav förklarade för 
Harriet att Martina tror att det är hennes fel: bara för att hon 
tänkte resa dit utbryter det krig i Mellanöstern - och jag fräste 
något om skadeglädje och att kriget snarare hade framkallats 
av hans heta böner. 

Eller den helgen när vi var på ö n med familjen och det bara 
regnade och regnade och jag blev vansinnig av att vara i samma 
rum som Anna-Karin hela dagen och tog min regnrock för att 
gå ut i värsta skyfallet och Gustav sa att Martina tycker alla 
väder är vackra på landet och jag slängde igen dörren bakom 
mig så att fönsterrutorna skallrade... 

Ja, han retas, men han retas ju godmodigt och på ett sätt 
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som alltid har varit vår naturliga umgängeston - inte för att 
göra mig till åtlöje för andra, utan tvärtom, för att etablera 
någon sorts samförstånd med mig genom att anspela på sådant 
som vi förut har talat om. Jag kan inse det efteråt, men just 
då kan jag inte inse något som helst, hans försök att nå mig 
ger mig bara klåda, jag slår mig fri, sparkar honom andligen 
på smalbenen, snäser och går - och det är först därmed som 
omgivningens uppmärksamhet väcks, och man tycker synd 
om Gustav förstås. 

Jag klarar inte av att umgås med andra tillsammans med 
honom, jag tycker för övrigt inte om att umgås med någon 
"tillsammans med" någon, jag menar vara i större sällskap 
med någon som hör ihop med mig, som representerar mig på 
något sätt och som jag representerar - jag avskyr till exempel 
att känna mig ansvarig för dumma vitsar som Gustav uttalar; 
även om de andra skrattar sitter jag kall. Mest avskyr jag att han 
kan gripa in i det jag säger till någon annan, förtydligande eller 
kommenterande, i egenskap av en som vet mer om mig. 

Det har varit likadant med Harriet ibland, jag minns fester 
där jag har varit besvärad av hennes närvaro, hon som känner 
mig så väl att jag inte kan få framträda som en annan Martina 
om jag skulle vilja - jadå, det finns rader av tillfällen att erinra 
sig, och slutsatsen är bara att jag är sån. 

Det är ingen ursäkt. Inte alls: det finns ingen ursäkt för att 
snäsa den man hör ihop med i andras närvaro. Så pass mycket 
lojalitet får man ha att man håller inne med sådant tills mellan 
fyra ögon. Jag ursäktar mig inte heller, jag säger ju att jag skäms 
så att jag inte vet var jag ska göra av mig. 

Sätter mig att skriva brev till honom; för tillfallet är han vis
serligen i stan men detta hör till det som är lättare skriftligt. 
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Jag vet att jag är svåruthärdlig, du behöver inte upplysa mig 
om det. Jag förstår att det kan synas som en klen tröst så 
länge jag inte gör något åt det, men det innebär alltså att 
jag är medveten om att stå i skuld till dig, för att du härdar 
ut med mig. 

Det är så jobbigt att höra ihop med någon. När jag är 
ensam spelar det ju ingen roll vad jag är på för humör, jag 
kan syssla med något annat och låta bli att tänka på det. 
Men när jag är tillsammans med dig blir det plötsligt så 
betydelsefullt, du märker mina lynnesskiftningar innan jag 
själv gör det, de blir förstorade genom dig, och så blir det 
som om det var ditt fel. Jag märker att jag beter mig som 
om det var ditt fel att jag inte kan skriva uppsats, att jag inte 
får resa till Israel, att det regnar på ö n . Jag vet inte varför, 
men det är som om du inbjuder till att anklagas för allting 
och spela ut misshumör mot. 

Jag kommer inte att bli bättre, tro inte det. Jag kommer 
att bli värre. Jag kommer att snäsa och gnata och vara ir
riterad på dig för att det regnar och avvisa dina närmanden 
och förhala vårt giftermål, och när vi väl blir gifta kommer 
jag att bli som värst och snäsa dig inför hela världen och resa 
ifrån dig och bedra dig och lägga glassplitter i strösockret. 
Men jag kommer att hålla fast vid dig. Därför att det är dig 
jag hör ihop med. 

Vem det än vore som jag delade liv med skulle jag irritera 
mig på och anklaga för att det regnar, men den som ska 
stå ut med det måste nog vara en som aspirerar på helgon
värdighet. 

Vill du ha mig? 
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Jag läser igenom det skrivna och tycker inte att det blev riktigt 
den syndabekännelse som jag hade avsett. Rätt obotfårdigt är 
vad det låter, övertygelsen om min oförmåga att förändra mig 
smög visst in och hindrade mig från att avlägga några ohållbara 
löften. Jag tar pennan igen och förbättrar: 

"PS, Jag menar: förlåt?" 
Försöker pryda upp det med en bibelhänvisning också, 

"Ords. 27:15", petar jag dit i ett hörn. (Ett oavlåtligt takdropp 
på en regnig dag och en trätgirig kvinna, det kan aktas lika.) 

Skyndar ut till brevlådan för att få med det i sista tömningen 
och förekomma en ny omgång scener-brytning-försoning. 

Jodå, säger Gustav, för den här gången kan han väl förlåta mig. 
Men sen då? Hur ska det bli sen, ska det vara så här hela vårt 
liv? Han talar om vårt liv, om vår framtid. Jag suckar. 

Vi ligger i gräset i Haga, cyklarna vänskapligt lutade mot 
varandra vid en jätteek, Brunnsviken glittrar i solen, syrenen 
blommar över oss och vi grälar om vår framtid. 

Han vill att vi ska förlova oss. 
- Det vore ju bara att dra in släkten, säger jag otåligt, det 

skulle inte förändra någonting mellan oss. 
- Släkten är ju redan indragen. 
- Inte är det jag som har dragit in den! 
- Det vore så roligt med en ring, säger han då, hämningslöst 

naivt. 
Det är klart det vore, tiger jag. Vem tycker inte det är roligt 

med en ring, vem är inte naiv nog för det! Att gå omkring 
och vifta med en vänsterhand med blänkande guldring på, 
det är klart att det är allas vår innersta trängtan och att det 
är därför de flesta förlovningar kommer till stånd. Men jag 
trodde mogna människor kunde avstå från sånt. Den enda 
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mening med förlovning som jag kan se är ett tillkännagivande 
av att man tänker gifta sig, i-stället-för-äktenskap-förlovning 
är konvenansens larvigaste triumf. 

- Dom tycker det ser konstigt ut, säger Gustav, när du är 
på Ön och allting. Ju längre det dröjer desto konstigare tycker 
dom det ser ut. 

Jag stönar. 
- Först bjuder du med mig till landet, sen säjer du att släk

ten tycker det ser så konstigt ut att jag är där så nu måste vi 
åtminstone förlova oss. Det kallar jag utpressning. Du får det 
att verka som om jag skulle ha gjort mig skyldig till brutet 
äktenskapslöfte, jag ber att få framhålla att det faktiskt inte 
förhåller sig så. 

- Hur ska vi ha det då menar du, ska vi aldrig gifta oss? 
- Jag trodde vi var gifta. 
- Jo, medger han, det förstås, inför Gud och varandra och 

så där, jojo. Men i världens ögon... 
- Svepskäl! Du skulle inte använda det som argument om 

det inte var för att du vill det själv - men hur kan du vilja det, 
du vet ju hurdan jag är, du måste ju inse att allting bara skulle 
bli värre? 

Det är just vad han inte inser. Han tycker att jag ska ändra 
på mig. Lära mig anpassning och hänsyn, bjuda till. 

Om han inte hade sagt just bjuda till. Anpassa mig och ta 
hänsyn kan jag väl acceptera, men bjuda till, där går grän
sen. Han låter ju som en gammal skollärare eller förälder, 
som en moralpredikande förmyndare låter han, nej jag står 
inte ut, jag finner mig inte i att någon uppmanar mig att 
bjuda till. 

- Nej, det får vara, säger jag och reser mig. Jag vill ha dig 
men jag vill inte gifta mig i lagens namn. 

126 



Vi cyklar hem och skiljs vid min port utan att mer blir sagt. 
Jag låser cykeln och ser på honom. 

- Vill du inte ha mig då? frågar jag, och eftersom då syftar 
på min replik för tio minuter sedan svarar han nej. Vi står på 
trottoaren och ser på varandra och försöker avgöra om vi menar 
allvar, att detta är slutet. Jag börjar fnittra. 

— Skrattar du? 
— Ska jag gråta? 
Han äntrar cykeln, vänder sig om: 
- Den där boken du lånade, Naess, du kan ju skicka den 

med posten då. 
Jag fnittrar värre, hysteriskt och förargat: Det gäller våra liv, 

och du börjar prata om Naess! 
Han far. Jag går in. Är detta verkligen vårt allvar? Jag skjuter 

undan det, orkar inte grubbla mer över oss i dag. Tar Saint Joan 
som jag hade tänkt läsa i Haga och lägger mig på soffan. 

Solen strålar oföränderligt nästa morgon. Men telefonen tiger. 
Jag dricker kaffe och vet inte vad jag ska göra sen. Lägger Et 
maintenant på grammofonen, en vidrigt sentimental gammal 
låt: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera 
ma vie, de tous ces gens qui m'indifferent, maintenant que tu 
es parti? 

Vad ska jag göra med all den här tiden, mitt liv. Vad jag 
tycker illa om att konfronteras med "mitt liv". Om det vore en 
vanlig tisdagmorgon bara. 

Men det är det alltså inte. Inte kan jag cykla ut i Haga och 
lägga mig ensam under en blommande syren, hur ska man 
någonsin kunna ligga under en syren mer, hur ska man kunna 
vara någonstans över huvud taget? 

Jag packar en väska och ger mig av. Bort, vartsomhelst, här 
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kan jag i varje fall inte vara, med den där låten på grammofon 
och en telefon som bara tiger. 

Jag tar tunnelbanan till Vårberg och liftar söderut, kanske 
kan jag hälsa på Cilla som är på familjens sommarställe, jag 
vet ungefär var det ligger. 

Får lift efter tio minuter, med en tröttsam karl som vill prata. 
Han frågar vart jag ska och jag säger Småland. Det låter så vagt 
att han kan börja tro att jag är ute bara för att bli upplockad, 
men han har då inget att säga för han är lika mystisk om sitt 
ärende själv, påstår att han har till uppgift att köra runt och 
kontrollera vägbeläggningen. Av bekvämlighet utgår jag från 
att folk talar sanning tills motsatsen påvisas, ägnar honom 
ingen uppmärksamhet utan försjunker i mitt eget grubbel. 

Strax före Södertälje svänger han plötsligt in på avtagsvägen 
mot Rönninge, jag begriper ingenting. Jag begriper alltjämt 
ingenting när polisbilen som stod vid vägskälet kör ifatt oss 
och prejar bilen. Jag är enbart irriterad på pikarna, och när de 
vill göra ett fylleritest blir jag direkt generad å deras vägnar. 
Har aldrig sett en sån där blåsa förr, men förpackningen som 
den ena konstapeln kommer bärande med förefaller mig precis 
lika genant och löjlig som en förpackning kondomer, tema för 
historier på samma nivå. 

Inte förrän konstapeln förklarar att testet är positivt och 
att det blir till att följa med till stationen i Södertälje begriper 
jag över huvud taget någonting. Mannen förnekar att han har 
druckit, ursäktar sin osäkra körning med trötthet, sömnlös
het - ligger i skilsmässa, förklarar han ömkligt, förstår ni mig 
inte? 

Det hjälper ju inte. Det kan för övrigt vem som helst märka 
att karln stinker sprit på långt håll, och den tomma Explorer-
flaskan som polisen plockar upp från golvet har förmodligen 
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legat fullt synlig, det är bara jag som är inobservant intill 
idioti. 

Föraren bortförs i polisbilen, jag får sitta kvar i hans bil som 
den andre konstapeln kör. Undrar om det var sant det där om 
skilsmässa. Varför inte. Den ene tar till flaskan, den andre till 
luffen. Flyktvägar. Vart leder de? 

På stationen måste jag alltså övertyga dem om att jag inte 
känner mannen och är enfaldig nog att inte ha märkt att han 
var berusad. Studentlegitimationen råkar jag ha på mig och kan 
åtminstone bevisa att jag är jag, vad nu det skulle bevisa, men 
stakar mig när de frågar vilken församling jag är född i. Är jag 
född i en församling? Jag är född på BB men inte vet jag vart 
det hör - eller menar de var mina föräldrar bodde, församlingen 
dit jag flyttade efter BB? Att ange adressen till min arbetsplats 
är inte heller lätt, ens när det inte sitter en polis och knackar 
ner svaren på maskin. Holländargatan? - nej nej, det är bara 
kårhuset - Odengatan? Kungstensgatan, Drottninggatan? Jag 
gör nog ett helt övertygande intryck av enfald. 

Släppt blir jag, men inte sätter de tillbaka mig där de tog 
mig, fast det vore en rimlig begäran. Att ta sig tillbaka till 
E-fyran till fots härifrån skulle ta en evighet, och motorväg är 
det till råga på allt. Det är redan eftermiddag, jag hinner inte 
till Cilla innan det blir mörkt, och för övrigt har jag alldeles 
tappat lusten. Det ser ut som ett pekfinger i skyn det här. Och 
det pekar: tillbaka. 

När jag nu ändå är här ringer jag i alla fall till mor och säger 
att jag kommer hem över natten, för att utflykten inte ska kän
nas fullt så snöplig som den är. 
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Undrar när jag går uppför min trappa om Gustav har märkt 
mitt försvinnande. Jodå, Harriet meddelar att han har varit 
där, men hon visste ju inget. 

Jag ringer till Bragevägen, och får av svärfar höra att Gustav 
har åkt ut till ö n . Det förvirrar mig: 

- Skulle han inte ha en tenta i morgon? 
- Det blev tydligen inget av med det. 
Han är stram i tonen - som om det borde ankomma på mig 

att förklara den inställda tentamen - vad har Gustav sagt till 
dem egentligen? 

Jag avslutar samtalet så affärsmässigt som möjligt och ringer 
tiUÖn. 

Gustav är inte stram, han är alldeles utom sig. 
- Förstår du inte att du gör mig illa? 
- Det var inte meningen. 
- Var det inte? 
- Jag gav mig av för att jag var illagjord själv. Jag trodde att 

vi hade gjort slut! 
- Trodde du det? 
Samvetsfrågor och samvetsfrågor. 
- Jag trodde att du trodde det. 
Han klagar att han inte har sovit på hela natten och inte 

kunnat göra något vettigt på hela dagen, till sist måste han fly 
dit ut. Är det mitt fel då? Är det mitt fel att han älskar mig 
så gräsligt? Har jag gjort något för att underblåsa det, har jag 
det kanske? 

Han får det i varje fall att låta så, han får det att låta som en 
fruktansvärd anklagelse när han säger Jag älskar dig. 

Jag måste lova att ta första båtlägenhet ut, han har fått sin 
tentamen uppskjuten en vecka och vill se mig genast. 

Den natten är det jag som inte sover. Jag är rädd. Hur ska 
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detta sluta? Jag kan inte vara utan dig, säger Gustav. Jag kan, 
men jag vill inte. Det ser ut som om det skulle betyda att han 
var mer beroende, mer utlämnad. Ändå, det är underligt, har 
jag en föreställning om att det är han som är den starkare av 
oss. Jag är hårdare, men han är mjukstark. Han är begåvad för 
lycka, det är inte jag. Jo, kanske: men inte för den lyckan. 

Tills jag kommer ut har han lugnat sig, jag finner honom på 
stranden med en bok. Han har sovit ut och tycker inte det är 
mer än rättvist att jag har fått pröva på sömnlösheten. Mer 
blir inte sagt om det, vi har visst gemensamt lyckats ta oss ner 
till den uppgiveisens botten där det inte finns något mer att 
tillägga. Vi är hos varandra, och det får vara nog med det. Juni 
har gått in och solen börjat värma, han tar mig i hand och vi 
går in i skogen och ligger med varandra på marken, i mossan, 
med sommaren över och under oss, vi är hos varandra och om 
vi inte vill eller kan annat så är det ju bra som det är då. Nej bra 
är det inte, men det är som det kan vara, och junisolen värmer 
i alla fall våra bleka magar när vi ligger sida vid sida i mossan 
och ser upp i det sommarblå ovanför tallarnas toppar. 

Det är som det är. 

* 

För att trösta mig för den inställda utlandsresan hittar Gustav 
på att vi ska göra en tripp till Helsingfors ett par dagar, något 
vidlyftigare har han varken råd eller tid till eftersom han ska 
ut och segla med Erik sedan. 

Det är ju inte vad jag hade tänkt mig, men i brist på bättre 
så. Helsingfors är en fin stad, lik och olik Stockholm i en unik 
kombination: samma sorts ljus, samma luft, och så dessa oer-
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hört exotiska drag samtidigt. Ett vilt främmande språk till 
exempel. Så främmande att vi på hotellet inte lyckas klargöra 
att vi hade tänkt oss ett dubbelrum - ett billigt litet hotell vi 
hittat vid en bakgata, slitet och snuskigt; det är inte alls av 
anständighet som de ger oss varsitt rum, det är bara för att 
tjäna mer pengar på oss, och jag förargar mig på Gustav som 
är för blyg för att argumentera om saken. 

Varför gör jag det inte själv då? Jag vet inte, jag blir så hand
fallen av att vara i sällskap, glömmer liksom bort att jag kan 
göra saker själv och låter honom sköta allt. Jag är van att resa 
ensam, inte för att jag tycker om det utan för att jag aldrig har 
haft någon att resa med, men när jag nu har det förvandlas jag 
av någon anledning till ett hjälplöst kolli. När vi går ut i stan 
är det Gustav som läser kartan och håller reda på var vi är, och 
jag går bara med, blind och döv och stum. Fyra ögon ser mer 
än två, säger dom, det märker jag inte. Jag tycker bara jag ser 
Gustav som ser på mig vart jag ser. Han är i vägen. 

Jag har huvudvärk efter den långa resan och när vi har ätit 
middag vill jag gå och lägga mig. Gustav går ut att se sig om 
på egen hand. 

Jag sover ett par timmar, vaknar vid tio och smyger försiktigt 
över korridoren och knackar på hans dörr, men han är inte 
där. Vart har han tagit vägen? Om han inte kommer tillbaka 
- övergiven på detta snuskiga hotell där ingen förstår vad jag 
säger! övergiven och översiggiven på gråtens rand återvänder 
jag till mitt rum och klär av mig. 

Dörren lämnar jag olåst, och någon timme senare kommer 
han. Jag överväger om jag ska dra upp filten till hakan i kränkt-
het eller inbjudande slå upp den och kombinerar det slutligen: 
viker upp filthörnet och säger kränkt: 

- Var har du varit så länge? 
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- På bio, svarar han och hörsammar inviten efter att ha 
sparkat av sig skorna. Rosa pantern. 

- Bio, fnyser jag, det behöver man väl inte resa utomlands 
för. 

- Inte för att ligga i en säng och sova heller, replikerar han 
alert. 

- Men för att ligga i en säng tillsammans, utan att någon 
lägger sig i det, fortsätter jag i mitt kränkta tonläge och drar 
upp filten till hakan, över hans huvud. 

- Mm. Har du tänkt på att om det här hotellet är snuskigt 
så är det för att det bor såna som vi på det. 

- Vi som har varsitt rum, fnissar jag. Hur vore det apropå 
snusk om du tog av dig kläderna? 

På förmiddagen regnar det. Vi botaniserar i akademibok
handeln och tittar på keramik i presentshoparna. Sedan vill 
Gustav gå och se på Uspenskijkatedralen, jag nöjer mig med 
att beundra kupolerna på avstånd och vill hellre gå i hamnen, 
och så skiljs vi för ett par timmar. 

Jag drar efter andan och skärper sinnena för att inte gå vilse 
eller bli överkörd. Promenerar längs kajerna och njuter av främ
mande dofter, upptäcker hur jag går och registrerar alla intryck 
så noggrant som om jag skulle redovisa dem, går och formulerar 
dem för att kunna berätta allting sedan, går och skriver brev 
till honom i tankarna. 

Två ögon ser mer än fyra, skriver jag i mitt tankebrev. När 
vi återförenas till middagen får jag se katedralen också, med 
hans. 

* 
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Medan Gustav är ute och seglar far jag till mina föräldrar. Så 
länge har vi aldrig varit åtskils hittills, och när jag går av och 
an i tamburen i väntan på brevbäraren, precis som förra som
maren men med en annan sorts angelägenhet än då, förstår jag 
att det är så synden straffar sig: upprepningen, bakläxan. 

Helst hade han förstås velat ha med mig, men båten är 
ohjälpligt för liten för att tre personer ska kunna bo ombord, 
och seglingen med Erik är någon sorts tradition. 

De är ute i två veckor och kommer tillbaka med ansikten och 
händer röda av sol men vita från halslinningen och ärmkan
terna; det är kallt till havs. Jag har en betydligt mer heltäckande 
solbränna att förevisa, förvärvad på en filt i Stadsparken. 

Jag trodde att Gustav därmed skulle ha fått nog av segling, 
men han kan inte sitta stilla i öparadiset och ger mig ingen ro 
förrän han har fått bjuda mig på en tur. Så snart det blir en 
morgon med lagom vind beslutar han om en dagsutflykt. 

- Lagom vind, säger han: om det här är lagom, vad är då för 
mycket vind, frågar jag mig. 

Det ser härligt ut att segla, det har jag alltid tyckt, och det gör 
det föralldel på nära håll också: vita segel som spanns i vinden 
och fräsande bogskum och det hela. Men om det på avstånd 
kan se en smula hemskt och farligt ut också, när farkosten lutar 
så att däcket går ner under vågorna, så är det inget mot vad det 
känns när man är ombord. 

Segelbåtar tror jag visst är något som jag hellre studerar från 
bryggan eller verandan. Ska man nödvändigt vara på havet så 
föredrar jag den anspråkslösa lilla roddbåten med dess halv
hjärtat puttrande aktersnurra. 

Gustavs föräldrar tillbringar sin semester på Ön. De bor i stora 
huset, han blir tvungen att sova i köket hos dem och jag får 
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ha strandstugan för mig själv. I enrum med honom underlåter 
jag inte att framhålla det löjliga i detta hyckleri, i enrum med 
mig själv tycker jag det är skönt. Att få vara ifred på nätterna 
åtminstone. (Varför har moralväktare i alla tider inte insett 
eller låtsats inte inse att otukt kan bedrivas i dagsljus?) 

Läser i tidningen en insändare från en kvinna som skriver om 
p-piller: inte undra på att de är effektiva som preventivmedel, 
man blir ju så sur och led att man inte vill se åt sin man. Om 
det vore det som är felet, p-pillren? Något fel är det. Mina hor
moner är borta för vinden, jag får bara mindre och mindre av 
dem, och Gustav mer och mer. Första gången efter återseendet 
är det roligt att ligga med honom, och andra gången också, men 
den tredje tycker jag det blir tjatigt. 

Att felet är hans kan jag inte göra gällande, eftersom det inte 
alls är så att han är en sån där primitiv sälle som bara söker sin 
egen tillfredsställelse. 

- Varför är du inte det, grälar jag. Varför kan du inte vara 
som alla de svenska männen som de skriver om i rådfrågnings-
spalterna: ett snabbskjut på lördagskvällen och så är det bra 
med det. 

- Skulle du inte klaga då kanske? 
- Om jag skulle. Då skulle jag ju äntligen ha anledning att 

klaga. 
Aldrig har man hört någon beklaga sig över en oegoistisk 

man som vill ha respons hela tiden och envisas med att hans 
partner också ska tycka det är roligt. En som ideligen äskar 
applåder och recensioner - knappt får man hämta andan så är 
frågeformuläret framme: var jag duktig? var det bra? en fem-
stjärnig? Ja ja och ja, suckar jag, du är världens bästa älskare har 
jag ju sagt, varför tjatar du så. Kan vi inte ta ett parti schack 
nu, eller gå och fiska? 
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Det borde vara paradisiska dagar, med sol och bad och båtut
flykter, men om detta är paradiset så är jag snarare ormen i 
det än något annat. Han kommer mig att känna mig så elak, 
så ond. 

Ett eller annat lördagsskjut skulle jag inte säga något om - om 
det bara räckte med det, om det inskränkte sig till ett hederligt 
svenskt ligg då och då, det kunde jag väl finna mig i. Men hans 
eviga ömhetsbehov. Hans behov av att pussas i tid och otid, 
hans armar som fångar upp mig var jag går, jag kan inte gå förbi 
honom i en dörröppning utan att han passar på att omfamna 
mig, och ska vi gå någonstans ska han nödvändigtvis hålla mig 
i handen. På cykel har jag mindre emot det, det känns åtmins
tone lite våghalsigt (överhängande risk att vingla in i varandras 
framhjul), men när vi går kvällspromenad genom skogen och 
han vill hålla mig under armen - en vandrande familjeidyll! 
- då sliter jag mig. Fathers and teachers, I ponder: the suffering 
of being unable to love - är det inte helvetet det? 

Tillvaron är dräglig så länge vi sysslar med praktiska ting. 
När vädret blir sämre tar vi itu med att reparera i strandstugan, 
Gustav lagar taket som läcker och vi sätter upp en ny och ljusare 
tapet i rummet. Vi väljer gemensamt bland tapetproverna, i 
smakfrågor är vi sällsynt eniga, och det är som att sätta bo på 
lek; eller som surrogat för allvaret. Han drömmer fortfarande 
om bröllop, obotligt romantisk, oförbätterlig. För mig har den 
möjligheten glidit utom synhåll. Några människor är av födseln 
odugliga, och det är bäst att de inser det. 

En kvav kväll. Åskan har mullrat bortöver fastlandet hela da
gen, nu hörs tunga droppar i lövverket. Jag sitter vid fönstret 
och väntar på att det ska börja blixtra över fjärden, det måtte 
bli ett skådespel. 
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Gustav kommer in med en korg ved, stänger dörren och 
hänger av sig den regnstänkta jackan. Sätter sig på sängen och 
ser på mig. 

- Det är bara mitt landställe du älskar, utslungar han. Du 
bara utnyttjar mig. 

- Är du inte nöjd då? Det är ju din etik det, att man ska 
offra sig för andra. Hur ska jag undgå att trampa på någon som 
avsiktligt lägger sig som en dörrmatta framför mina fötter? 

- Man kan väl lägga sig som mattor för varandras fötter, 
föreslår han och skrattar åt den visuella föreställning som det 
frammanar — så är det inte bara en som blir trampad på. 

- Verkar obekvämt tycker jag. Och inte är det mycket till 
offermoral heller, när du kräver motprestationer. 

- Jag kräver inga motprestationer, men jag tycker åtminstone 
du kunde ta emot det jag försöker ge dig. 

- Det vore ju just att utnyttja dig. Om du anser att livets 
mening är att skala potatis så får du väl göra det, men du kan 
inte begära att jag ska äta upp allt du serverar när jag faktiskt 
inte delar din etik. 

- Varför gör du inte det, har du fortfarande inte insett att 
potatisskalning är ett värde i sig? 

- Jag medger att den där metafysiska etiken har rent estetiska 
företräden, man kan ha den som prydnad, den är trevlig att 
titta på och intressant att tänka över. Men den är för opraktisk 
att handla efter. 

- Min etik kan man hänga på väggen som konstföremål, 
menar du, men när det kommer till handling får man hålla 
sig med någon annan? 

- Ja, då får man nog plocka fram de gamla vanliga utilita-
ristiska prudensnormerna, hur platta och glanslösa de än kan 
vara. 
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Åskmullret hörs avlägsnare och några blixtar blir aldrig syn
liga, men nu smattrar regnet mot rutorna. Han reser sig och 
granskar den nylagade biten av taket där fuktfläckarna brukade 
träda fram: klarar det detta var det ett gott arbete. 

- Våridens bästa taklagare, smickrar jag och börjar vika ihop 
sängöverkastet för att gå och lägga mig. 

- Du älskar mig inte, säger han, allt dystrare. 
- Det gör jag visst det, säger jag, allt argare. 
Det gör jag ju. På mitt sätt. Gustav tycker det är ett dåligt 

sätt. Jag börjar undra om han har rätt. 
Nästa lördag är vårt ettårsjubileum, ett år sedan vi började 

vara tillsammans. Hur ska vi fira det, frågar jag, och Gustav 
svarar prompt: I säck och aska. 
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Köer vars like bara brukar ses på Systembolaget sista timmen 
före en långhelg uppfyller institutionens korridorer: nya stu
denter som ska registrera sig. Men sådana ärenden sköts på 
expeditionen, själv är jag här för att fråga docenten om han 
möjligen har hunnit kasta en blick på den där uppsatsen jag 
skickade honom före sommaren. 

I hans rum är det tomt, men det står på anslagstavlan att det 
är mottagningstid, så jag sätter mig att vänta. Jag hör hans röst 
någonstans i närheten, det låter som några lärare som sitter och 
glammar. Efter en halvtimme dyker han upp, undrar förvånat 
om det är honom jag söker och vad det i så fall kan gälla. 

- En uppsats. 
Det kan han inte erinra sig. Han letar bland papperen på 

skrivbordet men hittar den inte. 
- Föralldel, säger jag generöst, det var väl ingen större förlust, 

jag kan skriva en annan. (Gärna det: så får jag något att göra, 
och det var ju riktigt roligt när man väl kom i gång.) 

Men han antar att han har den hemma och frågar om jag 
kan komma upp nästa mottagning i stället. 

- Javisst, säger jag artigt. 
Till dess har han en vecka på sig, och då har han faktiskt 

hittat och läst den och säger att den var ju inte så dum. Det 
visar sig betyda att jag ska plocka fram tentamensboken och 
få betyget inskrivet. 

Det fattas mig fortfarande två betyg i en examen, men vad 
ska man egentligen med en examen när akademikeröverskottet 
växer med tio i sekunden, eller vad det nu är. Bättre att försöka 
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få ett jobb medan det ännu finns några. Om det finns några så 
är det förmodligen inte på arbetsförmedlingen man får dem, 
jag antar att det är som med bostadsförmedling: vill man ha 
en lägenhet så får man gå omkring och säga det till alla man 
känner tills man råkar på någon som vet någon som har en över; 
det är det enda sätt jag har sett bostäder förmedlas på. Så jag 
tillbringar några veckor med att tala om för alla jag träffar att 
jag vill ha ett jobb. Just då jag är på väg att ge upp den metoden 
och gå till posten och be att få sitta och sortera brev (kunde 
Harriet så kan väl jag) ringer en föredetta kurskamrat som 
råkar ha hört talas om ett lärarvikariat i svenska och engelska 
för återstoden av terminen som jag kan ha en chans att få om 
jag kontaktar skolan genast. 

- Var då då, frågar jag motvilligt - vi svor varandra när vi 
tog studenten att aldrig sätta vår fot i en kateder, och även om 
de flesta av bittert nödtvång har brutit eden vid det här laget, 
hade jag tänkt bli den sista katedervägraren. Vantar att hon ska 
svara Mörby eller Kärrtorp eller någon annan förfarlig förort, 
men hon säger Härnösand. Härnösand, i Norrland? Det är så 
bortom alla kalkyler att det är oemotståndligt. 

Jag ringer rektorn, han vill ha mig om jag kommer omedel
bart. Jag kommer omedelbart. 

Visserligen finns det flera goda skäl att inte sätta sin fot i 
en kateder än att man har svurit sina studentkamrater det, 
nämligen att man sannolikt dör av fasa. Men om alternativet 
är att dö av svält så. Eller av existensångest. 

Gustav gör inga svårigheter om detta, han inser att en brev
skrivande Martina är angenämare än en med existensångest 
som bara tjuter om att ingen vill ha henne. Han lovar komma 
upp och hälsa på någon gång, hjälper mig med väskan till 
Centralen och vinkar. 
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Oktober, men jag reser mot vintern, i Hälsingland är träden 
redan kala. Sedan kommer Medelpad, och sedan Ångerman
land (jag har läst på). 

Bostad var inte svårt att ordna, i denna skolstad där mängder 
av elever bor inackorderade tycks var och varannan människa 
hyra ut rum, rektorn föreslog mig själv en adress hos en släk
ting. Jag passerar några hänförande kvarter med låga gamla 
trähus och hoppas att det ska vara ett sånt, men adressen leder 
naturligtvis till ett alldeles vanligt hyreshus, två trappor upp 
med fönster åt en tyst liten gata. Rummet är belamrat med 
möbler och prydnadsföremål, jag ställer bara in bagaget och 
går ut för att se närmare på stan. 

Stor är den inte, nej. Tvärtom. En 1800-talskyrka och ett 
modernt stadsbibliotek, och så skolor, det verkar vara det hela. 
Finner en anslagstavla i ett gathörn och studerar den uppmärk
samt, men den rymmer bara en lapp om föredrag på IOGT 
den 13 mars och en bioaffisch: Desperados i Västern fredag 
19.30. Det är tisdag. 

Inte få panik nu. Jag går in på ett konditori, tomt så när som 
på en grupp ungdomar vid ett bord, beställer kaffe och smörgås 
och tittar i Västernorrlands Allehanda som ligger på disken. 
Björnbeståndet ökar i Norrland. 

Jag sneglar på dem vid det andra bordet: tänk om det är mina 
elever? Vilken ålder kan de vara i? Ingen aning. Jag vet inte hur 
ungdom av i dag ser ut i den åldern. Ungdom av i dag är det 
minsta jag vet något om. 

Men inte få panik, man kan inte mer än dö. 
När jag går tillbaka till hyresrummet tycker jag att folk 

vänder sig om efter mig på gatan, och på två ställen märker 
jag alldeles tydligt att man iakttar mig från bakom fönstrens 
spetsgardiner. 
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På väggen över min säng sitter två små porslinstavlor med 
sentenser: Love neverfaileth och Have you prayed about it? 

Jag skriver ett brev till Gustav och uppsänder en bön om att 
överleva morgondagen. 

Strängt taget, finner jag när jag låser upp klassrumsdörren 
med min nya nyckelknippa och låter "barnen" välla in, är det 
mindre en fråga om att hålla paniken tillbaka än om att hålla 
tillbaka gapskrattet. Att sitta här och föreställa lärare, det är ju 
så att det kunde få vem som helst att peka finger och rulla sig på 
golvet. Men "barnen" håller god min, och så länge de gör det 
så kan väl jag också. "Barnen", man säger så i kollegierummet, 
är stora till växten och ser mycket äldre ut än vi gjorde i sjut
tonårsåldern (än jag gör vid 21 också för den delen), men om 
det har sin motsvarighet i någon inre mognad håller jag ännu 
öppet. Snällare än stockholmsbarn är de bestämt i alla fåll. 
Fogliga: gör vad jag säger åt dem, till min stigande förvåning, 
antecknar med närmast pinsam beställsamhet varje ord som 
utgår från min mun. När det ringer ut är det några som hänger 
sig kvar för att prata, tycker det är märkvärdigt att vara från 
Stockholm. Ja, kan jag imponera med så lite så. 

Eftermiddagen använder jag till besök hos den sjuka lärare 
som jag ersätter, får närmare besked om vad de håller på med i 
olika klasser, får låna hans lektionsförberedelser, anteckningar 
och provfrågor och finner att undervisningen kommer att vålla 
mig minimala bekymmer. 

Problemet blir snarare att undgå andlig död på fritiden. 
Desperados i Västern fredag 19.30. Det är onsdag. 
Det finns fler biografer förstås, men det är i princip samma 

film de ger allihop. 
Vädret är mulet, disigt och milt. Utanför staden är Skogen. 
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Genom den löper E-fyran, norrut mot Haparanda, söderut 
mot Stockholm. 

Det är onsdag och skymningen faller. 
E-fyran löper söderut och jag lovar mig att på lördag morgon 

liftar jag hem. Inte en helg på det här stället, det är för mycket 
begärt. 

Dimman vilar tät över nejden denna morgon, vägarna våta 
och hala, ett väder för olyckor. Men löfte är löfte och hur ska 
man kunna lita på sig i framtiden om man inte håller vad man 
har lovat sig. 

När jag går uppför den lördageftermiddagstomma Norr
tullsgatan där höstlöven blåser över trottoaren känner jag mig 
ändå en smula illa till mods. Det känns som - vad är det det 
känns som - jo som att fuska. Sneka sig undan, inte stå sitt 
kast. Det är väl ingen konst att bo i en håla i det norrländska 
höstmörkret om man flyr hem till Stockholm så fort det blir 
helg — avgjort fusk. 

Jag låter ingen mer än Gustav veta att jag är hemma, hans för
äldrar är på Ön så jag kan övernatta hos honom. Jag underhåller 
honom med anekdoter om skolan och min andligt mördande 
fritid. Själv har han inte haft en ledig stund sedan jag for: 
jobbar med Vietnambulletinen och sin trebetygsuppsats om 
Tito Colliander när han inte måste ta hand om Halidén som 
är olyckligt kär, och drygar ut studielånet med att extraknäcka 
som biträde i Sergelbokhandeln - hans interiörer därifrån över
träffar i underhållningsvärde det mesta jag kan åstadkomma. 
"Arets Ehrenmark" är det enda verk bokhandlarn besvärar sig 
med att föra, expediternas uppgift är bara att efterhöra om 
kunden ska ha den signerad och presentförpackad. Om det är 
så att förvärvsarbeta, säger Gustav, då börjar han ge mig rätt i 
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att det vore bättre att få förbli student hela livet. 
Vi har mycket att prata om och får en på alla vis givande natt 

innan jag måste iväg till Haga norra i ljusningen. Detta blir 
en utmärkt lösning på våra samlevnadsproblem. (Samlevnads
problem förresten, vilken avskyvärd term: låter som nageltrång 
eller diskbråck, eller hur det var Pella sa om "ha intimt".) 

Mellan Hudiksvall och Sundsvall inträffar det som jag fruktat 
mest av allt: jag får lift med två skäggiga gossar som tillhör 
mina skolbarn. Det är rena turen att jag alls känner igen dem 
- sammanlagt är det Över hundra elever jag har på olika nivåer 
- men om ett ansikte på en person i den åldern i dessa trakter 
förefaller mig bekant så är det ju inte svårt att gissa varifrån. 

Pojkarna för sin del tycks inte ha känt igen mig förrän de 
redan stannat, förvåningen är omisskännlig. Och ryktet om 
incidenten väl spritt i skolan redan dagen därpå. Frågan är 
nu bara om jag med detta har satt mig i respekt eller tvärtom 
undergrävt min lärarauktoritet; vad vet jag om ungdomen av 
idag. 

Fullt så enkelt som det verkade är det inte, det här med un
dervisning. Varje morgon känner jag mig full av tillförsikt, 
varje eftermiddag matt och förvirrad. Jag är pliktmedveten 
och förberedd in i minsta detalj när jag går till klassrummet, 
jag har arbetsuppgifter färdiga och jag vet precis vad jag ska 
säga. Men så fort eleverna är med blir allting så rörigt. Att 
låta dem göra grupparbeten på egen hand förefaller ju vara en 
bekväm metod, i själva verket är det ett gigantiskt arbete redan 
att få dem att dela in sig i grupper - den vill vara med den och 
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den vill inte vara med den och vill inte alls ha den uppgiften. 
Demokrati? Ha. Valet står mellan kaos och diktatur. 

Och nog för att de antecknar allt jag säger som om det intres
serade dem, men lägger de det på minnet, inte. Jag trodde naivt 
att de skulle komma ihåg saker som jag sagt ordentligt en gång. 
Snart, mycket snart, erfar jag att om jag dels skriver upp det på 
tavlan, dels delar ut stenciler om det, dels påminner muntligt 
ett par gånger, så finns det utsikter att det går in hos femtio 
procent så att de kommer ihåg det till veckan därpå. 

Kollegerna skrattar överseende åt min nybörjaroptimism. 
Jag märker att de har utvecklat en yrkescynism, en jargong 
om elevers dumhet och allmänna hopplöshet, och jag förstår 
dess funktion som försvarsmekanism. Det är förvånansvärt lätt 
att halka in i den, även om man har varit elev själv så nyligen 
som jag. 

Att lärarna i kollegierummet skvallrar lika mycket om elever 
som eleverna på sitt håll gör om lärare hör också till mina upp
täckter. Det förvånade mig först, eftersom jag trodde att lärare 
skulle ha högre intressen i livet - att elever i sin nedtryckta 
position inte har det är naturligare. Men även detta är förstås 
en försvarsmekanism: man behöver kolla sina erfarenheter 
mot de andras för att övertyga sig om att man inte ser fel, att 
man inte är galen eller är en odugligare lärare än andra. Man 
behöver jämföra, helt enkelt, klasser och individer. Det blir 
skvaller det. 

Fördomsskapande är det förstås. Att 8c var en ovanligt 
besvärlig klass hade jag hört från ett flertal håll redan innan 
jag träffade den, och eftersom jag väntar mig det lever den 
förstås upp till förväntningarna. Det gör vita möss, så varför 
inte skolbarn. 

H5 



* 

Att fara hem över helgerna kan jag inte hålla på med i längden, 
men Gustav har varit på så gott humör sedan den gången jag 
reste hundra mil bara för att träffa honom att han för första 
gången i vår historia har börjat tro på vårt förhållande - tro 
att det är ett förhållande, sådant det är och utan yttre legali-
sering. 

Därmed skulle man ju kunna slå sig till ro, men jag hittar 
nya konfliktämnen. Du är i själva verket mer intresserad av vårt 
forhållande än av mig, skriver jag anklagande. Din kärlek står 
emellan oss. Jag skulle önska att vi kunde ha varandra bara, som 
man har en kastrull på hyllan utan att kalla det något speciellt. 
Du bedrar mig med vårt förhållande. 

Det finns värre sätt att bli bedragen på, medges. Men hur 
långsökt det än kan verka menar jag något med vad jag säger. 
Jag är svartsjuk på själva hans engagemang i saken, jag avundas 
honom hans stora passion. Och jag är rädd för den, då den 
skapar en bild av mig som jag inte stämmer med. Det är därför 
jag försöker konstruera en .kärlekssyn så nominalistisk att det 
bara finns plats för Gustav och Martina i den, inte för något 
förhållande däremellan. 

i Kor 7:29—30 sänder Gustav till svar: 

Därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de 
inga, och de som gråta såsom gräte de icke, och de som glädja 
sig såsom gladde de sig icke, och de som köpa något såsom finge 
de icke behålla det. 

Ja, kanske är det något ditåt jag far efter. Att ha varandra som 
om man inte hade varandra. Att älska varandra förstrött viss-
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lande och tittande åt ett annat håll - det är kanske den enda 
form av kärlek som inte skulle ge mig klaustrofobi. 

Men när brevväxlingen har fortskridit så långt är vi redan 
inne på andra hälften av terminen och den långa skilsmäs
san har kommit även mig att tillgripa självtillfredsställelse 
och trösta mig med vårt förhållande - att ställa hans foto på 
nattduksbordet vid mitt ensliga läger, att värja min dygd på 
lärarfester med att jag har Fästman i Stockholm, att hänga upp 
min dagliga glädje på breven och telefonsamtalen från honom. 
Av kollegerna är det inte många jag har blivit närmare bekant 
med, nästan alla är gifta och ointresserade av umgänge annat än 
i den där festvarianten, då de väntar sig att man ska vara beredd 
att oförmedlat övergå från inget umgänge alls till intimt. 

Äntligen kommer en helg när Gustav kan resa upp och hälsa 
på. Jag telegraferar "ords 7:18", som jag länge har haft i bered
skap för detta tillfälle, och damen på televerket anar inte vad 
det är hon befordrar: Kom, låt oss förnöja oss med kärlek intill 
morgonen, och förlusta oss med varandra i älskog. 

Jag avstår från att ta med vers 16 och 17 också, även om de 
låter ännu mer lockande (Jag har bäddat min säng med sköna 
täcken, medbrokigtlinne från Egypten. Jag harbestänktmin bädd 
medmyrra, med aloe och kanel. Kom...) - dels för att Televerket 
tar betalt per ord, dels för att jag är så omutligt sanningskär: 
jag har ju inte bestänkt min bädd med aloe och kanel, jag har 
bara beställt rum på Lilla hotellet. 

Kvällen innan ligger jag i mitt hyresrum och har en vision. Jag 
ser hur Stockholmståget rullar in vid perrongen, hur Gustav 
stiger av med sin väska, hur jag ilar fram och kastar mig i hans 
armar och överhöljer honom med kyssar. 

Men, tänker jag, det är ju inte en kastrull som man behand-
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lar på det viset? Det är ju inte ett bohagsting likgiltigt vilket, 
ett nyttoföremål för det praktiska välbefinnandet? En sådan 
längtan, en sådan vision av återföreningens sällhet - det måste 
vara något alldeles särskilt i alla fall. 

Stockholmståget rullar in på lördagseftermiddagen, Gustav 
stiger ner på perrongen och jag går honom till mötes. Var det 
så han såg ut. Var det den röda färgen. Var det så det kändes att 
omfamna honom, med näsan i höjd med FNL-märket. 

Och när vi efter en sightseeing i staden och en promenad i 
hamnen och en middag på järnvägsrestaurangen och en natt 
på Lilla hotellet utan aloe och kanel och linne från Egypten 
går ut på perrongen till Stockholmståget igen, då förstår jag 
att jag har låtit mig luras. Jag har låtit mig luras att vifta med 
flaggor och sjunga hymner fastän jag visste att det var det jag 
inte skulle göra. Bara en månad har jag haft på mig att odla 
min kärlek, att spinna in mig i alla föreställningarna om vad 
Kärlek är, och redan blir konfrontationen med dess föremål 
en besvikelse. 

Efter vårt förra sammanträffande föll det mig in att jag skulle 
passa som sjömanshustru: ett och annat passionerat möte med 
många månaders mellanrum. Misstag det med alltså. Det 
skulle i så fall vara som hustru till en sjöman som aldrig gick 
i land. 

- Du talade en gång om att söka ett Amerikastipendium, 
säger jag genom kupéfönstret då han har hittat fram till sin 
plats, ska du göra allvar av det? 

- Följer du med om jag far det? 
- USA är det sista ställe på jorden jag vill till. Nej, jag tänkte 

att om du var där. Jag skulle nog aldrig älska dig mer än då. 
- Det skulle vara om jag var död möjligen. 
- O ja, det förstås, om du var död! 
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Strax en vision av den unga änkan i svart - ack, alltför ung 
för att vara änka, men obrottsligt trogen den bortgångne, varje 
dag en promenad till kyrkogården med friska blommor... Det 
skulle äntligen lösa våra samlevnadsproblem. 

* 

Mörkret sväller. Det slukar dagen, varje fri bit av dagen. De 
första morgonlektionerna försiggår i flimrande lysrörssken, så 
sövande att man knappt kan hålla sig själv vaken, än mindre 
eleverna. När jag vandrar hem genom gatorna till rummet vid 
halv fyra är det natt igen, elbelysningen tänd i julgranen på 
torget. 

Bara en håltimme ibland då man kan springa ut och andas 
ljus. Sol och snö, på bergen i fjärran sol och snö, det drar i 
bröstet: ut, o ut i världen. Eller om det tvärtom är hemlängtan? 
Jag längtar alltid, det är konstitutionellt, jag kan bläddra i en 
almanacka och rycka till för ordet "april" som om det vore ett 
namn på saligheten; bara för att vi råkar befinna oss i december. 
Och tvärtom. Jag längtar efter vår när det är höst, efter höst 
när det är vår och efter Gustav när han inte är hos mig, bort 
när jag är hemma och hem när jag är borta, och just nu efter 
allt på en gång, bort eftersom jag är här och hem eftersom 
bort är hem. 

Annars tycker jag i och för sig det är roligt att bo på en sån 
här breddgrad. Det är så orimligt, så uppenbart inte meningen 
att människor ska ha sin varelse i en trakt dit solen inte når, där 
man måste vistas inne i hus nästan hela dygnet för att överleva. 
Det är så uppenbart inte meningen att det är roligt. När jag 
kravlar mig ur sängen i svarta natten vid sjutiden behöver jag 
faktiskt bara anlägga detta globala perspektiv för att brista i 
gapskratt. 
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En av terminens sista dagar kommer rektorn och erbjuder 
mig ett vikariat för våren också, för en annan lärare. Det gläder 
mig att man är så nöjd med min insats att det kan komma 
i fråga, men jag avböjer utan större tvekan, så roligt är det 
inte. 

Det som återstår är en natt i själavånda över betygssättning 
(Tomas Nilsson, vem farao är det, har jag haft en elev med det 
namnet?) och en natt med midvinterblotartad kollegiefest där 
jag får rikt tillfälle att värja min dygd. Jag har garderat mig på 
förhand genom att under de eleganta långbyxorna iföra mig 
ett par värmande kalsonger av sådant utseende att ingenting 
skulle kunna förmå mig att visa mig för någon annan än Gustav 
i dem (trekvartslånga ben och farsartad randning - möjligen 
går det att komma ur dem dolda i långbyxorna, men inte att 
sedan komma i dem igen). 

Dessa försiktighetsmått visar sig onödiga. Inte för att inte 
någon försöker förföra mig, utan för att det är så många som gör 
det, på ett så urskillningslöst sätt att det är mer förolämpande 
än smickrande och minst av allt i världen förföriskt: man tafsar 
på den person som kommer inom räckhåll, och ger det ingen 
utdelning tafsar man obesvärat vidare på nästa, inte förspilla 
tiden med prat så att man står där partnerlös vid sista dansen. 
Men om folk inte är intresserade av mig när de är nyktra kan 
de väl inte vänta sig att jag ska bli förtjust över att de är det när 
de är omdömeslösa av för mycket sprit? 

Skolans huvudlärare i svenska spiller en del tid på att dansa 
med mig och söka övertala mig att ta med honom hem över 
natten; även verbalt och i alla tonarter: 

(Lockande): - Det skulle väl vara skönt, du...? 
(Utmanande): - Du är väl ingen stiftsjungfru va! 
(Lättsinnigt): - Det behöver ju inte betyda nånting, jag vet 
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att du har en annan, det har jag också... 
Det är den sämsta invit jag har hört. (Ta det inte personligt, 

men jag tycker vi skulle gå och lägga oss med varandra.) 
- Om det inte betyder nånting så kan vi väl lika gärna gå 

hem var till sig och onanera? 
Han bjuder inte upp mig mer. Någon timme senare ser jag 

honom ragla ut vid musiklärarinnans arm. 
Dryckeslag och parningsriter i midvintermörkret. Jag sitter 

i en fönstersmyg och dricker juice i rent människoförakt: kysk 
som en stiftsjungfru, enslig som ett pelarhelgon. 

* 

Julen firar jag med Gustav i fasta och bön. Det är inte en vi
dareutveckling av den där idén med säck och aska, till minne 
av förra julen, utan bara så att vi deltar i en u-landskampanj 
mot kommersialisering, överflöd och julhysteri. Det började så 
smått i något kristligt sammanhang förra året, nu har rörelsen 
växt och det förekommer arrangemang på flera håll i stan. 
Vi håller till i en illa uppvärmd lokal vid Medborgarplatsen, 
estradunderhållning av Barbro Alving och C H Hermansson 
och några däremellan. 

Efter två dagars fasta är jag så matt att Gustav måste stödja 
mig hem. Han anser sig visst därmed ha fått någon sorts belägg 
för någonting, som att matbehov inte bara är en borgerlig för
dom eller så, jag är för yr för att ta ställning till resonemanget 
just nu och för matt för att ta strid i saken. 
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II 

Förvärvsarbete har jag fått nog av, också i den meningen att 
jag på dessa månader har förvärvat så mycket pengar att jag 
kan leva på dem oöverskådlig tid framåt; i varje fall lika många 
månader till, och det är ungefår så lång tid som jag förmår 
överskåda. 

Och vad ska en rentier göra om inte bedriva nöjesstudier? En 
dag upptäckte jag att det där sagolika huset mittemot Nordiska 
museet som vi många gånger har cyklat förbi är en universi
tetsinstitution, där vem som helst kan gå in och registrera sig 
för en etta. Det var oemotståndligt: ett sagoslott mitt i stan, 
en liten riddarborg med tinnar och torn och balkonger, och i 
föreläsningssalarna kakelugnar och gyllenläderstapeter - jag har 
aldrig sett gyllenläderstapeter förr, men inser nu att det är just 
vad jag hat saknat i lysrörsmodulerna i Vasastan. Att det sen är 
etnologi det undervisas i i sagoslottet får man ta som det är. 

Alla kan ju inte vara lika jordbundna och målinriktade som 
du, förklarar jag för Gustav, som för sin del har resignerat inför 
att läraryrket är den enda framtid som finns och lägger sista 
handen vid en fil mag för att sedan kunna söka till lärarhög
skolan. 

Det är klart att jag skulle kunna bli lärare jag också. Men 
inte en bra lärare. Inte sämre än de flesta heller, men det är 
ingen ursäkt: efter så många år som elev anser jag att det är en 
lärares skyldighet att vara bra, annars har han ingen rätt att 
uppta människors tid. 

Det finns bra lärare, jag har stött på ett par i mitt liv. Efter 
att ha prövat själv kan jag konstatera att jag inte hör till dem. 
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Jag vet när jag står framför en klass att det jag säger är klokt 
och rätt, ändå förmår jag inte säga det med sådan auktoritet 
att det går in. Jag tror det är auktoritet man måste ha för att 
vara lärare. En del av den kommer av att man vet vad man talar 
om, men en annan del måste nog vara medfödd. Pondus, kan 
personer i fyrtiofemkilosklassen ha pondus? 

För övrigt saknar jag mer än de flesta intresse för pedagogik, 
och det är väl också något fundamentalt i sammanhanget. Det 
räcker inte att vara intresserad av sina ämnen och tycka om att 
tala med andra om dem, man måste vara engagerad i själva 
inlärningsprocessen också. Jag blir otålig på elever som famlar 
efter orden när de ska säga något på engelska, kan inte låta bli 
att falla dem i talet med de rätta fraserna. Eller när jag ger dem 
ett roligt ämne att skriva uppsats över skulle jag mycket hellre 
skriva en uppsats själv för jag gör det mycket bättre... 

Jag saknar alldeles bestämt fallenhet för den verksamheten. 
Det är med oblandad glädje jag stiger tillbaka från katedern 
till skolbänken. 

Till och med adressen till denna institution är stilriktig: Lust
husporten. 

Snart visar det sig att slottet också har en sagoprins. Nej inte 
prins, något kungligt eller förnämt är det inte över honom. 
Men saga. Svarthårig och svartögd, småväxt utan att vara 
satt: en diminutiv idealfigur. Går alltid i samma kläder, bruna 
manchesterbyxor och blårandig murarskjorta. Bor med sina 
husdjur i en vindslya i Gamla stan, så låg i tak att även en person 
av hans format nätt och jämnt kan stå upprätt. Där bor han 
med akvariefiskar, en liten apa och två katter; det som avhåller 
honom från att ha en säl i badkaret är troligen bara att han inte 
har något badkar. 

153 



Han spelar flöjt. Han skriver dikter som han inte försöker 
ge ut, låter gäster läsa dem om de ber om det men uppmanar 
ingen till det. 

Det verkar förstås kväljande affekterat alltsammans - när jag 
berättar för Gustav inser jag hur kväljande affekterat det verkar. 
Själva miraklet är att det inte finns antydan till effektsökeri eller 
tillgjordhet hos honom: han är sådan. Han är så ointresserad 
av hur han tar sig ut att han inte uppfattar att just detta kan 
tas för affektation och inte begriper att det är honom barnmob-
ben på gatan flinar åt. Han har husdjur för att han trivs med 
dem. Han går i murarskjorta för att det är praktiskt. (Detta 
karikatyrmässigt pseudoproletära plagg - jag har en själv som 
jag använder hemma, men aldrig skulle jag som student våga 
visa mig offentligt i den.) Han spelar och skriver för att han 
tycker om att göra det. Och han läser folklivsforskning för att 
han är intresserad av folk. (Till skillnad från mig som bara är 
intresserad av tapeter.) 

Han är mycket tillgänglig, hjälpsam och förekommande, 
den mest utpräglade Kamrat jag har mött. Att flirta med 
honom vore som att flirta med Snusmumriken (förklarar jag 
för Gustav): en absurd tanke. Han är ett sagoväsen, höjd över 
sådana bestämningar som de könsliga. 

Snusmumriken är nog det bästa jag kan hitta på som beskriv
ning. En utomhusvarelse, en som kommer och går som han vill 
och som ingen håller tillbaka, fast vid sina vänner men aldrig 
så att det binder honom. 

Integritet är ordet. Mikael har den där sällsynta integriteten, 
en inre oåtkomlighet, som man blir utom sig av lust att komma 
åt. Den inkarnerade kamraten, som man blir blixtförälskad i. 

* 
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På ettbetygsnivån är det ganska mycket undervisning, välsig
nat mycket undervisning, nästan varje dag i veckan får jag 
ärende till sagoslottet. Nästan varje dag är det några som följs 
åt efteråt, ut att fika eller promenera på Djurgården, gå på 
museet eller på Skansen. Jag älskar utflykter, varför har Gustav 
och jag slutat göra utflykter så som vi gjorde i början? 

Mest tycker jag om Skansenpromenaderna. Det är snöigt 
och tyst, tomt på folk och nästan inga djur synliga heller, utom 
salarna i sina bassängen Jag blir alltid kvar till sist tillsammans 
med Mikael. Vi kan sitta och småprata hur länge som helst vid 
balustraden hos salarna i snöskymningen, ända tills väktarna 
kommer och säger att de ska stänga. 

Till hans övernaturliga egenskaper hör att inte sova. 
Sömnbehovet har jag aldrig räknat till borgerliga fördomar, 
eftersom jag själv är slaviskt beroende av nio timmar om 
dygnet, men Mikael tycks aldrig bli sömnig. Han kan sitta 
på lokal nätterna igenom - inte på krog, han är nykterist och 
för övrigt fattig som en kyrkråtta (inga studielån ty han står 
naturligtvis över Centrala studiehjälpsnämndens normalstu-
dietidskrav), men på fik: på Autobaren eller Röda rummet 
lämnar jag honom när naturen tar ut sin rätt, den natur som 
jag är underkastad. 

Sent en kväll ringer han från en kiosk, har suttit på insti
tutionsbiblioteket och läst, och nu tycker han det är dags att 
undersöka Kaknästornet. 

Jag höll just på att borsta tänderna för att gå och lägga 
mig, men om Mikael vill ha mitt sällskap i tornet får sängen 
vänta. 

Ägnar en flyktig tanke åt att om jag nu bodde ihop med Gus
tav, då skulle jag ju inte kunna göra sånt här. Ägnar en flyktig 
tanke åt hur bra det är att jag inte bor ihop med Gustav. 
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Mikael väntar på mig vid bussen, han sitter på en isbelupen 
soffa och röker majspipa och ser ut som om det var det bästa 
man kunde ha för sig i januarinatten. Vi tar hissen så långt den 
går upp i tornet, sedan en trappa, och en förbjuden trappa högre 
upp ändå, och en dörr ut i mörkret; det är inte många meter 
ovanför utsiktsplanet, men det är förbjudet, och lika spännande 
som det var att utforska sagoslottets hemliga prång. Här uppe 
blåser det. Det är alldeles mörkt, han tar mig i handen för att 
jag inte ska snubbla, vi står vid räcket och staden ligger för 
våra fötter, ett mönster av ljus så långt man ser, och åt andra 
hållet havet, isen. 

Det blåser kallt och hårt, svårt att andas där vinden ligger 
på som mest. När vi blivit genomkylda tassar vi tillbaka nerför 
trapporna och tinar händerna på en mugg kakao ur automaten 
på utsiktsplanet. 

- Resa, säger Mikael. Man skulle resa nånstans. 
Jag nickar häftigt: 
- Precis vad jag kom att tänka på. Det är det fina med att 

resa: vyer och landskap. I övrigt lär man sig ju mer om främ
mande länder genom att läsa böcker. 

- Men landskapskänslan, instämmer han, den går inte fram 
ens på film. 

På bussen in till stan pratar vi om resor vi har gjort. Han följer 
med mig hem, vi sitter på golvet vid kakelugnen och värmer oss 
och Mikael berättar om när han luffade genom Finland, hela 
vägen från treriksröset ner till Helsingfors. Jag sträcker tårna 
mot brasan och tänker suddigt något om lägerbål i Kilpisjärvi 
och att det förstås är sådana resor man skulle göra. 

Vaknar och upptäcker att jag sovit. Mikael är borta, men spår 
efter honom i rummet: på mattan ligger en pipa som inte är 
min, vid vedkorgen en slidkniv som han tog fram för att spänta 
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stickor (plockade upp den ur axelremsväskan som en annan 
tar fram kulspetspenna eller cigarrettändare vid behov). Han 
glömmer alltid saker har jag märkt, eller lämnar. Slarvighet 
kunde man kalla det, om man inte föredrog att kalla det att 
han står över det materiella och inte betraktar ägodelar som 
delar av sig själv. 

Jag tar med dem till föreläsningen på eftermiddagen, får 
höra att han gick till fots hela vägen hem då nättrafiken hade 
upphört. Du kunde väl ha fått pengar till taxi, säger jag. Det är 
en alldeles onödig replik: han tycker ju om att vandra. 

Gustav frågar inte om hur jag använder mina nätter, han är 
van vid att jag sover. Men han börjar undra vad det är jag gör 
hela dagarna. 

Nu kommer han upp på kvällen utan förvarning. 
- Var har du varit? 
- Föreläsning. 
- Den var ju slut fyra. Jag var där och tänkte vi kunde gå ut 

och äta, men dom sa att du hade åkt hem. Jag ringde, och det 
var inget svar. Var var du? 

- På Skansen. Vill du ha kaffe? 
Han rycker på axlarna. Jag sätter på vatten. 
Att bli mött, tänker jag, att bli hämtad. Om Gustav hade 

kommit där på gatan i dag när jag var på väg upp till salarna 
med Mikael? Han kunde ju ha följt med? Jovisst, men det hade 
inte blivit detsamma. Han skulle inte tycka om Mikael. Han 
skulle vara svartsjuk. Så löjligt, så fult, så fel: Det ska inte vara 
några svartsjuka äkta män i sagorna! 

Jag serverar kaffe. Vi dricker kaffe. Han föreslår bio, teater, 
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nånting. Jag är för sömnig. Förresten måste jag läsa lite kurser 
någon gång också. Gustav fnyser: han respekterar inte mina 
studier sedan de tog den här vändningen. Han med sin bild
ningsgång så rätlinjig som om den dragits med linjal. 

När vi har druckit kaffe och han inte säger något mer tar jag 
fram Lidman: Fäbodar. Gustav tar en tidning. Jag är alldeles 
för sömnig, läser inte, stirrar blint i boken och tänker att 
det här går ju inte. Det kommer bara att bli alltmer löjligt, 
fult och fel. Om jag iakttar mig själv ser jag ju att vad jag 
strävar efter i fråga om Gustav är att ha så lite som möjligt 
att göra med honom, så lite som möjligt utan att sluta att ha 
att göra med honom. Ideligen undanflykter, halvsanningar, 
svepskäl. 

Du älskar mig inte, är hans stående förklaring. Jag har ju 
aldrig trott att man skulle kunna grunda äktenskap på föräls
kelse, det har inte med det att göra, utan med samhörighet, 
kamratskap, solidaritet. Men hur ska jag kunna vara solidarisk 
med honom om jag är förälskad i någon annan? 

Han läser inte heller fastän han håller i tidningen. Han viker 
ihop den och reser sig för att gå. Sedan sätter han sig igen. 

- Vad är det, frågar han. Det har kommit något mellan 
oss. 

- Nej, tvärtom, säger jag. 
Det är alltid en bra sak att säga, avledande och förvirrande. 

Så förvirrande i själva verket att jag inte ens själv vet vad jag 
menar, om jag medger att något har försvunnit mellan oss eller 
om det är så att jag beklagar att inte "något" kommit emellan, 
att inte Mikael. 

Men Gustav behärskar samtalstekniken och låter sig inte 
avledas. 

- Vad ska vi göra åt det då? 
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Jag tiger, vad tjänar det till att prata om det. 
- Om det inte är något mellan oss så är det väl bäst att vi 

skiljs då, säger Gustav. 
- Vi kan ju försöka. Se hur det går. En experimentskilsmässa, 

som de brukar föreslå i rådgivningsspalterna? 
Det blir besvärligt; så intrasslade som vi är i varandras världar 

blir det besvärligt innan vi har trasslat oss ut, det är inte bara 
en eller annan bok vi har hos varandra nu, det är mängder av 
prylar. Och så är det släkten, först och värst av allt måste en 
skilsmässa eklateras för släkten. 

Men andra har ju klarat av det, så varför inte vi. Bara man 
bestämmer sig för det går det naturligtvis. 

- Vi kan väl vara vänner ändå? säger jag, fast jag vet att det 
är den dummaste och råaste repliken i världen. Jag säger det 
ändå, för min egen skull, därför att tanken att förlora honom 
helt tål jag inte. 

Men han stannar inte för att diskutera betingelserna för detta 
experiment. Han tar sin rock och går. 

* 

Med posten två dagar senare en bok i korsband, en av dem 
som Gustav lånat av mig. Inte en rad, inte ett ord. Hur ska 
man förstå det? 

Jag måste ringa och höra efter hur man ska förstå det. 
- Lindgren? svarar han med sin vanliga röst, en glad och 

uppmärksam ton, som om han väntade att telefonsamtal är 
om trevliga saker. 

- Hej, säger jag försiktigt. 
Han har dragit sig mil tillbaka, in i ett fort av isigt vad-vill-

du-mig, när han svarar: 
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- H e j . 
- Jag ville bara höra hur det går. Hur du mår? 
- Tack utmärkt, svarar han och beskriver vältaligt hur han 

har börjat sova gott om nätterna och lägga på hullet - vi skrattar 
tillsammans åt det, och det otäcka i hans röst är redan borta 
igen. 

- Vad säger dina föräldrar? undrar jag. 
- De säger att det är väl bäst som sker. 
- Och Halidén? 
- Att vi passade nog inte ihop i alla fall. Och vad säger 

dina? 
- Jag har inte underrättat dem ännu, mumlar jag, vi ses ju 

inte lika ofta. 
- Vill du gifta dig med mig? 
- Jag vill vara vänner med dig. Kan vi inte det, på allvar? 
Svaret är kategoriskt nej: det är just vad vi inte kan. Inte på 

länge i varje fall, inte på länge än. 

Det är vid helgerna jag brukar resa hem och se min familj, 
fredag kväll ringer mor och undrar om vi ska komma någon 
dag. Jag drar på det, vet inte riktigt... 

- Ni kanske tänkte fara ut till landet? 
- Njaej, nej jag kan väl komma hem. 
- Är Gustav fortfarande förkyld? 
- Njaä inte för det, men. Jag kommer nog ensam i alla fall. 
- Ni håller väl inte på att göra slut? 
Djupt andetag: 
- Det lutar väl åt det. 
- Det vore tråkigt, säger Gustavs tilltänkta svärmor. Det är 

en fin pojke. 
- Javisst, men det räcker ju inte. (Raskt.) 
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- Nej, man måste ju ha gemensamma intressen också, men 
det har ni ju? 

- Javisst, men det räcker ju inte. (Trotsigt.) 
- Är det något särskilt som har hänt då? 
- Nej, tvärtom. (Mystiskt.) 
Lousy sex life, kunde jag ju också säga, vi passar inte ihop 

sexuellt, och vi passar inte ihop moralfilosofiskt, våra värde
teoretiska ståndpunkter låter sig inte förenas - men det bli så 
vidlyftigt. "Nej, tvärtom" säger jag istället: Det är inget särskilt, 
det är allting. 

Jag förstår inte varför alla genast förutsätter att det är jag som 
är ansvarig för brytningen, men det gör de: 

- Har du träffat någon annan? 
- Inte alls. (Trumpet.) 
- Tänk om han hittar en annan nu då, vad säger du då? 
- Så trevligt för honom då. (Aggressivt.) Han vill gifta sig, 

jag vill inte gifta mig, jag har det bra som jag har det. 
- Säger du nu ja, men tänk på när -
-När-jag-blir-gammal-och-ful-och-ingen-vill-ha-mig! 

(Kvittrande.) 
- Det är inte så ofta man träffar någon som bryr sig om en 

må du tro, någon som inte bara vill utnyttja en. 
Jag suckar. När hon säger det hör jag det så tydligt: det 

är ju som trygghet för ålderdomen jag behöver honom, som 
pensionsförsäkring, och är det någon som utnyttjar någon så 
vet jag vem det är. 

- Jaja, tänk dig för, säger mor (med generationers erfarenhet 
i rösten) - tänk dig för innan du springer ifrån en pojke som 
Gustav. 

Jag ryser. Tänka mig för, det törs jag verkligen inte. Tänka 
på vad det är jag springer ifrån. 
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Springer förresten, vada springer. Som om jag behövde sätta 
mig i säkerhet, som om han följde efter mig. Det gör han ju 
inte. 

Det är vad han inte gör. 

* 

- Det var väl lika bra det, säger Cilla. Ni passade nog inte ihop 

i alla fall. 
- Inga människor har någonsin passat ihop som vi. 
- Men du är ju inte kär i honom längre? 
- Kär och kär. (Redigt.) Man kan väl inte vara kär jämt 

heller. 
- Nej föralldel, men vad skulle du då ha honom till? 
- Till att vara gift med förstås. Vi var så lyckligt gifta egent

ligen. 
- Det vill säga att du var egentligen lyckligt gift. 
-Javisst, det var bara han som bråkade och envisades med 

att vara olycklig hela tiden. 
- Du kan väl gifta dig med någon annan. 
- Det är just det jag inte kan. Kunde jag inte vara gift med 

Gustav så kan jag inte med någon. 
- Hur är det med, vad hette han, Mikael då? 
- Du är inte klok. Han är ju ett svärmeri, det är väl inget att 

gifta sig med heller. 
- Faktum är, säger Cilla, att jag minns som i går när du 

deklarerade som en stor insikt att man inte alls behöver para 
ihop sig, att du hade kommit över sånt. 

- Det var då det. Nu har jag ju blivit tillvand. Och det är 
hans fel, det är helt och hållet hans fel! 

- Du kan nog bli avvand igen ska du se. 
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Dumma Cilla. Hon förstår ingenting. Det finns ingen som 
förstår mig. Det finns ingen annan än Gustav som någonsin 
har förstått mig. 

Och vid den tanken börjar jag skratta och alla stenar faller 
från mitt hjärta som om det bara var det som behövdes: Vi hör 
ju ihop. Som om jag hade kunnat glömma det? Skiljas, såna 
dumheter, det är ju vi som hör ihop. 

Lyckligt glömsk av att det faktiskt var han som tog initia
tivet till brytningen går jag och postar en återknytningsinvit: 
Pred. 3:7. 

Gustav ringer och säger att vi kan ju träffas och äta en middag 
någon gång. I dag till exempel, säger jag, jag kan laga mid
dag. Men det går han inte på: restaurang får det lov att vara, 
neutral territory. Lite krumbukter får det lov att vara, innan 
vi kan enas om att efter sexton dagar döma ut experimentet 
som misslyckat. 

Vi möts utanför Drabanten på Odenplan, sätter oss mittemot 
varandra vid bordet, sitter mittemot varandra och fnittrar. Åt 
det komiska i att låta bli att ta i varandra, det komiska att vi 
ska föreställa vara skilda. 

Till min oförställda förvåning visar det sig att han faktiskt 
redan har inlett bekantskap med en annan. Och till min 
därvid ännu större häpnad att han är beredd att ge henne 
på båten. 

- Om du menar, säger Gustav med syftning på Predikaren, 
att vi ska tråckla ihop eländet igen? 

- Jag tänkte skriva tre fem egentligen, men det verkade så 
påfluget. Om du kanske inte tyckte det var tid för det. 

- Tid för det, jo det är verkligen på tiden. 
- Fast jag har slutat med p-piller, varnar jag. 
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Det fröjdar honom: att jag slutade med sexualliv när vi 
skildes. 

- 1 själva verket, säger han, har jag alltid undrat hur det är 
att äta kola med pappret på. 

Jag nickar. 
- Det finns en automat på Frejgatan. 
Vi salar till erforderligt belopp i enkronor. 
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12 

Kanske det finns skäl för att förlova sig i alla fall. Att ha ring 
kunde vara praktiskt, för att markera att man inte är lovlig, och 
för att hålla det i minnet själv. 

Och för att märka Gustav - om det nu är så att Andra Kvin
nor är ute efter honom. 

Antagligen har det faktum att han var oskuld då jag lärde 
känna honom ingivit mig föreställningen att han inte skulle 
ha framgång hos kvinnor. Det var förstås bara det att han 
inte hade varit företagsam nog. När jag ser efter upptäcker jag 
att han inte alls är frånstötande: sedan han lät håret växa ser 
han inte så gymnasial ut längre, och att det skulle vara någon 
svårighet för honom att hitta en annan att skala potatis åt vore 
uppenbarligen en lättsinnig vanföreställning. 

Jag framlägger mina tankar för honom, men Gustav som i 
åratal har släpat mig fram till skyltfönstret på varenda juvelerar-
butik vi har passerat är inte så entusiastisk längre, han påpekar 
torrt att första april i så fall vore ett lämpligt datum. 

- Så kan du slå upp den andra, med hänvisning till att det 
var ett skämt. 

Nå, den dagen den sorgen. För alla eventualiteter ställer vi oss 
i bostadskö tillsammans, studentkön till saneringslägenheter 
med en väntetid på ett halvt till ett år. (Men det får vara minst 
en trea i så fall, framhåller jag, mindre än en trea tänker jag 
inte sammanbo i: ett rum för dig och ett rum för mig och ett 
rum att vara tillsammans i.) 

Harriet har börjat tala om att flytta hem till sin karl, så 
jag kanske kommer att få vår våning för mig själv, men jag 
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kan inte överta hennes kontrakt. För övrigt behöver Gustav 
en lägenhet själv även om vi inte flyttar ihop, han kan inte bo 
hos föräldrarna i all evighet. Det blir för jobbigt att hålla på 
och eklatera skilsmässor och presentera nya fruar hela tiden, 
förklarar han. 

Det är begripligt. Jag känner mig rätt fånig själv den dag 
det blir nypremiär på familjeföreställningen Middag på Bra-
gevägen. Hans föräldrar är lika vänliga och välkomnande som 
förut, men frågan är i hur många omgångar de kan övertyga 
sig själva om att det är bäst som sker. 

Jag förhör mig noggrant om hur långt det egentligen hade 
avancerat med den där andra kvinnan, det kommer fram att 
han bara träffade henne ett par gånger - en kurskamrat från 
nordiska språk var det - , de var och såg Ulysses tillsammans. 
Jag går och ser filmen med Mikael för att vara kvitt, sedan går 
jag hem och diskuterar den med Gustav. 

När Mikael efter kvällsföreläsningen föreslår mig att gå ut och 
fika men jag har lovat att träffa Gustav, föreslår jag honom 
istället att komma med hem - jag har inte berättat för honom 
om Gustav förut - och presenterar dem för varandra. Det vill 
säga, vad jag gör tycks mig snarast vara att presentera Mikael 
för Gustav, mer än tvärtom, vad nu det ska betyda. Att det är 
Gustav jag identifierar mig med antar jag, att det är Mikael 
som är ett främmande föremål, ett objet trouvé som jag tar 
hem för att visa upp. 

Fast Gustav säger efteråt att han var väl rätt tråkig, inte såg 
han för sin del något särskilt i honom. Det kunde man just 
tro, han är ju blind. 

* 
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Harriet flyttar, jag bor kvar tills vidare, tills någon börjar bråka 
om kontraktet. Det kan bli när som helst, så det är ingen me
ning med att Gustav flyttar hit, om han ändå ska flytta lite 
senare. Förklarar jag. 

Det är han införstådd med; men vad han inte är införstådd 
med är att vi inte ska kopulera morgon middag kväll, nu när 
vi är ostörda. 

- Allt har sin tid, predikar jag. Läsa folksagor har sin, och 
skriva uppsats har sin, laga middag och tvätta håret och träffa 
Cilla, allting har sin tid. 

- Och avhålla sig från famntag. Och när hade du tänkt dig 
att det skulle kunna bli tid för det igen då? 

- Tänkt och tänkt, jag prickar väl inte in samlag i alma
nackan heller. Gör du? 

- Det har faktiskt varit två gånger den sista månaden. Två 
gånger! 

- Jaså, du för bok. 
- Du begriper inte det här. 
- Nej jaggwr inte det. Jag begriper inte att det kan vara något 

nöje att ligga med mig om inte jag har lust. 
- Nöje och nöje. Det är inget nöje med tigrar som ryter av 

svält heller. 
- Det gick ju bra innan du hade mig. 
- Det är skillnad, att du inte begriper det. Det hjälper inte om 

jag runkar fyra gånger om dan när det är dig jag längtar efter. 
- Fyra gånger om dan har jag verkligen inte tid, fnyser jag, 

suveränt ologisk (inget gör en så suverän i gräl som ologik). 
Och dina tigrar förstår jag mig inte på, har du en speciell sort 
som bara jag duger åt? Jag tror inte på det där, det är väl inte 
sexualnöd om det inte går lika bra att runka, det är nåt psyko
logiskt, nån sorts behov av att manifestera ägande. 
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- Ägande! Det är ju något jag vill ge dig! 
- Det är just det jag inte begriper: du vill ge mig något som 

jag inte vill ha just då, och sen är det du som klagar över otill
fredsställda behov? 

- Otillfredsställda givarbehov ja. Har aldrig du såna? 
- De brukar i varje fall inte yttra sig som rytande tigrar. 
Han suckar och räcker ut handen: 
- Kom nu. 
Jag tvekar ett ögonblick - bättre att få det ur världen för den 

här gången, bekvämast så i själva verket. Men när vi nu redan 
har grälat om det, det vore ju alldeles bortkastat då. 

Huvudsaken är att man kan tala med varandra, säger alla 
samlevnadsexperter, bara man kan prata om saken ordnar det 
sig alltid. Vi pratar och pratar så vi pratar oss blå i ansiktet och 
det finns ingen sida av vårt sexualliv som inte är penetrerad och 
analyserad i grunden, men slutsatsen blir ingenting annat än att 
våra behov är oförenliga. Och efter att ha pratat om sexualia i 
två timmar finns det ingenting, ingenting i världen som jag har 
mindre lust för än att gå och lägga mig med honom. 

- Vi skulle ju gå på Marionetten och se Ubu nån gång, jag 
såg i tidningen att de ger den i kväll. Kan du inte få tigrarna 
att sitta vackert bara så länge till? 

Han morrar. 

* 

Det blir påsk igen. Så snart vi har kånkat oss fram till stugan 
och burit in våra femton papperskassar med det för livsup
pehället nödvändigaste frågar jag hur han har tänkt sig för
läggningen i år då. 
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- Säg ifrån med detsamma, jag bara lyder order. Kommer det 
några känsliga släktingar så kan jag ju sova i vedbon? 

Det är bara Erik med fru som väntas ut någon dag, men om 
de tar anstöt är han beredd att sätta sig över. 

- Men tigrarna kan ju bo i strandstugan, säger han sorg
set. 

- Älskling, tigrarna får bo här bara de håller sig på mat
tan. Under sängen är gott om plats, pottan kan vi ställa in i 
skåpet. 

- Under sängen, jaha. Blir det aldrig tid att släppa fram 
dem? 

- Nån gång, säger jag generöst, nån gång kan man väl tänka 
sig. Ska vi säga torsdag och söndag? 

- Onsdag, säger Gustav, och drar ner mig under "Herrens 
fruktan". 

- Sängkläderna, säger jag. 
- De är fuktiga, säger jag. 
- Vi får blåskatarr, säger jag. 
- Och köttfärsen ska ut i källarn, säger jag. 
- Och brödet ska i burken och spisen ska tändas och veden 

ska huggas och grinden ska lagas och båten ska i sjön, men 
allting har sin tid, säger Gustav, och nu tänker jag våldta dig. 

- Våldge menar du, rättar jag. 

Målningen i strandstugan ser skamfilad ut sedan vi satte nya 
tapeter på väggarna, Gustav är fullt upptagen av sina båtar, 
men jag cyklar till bon och köper målarfärg för att bättra på 
det vita på fönsterkarmar och dörrspeglar, och eftersom det blir 
färg över kommer en del av möblemanget med i farten också. 

Det är trivsamt att måla, man blir så affectionate av det, av 
själva intimiteten med tingen: att se alla deras små skavanker, 
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beröra deras ytor - jo, det är avgjort något erotiskt med att 
måla. (Fast det säger jag inte till Gustav, han skulle bara säga 
något plumpt om sublimering.) 

Han lovordar min flit och skäms inte för att malla sig över 
att ha skaffat en så dugande hustru till huset. Men i andra 
ögonblick kan han erkänna en saknad, en känsla av att i detta 
vitmenade hem inte känna igen den risiga lilla kåk där bröderna 
tillbragte sin barndoms sommarnätter. 

Jag gör inget utan tillstånd, formellt är det ju hans föräldrar 
som äger stället, men har jag blivit uppmuntrad till det kan väl 
ingen klaga. Själv är jag nöjd med mitt verk: jag sätter mina 
spår och målar in mig i hans liv. 

På påskafton kommer Erik och Anna-Karin i sin nya bil (en 
Herrgårdssaab: med utrymme för alla barnen, noterar jag elakt 
utom hörhåll). Vi har just fått roddbåten i sjön och tar en pre
miärtur. Erik och Gustav berättar seglarminnen för varandra, 
Anna-Karin har också varit med på långseglingar, jag känner 
mig utanför, varför har inte jag? 

I sommar, tänker jag, i sommar ska vi segla. 
Det är april och solen glittrar på vattnet och i sommar ska 

jag faktiskt lära mig segla. 
Det är något med Gustavs förhållande till havet, det gör mig 

svartsjuk. Kanske var det det jag anade den där första morgonen 
när jag satt här på stranden och såg honom ordna med åror och 
durkar - han vände ryggen åt mig och såg ut över sjön som om 
det var något som betydde mer. 

Det är hans förhållande till de här människorna också, de 
har en gemenskap som inte är min, till och med den här ovid
kommande Anna-Karin har känt Gustav före mig, och Erik 
som har känt honom hela hans liv, alla åren innan jag visste att 
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han fanns. Jag är svartsjuk på hans barndom. 
En dunkel lust rör sig inom mig, en dunkel lust att mani

festera ägande. 
De andra stannar inte över natten, i skymningen följer vi 

dem ner till bilvägen och vandrar tysta tillbaka genom skogen, 
Det är Gustavs tur att laga middag, han börjar plocka med 
pytsarna och lirka in ved i spisen. Jag sitter vid köksbordet 
och tittar i en tidning, nej tittar på hans fötter som rör sig över 
brädgolvet. Han har gymnastikskor på fötterna, såna där blå 
gymnastikskor som man hade i skolan förr i världen. De har 
legat här under kökssoffan ända sedan det var förr i världen. 

Inom mig rör sig en dunkel lust att förföra honom, nu på 
fläcken. 

Strängt taget vet jag inte hur man gör. Aldrig har jag förfört 
någon, hur börjar man? Linda sig om hans midja där han står 
vid spisen? 

Om han då säger Vad menar du, om han släpper kastrullerna 
med ett SKRAMMEL och säger Vad NU, tar DU ett initiativ, 
eller Jaså du, det passar nu, då ska man ställa upp - om han 
säger det, ja då får väl det vara. 

Jag lägger ifrån mig tidningen och gömmer mig i håret och 
säger: 

- Är det så bråttom med middan? 
Han vänder sig om, jag reser mig och lindar mig om hans 

midja. Han säger ingenting, för en gångs skull är han vis nog 
att ingenting säga. 

Förrän efteråt, då kommer det förstås. 
- Vad gick det åt dig nu då? 
- Jag blev så kåt på dina fötter, förklarar jag. 

* 
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Gustav läser till sin sista tentamen, jag påtar vidare med min 
folklivsforskning, men mer än ett tidsfördriv kan jag ju inte 
påstå att det är, och snart blir jag tvungen att hitta på något 
annat. Det finns något som heter yrkesvägledning på uni
versitetet, det är förstås inte dags nu att gå dit, jag gör det 
mest för att få bekräftat vad jag redan visste: att jag med min 
ämneskombination har lyckats göra mig omöjlig inte bara för 
läraryrket utan för varje existerande hederligt arbete. Det enda 
sammanhang där en humanistexamen kan vara till nytta obe
roende av vad den innehåller är när man söker till biblioteks
skolan, förklarar yrkesvägledaren. 

Biblioteksskolan, tänker jag med frost kring hjärtat. Ska jag 
sitta på bibliotek resten av mitt liv? 

Genom en släkting till Cilla lyckas jag tillskansa mig ett 
tillfälligt översättningsarbete, och så är den illusionen också 
expedierad. (Den att det vore min kallelse.) Jag upptäcker att 
det är omöjligt att översätta. Inte bara svårt eller i vissa detaljer 
ogenomförbart, utan principiellt och över huvud taget: omöj
ligt. Språk är inte utbytbara. 

Jag borde kanske ha insett det förr, men har aldrig på allvar 
försökt överflytta någon längre text avsedd att fungera i verk
ligheten. Kanske har jag med detta kommit på en översättarnas 
yrkeshemlighet, något som de alla hela tiden vet men håller 
god min om? 

Det är plågsamt att inte veta vad man ska göra, jag blir 
allt plågsammare för omgivningen också. Värst för Gustav, 
eftersom han är närmast till. 

Jag tröstar mig med att vara olyckligt kär. Det måtte ha blivit 
en ovana hos mig, en olat utbildad under barndomen, som jag 
inte kan sluta med fast jag borde vara stor och stadgad nu. 
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Den okände: Då varje man som älskar er är löjlig, hur kan 
ni älska honom igen? 
Frun: Det gör vi inte! Vi utstår honom - och söker en annan, 
som icke älskar oss! 

Gustav kommer upp på förmiddagen innan jag har hunnit 
iväg ut och vi ligger med varandra. Sedan cyklar jag till in
stitutionen gnolande av glädje över att jag kommer att träffa 
Mikael. Det är perverst, och det är fullkomligt ohållbart. Jag 
vet det men jag förtränger det, jag orkar inte med att försöka 
ändra på något. 

Jag utstår honom alltså. Jag utstår de äktenskapliga rättighe
ter som han ibland kräver, jag betalar det som trygghetens pris 
och inbetalningar på pensionsförsäkringen. Men min glädje, 
min vardagsspänning, söker jag i en som inte älskar mig. 

Det där med att Mikael är könlös som en snusmumrik har 
Gustav aldrig låtit sig övertygas om, och tyvärr måste jag tillstå 
att jåg har romantiserat honom: sanningen är den att han är 
tillsammans med en tjej som går på folkhögskola någonstans 
i Norrland, det är bara det att han är henne så trogen att det 
verkar som om han saknar intresse för flickor som sådana. 
Jag säger det inte till Gustav, det skulle kanske lugna honom, 
men jag unnar honom inte den tillfredsställelsen, jag unnar 
honom inte att kunna säga Se där, det finns människor som 
är trogna. 

Jag känner mig som en dålig människa, och det är en otäck 
känsla, men jag är ju sån jag är och varje gång jag försöker bli 
annorlunda blir det bara ännu värre. 

Visst begriper jag att det är något fel på människor som 
föredrar att engagera sig i ett hopplöst svärmeri. Någon sorts 
omognad eller oförmåga att handskas med livets realiteter, med 
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en medmänniska som kräver något konkret av en. Men det är 
ju så mycket intressantare att vara olyckligt kär än lyckligt! 
Och det är ju så mycket estetiskare att vara olyckligt kär än 
olyckligt gift! 

* 

- Du väntar väl inte att jag ska gratulera dig, säger jag snävt 
när Harriet meddelar att det blir bröllop på lördag. 

- Inte ett ögonblick. Men du kan ju komma och gratulera 
Jonas. 

- Det vore inte uppriktigt det heller. Inte skulle jag vilja vara 
gift med dig. Nästan lika lite som med mig, faktiskt. 

- Nej, men du vet ju hur karlar är. 
- Blir det i kyrka och allting? 
- Inte i själva kyrkan, betonar Harriet, inte vid högaltaret 

alltså, bara i det där lilla kapellet vid sidan om i Gustav Vasa. 
- Ni behöver inte komma för min skull, betonar hon också, 

men släkten tycker förstås det är roligt med lite publik. 
Det hela förefaller över huvud taget mest anlagt på att glädja 

släkten, men varför inte, om man kan glädja den med så lite 
och det kvittar lika för en själv så. Jag har aldrig riktigt förstått 
dem som hävdar att äktenskapet som institution är fullkomligt 
betydelselöst och i samma andetag att de aldrig i livet skulle 
låta viga sig. Kvittar det så kvittar det väl. 

Snarare tycker jag det är konstigt att Harriet inte slår på stort 
med brudklänning och allt, när de nu ändå ställer till med 
spektakel. Vad är det för mening med att göra det i kyrkan om 
man inte tar vara på nöjet att fa klä ut sig. Det tycker Gustav 
också (med frackdröm i blicken), men för sin del skulle han 
aldrig reflektera på kyrklig vigsel, han är ju troende. 
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Och jag blir benägen att hålla med honom när jag hör det där 
ritualet, har aldrig tänkt på det förut, men vem är det egentligen 
som har knåpat ihop det? "Den högsta lycka på jorden"! "Till 
samhällets bestånd"! "Genom en sorgfällig uppfostran bereda 
efterkommandes välfärd"! Vad är det Harriet har gett sig in 
på? 

Ännu värre blir det när prästen ska säga några ord på fri 
hand, jag sneglar oroligt på Gustav, men han lyckas behärska 
sin fnissighet den här gången. 

Själv hade jag trott att jag skulle lipa, och det gör jag visser
ligen, men inte av rörelse över samhällets bestånd utan bara av 
renaste ledsnad: den där otäcka Jonas som är jurist och kommer 
att släpa med sig Harriet ut i landsorten när han ska sitta ting 
- aldrig mer kan det bli som förr mellan oss. 

Middagen efteråt är bara för familjerna och de far sin väg 
i bil, jag står kvar på grusplanen och vinkar meningslöst till 
Harriets blonda nacke i bakrutan. 

- Är det ett resonemangsparti? frågar Gustav när vi återvän
der till våra cyklar nere på Västmannagatan. 

- 1 högsta grad. Ett resignationsparti. Hon hade gett upp 
att fa den hon ville ha, så nu kunde hon gifta sig med vem 
som helst. 

- Det låter inte särskilt hållbart. 
- Resignation är väl det hållbaraste som finns. Inbillar du 

dig att inklinationspartier är mer varaktiga? 
Och så är vi där igen. 

* 

"Man skär sig på dig", säger Gustav. 
Det är väl ett sätt att uttrycka skuldens fördelning. Det är 
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mitt fel att jag är sådan att han gör sig illa på mig. Men det är 
han själv som gör sig illa. Han har ju sin frihet att låta bli. 

Jag utnyttjar honom, han låter sig utnyttjas; skulden är 
delad. 

Han tar på sig sin del av ansvaret, det gör han, det är hans 
ideologi att man bestämmer vem man blir kär i, och har han 
bestämt sig för mig så står han för det, om det så blir hans död 
tror jag. 

Han tar sin del, men min är tung nog. 

På sluttentamen far han spets, det var ju skönt. Att jag inte 
har gjort honom studieofbrmögen också (förutom sömnlös och 
avmagrad). Min undervisning är också slut och jag vet inte 
om jag kommer att träfia Mikael mer. De senaste veckorna 
har jag inte sett mycket av honom, han har varit upptagen av 
samhäilsomstörtning. Det jäser på universitetet, under inspi
ration av studentrevolterna utomlands håller oppositionen mot 
UKAS-reformen på att utvecklas till reguljär revolt. Vi har 
skrivit på listor och varit med och demonstrerat, men på våra 
egna institutioner har det inte varit någon särskild subversiv 
livaktighet, och eftersom inget annat håller oss kvar i stan 
vill vi ut på segling så fort som möjligt, innan skärgården blir 
igenkorkad av semesterfirare. 

Erik har redan varit ute en tur, han seglar in båten till en 
brygga vid Värmdö, lämplig för byte av besättning. Vi tar ut en 
kurs över Kanholmsfjärden mot Möja, sedan kanske vi fortsät
ter upp till Blidö, jag vill gärna se Fagervik och Skamsund. 

Men är man inte lyckligt gift när man stiger i en båt så blir 
man det nog inte ombord heller. 

Att sitta som passiv passagerare kan inte bli annat är enfor
migt, så jag försöker fatta något av seglingens principer. Jag 
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försöker verkligen, men det visar sig vara en blind fläck i min 
mentala utrustning just där. Jag kan inte lära mig vilket som 
är falla och vilket som är lova, jag förstår inte hur man ska veta 
vindriktningen när vimpeln i masttoppen utvisat fartvinden, 
och jag begriper inte varför han inte kan säga om jag ska dra 
pinnen åt höger eller vänster i stället. Han bara hojtar Fall 
av! och blir arg när jag drar åt fel håll. Han framhärdar till 
och med i att säga styrbord och babord, bara för att göra det 
märkvärdigare. 

Jag har aldrig sett Gustav så obehärskad som till sjöss, det är 
väl för att han är nervös och inte svårt att förstå, vad jag inte 
förstår är varför han själv älskar denna tillvaro som förvandlar 
honom till en vrålande Mr Hyde. 

Så länge vi har medvind kan det ju vara rätt njutbart, läns 
menar jag, då blåser det i alla fall inte så att man direkt hackar 
tänder, man kan rentav ta av sig ett par av tröjorna och ligga 
på fördäck och sola, när inte seglen är i vägen. Men på kryss, 
när båten kränger. Jag vet att den inte välter, jag tror honom 
på hans ord när han säger att den är praktiskt taget okanterlig, 
med ingående förklaringar om kölens vikt och om vindarna 
som inte får tag i seglen om de lägger sig för mycket. Jag inser 
det rationellt, lika väl som jag på Gröna lund kan inse att berg-
och dalbanan är konstruerad så att man inte faller ur den, att 
det bara är meningen att det ska kännas så. 

Men att det känns så är något jag inte kan vänja mig vid, 
och allra minst finna behag i. Jag klamrar mig till sargen och 
kniper med tårna och försöker att inte titta på hur däcket plöjer 
ner under vattenytan, men tvångsmässigt sitter jag och räknar 
på hur långt det är att simma till närmsta strand, och på hur 
många grader det kan ha hunnit bli i vattnet - tolv? fjorton? 

Seglen sköter han själv, men jag får avlösa honom vid rodret 
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ibland. Du seglar ju bra, säger han plötsligt uppmuntrande. Jag 
begriper inte alls vad det är som är bra eftersom jag fortfarande 
inte begriper någonting, och aktar mig för att fråga för att inte 
fördärva effekten. Men det som är bra i ena ögonblicket är inte 
alls bra i nästa. Lova upp lite nu, kommenderar han, jag drar 
prövande pinnen åt mig - NEJ, lova sa jag! 

Det värsta är att lägga till vid bryggor och komma iväg från 
dem utan att demolera andras båtar eller trassla in sig i deras 
ankarlinor. Då krävs min medverkan, då ska man hoppa iland 
med tampar och "bära av" och allt möjligt, och Gustav blir ner
vös och skriker. Bär av på styrbordssidan! Styrbord människa! 

Jag är inte bara feg, jag är dum också. 
Några människor är av födseln odugliga som gastar. Om 

jag åtminstone kunde laga mat och göra mig nyttig i hushål
let. Men jag är bara i vägen var jag är, och mest av allt när 
fartyget ska omvandlas till bostad. Ruff med fasta kojer eller 
annan komfort finns inte i en enkel stjärnbåt, allting måste 
stuvas omsorgsfullt varje morgon — sovsäckar och madrasser 
och matkassar och avfallskassar och husgeråd och gasolkök 
- och stuvas fram varje kväll. Vid den tiden är jag halvdöd 
av hunger efter att bara ha kunnat pilla fram en eller annan 
knäckebrödssmörgås ur packningen under färd. 

När det är vackert väder dukar vi till middag i sittbrunnen, 
vinden mojnar mot kvällen, sjön kan ligga spegelblänk och inte 
heller jag se något större fel på tillvaron. Men när det regnar. 
När det regnar så att allt man lägger ifrån sig på durken blir 
vått, allt man packar upp torrt ur plastpåsarna blir vått, efter 
hand allt blir vått och röran ombord obeskrivlig. Då, säger jag, 
då skulle man behöva en kärlek av alldeles överjordiska mått. 

En bit upp i Furusundsleden blåser det upp så att även Gus
tav tycker att det blir för mycket trots att vi har tagit in två rev 
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i storseglet, han beslutar att ankra i en skyddad vik i väntan 
på bättre väder. 

Det har jag inte heller något emot: ligga på däck i solen och 
läsa i Janhem om andra trevliga små vikar man kan ankra i, 
och vågorna kluckar mot de klinkade borden och man kan ta 
sig i land när man behöver kissa eller sträcka på benen. Orörda 
skärgårdsöar, hela världen doftar försommar, och inne under 
träden är det så stilla att man bara hör humlesurr och fågelpip, 
fastän det verkade som full storm ute på sjön. 

Morgonen därpå har vinden mojnat, men det blir flera dagars 
ihållande regn, och vi lägger om kursen. Det är en lättnad 
när hemmahamnen blir synlig och vi äntligen, efter ett par 
misslyckade vändor, lyckas ta bojen och Gustav för sista gången 
får ner de där vildsint flaxande tygsjoken. Friden efteråt är 
kanske värd all förfäran. 

På Ön sätter vi på radion för att fa veta hur det gick med 
revolutionen i Stockholm - det sista vi hörde var att Operan 
skulle ockuperas av den studentikosa befrielsearmén. Men 
det sägs ingenting om det i nyheterna, så revolutionen rann 
tydligen allmänt ut i sommarlov. 
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13 

Vår tvåårsdag tänker vi fira med att skiljas. Inte så där bråd
störtat och i tillfällig osämja, det misslyckas ju bara, utan i 
bästa samförstånd och efter en ordentlig fbrberedelsetid. Den 
z6 augusti blir lagom, dessutom är det praktiskt att samla be
märkelsedagarna till samma datum, så blir det inte så många 
att hålla reda på. 

Vi vill ha varandra, men vi kan alltså inte enas om formerna 
för detta havande. Det är olika "varandra" vi vill ha. Den enda 
utvägen är att vi skiljs definitivt, vi är överens om det, det 
finns inget vi är mer överens om. I tecknet av den enigheten 
tillbringar vi sommaren tillsammans, i tecknet av en uppgivelse 
som gör samlivet milt och fredligt. I början av augusti far vi 
ut till ö n en sista gång, det är ungefar femte gången jag far ut 
till ö n en sista gång, men det här ska bli sista gången jag far 
till ö n en sista gång. 

Scenen är lämpad för stilla upphöjdhet och melankolisk 
mognad. Höststämning, kyla och blåst, och redan faller träden 
gula löv. Brunnen har sinat, vi måste hämta vatten i dunkar från 
en granne som har djupborrat. Vi plockar blåbär i skogen och 
bakar rågbröd i vedspisen, att existera sysselsätter oss helt. 

Höst och mognad och upphöjd resignation: en död i skönhet. 
Moget och resignerat ligger vi med varandra, och varje gång 
är den nästan sista, jag avvisar inte hans närmanden eftersom 
varje gång är den nästan sista. 

Av allt detta blir vi naturligtvis så försonligt stämda att vi när 
dagen är inne omöjligen kommer att kunna se något skäl att 
skiljas, men om någon av oss börjar antyda något ditåt så hyssjar 
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den andra snabbt. Inte en gång till! Du vet ju hur det blir! 
Det vet vi ju. 

* 

- Jag har kommit på vad det är för fel på dig, säger Gustav. Du 
har ingen själ. Jag har aldrig förr tvivlat på att kvinnan har själ, 
men du har fått mig att ändra mening. 

- Om du menar att ha idéer och sånt så är det riktigt, det 
har jag aldrig gett mig ut för. 

Jag är ingen idémänniska, inte bara så att jag inte hittar på 
egna - de som gör det är ju ett försvinnande fåtal - men jag går 
inte heller och bär på idéer, arbetar med dem, som Gustav. Jag 
trodde det ett tag när jag höll på med filosofin, men det rann av 
mig. Idéer intresserar mig bara estetiskt, som konstruktioner, 
eller psykologiskt, som attribut hos människor (inte för att jag 
är intresserad av människor, minst av allt, men av mänskliga 
attribut). Vad jag saknar är förmågan att intressera mig för idéer 
intellektuellt, att omfatta dem. 

Om detta är typiskt kvinnligt kan jag bara beklaga det. Om 
det har insmugit sig ett kvinnligt drag i min karaktär, min är 
den i alla fall. 

- Det är alltså därför du är en vampyrnatur, konstaterar han. 
Du behöver nytt friskt blod hela tiden. I brist på eget själsliv 
måste du parasitera på andras. 

- Ja, din idisslarförmåga är jag inte begåvad med. Jag har 
sociala behov, jag behöver nya stimuli. 

- Vad vi passar taskigt ihop. 
- Det är ju därför vi ska skiljas, påminner jag. Fast jag tänker 

fortsätta att umgås med dig, så mycket du vet det. 
- Vad tänker du göra med ditt sexualliv? 
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- Äsch det. Det tänker jag lämna vind för våg. Sätta ut det i 
skogen. Förresten kan vi ju ligga ändå ibland om du vill. 

- Då blir det ju ingen förändring av vårt förhållande! 
- Ingen praktisk förändring förstås. Men rent metafysiskt. 
- Älskling, det är i alla fall något jag uppskattar hos dig: ditt 

sinne för metafysik. 
Han skrattar: 
- Själ har du inte, men sinne för metafysik. 

Plötsligt återvänder värmen för några osannolikt vackra och 
soliga brittsommardagar. Segelbåten ska tas upp men vi gör en 
sista tur, Erik är också med så jag slipper tjänstgöra som gast. 

* Det blåser en den svagaste sommarbris, jag ligger på fördäck i 
solen med en roman, sakta slör, vattnet glider glittrande förbi, 
det gassar på ryggen. "Detta är livet", tänker jag. Blir medveten 
om vad det är jag tänker och rättar mig hastigt, rycker mig upp 
ur euforin och rättar mig: "En form av det". Inte låta sig luras 
nu, inte tro att livet ska vara så här, det finns andra existens
former; måste finnas andra. 

Vi storstädar i strandstugan så att den kan bommas till för 
året sedan. Jag sopar omsorgsfullt under sängarna: här ska inga 
sommarminnen få gömma sig kvar, tallbarr och tobaksflarn 
inkapslade i dammtussar som de små organismerna från andra 
tidsåldrar i kalksten. Värst är det med alla hårstrån, både Gus
tav och jag tycks falla hår som katter, mattorna är ludna av dem. 
Nyper man upp ett följer det en hel härva med, hans rödblonda 
och mina bruna hoptvinnade till en smutsig extramatta ovanpå 
den randiga trasmattan som farmor har vävt. 

Vid middagen, den sista gemensamma måltiden, låter Gustav 
undfalla sig något om en flicka som han har planer på. Kanske 
säger han det inte i medveten avsikt att reta mig till svartsjuka, 
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kanske är det bara som han inte kan låta bli att pladdra om 
allting - men just nu borde han väl kunna tänka sig för, om 
han nu är införstådd med att vi ska genomföra det här snyggt 
och samarbetsvilligt. 

Jag blir både sårad och arg, och glad över att jag blir det: det 
tyder på att jag har min självkänsla i behåll. Jag mobiliserar 
min aggressivitet, går omkring på ö n och samlar ihop mina 
ägodelar och känner att aggressionen jag behöver strömmar 
till ur själens dunkla djup. (Det här stället, det är deras, jag 
har förstås aldrig varit välkommen på riktigt, jag hör inte hit. 
JAG hör någon annanstans. Den där stugan, jag har målat den 
men det kan jag bjuda på. Den där blå roddbåten som ligger 
och guppar vid bryggan, den är inget som har med mig att 
göra, dålig båt förresten, svårstyrd var den alltid.) Aggressionen 
strömmar till, och jag gläder mig åt att vara så funktionellt 
konstruerad. 

Jag packar ihop mina ägodelar, tar med mig även häng
mattan som Gustav har köpt åt mig. Jag har visserligen ingen 
användning för den i stan, men den är min och i den ska ingen 
annan kvinna ligga. 

Tar en ensam promenad längs stranden, går i aftonbrisen 
och känner mig fascistoid. Stark och frisk, och stolt över att 
vara stark och frisk: fascistoid. 

Och så skramlar vi hem till stan med bussen, sitter i en sista 
bilkö tillsammans. 

Den i6 träffas vi för att skiljas. Vi har valt ett konditori som 
lokal för formaliteten, en uteservering vid Norr Mälarstrand. 
Eftermiddagssol, vind i vissnande vass. Den vanliga utväx-
lingen av några lånade böcker, sedan finns det inte så mycket 
mer att säga. Egentligen bara en ovisshet som återstår nu: 
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möjligheten att jag är med barn. 
Sedan jag slutade med p-piller har han knappt fått ta i mig 

utan att jag har börjat ropa på kolapapper - jag har närmast 
bacillskräck på området, övertygad om att det smittar värre än 
den värsta snuva (läser man kanske inte överallt om folk som 
blir med barn bara av att bada i samma badkar?). Även jag inser 
dock att det inte är särskilt sannolikt den här gången, och det är 
bara en vecka över tiden än. Men Gustav oroar sig. Han längtar 
inte efter barn mer än jag, det vill säga inte alls. 

- Ett rent teoretiskt intresse kunde det förstås ha, framkastar 
han, att se hurdan ungen skulle bli. 

- Själva upplevelsen att få barn vore väl inte heller ointres
sant, jag menar som consciousness expanding. 

Vi är dock klara över att som grund för att ha barn är ett 
sådant intresse otillräckligt. Om det är att ha hand om barn 
man är intresserad av kan man ju lika gärna adoptera. Det är 
ett gott test på beskaffenheten av ens inställning till saken: 
adoptera skulle inte falla oss in. 

- Olämpligare föräldrar har aldrig funnits, fastslår Gustav. 
Och det måste jag ju medge, att det vore ett snöpligt slut på 

en så lovande skilsmässa. 
- Men om det blir tvillingar kan vi ta varsin, så behöver vi 

inte gifta oss i alla fall. 
- Det blir nog bara en, tror han. En liten elak tjej som är 

dig upp i dagen. 
- Ja, i så fall får du ta den. Om det står en skokartong i din 

trappa nån gång i maj så vet du vad det är. 
Han ser allvarligt oroad ut, och jag lovar: 
- Jag ska meddela dig så fort jag får mina saker. 
Vi vaktar på sentimentalitet hos varandra, men hemfaller 

inte. Vi har förberett det här så grundligt och vant oss vid tan-
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ken så länge att vi har eliminerat chockeffekten och impulsen 
att av ren gripenhet återfalla i varandras armar. 

Nu återstår bara att gå åt varsitt håll. Vi låser upp våra cyk
lar, jag tar S:t Eriksgatan hem, Gustav cyklar in mot Tegel
backen. 

Våningen har känts stor och ödslig sedan jag fick den för mig 
själv, jag går fram och tillbaka mellan rummen, överväger att 
flytta sängen till det som Harriet hade men tänker att jag kan 
lika gärna bo som förut. Om det blir en kall vinter kan jag nöja 
mig med att hålla varmt i bara ett rum. Ett nytt telefonjack ska 
jag skaffa, så att jag kan ligga i sängen och prata. 

Jag äter middag, går och plockar, ser på klockan. Väntar 
jag att han ska komma ändå? Jag sitter i min läsfåtölj och gör 
ingenting, hör klockan ticka. 

Om det hade varit förr i världen skulle han ha kommit vid 
den här tiden. 

* 

Under kvävd avsky för hanteringen har jag genomfört det 
där översättningsarbetet - kvävande min avsky för detta att 
vara med och låtsas att något är möjligt som egentligen inte 
är det. 

Något mer dyker inte upp. Jag skickar in ansökan till en 
kurs för TV-producenter som annonseras i tidningen, kallas 
till anlagstest och går igenom det första men tröttnar före det 
andra, vad ska man med stilistisk begåvning på TV. 

Universitetskatalogen är fortfarande full av olästa ämnen, 
men jag orkar inte ta itu med något nytt. Håglöst börjar jag 
läsa på trean i engelska och utkvitterar studielån. 
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Lektionerna är få, mest sitter jag hemma, det är tyst omkring 
mig. Mikael hör av sig ibland, men nu när jag är oförhindrad 
att umgås så mycket jag vill med honom vill jag inte så mycket. 
Hans flickvän har övergett honom och han deppar, jag är rädd 
för att han ska bli kär i mig. Mikael är faktiskt lite tråkig i 
längden. 

Harriet har flyttat från stan. Cilla är också uppslukad av 

en karl. 
Varför känner jag inte fler? Varför har jag inte gjort några 

vänner de senaste åren? Svårare än att göra barn, tänker jag, 
utan att veta varför jag jämför det; det är väl bara en språklig 
association. Make love not war. Make love not babies. Make 
friends not love. 

Mensen låter vänta på sig, så länge att jag börjar se små barn 
omkring mig, jag menar lägga märke till små barn, iaktta möd
rarna på tunnelbanan där de släpar på barnvagnar och kassar, 
och tänka tänk om. Och tänka nej, inte barn, inte jag, nej! 

Elva dagar försenat vaknar jag i alla fall på morgonen med ett 
magont som jag inte tar fel på. Gustav kunde ju gärna få leva i 
oro ett tag till, men jag håller ord och sänder omgående brev: 
"Tvillingarna hälsar och dementerar sin existens." Överväger 
att bifoga passande bibelställe, jag tror det finns något om att 
det är bättre att vara barnlös, men vågar inte börja bläddra i 
den boken med risk för att råka på gamla minnen. 

Vecka efter vecka samma stilla liv. Varje lördag tänker jag att 
man borde Hitta På något, bläddrar i kvällstidningens nöjesan
nonser, går ut på måfå, kommer till Odenplan och köper en 
varm korv, går hem och läser nöjesannonserna en gång till och 
går och lägger mig. Varje lördag. 

Själsliv, det vore bra om man hade ett själsliv. Underhål
lande. 
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Sommarvärmen är definitivt slut, blåsväder ute och kallt i 
rivningshuset. Jag är för snål för att elda så mycket som behövs, 
både ved och fotogen är dyrt, och rationaliserar det till livsfi
losofi: pröva allt, även att någon gång i sitt liv gå omkring och 
frysa. Det var så dom hade det förr i tiden. Sitta och läsa med 
vantar på händerna och filt om knäna. Också en erfarenhet 
att samla. 

I mitten av september ringer Gustav för att meddela att vi har 
fatt den där lägenheten vi sökte: SSSB erbjuder en tvåa på 
Högbergsgatan. 

- Behöver du den? frågar han. 
- Inte så vitt jag vet. 
- 1 så fall flyttar jag dit själv. 
- Det tycker jag du ska. 
Paus. 
- Om vi är säkra på att vi inte ska ha den tillsammans? 
Det är han absolut säker på. 

* 

Jag läser. Jag söker jobb. Jag äter och sover. 
Blir det inte roligare än så här? Livet menar jag. 
Ser en affisch på institutionen om gammaldans på kårhuset. 

Gammaldans fick vi lära oss i skolgymnastiken: jag minns de 
gånger man lyckades rycka sig upp ur håglösheten och vara 
med, vilken genomgripande glädje det var att skutta runt till 
musik. 

Rycker upp mig och går till kårhuset, i tanke att jag ska få 
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dansa schottis med en daggfrisk bondestudent. 
Blir bjuden på öl av en flintskallig avhoppare från Öst

tyskland som konverserar om riksdagsvalet och vill veta hur i 
helvete man kan rösta på vepekå. 

Vandrar hemåt i kall höstnatt efter att ha konstaterat att 
varken min tyska eller min schottis är vad de varit. 

Känner mig utlevad. 

* 

Efter en föreläsning stöter jag ihop med Gustav utanför Hum-
Be. Vi gör sällskap neråt gatan, han berättar om våningen han 
flyttar in i till månadsskiftet, säger att du får väl komma och 
hälsa på någon gång. 

Skiljs i gathörnet. 
Han såg på mig som man ser på någon vem som helst. Som 

om jag inte hade varit hans hustru, som om jag inte hade varit 
hans stora kärlek. 

Jag tänker på hur han såg på mig förr, en gång när vi gick 
på Drottninggatan och jag var ledsen och han såg på mig med 
sina stora ögon som frågade om det fanns någonting i världen 
han kunde göra för mig och sa att om det fanns det skulle han 
göra det. 

Sentimental idioti. Senil sentimental demens. 
Jag knuffar in cykeln i stället och sparkar upp porten. 
Och alltihop, tänker jag dunkelt, var ändå hans idé från 

början. 

* 
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Men jag har ju levat ett liv före Gustav, vad ägnade jag mina 
dagar åt då? Jag gräver fram min gamla dagbok ur byrålådans 
djup i ett desperat försök att återfinna en identitet från min 
förgustavianska tillvaro. Resultatet är mycket nedslående. 
Olycklig förälskelse sida upp och sida ner. Från skoltiden finns 
ett och annat utbrott om lärare, från englandsåret några kort
huggna notiser om andra upplevelser, men mest handlar det 
om svärmerier, glödande svärmerier för föremål betecknade 
"E" och "K" vars namn jag nu knappt kan dra mig till minnes. 
Själsliv? Inte minsta fläkt av själ i detta kvasierotiska kvalm. 

För två år sedan upphör anteckningarna abrupt. Vid det 
sista skrivna bladet ligger ett tidningsurklipp med ett citat från 
Ebbe Linde - var hittade jag det? - : "Dagboksåldern börjar 
med könsmognaden och upphör så snart en varaktig sexuell 
förbindelse har etablerats". 

Ska man förstå det som att det är normalt att dagboksskri
vare huvudsakligen ägnar sig åt sitt sexualliv, eller sin brist på? 
Eller är poängen att en varaktig sexuell förbindelse innebär en 
förtrogen som ersätter utgjutelser för papperet? 

Till all lycka räddas jag ur dessa grubblerier av att det plöts
ligt blir napp på en platsansökan. Ett bokförlag - ett annat 
förlag än förra gången, mindre och uppenbart tråkigare, ger 
mest ut facklitteratur och läroböcker. Och en chef som verkar 
utpräglat magsur. Men flickan som trampade på drömjobbet 
måste ta vad hon får. Jag får börja den förste med två veckors 
inskolning under ledning av killen jag ska efterträda. 

Under de veckorna vantrivs jag intensivt, men det är ju inte 
underligt: sitta som ett fån vid en annans skrivbordskant, inte 
få göra något vettigt själv, lotsas runt att titta på obegripliga 
tryckeriprocedurer och sättas att paginera manuskript. 

När föregångaren äntligen ger sig av blir det avsevärt bättre. 
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Att ha ett eget skrivbord i ett eget arbetsrum på ett riktigt 
Jobb! En telefon kopplad till en växel. Brevpapper med fir
mastämpel. 

Och så far jag ett bokmanus för tvättning, och se det var en 
uppgift för en stilistisk begåvning. Här behövs verkligen min 
insats. Efter tre sidor börjar jag undra om författaren egentligen 
är svensk, han har ju inte fått ihop en enda mening som jag kan 
låta passera som den är. Jag stryker och möblerar om och inter-
punkterar och har så roligt att jag sitter över kafferasten. Går till 
förrådet och ber om mera rödpennor, och blir snart känd inom 
företaget för min våldsamma konsumtion av sådana. 

* 

Gustav bjuder hem mig på middag för att jag ska få beundra 
den nya våningen. Så mycket att beundra är det nu inte, ett 
hus som är i sista stadiet, värre än mitt eget: inga ordinarie 
hyresgäster kvar, bara vräkbara studenter medan man väntar 
på rivningstillstånd. Fönster åt bakgård, ganska mörkt, tast en 
pittoresk söderbakgård. Ena rummet har han målat, vitrollade 
väggar, det andra är bara halvfärdigt. Några möbler hemifrån, 
några förvärvade från Myrorna och Små smulor. En fin gam
mal gungstol, nästan alldeles hel. Sängen har han byggt själv 
av spånplatta. 

- Rymlig, konstaterar jag. (Menar: typisk dubbelsäng.) 
- Behövs om alla tigrarna ska få plats, svarar han. 
Jag avstår från att fördjupa mig i ämnet, avstår sammanbitet 

från att fråga något som helst om hans förhållande till könet. 
Han bjuder på fläskfilé med svampstuvning och rödvin, och 

vi sitter vid bordet i det vitrollade rummet och byter informa
tioner. Lärarhögskolan har han måst skjuta på framtiden efter-
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som han inte längre fick uppskov med fosterlandets försvar: 
nu är han på Sida och gör vapenfri tjänst på kontorstid bland 
papper om u-landsinformation och biståndsarbete. Han trivs 
så att det ångar om det, och jag måste medge att det verkar 
som ett ovanligt vettigt sätt att försvara fosterlandet på. Som 
ett ovanligt meningsfullt sätt att använda sin tid dessutom, 
mitt kriarättande ter sig inte som en lika betydelsefull uppgift 
längre. 

- Men det varar ju inte så länge, bara ett tillfälligt jobb, 
erinrar han. 

- Jo, det förstås: jag däremot är hederligt Anställd och får 
Månadslön! 

Sedan passar jag på att fråga Gustav hur man kan rösta på 
vpk. 

- Vad kan man annars rösta på? 
- Jag har ju aldrig röstat förr och hade inte insett att man 

inte kan det, så det gjorde jag förstås. 
- Ja, vem säger att man inte kan det då? 
- En skallig östtysk. 
Det var väl för att det var på tyska som jag fick svårt att 

förklara det. Men jag blev förvirrad - skönt att höra Gustav 
som är klok reda ut begreppen. 

När vi har diskat efter maten tar han fram en bunt nyko-
pierade fotografier för att visa mig, en film från i somras som 
blivit liggande tills nu. Bilder från Ön och från segelturer: vi 
kommenterar exponeringar och byter synpunkter på kamera
vinklar och beskärningar som om motiven inte angick oss mer 
än illustrationerna i Fotohandboken. 

Jaha, så är det väl dags att jag går hem då. Hej i trappan, 
hej hej. 

Vi skiljs som vänner skiljs. 
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Det är långt hem från söder, Gustav har flyttat så långt bort. 
Det blåser kallt längs Skeppsbron och den här stan är alldeles 
för nerlusad med minnen, det finns ju inte det ställe där vi inte 
har varit tillsammans. På den tiden vi var tillsammans. 

Jag segar mig tramptag för tramptag mot vinden, svärande 
i vanmäktig ilska över att vara ett sådant offer för stämningar 
- har jag verkligen glömt hur det var? Nej, jag har inte glömt, 
jag minns det utmärkt väl: att vara gift är för jävligt. Men att 
vara skild är så tragiskt! 

Att en fbrtrolighet som fanns bara lämnas att självdö. Det 
är hemskt att inte umgås alls, men det är lika hemskt med 
ett sånt här formellt umgänge, hur ska då förbindelsen kunna 
normaliseras? 

Jag vill varken vara gift eller ogift eller skild, men det finns 
inget civilstånd noll och det som är gjort kan inte göras ogjort. 
Hela vårt liv måste vi alltså gå omkring så här och vara inte-
längre-tillsammans. Varandras frånskilda. Varandras föredetta 
- vilken jävla relation att ha. 
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14 

Att sitta vid ett eget skrivbord på ett riktigt jobb känns visser
ligen betydelsefullt, men märkvärdigheten nöts av förfärande 
fort måste jag säga. Att behöva sitta där vareviga dag, det är 
det jag har emot det. 

Kollegerna är få och monumentalt tråkiga, alla har näsan 
mitt i ansiktet. 

Det var sådant Gustav försökte vänja mig av med att säga om 
folk, det finns inga vanliga människor sa Gustav, alla männi
skor är unika och intressanta. Det är lätt att tro, rent teoretiskt. 
Vid närmare betraktande visar det sig att de flesta människor 
har näsan mitt i ansiktet. Förr hade jag det som arbetshypotes, 
nu har han vant mig av med det så att jag utgår från att de är 
originella och spännande och upptäcker bara efter hand, från 
fall till fall, att de inte är det. Det är mycket tröttsammare. 

Hur många gånger jag än tittar efter på karlarna på jobbet är 
det inte en enda jag kan bli det minsta förtjust i, och då är det 
illa ställt, för jag kräver verkligen inte mycket för att hänga upp 
ett svärmeri på någon. I skolan, på universitetet, vilket ämne 
man än läste - alltid fanns det någon att vila blicken på. 

Men medelåldrande tjänstemän i nylonskjorta som pratar 
om marginalskatten! Kan man ligga med en högerman, är en 
fråga som jag läser hos Jan Myrdal att hans hustru formulerat. 
Svaret måste så vitt jag förstår bli nej. 

Den enda jag skulle kunna bli förtjust i är en av flickorna, 
men hon är gift. Jag menar inget Sånt, menar bara att eftersom 
Maria har familj så störtar hon hem till den varje dag klockan 
fem som de andra, och man kan inte umgås. Lite småprat på 
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kafferasterna, närmare kommer man aldrig varandra. Aldrig 
som med skol- och studentkamraterna, aldrig fråga om att 
hänga på fik och gå på bio och sova över på varandras golv. 

Ett och annat seminarium går jag fortfarande på, men att 
få tiden att räcka till för ordnade studier är omöjligt. Ibland 
cyklar jag ner till café Marx och sätter mig där att läsa, bara för 
att se några andra människor omkring mig, eller i hopp om att 
nånting ska dyka upp. Plötsligt dyker där upp en skönlockig 
gosse som frågar om jag vill resa med till Ängelholm i natt. 
Han menar inget Sånt, tvärtom: det gäller en rättegång mot 
en Båstaddemonstrant, och jag skulle gärna följa med om jag 
inte måste vara på jobbet i morgon bitti. 

Med Harriet har jag nästan förlorat kontakten, vi började 
ett korrespondensparti när hon flyttade, men det verkar inte 
som om hon riktigt engagerar sig i det, och vad man än kan 
säga om schack, inte är det mycket för en vampyrnatur att 
överleva på. Cilla har också flyttat ihop med sin karl, det kom 
inte oväntat, men nyheten kändes ändå som en isig fläkt: Nu 
är det bara jag kvar! 

Vada kvar, kan man fråga sig. Hurså kvar, jag kan väl inte 
vara "överbliven" när jag är det frivilligt heller? Det kan ju inte 
Världen veta, kan man svara sig. Och kvarlämnad i ensamhet 
är just vad jag är: jag förstår vad gamla människor känner när 
de läser dödsannonserna i tidningen och ser den ena efter den 
andra av sina jämnåriga försvinna - jag är i den åldern nu, fast 
det är vigselannonserna. 

Om det bara var det att de gifter sig, men det är ju fråga om att 
marry off- bort, ut ur bilden, sedan ser man dem aldrig mer. 

Detsamma blir det i varje fall inte. Cilla tittar aldrig upp på 
en fika i förbifarten längre, och även om hon föreslår mig att 
komma hem till henne efter jobbet någon kväll drar jag mig 
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för det, jag kanske råkar komma olämpligt, hennes karl kanske 
tycker att det är för mycket spring. Jag kan inte ens ringa till 
Cilla längre i förvissning att det är Cilla jag får tala med. 

Det finns över huvud taget ingen som "kommer förbi" för 
en pratstund som förr. Det är meningen att man ska ha växt 
ifrån den sortens umgänge förstår jag. Vid min ålder är det 
meningen att man ska vara mogen nog att bilda familj själv, 
den enda mognads- och manbarhetsbekräftelse som finns i 
vårt samhälle. Tänk om det nu i stället skulle vara så att det är 
jäg som företräder en högre mognadsform, att jag har hoppat 
över ett civilisatoriskt utvecklingsstadium och företräder en 
icke-familjebildande människotyp som om några generationer 
kommer att vara allmän? 

Ja, det kan jag ju roa mig med i ensamheten. 

* 

Det där med att sätta ut sexualiteten i skogen var inte fullt så 
enkelt som jag trodde. Den smög tillbaka på någon bakväg. 

Inte utan blygsel erinrar jag mig vad jag vid något tillfälle sa 
till Gustav om drifter och självtillfredsställelse. Det är klart att 
det finns en speciell sorts drift till omfamning, kramhormo
ner. Magen kräver sitt. Framsidan, den skriker efter en annan 
framsida - det måtte vara som i Symposion i alla fall: snittytan 
som gör sig påmind. 

Är det trevligt att vara gift, frågade jag Harriet när hon 
ringde. Det är trevligt att ha sällskap, svarade hon. Det lät 
krasst, och det var väl meningen: mer romantiskt än så kan 
det ju inte bli när man gifter sig av resignation. 

Hittills har jag undvikit att ha något ihop med karlar jag inte 
är kär i, men det är kanske en princip som inte håller i längden. 
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Behovet av lite mänsklig närhet håller på att växa mig över 
öronen så att jag börjar frukta att hamna i säng med vem som 
helst bara för det, högerman eller ej. Jag vill inte det, jag vill 
inte börja para mig med kreti och pleti av bara närhetsbehov 
- samlag för sällskaps skull. 

Jag påminner mig ett tillfälle från början av min bekantskap 
med Cilla, vi satt på Ogo och skvallrade om våra kurskamrater. 
Det började med att vi bytte åsikter om vilka av killarna i kur
sen som vore "kvinnokarlar" och vilka som inte, och huruvida 
man kunde se det på dem. Vi var för övrigt helt eniga om att 
det är de som inte är det som är intressanta - det är en underlig 
föreställning att notoriska Don Juaner skulle vara attraktiva, 
män som alla har haft; det som är utmanande är naturligtvis 
möjligheten att göra en erövring som ingen annan har lyckats 
med: Det sexigaste jag vet är en munk, sa Cilla. 

Naturligt nog övergick vi därefter till vilka som var karla
kvinnor (analog betydelse: som intresserar sig mycket för och/ 
eller har mycket affärer med motsatta könet). Som urtypen ena
des vi omgående om den fatala fröken Björk- läraren tilltalade 
oss med efternamn, vi distanserade oss från de andra genom 
att göra detsamma - en tjej av den där sorten som stiger upp en 
timme tidigare på morgonen för att ordna sitt utseende innan 
hon visar sig för världen, och som liksom byter personlighet i 
samma ögonblick som det kommer in en mansperson i rummet 
där man sitter och pratar: ålar till sig och börjar kuttra på något 
vis, och egentligen riktar sig till manspersonen även om det är 
en själv hon talar med. 

I motsatta änden av skalan ville jag placera en prydlig flicka 
med skotskrutig kjol och glasögon, men det var Cilla inte så 
säker på, sådana apparitioner kan bedra. 

Jag brann naturligtvis av nyfikenhet på var Cilla skulle pla-
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cera mig men ville inte fråga, och blev förekommen av att hon 
frågade om sig själv. Jag svarade att jag skulle placera henne 
någonstans mittemellan, fast mer åt fröken Björks håll förstås 
-jag modifierade det av artighet, fastän jag redan då hade klart 
för mig att Cilla var avancerad på området. 

Sedan stod det mig ju fritt att fråga om mig. Hon funderade 
en god stund innan hon sade: Du hör inte hemma på den 
skalan. 

Svaret tillfredsställde mig omåttligt. Det skulle förarga mig 
lika mycket att uppfattas som karllös, pryd och osexuell, som 
att framstå som karltokig, okysk och vidlyftig, som att vara 
någon sorts medelmåttigt normalfall. Jag vill vara ett fall allde
les för mig själv, ett som kräver specialkonstruerade skalor och 
inte kan mätas med andras mått. Det är mitt högmod. 

Men att inte ha att göra med andra män än sådana man 
verkligen tycker om, det är ju en lyx som man bara kan unna 
sig så länge det finns några män man tycker om. Ska jag nu 
behöva gå på kåren och ragga östtyskar för att få någon att vara 
mage mot mage med en stund? 

Nej, hellre ber jag Gustav. Det kan tyckas att det är vad 
stoltheten borde förbjuda mig först av allt, men av någon 
anledning har stoltheten aldrig förbjudit mig något som helst 
med avseende på Gustav. Och att vi kunde ha lite erotik ihop 
fast vi är bara vänner, det sa jag ju till honom redan innan vi 
skildes. 

Skamlöst ringer jag och ber honom komma, säger precis 
som det är, och han blir så förtjust över att det är till honom 
jag ringer att han inte gör något försök att agera nödbedd, 
stoltheten bjuder honom ingenting i den vägen, han säger precis 
som det är, och kommer. 

197 



Men det blir inte bättre av det, först nu blir det verkligt illa. 
Innan han går igen har han nämligen hunnit informera mig 
om att han är på väg att gifta om sig. Och inte med vem som 
helst den här gången: han har återsett Sommarflickan, barn
domens blonda Birgitta från den arkitektbyggda fritidsvillan 
på ön . Vintertid bodde familjen någonstans uppåt landet, 
men nu har hon flyttat till Stockholm för att utbilda sig till 
förskollärare och bor inackorderad hos en släkting på Öster
malm, inte långt från Bragevägen, det var där de stötte ihop 
en dag och bytte telefonnummer. 

- En sommarförälskelse, säger jag, en eller annan månskens
promenad, sånt kan det väl aldrig bli något av. 

- Alla somrars förälskelse, korrigerar han, år efter år! 
Det antyder mil av månskenspromenader sammantaget. 

Jo, jag minns, han har ju berättat. Det slutade med att hon 
försmådde honom för en annan, minns jag, någon bildskön 
och enfaldig yngling som var son i handelsboden. 

- Du förstår väl vilken glädje det är att få hämnas det? 
- Jo, det är klart. Men om man skulle hämnas på alla som har 

försmått en för en annan, då hann man ju inte med annat. 
- Betraktar du alla andra människors förhållanden som 

försmående av dig? 
- Alla. Jag är svartsjuk på hela världen. 
- Då så, då är det väl ingen skillnad med ett mer eller min

dre. 

Det är just vad det är. Det är en skillnad som mellan natt och 
dag, att vara försmådd av Gustav eller att inte vara det. 

Jag hade trott att det skulle vara nyttigt avdramatiserande att 
gå och lägga sig med honom i en saklig och prestigefri anda, 
men dagen efter är jag alldeles ur balans. Värre sentimental 
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än någonsin, blöt är ordet, i etymologins alla nyanser: mjuk, 
upplöst i känslosamhet och från mina sinnen. När det kommer 
bud från blomsterhandeln och jag vecklar fram en bukett gula 
chrysantemer är jag fullt i stånd att vattna dem med mina 
tårar. Chrysantemer, höstblommor. Ack minnet av min rasande 
ungdom då jag inte hade vett att vara tacksam för en röd ros. 

Felet är förstås att jag inte har någon själ. Att jag inte kan 
omfatta en ideologi som förser mig med handlingsnormer att 
konsekvent följa. I mitt förvirrade inre finns bara rudiment av 
en massa olika ideologier som flyter upp och ger utslag vid olika 
tillfällen i motstridiga riktningar. Varje argument kan därför 
användas såväl för som mot en förbindelse mellan Gustav och 
mig, och att få dem samlade på samma sida lyckas mig inte 
hur jag än flyttar omkring dem. 

Gustav lider mest av att vi är tillsammans, jag lider mest av 
att vi är skilda. Om det är moral att andras lidande är viktigare 
än ens eget, då är det hans plikt att stå ut med mig och min 
att lämna honom. Om man å andra sidan måste räkna också 
med sitt eget lidande och var och en i första hand ansvarar för 
sig själv, borde Gustav ha gått ifrån mig för länge sedan och 
jag har rätt att hänga mig om hans hals. 

Att tillämpa en moral för mig och en för honom kan aldrig 
vara moral. Återstår då bara att inta en primitivt militaristisk 
ståndpunkt och säga att det är summan av lidandet i världen 
som har betydelse, inte fördelningen - och sedan att lyckas lösa 
frågan vem av oss som lider mest. 

En sådan kalkyl är inte lätt att ställa upp, det är ju inte bara 
kvantiteten utan också kvaliteten som måste vara mätbar: Har 
olyckorna kanske varit djupare och större än lyckorna? Eller 
kan tvärtom redan en medelstor lycka uppväga en myckenhet 
olycka? 
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Innan jag har hunnit så långt tröttnar jag på att vara uti
litarist och blir någon sorts esteticerande deontolog igen. En 
som säger att förhållandet har ett värde i sig, som en fråga om 
att realisera vår bestämmelse, och att om det också med till 
visshet gränsande sannolikhet kunde visas att vi skulle få leva 
i evig olycka, så hör det inte hit. Eller tvärtom: kanske vore det 
Lyckan, men vad säger att det är lycklig man ska vara, livet 
kanske handlar om något helt annat. 

Hur ska jag kunna genomskåda mina egna grumliga motiv, 
avgöra om min vilja att ha honom är en rätt uppfattad samhö
righet eller ohållbar potatisskalningsromantik, om viljan att 
vara ensam är egoistisk lättja eller sund självständighet, och 
om det att jag just nu tycker att jag inte kan leva utan honom 
enbart beror på att det just nu verkar som om han klarar sig 
förträffligt utan mig? 

Man väljer, säger Gustav. Det "är" inte på något sätt alls, 
man måste själv bestämma hur man ska tolka verkligheten. 
Som om det var så enkelt! Jag kan inte välja förrän jag har en 
ideologi — men först måste jag ju välja den. 

Han klagar över att jag aldrig kan bestämma mig. Det skulle 
åtminstone bli lättare om han bestämde sig först. 

"Hon passade bättre för den stora sorgen än de många 
små omsorgerna", minns jag ur någon av min ungdoms usla 
romaner, någon tragisk historia om komplicerad kvinnas 
äktenskap med man som var för enkel och god för henne 
- att den äckliga lilla aforismen har fastnat i mitt minne 
måste bero på att jag redan som aningsfull ungflicka kände 
mig träffad. 

Antagligen passar jag bäst för den stora sorgen, och inte vill 
jag stå i vägen för hans lycka, om han nu äntligen har funnit 
en kvinna som passar för att virka slipsar. Så mycket är jag på 
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det klara med som att jag inte vill att han ska offra sig för mig, 
ta mig som en börda att bära. Så mycket är jag tillräckligt klar 
över för att meddela honom i ett brev: - Naturligtvis, skriver 
jag, har du inga förpliktelser mot mig. Genera dig inte för att 
gå över mitt lik. Den lilla glädjen, över min egen ädelhet, får 
du unna mig i gengäld. 

Blir väckt av telefonen. Hoppas Gustav, och det är han. Jag 
drar in luren i värmen under täcket och smågrälar för formens 
skull över att han väckte mig, och föreslår sedan raskt att träf
fas i kväll. Nej, han är upptagen. Han ringer bara för att fråga 
vad jag menade med det där brevet, att jag inte kan bestämma 
mig förrän han har gjort det: 

- Du menar att om jag vill ha dig så vill inte du och tvärt
om? 

- Det är en utmärkt sammanfattning. Tala bara om för mig 
om du gifter dig med någon annan så jag vet vad jag har att rätta 
mig efter. Förresten lovade du att rapportera hur det avancerade 
med Birgitta? 

- Jodå, det går åt rätt håll. 
- Hållit hand? Kysst henne? Förfört henne? 
- Ja; ja; nej, svarar Gustav. 
Jag kommer inte på något att tillägga. 
- Blir du ledsen? 
"Genera dig inte för att gå över mitt lik, den lilla glädjen över 

min ädelhet får du unna mig.. .* Det är inte mycket till glädje! 
Det är en alldeles för liten! 

Jag tiger, suckar bara. 
- Men hur vill du ha det då? Fortsätta som förut? Det gick 

ju inte. 
Jag framlägger mina tankar kring detta, och moralfilosofiska 
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problem intresserar honom ju alltid, så vi pratar på i en timme, 
vi resonerar fram och tillbaka men kommer naturligtvis ingen 
vart, för vart skulle vi kunna komma. 

Han avslutar med att vi kan väl träffas så småningom, umgås 
och vara vänner. Hör av dig nån gång, säger han. 

Och så lägger vi på. 
Klockan är halv elva. Jag skulle stiga upp, städa, gå ärenden. 
Drar täcket över huvudet och försöker somna igen, men 

lönlöst, jag har redan sovit i tio timmar. 
Får fötterna över sängkanten, hasar mig ut i köket och sätter 

på kaffe. Tänker: Han kommer hit. Nej, han kommer inte hit. 
Förr i världen skulle han ha gjort det, efter sådana samtal kom 
han alltid upp för att falla i varandras armar. 

Inte nu. Han tänker att det måste gå över, att det är bättre 
att han låter mig vara. Förresten har han ju "Birgitta" att tänka 
på. Lördag, han ska förstås träffa henne i kväll. 

Jag dricker kaffe, bläddrar oseende i morgontidningen. Vri
der på radion, sentimental svensktoppslåt om kärlekslycka, som 
alltid. "Vad bryr vi oss om andra/nu när vi har varandra..." 
Stänger av igen, orkar inte höra (så utlämnad, och utlämnad åt 
sådant som svensktoppen - vilken förödmjukelse). 

Hans blommor på bordet, jag blänger på dem: vad ger han 
mig blommor för om det är en annan han älskar. De är knappt 
vissna ännu men jag häver ner dem i sopkassen i alla fall. 

November, golvet iskallt under fötterna. Jag går ut för att gå till 
posten men driver iväg neråt Norrtull istället, händerna djupt 
i duffelärmarna. öde smågator. Marken frusen, träden kala. 
Sibirien: stadsdel för utstötta, fattigdom och köld. 

Som en reflex kontrasttanken: hos henne värme, i hennes 
nyrenoverade krypin hos välbärgad släkting på Floragatan, 
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heltäckningsmatta och mjuktassande tofflor, centralvärme och 
kroppsvärme — 

Tanken är odräglig. Värme mellan dem, närhet. 
Jag vandrar i Sibirien, den proletära stadsdel ååxjagix hemma 

- för ögonblicket utan hänsyn till det faktum att jag med två 
tusen två i månadslön från förlaget antagligen är mer välbeställd 
än fbrskollärareleven Birgitta: hon har ju rika föräldrar hon, hon 
bor ju på Östermalm, på överklassens trygga Östermalm. För 
ögonblicket ser jag i svart och vitt och vet bara att allt jag inte 
är är hon och att allt jag är är fel om hon är rätt. 

Hon är blond och fyllig, jag är mörk och späd, och det är fel, 
hon är kvinnlig och mjuk, jag är intellektuell och krånglig, och 
det är utdömt, hon är född till maka och mor, jag är född till 
kamrat och hetär, och gör han henne till maka och mor behöver 
han varken kamrat eller hetär i fortsättningen. 

Svartsjukans demoner dansar långdans, dansar bort med 
vett och sans: jag iakttar med skräckblandad fascination deras 
underliga turer, det säregna skådespelet har onekligen ett 
underhållningsvärde. Kanske är det verkligen så att jag trivs 
bäst med att vara olyckligt kär. Men att vara det i Gustav - det 
hade jag aldrig tänkt mig. 

Jag återvänder till min stackars kalla rivningsvåning. Foto
genen nästan slut, bäst att spara den till natten. 

Natten? 
Vara ädel, påminner jag mig. Generös: unna honom. Jag 

känner efter: kan jag det? 
Jag önskar hon ska göra honom riktigt illa. Bedragen, besvi

ken, försmådd och förödmjukad önskar jag att han ska komma 
tillbaka till mig. Då ska jag kasta med mina lockar och häva 
upp ett klingande skratt, och säga att visst kan vi träffas och 
umgås någon gång, och ligga med varandra också, gärna för 
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mig, men inget annat - för sent, ska jag säga, nu är det för sent, 
din kvinna blir jag aldrig mer! 

Ädel, o änglaädel är jag. En klassisk psykopat i själva verket: 
blödig och brutal, sentimental och sadistisk. 

Ringer till Cilla, säger kom och hör på min nya insikt, men 
Cilla ska ha sina svärföräldrar på middag och har inte tid med 
insikter. 

Jag tänder en brasa i kakelugnen, lägger mig på rygg på golvet 
och ser demonerna dansa. 

Telefonsignal. Det är Mikael, han behöver adressen till en 
lärare men har tappat bort sin universitetskatalog. Jag letar rätt 
på adressen åt honom och far inget annat sagt. Mikael tycker 
inte om telefonumgänge och avslutar rappt samtalet: 

- Roligt att höra att du lever - fortsätt med det - hej! 
Grannens salsklocka pinglar fem spröda slag bakom väggen. 

Jag reser mig och tänder ljuset i köket, tittar i skafferiet. Det 
blir nog kaffe till middag, men kanske en macka också. Jag 
börjar tröttna på att frossa i min olycka och slår upp den olästa 
morgontidningen. 

När jag är inne på Namn & nytt och den andra smörgåsen 
ringer det på dörren. Om det hade varit förr i världen. Men det 
är det ju inte? Om det är Gustav så är det som förr i världen 
i alla fall. 

Det är Gustav, i den svarta regncapen. 
- Skulle bara lämna den här, säger han och räcker fram en 

påse lakrits. 
- Varför det, säger jag, retirerar in i våningens mörker och tar 

inte emot gåvan. Han lägger den ifrån sig på hatthyllan. 
- Jag cyklade förbi bara, måste fortsätta. 
- Till din nya fru, säger jag (anletet lysande av ädel gene-

. rositet). 
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- Vada, säger Gustav häpet, jag ska till FNL-kontoret och 
blada stenciler. 

Vi står i min hall och ser på varandra och skrattar av för
virring. Han är rådlös, vet inte vad han ska göra - å han är 
inte så hård som jag, inte så lätt förhärdad, han kan inte göra 
någon illa. Han ser på mig och hans ögon smalnar till kisande 
skratt, så som de brukar när allt är förvirrat intil! rådlöshet, till 
förtvivlan och komik. 

- Vad du ser mager och sorglig ut. 
Jag håller tillbaka skrattet, ler tragiskt och försöker se ännu 

magrare ut. 
- Jag borde inte ha kommit, mumlar han, nu känner jag 

mig polygam igen. 
- Så du är gift med henne nu då? 
- Nej, jag har nog gjort bort mig hos henne också. Hon 

frågade om jag hade bestämt mig och jag sa nja... 
- Bestämt vada? 
- Jag hade ju berättat för henne hur svårt du och jag har att 

bestämma hur vi ska ha det. 
Han sa nja! Han har inte bestämt sig! Han är lika velig som 

Jag rätar på mig, jag reser mig i min självkänslas fulla längd 
igen. 

- Hon då, vet hon vad hon vill? 
- Det vet jag inte, hon är så blyg. Jag slog vad med Halidén 

om tjugofem spänn att jag skulle förföra henne, men det blir 
nog han som vinner. 

Jag skrattar: så skulle han aldrig tala med henne om mig, 
så pratar man bara med förtrogna, med manliga vänner och 
hetärer - och man står närmare den man talar med än den 
man talar om! 
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- Jag ska väl inte vara med och satsa, men håll mig infor
merad i fortsättningen också. Det är så trevligt med små för
troenden. 

- Vi är mer lika varandra, du och jag, säger han sakligt. 
Där försvann den sista demonsvansen, jag är fullt återställd, 

frisk och färdig och rak i ryggen: vad gör det att han föredrar 
henne om han bara medger att det är jag som är hans sort! 

Han tar mig hastigt i famnen, kinden mot glatt regnkappa. 
Några sekunder, om några sekunder går han men i denna är 
han min, jag älskar honom och det kan väl inte vara bara för 
att jag vet att han går om några sekunder? 

* 

Omsider har det nått fram till studentbostadsstiftelsen att 
Harriet har slutat plugga, längre än till nyår kan jag inte bo 
kvar på hennes kontrakt. Jag berättar för alla jag träffar om 
mitt nödläge i hopp om att någon ska råka vara bekant med 
en ledig våning, och minsann, bara ett par dagar efter att jag 
klagade på kafferasten kommer Maria och säger att hon har 
talat med sin bror som har en etta på Alströmergatan som han 
vill göra sig av med. Den har stått outhyrd i ett par månader, 
men om jag kan betala den ackumulerade hyran för den tiden 
är han beredd att överlåta kontraktet. 

Jag får en nyckel och cyklar omedelbart i väg och tittar på den, 
misstänksam först, för en våning mitt i stan som står outhyrd 
måste det väl vara något fel på. Men Marias bror har kanske inte 
gjort något försök att bli av med den förut, jag kan i varje fall vid 
en snabb besiktning inte se något fel. Mörk är den visserligen, 
bara en trappa upp, och ingen kakelugn. Och inte så tyst som jag 
är van vid, strax intill den bullriga korsningen av S:t Eriksgatan. 
Men några avgörande invändningar är det inte. 
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Fast tapeterna. En sorts kommunalgrå på tre av väggarna, 
och så en storblommig fondtapet. Den kan jag inte leva med. 
Måste ha upp en ny, eller måla över alltihop. Går till tapetafrar 
och bläddrar i prover, och förtvivlar snart. Inte kan jag välja en 
tapet alldeles själv. Om jag kunde fråga Gustav om råd. Han 
har samma smak men säkrare omdöme: om han fick välja skulle 
det bli en som jag gillar även efter två månader - själv kan jag 
bara avgöra vad jag gillar här och nu, och i provstorlek. 

Jag ber Gustav om råd, och denna tapet blir vårt fall. Det 
börjar med en tapet och slutar med en hel heminredning, för 
sen behöver jag ju hjälp med att få upp rullgardiner och arma
tur, det är klart jag kan själv, men det är så mycket enklare för 
honom som är så mycket längre och har fördelen av en manlig 
uppfostran - bekantskap med skruvmejslar, pluggmassa och 
hurelektriska kontakter ser ut inuti - och det finns gränser för 
min principfasthet. (Gränsen går vid 2.40. Längre når jag inte 
ens på stol. Och det är över tre meter i tak.) 

Och sen får jag ju lov att bjuda på middag som tack för 
hjälpen, och varför skulle vi inte sedan gå och se en film som vi 
ändå båda hade tänkt se, och sen vill han att jag som gentjänst 
också ska läsa igenom en artikel han har skrivit, det handlar 
om ett biståndsprojekt i Tanzania och är inte värre än att man 
begriper det även om han sitter bredvid i jeans och livrem, men 
minnet av forna tiders uppsatsläsning ligger nära till ändå, och 
så förför vi varandra igen, och sen är det inte mycket med den 
där skilsmässan längre. 

På måndagen kilar jag ner till affären på hörnet på lunch
rasten och blommograferar en röd ros till honom, till hans 
arbete för att riktigt chikanera honom, med "Ords 26:11" på det 
medföljande korrespondenskortet. (Lik en hund som vänder åter 
till sina spy or är en dåre som på nytt begynner sitt oförnuft). 
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Han fortsätter med att träffa Birgitta, men när jag bara 
vet att det är jag som är honom närmast får han träffa vem 
han vill i övrigt. (Så länge han inte direkt bedrar mig förstås.) 
Dessutom avslöjar han nu, till min ohöljda skadeglädje, att hon 
"egentligen" är tillsammans med en annan hon också - det är 
tydligen inte så mycket övertygelse i det förhållandet heller, 
men hon gör sig förstås inte av med den andre för en Gustav 
som bara säger nja. 

Och så glider vi ihop igen, utan nämnvärt jubel eller stor
stilade föresatser, tvärtom: uppgivnare än någonsin. Det är 
som med att sluta röka: man börjar med att fatta stora beslut, 
men så har man för lite karaktär och faller, nya beslut, nya 
återfall, och så orkar man inte ens fetta beslut längre, har 
förlorat tron på att man kan genomföra dem, och saken får 
ha sin gång. Ju längre uppehåll, desto större fall, och desto 
svårare misströstan. 

Efter detta som verkligen var ett ärligt försök och ändå inte 
höll mer än tre månader ger vi upp att komma ifrån varandra. 
Gustav säger att det skulle kräva en herkulisk ansträngning 
att hitta någon annan utväg, och att de krafter han eventuellt 
kan uppbringa behöver han till annat. Han beseglar också sin 
kapitulation med ett bibelord - i Kor. 7:5 sänder han mig: 
Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med 
bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen. 
Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder, då 
I nu icke kunnen leva återhållsamt. 

Asteniska individer utan karaktär och herkuliska krafter 
borde förstås aldrig fa ingå äktenskap med varandra. Det borde 
vara lag på det, som för syskon och epileptiker. Ett misstag 
kan inte repareras i det fallet, sedan sitter de fast: blir aldrig 
av med sig. 
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15 

Tapeten blev vald på Gustavs ansvar, själv tyckte jag den ver
kade för mörk på provet, och för oroligt mönstrad. Men när 
målaren har varit där och jag kommer från jobbet och för första 
gången far se rummet tapetserat med den känns det som att 
komma hem, så påtagligt att det börjar få mig att tro på sjä
lavandring: Jag måste ha levt i ett rum med detta mörkgröna 
jugendmönster på väggarna i en tidigare inkarnation, finns 
ingen annan förklaring till att jag kan få en så intensiv känsla 
av igenkännande. 

Efter två dagar ser jag den över huvud taget inte, så självklar 
är den. 

- Det var väl inte meningen, protesterar Gustav, vad ska du 
då ha den till? 

- Om den inte var där skulle jag ju sakna den, förklarar jag, 
men jag vill inte behöva se den — man kan väl inte sitta och 
distraheras av sina egna väggar hela tiden heller. De ska vara 
själsligt befryndade och för övrigt smälta in i utsikten utan att 
man tänker på det. 

- Jaha. Och jag ska smälta in i tapeten förstår jag? 
- Är det inte så jag alltid har beskrivit mitt ideal för ett 

förhållande? När du inte är här vantrivs jag, men när du är 
här vill jag ha dig tyst och omärklig och självklar som själva 
tapeten. 

Gustav betraktar ogillande den grönmönstrade väggen. Det 
är fortfarande inte hans ideal. 
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Så sitter jag här då i alla fall: med våning och med jobb och 
med fastman. En ny insikt jag har kommit till är att det inte 
bara är en vanlig utveckling utan en nödvändig: i varje fall är 
det så att jobb kräver fästman. När man arbetar fem dagar i 
veckan hinner man ju aldrig träffa några andra människor, 
och några andra människor vill man ju träffa. Man vill ju 
ha ett umgänge, men vem ska det vara om man inte har fa
milj? Arbetskamraterna umgås man som sagt inte med, och de 
gamla vännerna har gift bort sig. Vem återstår att umgås med 
om man inte håller egen karl? Man blir hänvisad till att låna 
andras, en tillvaro som förefaller mig mer förnedrande än ett 
aldrig så dåligt äktenskap. Utan karl kan jag kanske leva, men 
inte utan vänner, inte utan åtminstone en riktig vän, och det 
enda sättet att försäkra sig om en vän som inte gifter bort sig 
är uppenbarligen att gifta sig till en. 

- Tro inte att jag håller dig bara i brist på bättre, tillägger jag 
för att inte Gustav ska missförstå min utläggning. Du är den 
bästa man jag vet, den likaste. 

Likast: det är dialektalt för bäst, men det betyder mest lik 
också, det beror väl på att den som liknar en själv mest är den 
man tycker bäst om - i varje fall om man som vi inte har något 
principiellt emot sig själv. 

Det är inte bara i fråga om tapeter och film som vi har samma 
smak. När det gäller politik är Gustav den enda jag känner som 
uppfyller villkoren att vara både vänster och klok. På jobbet är 
de så borgerliga att jag bara får lust att kasta bomber omkring 
mig, där är ett närmast rituellt kverulerande över skatterna på 
kafferasterna, när man inte pratar om mat eller om gårdagens 
TV-program eller förtalar frånvarande. När jag å andra sidan 
befinner mig bland unga samhällsomstörtare känner jag bara 
för att krypa bakom ett Svenska Dagbladet. På universitetet 
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blommar tokvänstern som aldrig förr, inte ett seminarium 
utan att någon poppar upp och säger något programmerat 
revolutionärt. Om det vore något intressant de sa, men det 
är bara principiell motsägelselust, utlopp för aggressioner och 
hävdelsebegär. Visst behövs radikalisering av kurser och under
visning, och de marxistiska institutionsgrupperna håller på 
att åstadkomma en del i den vägen, men under hur mycket 
munväder och fraktionsstrider och onödigt trakasserande av 
lärare. Oändliga sammanträden och stormöten med elever som 
ser som sin mission att "avslöja" reaktionärer. 

Fjuniga ynglingar med sorgkanter under naglarna som står 
och säger att Stalin är misskänd är något jag tycker om möjligt 
mindre om än förlagstjänstemän i nylonskjorta som jämrar 
sig över Sträng. Det är bara tillsammans med Gustav som jag 
slipper känna mig som socialfascist eller bombrevolutionär i 
kontrast, för han står på samma ställe som jag, i lagomvänstern. 
Så vitt jag kan se är det landets minsta politiska fraktion. Gus
tav påstår att det finns några till på Aftonbladet, jag vet inte, 
jag kanske läser den för slarvigt. 

Extremismen har i år intagit även antijulrörelsen, som har 
blivit en våldsam modevåg med antijulklappar, antiadvents-
kalendrar och antiallting. Det blir för mycket, det blir protest 
som självändamål det också, och vi beslutar att stillsamt fira 
en traditionell jul i respektive familjs sköte. 

- Mina föräldrar blir lessna om jag inte kommer hem, för
klarar jag för en flygbladsutdelare utanför Domus som försöker 
värva oss för något antiarrangemang. Efter allt som har stått i 
tidningarna i år tror de att det är för att jag föraktar dem om 
jag inte firar jul med dem. 

- Borgarna ska föraktas, fnyser flygbladsutdelaren. 
- Nej, de ska omskolas, säger Gustav. 
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- Och det åstadkommer du väl inte genom att göra din 
gamla mamma lessen, säger jag. 

Gossen vänder sig till någon annan på trottoaren - hans 
gamla mamma, det var väl inte det det var frågan om - och vi 
avlägsnar oss med flygbladen i fickorna. 

- Vad ska jag sätta in din julklappspeng på, frågar Gustav, 
FNL? 

- Jag ger femti spänn till FNL för dig om du ger femti till 
Amnesty för mig. Sen kan man väl få åka hem och äta en bit 
skinka utan att det angår någon. 

Det tycker han är rimligt. 
- Några orgier är det ju faktiskt inte fråga om att fira. 
- Nej, säger jag beslutsamt, inga orgier i år. 

Jag registrerar mig som engelskstuderande även för vårtermi
nen, men läsa något hinner jag ju aldrig. Utan studier förtvinar 
min själ. Jag avundas Gustav som har en sysselsättning han 
finner meningsfull. Mina arbetsuppgifter är i och för sig inte 
direkt själsdödande de heller, det är detta att sitta på en stol 
vid ett bord jag inte står ut med. När jag bara kan få ta med 
jobbet hem arbetar jag gärna dubbelt så länge med samma 
sak, jag tar till exempel med korrekturet till en resehandbok 
med illustrationer som ska passas in i texten, det är ett stort 
pusselarbete som jag brer ut på mitt golv och krälar omkring i 
fylld av sådan arbetslusta att jag inte ger mig tid att äta. Men 
det är bara undantagsvis jag får tillåtelse att ta med saker hem. 
Och på arbetsplatsen kan man inte kräla på golvet, modulen är 
för liten och för övrigt ogillas det av Chefen. (Jag har försökt, 
men han tycker det ser illa ut om det kommer besökare.) Att 
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inte fa göra ett jobb på det rationellaste sättet, sådant retar mig 
till magsår. 

Och så sitter jag i stället på min stol vid mitt bord och tittar 
på klockan var femte minut om det inte äntligen är dags att gå 
till fikarummet / ut till lunch / hem. 

Och så förrinner livet, så förrinner dagarna medan man 
väntar livet ur sig. 

Det undergräver min lojalitet med företaget så allvarligt att 
jag börjar förfalla till att skolka. "Ringer mig sjuk" fest jag inte 
har värre huvudvärk än att det går över på en bamyl, ligger kvar 
i sängen halva dagen och läser och röker, stiger upp frampå 
eftermiddagen för att smyga ut på en promenad eller till ett 
seminarium eller åka med Gustav och titta på båtmässan. 

Att skolka ger mig inte dåligt samvete, det är att förnöta 
mitt liv på en kontorsstol som ger mig dåligt samvete. Varje 
påminnelse om de liv jag inte lever ger mig ångest: de liv som 
jag kunde ha valt men som det nu är för sent för - nu eller 
snart, mycket snart. 

Det behövs inte mer än att jag ser en bokrecension av etno
logiläraren Daun i DN, så börjar jag undra varför jag inte tog 
folklivsforskningen på allvar, det var ju ändå ett meningsfullt 
ämne. Eller en artikel om utgrävningar på Helgo, då är det 
dags för arkeologiångesten: varför släppte jag det, innan jag 
ens hade nått så långt att jag fick pröva på att gräva? Jag ringer 
institutionen och frågar om det finns något fältarbete man kan 
få delta i under sommaren, men det är redan fullbokat, och 
följa kurser går inte för förvärvsarbetande eftersom de bara är 
på dagtid. 

Cilla har börjat på en sån där TV-producentkurs som jag 
hoppade av från. Mikael ska bli u-hjälpare och Gustav ska 
bli lärare. Harriet skriver att hon ska bli mor, och inte ens det 
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undgår att ge mig existentiell skälva. Om Harriet kan, varför 
då inte jag, kanske är det ändå det märkligaste av allt man går 
miste om, och snart o snart är jag för gammal! 

Alla blir något, alla utom jag. Du har ju blivit förlagstjäns-
teman, säger Gustav, men det har jag visst inte, det är bara 
som det ser ut. 

- Varför blir du inte akademiker då, du som älskar att gå 
i skola. 

- Du menar doktorera? Men det är ju en livsuppgift. Det är 
just en livsuppgift jag aldrig kan bestämma mig för. 

- Det är inte mer än högst en femårsplan nu för tiden, säger 
han och visar mig en tidningsartikel om den nya doktorsexa
men: Epadoktor kallar de den, för att markera hur lättköpt 
den är. 

Gustav finner det visserligen utmärkt att jag har en anställ
ning och kan försörja honom när han blir utexaminerad och 
arbetslös, men han förklarar sig beredd att avstå från det för 
nöjet att bli apostroferad i förordet till min doktorsavhandling, 
med en sån där äcklig liten fras ("sist men inte minst...") som 
författarna brukar bestå sina fruar med till tack för att de har 
hållit sig själva och barnen ur vägen medan avhandlingen blev 
skriven. 

Jag ska tänka på saken, lovar jag. 
Epa dr - vilken titel för telefonkatalogen! 

* 

Jobb kräver äktenskap, å andra sidan förgiftar det äktenskapet. 
När jag kommer hem efter en mödosamt förnött dag grips jag 
av obändig nöjeslystnad: ut på stan, ut i livet, vad som helst, 
ut bara! Och så kommer Gustav med sina hormoner, Gustav 
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som bara har en obändig lystnad efter mig. Det blir en ny 
standardformel för awisanden: Älskling, jag har jobbat och 
vill ha något roligt. Användbar fem dagar av sju. 

Varför har vi slutat göra små utflykter, frågar jag, varför är 
det bara när människor är nyförälskade som de har vett att 
ta vara på livet? Jag släpar ut honom i stan i stället, på bio, på 
kondis, på promenad i snöstorm eller vårrusk, ju värre väder 
desto bättre. 

En söndag följer jag med till en gudstjänst där predikan 
visar sig handla om förspillda tillfållen och nådatid; prästen 
ger det i human anda en vidare tillämpning än den av eviga 
straff. Det är sista gången jag går med dig i kyrkan, grälar jag 
under hemvägen. Här tror man att man ska få lite andlig tröst 
och uppbyggelse, och så får man sånt där kastat i ansiktet. 
Förspillda tillfällen! 

Och dagarna blir längre och en smula vemodigt skymnings
ljus finns kvar ännu när jag slipper ut från arbetsplatsen; om 
jag cyklar rakt ut i naturen i stället för hem kan jag hinna se 
en skymt av den nedgående solen. En kväll efter en fbrspilld 
solskensdag i mars kastar jag mig ut i Lilljansskogen, och när 
jag får se de vitstammiga björkarna brister jag i gråt, faktiskt 
brister i gråt vid synen och måste gå och ta på den närmaste för 
att övertyga mig om att den är verklig, att vitstammiga björkar 
är något som finns. 

Vad gör vi med vårt liv? 
När jag kommer hem efter mörkningen ringer Gustav och 

undrar var jag har varit, famnat björkar, svarar jag, vad jag 
alltid har misstänkt, säger han: du är en avvikande minoritet, 
och det har jag väl aldrig förnekat. 
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Inte får jag något påsklov, det får man inte när man arbetar. 
Bara några futtiga helgdagar, knappt så man hinner ut till ön , 
och köer och trängsel med alla de andra som ska ut på samma 
gång, den lilla handelsbon bokstavligen bågnar av alla som ska 
handla helgmat på samma gång som vi. 

ö n ja, det är en nesa: jag som aldrig mer skulle komma 
hit. Men jag uthärdar den, för nu gör jag vad som helst för att 
några dagar få ha en orgie med naturen. Jag ligger på bryggan 
och lyssnar på islossningen. Ute på fjärden är det redan öppet 
vatten, men i viken ligger isen, och däremellan är ett skikt av 
rörliga flak som gungar med vågorna och gnider mot varandra 
med ett klagande läte, inte olikt sjöfågelskrik- om man blun
dar är det så att man kan tro att det är måsarna man hör (eller 
tärnorna då, om det ska vara så noga). På närmare håll är det 
andra ljud, ett stilla frasande från det som tinar i solen. 

Jag ligger på bryggan och hör isen smälta, det är det enda 
som hjälper mot existensångest. 

* 

-Jaha, den är ju din själ, säger Cilla som kommer på besök 
för att inspektera mitt nytapetserade hem. Torrt konstaterande 
- hennes själ är det inte (hennes är en Ikea-själ), men hon ser med 
ett ögonkast att det är den tapet som jag alltid har velat ha. 

I övrigt är inredningen ungefär som jag hade det förut. 
Sängen skrattar hon åt: 

- Du framhärdar med din spartanska enmansbädd? 
- Ja vada, jag är bara en. 
- Jo jo. Men det är ju mode att ensamstående håller sig med 

kvadratiska bäddar nuförtiden. Du tycker förstås att det skulle 
se för suktande ut. 
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- Jag tycker jag har för lite plats för att ha halva rummet fullt 
med säng. Sovplats får mina älskare hålla sig med själva. 

- Nåja, du har ju en soffa också. 
- Några nya insikter? frågar jag och slår upp kaffe ur ter

moskannan (bryggt i förväg för att inte förlora några av Cillas 
dyrbara minuter). 

- Att gynekologer inte är kloka. 
- Det är väl en gammal. En av mina äldsta i varje fall. 
- Jag förstår bara inte att dom tycker det är rätta ögonblicket 

att strike up a conversation när dom håller på och gräver ut 
cellprov ur en. 

- Det är väl för att man ska slappna av och tänka på något 
annat. Som tandläkare, dom passar ju alltid på att fråga om 
ens synpunkter på Delblancs senaste roman eller läget i Mel
lanöstern medan dom stoppar mun full med instrument på 
en. Ingår i yrket. 

- Ingår det i gynekologyrket att dom är sexualfientliga 
också? undrar Cilla. Jag frågade så försiktigt om det var riktigt 
att man kan få flytningar av p-piller för det hade jag läst, och 
han lyckades på något vis få fram dels att det var fel, dels att 
det skulle vara rätt åt en om det vore så, om man är så lösaktig 
så man behöver p-piller. 

- Men det är man ju så van vid. Numera tycker jag den andra 
sorten är mer chockerande. Jag frågade också om flytningar sist, 
om det är riktigt att alla människor har det och att det inte är 
något att göra åt det, för det hade jag läst. Och han fick fram 
att det är fullkomligt enligt naturens ordning, det är bara så 
att somliga har det mer och andra mindre, precis som med 
andra sorters sekretion, och att man ska se det som en sorts 
begåvning. 

- Begåvning? 
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- Ordagrant. En Begåvning som Gör Livet Rikare, precis 
som med andra sorters begåvning, musikalitet och så, fast det 
här är hormoner. 

- Han menade att du ska betrakta dig som en hormonell 
begåvning? 

- Ja! Jag som är en hormonell femfemma! 
- Och du? Fick ditt årsskratt? 
- Inte just då, jag är aldrig riktigt på humör för det i en 

gynekologstol. Men jag noterade det ju som en god historia 
att berätta efteråt. 

Jag berättade den för Gustav till exempel; han fick sitt 
sekelskratt. 

Woman to woman tycks det inte finnas något kärare ämne än 
p-piller och äggstocksinflammationer. När Harriet kommer 
till stan på snabbvisit över en helg med nyfödd dotter i vagn 
lämnas nya bidrag till vår gemensamma fond av underlivser
farenhet. Jag trodde jag visste ungefär hur det är att få barn, 
men Harriets skildring uppenbarar att min bild av det hela är 
grovt förskönad. Inte så att hon är negativ på något vis, hon är 
närmast kvalmigt lycklig över ungen och släpper den knappt 
ifrån sig för att någon annan ska få ta i den, men hon väjer inte 
för detaljrealism och klargör utan sentimentalitet hur slafsigt 
det är att föda barn. Om "avslag" vet hon att berätta till exem
pel - har jag aldrig hört talas om. Om läckande bröstmjölk, 
om att få stoppa bindor som svampar i behån för att suga upp 
det värsta. 

Ja jävlar. Undra på om karlar kan ha skräck för kvinnor. Jag 
skulle ha det själv om jag inte var en. 

* 
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När det i sin fulla vidd går upp för mig att man inte far som
marlov heller när man arbetar, säger jag upp mig. En månads 
uppsägningstid, sedan går jag raka vägen till KB och lånar hem 
en famn böcker. Nu ska jag bli Epadoktor. 

På vad vet jag inte, men det får väl bli inom den litterära 
grenen av engelskan, inte den lingvistiska. Nog måste det i hela 
den engelska litteraturen finnas något som man kan viga sitt 
liv åt i fyra-fem år. Först måste jag hur som helst bli klar med 
trean, under tiden lånar jag hem en famn roliga böcker för att 
se om jag hittar några idéer. 

Gustav får båten i sjön så snart han har muckat från Sida, 
jag följer med på en dagstur ibland men kan fortfarande inte 
uppskatta det: rädd och hungrig förblir för mig inbegreppet av 
segling. Han ger upp att försöka göra en användbar gast av mig 
och låter mig stanna i land på Ön, och så ligger jag på stranden 
och läser böcker om segling i stället, det är mycket angenämare. 
Och så kan vi byta erfarenheter när han återkommer: Gustav 
berättar om en tur till Nassa och jag berättar om en tur på 
Nilen, fast det var Göran Schildt som gjorde den. 

Men när det har blivit en vana och han slutar fråga mig om 
jag vill följa med, då följer jag med bara för det, bara för att 
han inte frågar. 

Nu kan jag inte längre skylla på att det är jobbet som förgiftar 
äktenskapet, så nu återstår bara att förklara äktenskapet som 
ett gift i sig självt. 

Jag blir fullständigt oresonlig av att sammanleva. Jag längtar 
efter ostördhet, men när han cyklar till handelsboden och blir 
borta en halvtimme längre än normalt grubblar jag bara på vart 
han kan ha tagit vägen, har väl träffat någon bekant förstås, 
sitter och dricker kaffe i någons berså och pratar med trevliga 
människor, tänker jag, försummad och bitter. 
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När vi sitter på bussen tar han upp en bok ur fickan, och det 
sårar mig att han hellre läser än pratar med mig. Ändå har jag 
själv en bok i jackfickan, det är en ren händelse om han råkar 
få upp sin först, och hade jag gjort det och han försökt prata 
med mig skulle det ha irriterat mig att inte få läsa ifred. 

Det är ingen reson i det, inget förnuft, och det plågar mig 
som vanligtvis är en så förnuftig människa. Det är inte Gustav 
jag inte står ut med, det är mig-tillsammans-med-Gustav. 

Han tycker bara att jag är nyckfull och besvärlig, men det 
är ju inte nycker det är fråga om, mina reaktioner är järnhårt 
lagbundna: den orubbliga principen Tvärtom. När han vill 
kopulera vill jag prata, när han vill prata vill jag sova. Om 
det fanns något tillfälle när han inte ville kopulera skulle jag 
givetvis vilja det också. Faktum är att jag fantiserar om att 
förföra honom, jag kan för mig själv utmåla riktigt upphetsande 
visioner av det, men jag får aldrig tillfälle att omsätta dem i 
verkligheten eftersom jag alltid blir förekommen. 

Morgon, middag, kväll. På morgonen har han som mest lust 
och jag som minst, så fort jag har slagit upp ögonen vill jag 
ut i solen, upp till dagens id, ta ett morgondopp och sätta på 
kaffe. Ibland hinner jag upp innan han har vaknat, men oftast 
kommer han över i min säng och jag sliter mig och sedan tiger 
han förorättat i flera timmar. 

Mitt på dagen är det lättast att värja sig: det kan ju komma 
någon. På kvällen, ja blir det av någon gång så blir det på 
kvällen, då är jag för trött för att hävda någon vilja mer, jag 
halvsover och låter honom hållas och han klagar att han känner 
sig som en nekrofil. 

En infernalisk interiör? Å jag är säker på att det finns olyck
ligare äktenskap än vårt, i varje fall enformigare. Tvärtom-
principen leder ju nämligen också till att varje gång han vänder 
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sig ifrån mig, upptäcker jag att det är honom jag vill ha. 
Är jag attraktivare på ryggen? frågar han bittert. Men det är 

bara hans klängande på mig som jag inte kan uppskatta. När 
han älskar mig med en sådan där självutplånande, självfbrtä-
rande kärlek, blir det ju inget kvar av honom åt mig att vara kär 
i. Allt som behövs är lite likgiltighet, lite eldande likgiltighet. 
Det maa De da vite, citerar jag på glad norska ur Kjaerlighetens 
tragedie, at jo mere den ene elsker, des mere svinder den andens 
kjaerlighet. 

Sen är det alltså bara det att han för sin del fungerar på 
motsatt sätt, det är det som gör att vi lever i en evig cirkel. Så 
här: Han vill ha mig - jag vill inte ha honom - han vill inte ha 
mig - jag vill ha honom - han vill ha mig - etc. 

I detta kontinuerliga vändande till och från återkommer ju 
i alla fall regelbundet situationer när vi är vända mot varan
dra, situationer av ömsesidigt viljande-ha. Mer eller mindre 
momentana förstås, men sådana att man inte vill vara utan 
dem. 

Ingen kan i alla fall påstå annat än att vi passar ihop. Vi 
kompletterar varandra perfekt, våra böjelser hakar i varandra 
och vårt förhållande blir ett verkligt perpetuum mobile, en 
fulländad circulus vitiosus. 

* 

I juli kommer också Gustavs bror ut till ön , och jag får höra 
Anna-Karin gnata på Erik till omväxling mot att höra mig 
själv gnata på Gustav. 

Jag ryser när jag hör det: är det så där jag låter? 
- Har du ingen snyggare skjorta, jag har ju just tvättat den 
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gula åt dig? - Gå och fiska nu, men vi ska ju äta om en halv
timme! -Jaha, den var ju fin, men det blir väl jag som far rensa 
den förstår jag, och förresten hade vi ju handlat kotletter till 
middag! 

Grinigheten tycks ha blivit hennes naturliga samtalston 
tillsammans med honom, han kan inte visa sig utan att hon 
anmärker på något, inte öppna munnen utan att hon säger 
emot honom. - NittonhundrasextioÄX, är du inte klok, det var 
på hösten sextiåtta, det måtte jag väl veta! - Det var inte alls 
nån snygg lägenhet, den var jätteful, och förresten var det på 
Skånegatan, var har du fått Bondegatan ifrån? 

Vanligtvis har hon fel, men det bara ökar hennes påstridig-
het, och när hon blir motbevisad övergår hon oberört till att 
korrigera honom på någon annan lika oväsentlig punkt. Mina 
sympatier strömmar oemotståndligt till den stackars Erik som 
har att leva med detta, trots att det ju inte är svårt att "förstå" 
Anna-Karin. Fallet är pinsamt tydligt, finner jag (den lilla 
hemmapsykologen): Att säga emot Erik är hennes enda sätt 
att hävda sig, hon har inget som är hennes eget, inget att bygga 
någon självkänsa på. Några barn har de inte lyckats få, och så 
omger hon i stället sin hemmafruroll med martyriets glans. 
Hon är visserligen själv skuld till situationen, hon hade ju inte 
behövt sluta jobba bara för att Erik åtog sig att försörja henne, 
men som det nu är kan hennes retlighet inte anses särskilt 
svårbegriplig. Jag menar, jag har lättare att förstå den än att 
förstå min egen. 

Med hennes skrämmande exempel för ögonen försöker jag 
i alla fall ta mig samman gentemot Gustav. Förresten byter 
vi alltid umgängeston i släktingars närvaro - de skulle bli så 
förvirrade av vår glättigt råa jargong, våra stående skämt om 
hans liderlighet och min avighet. 
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Erik hade med ett par flaskor vin från stan för att fira sin 
semester, vi äter middag tillsammans på verandan, och när jag 
har fått i mig några glas rosé blir jag så snäll så det är knappt 
min egen man känner igen mig. Natten är mulen och mörk, 
vi håller hårt i varandra för att inte snubbla på stigen ner till 
strandstugan, överväger ett midnattsbad men enas om att vi 
föredrar sängen, och om det nu är rosévinets förtjänst eller 
Anna-Karins så har vi trevligare där än i mannaminne. 

Gustav far in med Vaxholmsbåten för att gå på biblioteket, 
jag drar mig undan släktingarna och njuter ensamheten så 
länge den varar, och så gott den kan njutas med samvetskval i 
botten (detta är hans ställe och jag har ingen rätt att vara här 
utan honom och tycka om att vara det). 

Kvällen därpå är han tillbaka, kommer vinglande på cykel 
från ångbåtsbryggan behängd med bokbagar och matkassar. 
Men när han lastar av en systempåse på köksbordet med en 
pilsk blick åt mitt håll, då lämnar jag rummet. 

Ånej du. 

* 

Stämmen upp lovsång och låten pukor ljuda, ljuvliga harpor 
tillsammans med psaltare. Stöten i basun vid nymånaden, vid 
fullmånen, på vår högtidsdag. (Ps. 81:3-4) 

Det är Gustavs blomsterhälsning på treårsdagen. Förut har det 
då aldrig varit tal om att högtidlighålla jubileet med pukor och 
lovsång; om det inte bara är en gruvlig ironi är det antagligen 
hans avsikt att genom kontrasteffekten stämma till sentimental 
besinning. 
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i6 

Mikael har gått en UBV-kurs och far till Colombia som 
u-hjälpare till hösten, efterlämnande glödande kol på mitt 
huvud. Visst inser jag att det är något sådant man borde 
göra, att det är just på det sättet man satsar sitt liv på något 
meningsfullt. 

Ställa sig i revolutionens tjänst. (Jag menar omvälvningen, 
den nödvändiga omvälvningen, hur den nu än ska gå till.) Det 
är vad man borde. Jag försöker slingra mig med hänvisning till 
att var och en ska göra det han är bäst utrustad för, och med 
min utrustning skulle jag göra så lite nytta i Colombia. Men vad 
gör jag istället då? Allt jag är utrustad med är en liten stilistisk 
begåvning, ett litet språköra, och jag vet inte hur det skulle gå 
till att ställa det i revolutionens tjänst. 

Förresten vet jag inte om det är så mycket med det där 
stilistiska heller, när det nu kommer till kritan. Med avhand
lingsämnen är det som med hustrur, säger professorn: dem ska 
man välja själv och inte ta råd av andra. Jag har transponerat 
visdomsordet för mitt kön med resultatet att med avhand
lingsämnen är det så att man får sitta och vänta tills man blir 
utvald. Jag väntar fortfarande. Dag efter dag väntar jag på att 
ett avhandlingsämne ska komma till mig och säga: DIG vill 
jag bli skriven om av! 

Men nu börjar jag misströsta. Blir man för gammal och 
förkalkad finris det förstås inte ens ett avhandlingsämne som 
vill ha en längre. Jag försöker ta egna initiativ, lånar hem andras 
gamla dissertationer och letar efter något litet sidotema som 
kan utvecklas. Räknar inte längre med att möta något som kan 
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vara upphetsande, passionerande - hoppas bara stillsamt finna 
ett man kan stå ut med att leva ihop med några år. 

* 

En vanlig onsdagmorgon vaknar jag förvirrad av en dröm. Vad 
var det om? Vem? En mansperson var det, en alldeles obekant 
mansperson som jag brukar se i läsesalen på KB och aldrig 
har tänkt sådana tankar om - men en dröm av den sort som 
lämnar känselminnen efter sig. 

Jag vaknar och ser mig omkring och alla män jag ser är 
plötsligt män. Med kroppar, nackar och hår och händer, och 
ben och jag vet inte allt. 

Vad nu? Hormoner? Nå det vore ett kärt återseende. Och på 
Kungliga Biblioteket av alla ställen. 

Gustav har länge sett fram mot att jag ska komma upp i 
den där åldern när enligt vetenskapen kvinnans drifter vaknar, 
framåt medelåldern. Själv tror jag förstås det är övergående, 
mina hormoner litar jag inte ett ögonblick på. De har alltid varit 
ena farande svenner. Jag föreställer mig dem som hattifnattar: 
elektriska, oberäkneliga intill det farliga, skygga och ständigt 
på driven. 

Vad tror du en psykolog skulle säga om din vana att fram
ställa könslivet i sagotermer, undrar Gustav; det kan jag blott 
alltför väl tänka mig. Själv talar han om tigrar, men det är ju 
inte han som har hittat på utan Lord Peter Wimsey. 

Egentligen misstänker han mig för att gå omkring och sub
limera hela tiden: han kan inte få i sitt huvud att någon skulle 
kunna ha så lite erotiska behov som jag. Det här drömmandet 
bara bekräftar hans misstanke, och han förstår inte varför jag 
inte kan gå hem och tillfredsställa hos min äkta hälft de lustar 
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som har väckts av andra män. Men det som driver mina hatti-
fnatthormoner är ju nyfikenheten - de vill ut på strövtåg, göra 
nya upptäckter, ja: nya landvinningar. 

Det är förstås inte första gången jag drabbas av medvetandet 
om att män är något spännande. Men redan första gången det 
drabbade mig och jag såg mig om och insåg hur många det 
finns, och tanken svindlade inför hur många till det finns som 
jag aldrig ens kommer att träffa, och inför insikten att jag helst 
skulle vilja ha förhållanden med alla män i världen, redan då 
drog jag slutsatsen att eftersom det under en hel livstid ändå 
bara skulle kunna bli ett litet taskigt och föga representativt 
urval så var det lika bra att slå sig på något annat. Om alla 
förhållanden jag inte har haft skulle oroa mig lika mycket som 
alla levnadsbanor jag inte har valt, skulle jag ju inte kunna 
sticka näsan utanför dörren utan att gripas av panik. 

Hur som helst föredrar Gustav bestämt att jag ser med begä
relse på andra (åtminstone så länge det inskränker sig till att 
se) framför att jag vore frigid. Det gör han ju själv förresten, 
ser på kvinnor menar jag, ser okyskt på kvinnor. Om det att 
se med begärelse är att begå äktenskapsbrott i sitt hjärta så lär 
ingen gå fri. Trohet är ju ett oprecist begrepp, man är tvungen 
att enas om någon ad hoc-definition, någonstans mellan det 
att inte vara medveten om andras existens och, exempelvis, 
att ligga med vem som helst men vara metafysiskt monogam 
Innerst Inne. 

Så länge du håller dig till mig... lovade han i begynnelsen. 
Det är ett längesedan förverkat löfte, och sedan dess har vi 
egentligen inte gjort några utfästelser om våra relationer till 
andra, bara underförstått att vi inte "direkt bedrar" varandra. 
Efter Gustavs mellanhavande med Birgitta, och efter alla dessa 
normupplösande och begreppsförvirrande skilsmässor, gör jag 
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mig inte längre samvete för att vänslas en smula med andra. I 
samband med fester—sådana som hans kurskamrater på lärar
högskolan och mina på institutionen arrangerar och där partner 
i allmänhet inte medföres - är vänslandet för övrigt närmast 
oundvikligt, det är en glidande skala från dansfattning till 
vänskapskladd till hångel, man vet inte riktigt när övergången 
sker, och man vill ju inte verka sjåpig, men när man en gång 
har hamnat i hånglet så fortsätter man glida och det är inte gott 
att veta var man ska dra gränsen. Instinktivt, och eftersom en 
naturlig gränslinje synes erbjudas av livremmen, drar jag den 
där: promiskuös ovan midjan, resten är reserverad. 

Att hålla på det bereder mig ingen svårighet, mer än så har 
jag aldrig varit i hormonernas våld. Oöverstigliga svårigheter 
bereder det mig däremot att låta bli att bli kär. Det är länge 
sedan det var så mycket med någon förälskelse att det varit 
värt att nämna för Gustav, men Torsten blir jag visst tvungen 
att berätta om. 

Han är med i ämnesföreningen på institutionen, en energisk 
och driftig vänsterkille, något aggressiv i framtoningen men 
klyftigare än de flesta av dem. Vi har haft ögonen på varandra 
sedan terminens början - jag menar inte någon sorts flirtögon, 
mycket sakligare: vi har noterat varandra som någon man skulle 
vilja titta närmare på. Någon tvillingsjäl inbillar jag mig väl inte 
att han är, och inte en personlighet i klass med Mikael heller, 
men anspråken sjunker visst med tiden, när man är utsvulten 
på bekantskaper. 

Vi går inte samma kurser men brukar ses på föreningens 
aftnar och på institutionen. Dessutom tillhör vi en frivillig 
grupp som under en lärares ledning samlas för play-reading 
hemma hos varandra någon gång i månaden - en säregen och 
ovanligt kultiverad umgängesform. En sådan kväll när vi hål-
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ler på med Man and Superman råkar vi tilldelas rollerna av 
Tanner och Ann. 

Det är inte bara det att lustiga spänningar uppstår av att 
sitta och spela kärlekspar mot varandra; det attraktivaste med 
honom är hans nära nog Leslie Howardska uttal. Killar som 
kan tala engelska utan att bryta på dalmål eller göteborgska är 
en sällsynt attraktion, även bland lärarna i ämnet för övrigt. 
överraskningseffekten blir desto bättre av att han inte ser sån 
ut: stor och blond och grovlemmad, med Maomärke på islands
tröjan. Snusar gör han också. 

Vi befinner oss på Kungsholmen, och eftersom Torsten ska 
till tunnelbanan och jag bor åt det hållet feller det sig naturligt 
att vi gör sällskap, och när vi är vid min port faller det sig 
naturligt att omfamna varandra, och eftersom jag vet vad som 
därnäst skulle falla sig naturligt måste jag säga nej när han vill 
komma med upp fastän det bär mig emot. 

Det låter jag Gustav veta: inte för att berömma mig av min 
ståndaktighet, utan för att klaga. Det är ditt fel, klagar jag, att 
jag inte kan utveckla mina kontakter. 

Jag tycker det vore så trevligt att kunna ta hem en karl någon 
gång, det är ju det enda sättet att lära känna nya människor 
— making friends via making love. Så vitt jag kan se i min 
omgivning är det så att vänner rekryteras bland älskare. Och 
så är den vägen blockerad! Hormoner och hormoner, men jag 
har sociala behov också. 

Dessutom är det så med mig att det finns ingenting jag blir 
så fixerad vid som karlar jag har avvisat - kan gå och tänka 
på dem i åratal efteråt. Jag vet inte vad det beror på, omått
ligt medlidande kanske, dimensionerat efter min omåttliga 
självkänsla, föreställningen om vad det är de går miste om? Så 
fungerar det hur som helst. 
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- Du vet ju hurdan jag är, vädjar jag. Om jag inte var tvungen 
att avvisa Torsten skulle förälskelsen gå över mycket fortare. 

- Du menar att den bästa taktiken för mig skulle vara repres-
siv tolerans? 

- Precis. Skulle det verkligen spela så stor roll om jag bedrog 
dig en eller annan gång, skulle du verkligen ha så hemskt 
mycket emot det? 

Det skulle han. Gustav vill i själva verket ha mig reserverad 
från hjässan till fotabjället visar det sig, och sociala behov vill 
han inte höra talas om. 

Jaha. Då så. 
Bedra honom i hemlighet sänker jag mig inte till. Så då är 

jag "trogen" då, surt och sammanbitet, jag är honom trogen 
och låter honom äta upp det. 

* 

Tidningens litterära kritik anklagades för att vara styrd av po
litiska värderingar, läser jag i en bok på KB. Det låter bekant, 
men det handlar inte om dagens marxister i Stockholmspres
sen utan om Edinburgh Review och whig-liberalismen på 
1800-talet. Jag beställer upp ett par årgångar för att se hur det 
kunde ta sig ut, bläddrar på måfå, läser lite här och där, undrar 
hur man över huvud taget gör för att definiera vilka kriterier 
det är som används och hur de kan systematiseras, läser fler 
artiklar och är redan på väg med en beställningslapp för att få 
upp några årgångar till innan det går upp för mig att det är en 
avhandling jag har börjat med. 

Den upptäckten gör mig så darrhänt av iver att jag måste gå 
ut en vända i Humlegården för att lugna mig. Kan det verkligen 
bli något? Analysera kritiken under en viss period, granska 
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bedömningsgrunder och metoder? Material tillräckligt tycks 
i varje fall finnas, biblioteket har tvåhundrafemtio band med 
samlade nummer av tidskriften, fram till dess nedläggning 
1929; problemet blir snarare att begränsa urvalet på något vet
tigt sätt. 

Helst skulle jag förstås ha arbetat med ett ämne där det var 
möjligt att låna med sig böckerna hem, men det är bara till-
låtet med sådana som är tryckta de senaste hundra åren, och 
en sådan avgränsning bleve kanske svår att sakligt motivera. 
För övrigt var det ju i början av 1800-talet som tidskriften var 
betydelsefull, så det blir väl ofrånkomligt att koncentrera sig på 
den perioden, även om det tvingar mig att hålla till på KB. 

De följande dagarna ägnar jag åt att skumma igenom fler 
texter, och det förefaller som om idén kunde hålla. Det kliar 
mig i fingrarna att sätta igång med en grundlig argumenta
tionsanalys, och det killar i hårrötterna av förtjusning när jag 
börjar skönja mönster, komma på klassificeringar -

Hösten är som grannast men det bekymrar mig inte, jag 
bekymrar mig inte ens om de glödande kolen på mitt huvud 
utan stänger med hänvisning till min smala begåvning sam
vetslöst in mig i en av bibliotekets små skrubbar för att göra 
excerpter på skrivmaskin, en skrubb knappt fjärdedelen så stor 
som det tjänsterum jag upplevde som ett fängelse. Skillnaden är 
att här gör jag vad mig lyster, jag går in i skrubben när jag vill 
och tar kafferast när det passar: se där allt jag begär av frihet. 
Ingen ger mig order, ingen utom jag själv, och från det hållet 
accepterar jag en järnhård arbetsdisciplin. 

Min trebetygstentamen går hyggligt, men docenten ger mig 
ingen spets när han skriver in den i boken, vilket gör att jag 
kommer av mig och bara säger tack och adjö i stället för att tala 
med honom om doktorandstudier som jag hade tänkt. 
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Är jag obegåvad för det akademiska i själva verket? Eller är 
det bara hans småaktiga hämnd för att jag har läst Aftonbladet 
under bordet på seminarierna? 

Efter att ha lipat en stund bestämmer jag mig för att bli arg i 
stället. Ånej, så lätt ska dom inte bli av med mig. Jag uppsöker 
professorn på mottagningstiden och meddelar att jag tänker 
doktorera. Ingalunda sluter han mig till sitt bröst och säger 
att det var precis vad han hade hoppats, å andra sidan skrattar 
han inte ut mig heller, det enda han gör är att leta fram ett 
ansökningsformulär åt mig att fylla i. 

I sinom tid får jag en stencilerad lapp i brevlådan som med
delar att jag är antagen till forskarutbildning. Att docenten 
inte gav mig spets på trean berodde kanske bara på tankspridd
het. 

Det första doktorandseminarium jag bevistar handlar om 
forskningsmetodik och är riktigt spännande. Det är inte mer än 
femton närvarande och kvinnoöverskottet plötsligt förvandlat 
till mansöverskott. Alla verkar fruktansvärt belästa och insatta, 
och jag får en känsla av att ha kommit upp i högre sfärer: 
känslan att så här är det förstås akademiska studier ska vara. En 
krets av kunniga människor som sitter runt ett bord och talar 
om saker de kan något om - det är berikande. Man känner sig 
som om man växer när man sitter och insuper. 

Till nästa sammankomst uppdras åt mig att som diskus
sionsunderlag framlägga referat av ett kapitel ur Welleks Con
cepts of Criticism. Stolt och lycklig griper jag mig verket an, 
och kommer pladask ner ur de högre sfärerna då jag misslyckas 
med den elementära uppgiften att få tag i boken. På KB är den 
utlånad, stadsbiblioteket har den inte, humanistiska bibliote
kets referensexemplar har hemförts av en lärare som sedermera 
har emigrerat. Jag ringer stadens alla bokhandlar men ingen 
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har den inne, och att få fram en beställning från utlandet tar 
veckor eller månader. Till slut tvingas jag nesligen be att få 
låna docentens eget ex. 

Detta är naturligtvis bara en liten försmak. Det står snart 
klart för mig att i den där fyraåriga normalstudietiden som är 
stipulerad har de inte räknat in de år som går åt till att jaga 
böcker. Sannerligen, det vore ingen konst att doktorera om man 
hade ärvt ett adekvat privatbibliotek. 

* 

Det är så svårt att dra gränser, klagar jag för Gustav. I um
gänget med könet finns det situationer som utvecklar sig med 
en inre logik så att det liksom aldrig kommer något naturligt 
tillfälle att säga nej. Då får man låta bli att försätta sig i sådana 
situationer, svarar han. 

Men han kan ju inte mena att jag ska avstå från institutions
festen på fredag därför att Torsten antagligen kommer dit? Det 
är redan därmed en sådan situation, men jag ber inte om lov 
att gå. Efter att inte ha mer än skymtat Torsten på avstånd i 
korridorerna under en månads tid är jag så sprakande av frus
trerade hormoner att man skulle kunna ladda batterier på mig. 
Och jag tar inte de farsrandiga kalsongerna under långbyxorna 
när jag klär mig för kvällen. 

Det är den vanliga tillställningen med tonfisksallad och vin 
och pain riche och politiska diskussioner och bandspelarpop 
och så småningom dans. Torsten dyker inte upp under de första 
timmarna, och jag börjar bli desperat inför utsikten att inte ens 
få tillfälle att avvisa honom. Men sen står han där i dörren i 
alla fall, jag ser att han noterar min närvaro innan han hämtar 
sig en papperstallrik med sallad, och en stund senare kommer 
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han över till mitt hörn. Vi dansar en dans och två, och sedan 
säger jag tack men det örat hör han inte på, vi dansar en dans 
till och en till. Sedan orkar jag inte mer men han släpper mig 
inte, och så sjunker vi ner i närmaste lediga fåtölj. Och när 
man nu sitter i en fåtölj i ett halvmörkt rum med armarna om 
varandra så ligger det ju väldigt nära till hands att man kysser 
varandra lite också, det är nästan inget steg till alls menar jag, 
det skulle snarare verka egendomligt att inte göra det. 

Eller skulle det inte? Rummet är dock inte mer än halvmörkt, 
fullt av folk är det, och offentligt hångel har jag alltid varit 
motståndare till. Han märker att jag är okoncentrerad och 
rycker mig lekfullt i håret: 

- Var är du nånstans egentligen? Det är ett sånt avstånd 
mellan oss. 

Det kan tyckas vara en underlig replik när man sitter i samma 
fåtölj, men vittnar ju om viss sensibilitet. 

- Det är för att jag avskyr offentligheten, förklarar jag. Kan 
vi inte gå någon annanstans. 

Det tycker han visst att vi kan. Vi letar fram våra ytterkläder 
och lämnar den popdånande baracken som hyrts för ändamålet, 
går på måfå nerför Drottninggatan. Kommer förbi Wallonen 
och går in och får var sin öl, och så sitter vi mitt emot varandra 
vid ett bord och tar itu med att lära känna varandra. 

Han berättar om sitt liv, och min bild av honom förändras, 
han växer. Slentrianmässigt har jag klassificerat honom som en 
av de mer eller mindre vänstergalna, men så här mellan fyra 
ögon verkar han plötsligt mycket mognare. Och erfarnare än 
jag anade: har varit till sjöss ett par år och har ett sprucket 
äktenskap bakom sig och litet barn någonstans i en annan 
stad. Han berättar om sin uppväxt i förmöget läkarhem, om sin 
överemotionella ungdom och om sitt politiska uppvaknande 
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som ett tillfrisknande till rationalitet. 
Jag ser på honom och har lust att röra vid honom men är 

för blyg att sträcka handen över bordet. Hans hår, det är långt 
och ljust och tjockt, påminner om sådant ullgarn som man 
brukar göra tomteskägg av - man får lust att be att få känna på 
kvalitén, men jag vet inte riktigt hur mycket man törs utmana 
manliga självkänslor. 

När jag i gengäld har berättat det intressantaste jag kan 
komma på om mig - Härnösand och bokförlag verkar inte 
som mycket att komma med ovanpå Torstens sjömansliv - enar 
vi oss om att det börjar vara sängdags. Han följer mig till tun
nelbanan, och på tunnelbanan och till porten, och när han har 
gått så långt och avsatt hela kvällen på mig kan jag ju inte avvisa 
honom där en gång till. Han får följa med upp. 

Vi ligger på min sorla - inte sängen, inte dit - men den visar 
sig vara ett sluttande plan den också, och det blir inte av förrän 
vid livremmen att säga stopp. Han får snabbt principen klar för 
sig och tillrättavisar sig själv när han på nytt förirrar sjg dit: 

- Skäms Torsten, säger han till sig själv. 
- Bra, mumlar jag, säg det du så slipper jag. 
Det är skönt att han tar det från det humoristiska hållet, 

uttrycker sig i termer av gränsöverskridning: 
- Ursäkta, kränkte jag luftrummet nu? 
Men han undrar förstås varför det är just där jag hejdar 

honom, och jag måste medge att det är godtyckligt, en kom
promiss och kanske en underlig moral. Inte dubbel- men halv
moral: moral nedanför midjan. 

Visst känns det fånigt. Det känns som det naturligaste i 
världen det vi gör (och vem kan egentligen hävda att det inte är 
det), och onaturligt att inte fortsätta med det, jag har aldrig förr 
haft sådan lust till en människa jag känner så lite och är både 
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förtjust och förskräckt över att upptäcka att det är möjligt. 
Det är naturligtvis ingenting annat än nyhetsbegär - begär 

efter det som är nytt, bara därför att det är nytt: initialbegär. Men 
om det nu skulle råka vara den enda sort man är mäktig? 

Vore det inte för Gustav så, tänker jag. 
Eller är det ett svepskäl? Jag vill gärna ligga med Torsten, 

just nu, men jag vet inte om jag vill ha legat med honom, i 
morgon och allt framgent. Det är för att bättre kunna förutse 
den saken som jag tycker att man ska känna varandra ordentligt 
i förväg. Annars kan relationer plötsligt förvandlas på de mest 
förbluffande sätt: somliga karlar kan inte se en i ögonen efteråt 
utan går långa omvägar, andra har för sig att förförelsen ger 
dem någon sorts rättigheter, somliga blir alldeles oplanerat kära 
i en - jag lär inte bara av egna erfarenheter, jag har vett att ta 
varning av dem som Cilla berättar också. 

Egentligen vet jag inte hur "frigjord" jag har lust att vara, 
och slipper för ögonblicket bestämma mig för det eftersom 
Gustav finns. Jag förklarar det för Torsten, och han blir varken 
indignerad eller respektfull, han finner sig utan att säga just 
någonting. Det spelar väl tillräckligt liten roll för honom för 
att han inte ska öda mer ansträngning på det. 

Så ligger vi bara och dåsar i loj kättja, jag snusar förtjust mot 
hans kind, han luktar så främmande, spännande främmande, 
oroande och lustigt främmande. 

Sedan somnar vi på soffan. Sängen vore bekvämare, men det 
är också en demarkationslinje. Möbelmoral. 

Gustav hämtar mig från KB. Jag är trött. Skildes från Torsten 
vid bussen på morgonen, ett abrupt hållplatshej, och ingen
ting talar för att jag kommer att återse honom under liknande 
former. 
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Vi går genom Humlegården, genom gångarnas lövdrivor, 
bara ekarna har sina blad kvar ännu, upp till Promenade och 
äter middag. 

Gustav är glad och nyter, trivs med lärarhögskolan, trivs 
visst var man än placerar honom, och pratar om hur trevligt 
det är att jag sitter på KB och forskar, hur fint det är att vara 
gift med en Forskare. 

Att han aldrig skäms för att erkänna sådana känslor hör 
till det jag uppskattar hos Gustav, men tillfället är illa valt. 
Repliken ger mig den anknytning jag behövde: 

- Forskare ja, men gift? 
Jag frågar om han vill vara gift med en kvinna som gjort vad 

jag har gjort; ty att han ska veta vad det är för sorts kvinna han går 
omkring med, det tycker jag i alla händelser han har rätt till. 

Det vill han inte nej, precis som jag misstänkte. Så då ska 
vi vara skilda igen nu då. Så då får vi en liten höstskilsmässa 
i år också då. 

Den blir kortvarigare än den förra. Om vi nu är så norm-
och begreppsförvirrade att vi inte ens kan hålla i minnet vad 
vi egentligen är: umgås fortsätter vi hur som helst med, och 
ligga med varandra, och när jag en vecka senare frågar vad han 
tänker om situationen skrattar han och förklarar att han känner 
sig giftare med mig än någonsin: 

- Jag tänker att det är så typiskt - att vi är skilda nu igen, 
det är så urtypiskt för det här äktenskapet. 

- Ja då tycks hoppet vara ute, konstaterar jag. 
När man börjar uppleva det som ett karakteristikum för 

förhållandet att man är skild, när det blir något om vilket man 
roat-förargat-kärleksfullt säger jaja, det är så typiskt så - då 
tycks hoppet vara ute om att man någonsin ska kunna komma 
ifrån varandra på allvar. 
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Faktum är ju att det går bra att leva ändå, utan att definiera 
sig. Vi är Gustav och Martina, och om vår relation är av en 
aldrig skådad sort så spelar det ju ingen roll vad man kallar 
den. Gifta eller skilda? Varken eller. Både och. 

Det enda sammanhang där definitionsfrågan spelar någon 
roll är inför släkten. Vi har gett upp att hålla den å jour med 
våra brytningar och försoningar, nu hyllar vi konsekvent prin
cipen om icke-inblandning och undviker att ta med varandra 
på familjetillställningar, något som har blivit möjligt sedan 
också han fick egen lägenhet. 

Då och då för han på tal att flytta ihop, numera främst 
med praktiska argument: han har fått ont om tid sedan han 
började ha schemabunden undervisning, och det är besvärligt 
att det varje gång man ska träffas är ett specialföretag och en 
komplicerad förflyttning genom stan - så tidsbesparande om 
man bodde på samma ställe och träffades när man kom hem 
helt enkelt? 

Jag tycker fortfarande det är bra att komma hem till mig när 
jag kommer hem till mig och träffa Gustav när det är Gustav 
jag vill träffa. Inte tar det många minuter mellan Fridhemsplan 
och Medborgarplatsen, och jag kan fortfarande inte inse varför 
samhörighet ska manifesteras i att man bor i samma hus, äter 
vid samma bord, sover i samma säng. Med vilken rätt påstår 
man att ett samliv måste se ut just så för att vara allvarligt 
menat? Jag anför Sartre och Simone de Beauvoir som föredöme: 
de är sedan decennier kända som varandras "ständiga följesla
gare" - inte är de gifta, och inte bor de ihop! 

Att vara som Sartre och Simone de Beauvoir är förstås en 
tanke som tilltalar honom, men han vidhåller att det är lite 
otympligt det där med "ständig följeslagare", knappast något 
man själv kan använda vid presentationer. "Min fru" vore 
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enklare, menar han. Varför duger det inte att presentera mig 

som Martina? 
För att övertyga honom om att det inte är äktenskapsfor

maliteten jag har något emot framkastar jag att vi kan ju låta 
viga oss utan att flytta ihop då, och det är också ett förslag 
han gillar: lagom mot strömmen i en tid då motsatsen är det 
vanliga. Vi funderar allvarligt på den lösningen, så allvarligt 
att vi börjar undersöka vad äktenskap innebär i juridiskt och 
ekonomiskt avseende, och upptäcker därvid att jag som maka 
inte är berättigad till studiemedel om han så småningom skulle 
fa en lärartjänst, och se då får det vara: det är det inte värt att 
få kalla sig fru och vifta med guldringar. 

Om det skulle behövas ytterligare argument mot sam-
manflyttning kan jag också dra fram det att vi inte har någon 
våning att flytta till. Min etta kan inte komma i fråga, och hans 
studentlägenhet är ju bara ett provisorium. 

Och så fortsätter vi vårt splittrade boende med en fot hos 
oss själva och en hos varandra. Det känns onekligen lite rotlöst 
att bo på flera ställen, men jag försöker hävda att det bara är 
en nyttig känsla. 

När jag tänker på det slår det mig att jag har en tandborste 
- denna rotfasthetens sinnebild - deponerad på inte mindre 
än fyra ställen i världen: en hemma hos mig, en hos Gustav, 
en hos mina föräldrar och en på Ön. 

Han för sin del har inköpt en förpackning engångstandbors-
tar. Det är kanske en förutseende investering, medger jag. Det 
är en sinnebild för vårt förhållande, säger Gustav. 

* 
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Hans andra termin på lärarhögskolan är praktiktjänstgöring, 
förlagd till Visby, vilket ju verkar bra med hänsyn till min 
perversa preferens för att odla kärleken i fred, utan störande 
inblandning av dess föremål. Det blir som när jag var i Här
nösand, fast tvärtom. 

Men att det är tvärtom är inte något jag gillar - det var 
mycket bättre att vara den som reste bort än den som blir 
lämnad hemma. Han berättar i brev om småstadslivet, hur där 
ser ut och vad lärarna gör när de inte jobbar (super nämligen), 
det låter ohyggligt småstadsaktigt och läskigt alltihop, och 
jag avundas honom häftigt. Jag avundas honom detta att vara 
någon annanstans och ha något där att göra. Inte i Visby just, 
och inte precis att göra lärarpraktik, men ändå — det är väl 
den gamla vanliga schizoida föreställningen att Verkligheten 
är någonstans där jag inte är, var som helst utom just där jag 
är, ja till och med i Visby. 

Att sitta i en cell på KB och knacka excerpter på skrivmaskin 
verkar av någon anledning mycket mindre verkligt än att bo i 
ett hyresrum i Visby med tänkespråk på väggarna. Kanske bara 
för att det senare är mer pittoreskt, mer fiktionsmässigt: när 
någonting är som någonting man läser i en bok, det är då man 
känner sig som verkligast. Det var säkert för att jag kände mig 
som någon i en bok som jag tyckte om att vara i Härnösand, det 
var som att vara i en självbiografisk roman om någon som är ute 
och sliter i ungdomen på någon omöjlig plats på jorden. 

Men nu sitter jag på KB. Och kommer hem till en enslig 
våning på kvällen, och upptäcker vidden av mitt beroende av 
Gustav. Materiellt och andligt: totalt avhängig. Det är stopp i 
avloppet och min cykellykta är sönder, ingetdera klarar jag av 
själv. Mitt hår behöver klippas, vem utom Gustav kan jag anför
tro den uppgiften? Och hur ska jag kunna skriva en avhandling 
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när jag inte har någon att diskutera den med? 
Det blir långa omständliga brev och dyrbara telefonsamtal 

det. Jo, så går det. Man börjar med en tapet och slutar som en 
klängranka. 

* 

Seminarierna är inte så roliga som jag tyckte i min nybörjarex-
altation över att vara upphöjd till "doktorand". Första gången 
verkade alla så kunniga och kloka, nu tycker jag att de bara 
säger samma saker som de sa redan första gången. Vid det sam
manträde då jag skulle framlägga mitt Wellekreferat var det 
så mycket prat före att det bara hanns med på slutet, jag blev 
tvungen att förkorta min exposé och sen blev det ingen tid alls 
för diskussion och nästa gång var det ett avhandlingskapitel 
som skulle ventileras - min uppgift blev alltså som vanligt bara 
till självändamål, något man ska ha gjort för att få några poäng 
inskrivna i sina register på expeditionen. 

Efteråt går vi ut och dricker öl. Killarna pratar om böcker 
som om de visste allt om dem, men numera tycker jag det låter 
misstänkt: som om de pratar i det enda syftet att visa vad de 
vet. 

I övrigt skiljer de sig från eleverna på lägre nivåer inte bara 
i att de här är äldre och fler karlar utan också i att de är mer 
höger. Jag hade inte reflekterat över det förrän en kväll när vi 
kom att prata om Tolkien, och han bredvid mig säger att nån 
bra författare är det ju inte, och han mittemot att nä men man 
gillar honom ju ändå för den politiska tendensen. 

- Politisk tendens? säger jag häpet, och alla skrattar och sva
rar inte på en så dum fråga, och det går kalla kårar efter min 
ryggrad när det går upp för mig vad han menar. 
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Jag är så van att vistas bland vänstermänniskor att jag blir 
alldeles förstummad när jag inser att jag sitter som ensam sådan 
i ett gäng självklart borgerliga studenter. Senare pratas det om 
försöksverksamheten med studentdemokrati och man förhånar 
institutionsvänsterns aktioner, och visserligen har jag svårt att 
identifiera mig med de aggressiva och omogna personer som 
oftast brukar företräda radikalismen i de sammanhangen, men 
känner mig ändå som en förrädare där jag sitter och ingenting 
säger när de förtalas över ölsejdlarna. 

Med jämna mellanrum ringer Gustav och frågar om jag har 
bedragit honom med Torsten. Nej, svarar jag tjurigt, och han 
konstaterar att det är väl bara för att jag inte har fått något 
mer tillfälle. Det behöver han ju inte reta mig för tycker jag, 
å andra sidan jämnar det ut sig med att jag retar honom för 
Barbro: en kurskamrat på högskolan som blev kär i honom, en 
efter beskrivning tämligen frodig skånska, betydligt äldre än 
han själv. Tanttycke, retas jag. På den fest som de hade innan 
gruppen skildes åt för praktikterminen lär hon ha lagt sig ut 
för honom å det skamligaste, och till jul presentade hon honom 
en egenhändigt stickad tröja (som jag tillstadde honom att ta 
emot under förutsättning att han inte använder den emot mig 
och inbillar sig att jag ska börja sticka för att oskadliggöra 
mina rivaler). 

Hans brev utgörs mest av sedeskildringar, utmålande tristes
sen på landsbygden och pedagogers alkoholvanor, medan mina 
består av avhandlingsidéer och utkast för bedömning. Gustav 
visar ett förvånansvärt intresse för mina forskningsresultat, jag 
vet inte om det verkligen kan vara så att de intresserar honom, 
eller om det bara är det att han har insett att vägen till kvinnans 
hjärta går genom hennes avhandling. 

En bit in på terminen berättar han att han har inlett ett för-
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hållande med den lokala FNL-gruppen, där han träffar vettiga 
människor. (Varför kom aldrig jag på den idén i Härnösand? 
Det kanske inte fanns någon där ännu.) I övrigt utfylls kor
respondensen av utdrag ur vår fritidsläsning, särskilt på temat 
äktenskapet. 

Gustav citerar Gregorius av Nyssa: 

Wenn es möglich ware, dieErfahrungderEheleutezu haben, 
bevor man in die Ehe tritt, und wenn es ein Mittel gäbe, 
um mit einiger Sicherheit vorauszuvermuten, was sie einem 
bringen wird, dann ware die Zahl derer riesengross, die statt 
der Ehe die Jungfraulichkeit erwählten. 

Jag svarar med Nietzsche, i festlig översättning: 

Icke blott fort skall du planta dig utan upp! Därtill gagne 
dig äktenskapets trädgärd! Äktenskap: sä kallar jag viljan till 
tvä for att skapa det ena, som mer är än de som skapade det. 
Vördnad for varandra säsom ägare av en sädan vilja kali
lar jag äktenskap. Men det som de mycket for mänga nämna 
äktenskap, dessa överflödiga - ack, vad skall jag giva det för 
namn? Ack, detta själens armod pä tu man hand! Ack, denna 
själens smuts på tu man hand! Ack, detta erbarmliga nöje på 
tu man hand! Äktenskap kalla de allt detta; och de säga att 
deras äktenskap stiftats i himmelen. 

Gustav fortsätter med Berdjajev: 

Marriage constantly turns out to be a trap in which people are 
caught either by being forced into it, or through mercenary 
motives, or through thoughtlessness and passing infatuation. 
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Men det blir Kierkegaard som får sista ordet: 

Gift Dig, Du vilfortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa 
fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du vilfortryde begge 
Dele; enten Du gifter Dig eller Du ikke gifter Dig, Dufor-
tryder begge Dele. 
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Torsten är på väg ut att fika med några kurskamrater när vi 
stöter ihop i stadsbibliotekets trappa, jag följer med över till 
Ogo och där sitter vi och pratar politik medan dagen mörknar. 
Kanske har jag växt ifrån den sortens umgänge ändå. Jag kän
ner mig onyttig och olustig och skulle egentligen mycket hellre 
gå till KB och fortsätta jobba, men blir sittande. Torsten skiter 
i mig, det är alldeles uppenbart, och jag sitter kvar och väntar 
på att han ska sluta med det. 

Löjligt: jag är inte ens förtjust i honom längre, så här till
sammans med de andra krymper han igen och blir en vanlig 
pompös liten vänsterstudent bara (jag syftar på den andliga 
växten; till det yttre är han imponerande nog, även om överläp
pens putande över en nyinlagd prilla ger honom ett uttryck av 
ovanlig enfald). 

Varför sitter jag här då? Det är bara det att jag vill erövra 
honom. Just precis; nedlägga och inta, i traditionell imperia
listisk anda. Och hur skulle man kunna frånta en man före
ställningen att det är han som är erövraren om inte genom att 
avvisa honom när han försöker förföra en och förföra honom 
när han inte har en tanke åt det hållet? 

Att han har tappat intresset för saken kan man ju förstå, han 
tycker väl han kan använda sitt liv till något bättre än att ha 
en halv-affär med mig en gång varannan månad. Det är bara 
jag som beter mig som om jag inte hade något angelägnare för 
mig i tillvaron. 

Per-Erik, en glasögonförsedd kille som är nybliven amanuens, 
föreslår bio och en tidning framletas, och så tar vi tunnelbanan 
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till söder och går på Göta Lejon och ser en usel gammal väs
tern. De andra flickorna har avvikit men Torsten blir inte mer 
intresserad av mig ens när jag är den enda i sällskapet. Efteråt 
erbjuder han oss att hänga med hem till honom och så gör vi 
det. Sitter kring ett köksbord och pimplar öl och diskuterar 
politiska strategier. Vi diskuterar tokvänster och klokvänster, 
och när Per-Erik säger att han samlar på vettiga människor 
lystrar jag och ber honom nämna någon. Han tar av sig de 
stålbågade glasögonen, tittar på mig och funderar en stund, 
och säger: Som Armas Lappalainen till exempel. Det är inte 
vad jag menar med klokvänster - bland vettvillingar en av de 
intressantare, men det är ju en annan sak. 

Sedan dricker vi mera öl och diskuterar konsekvenserna av 
regeringens erkännande av Nordvietnam, konsekvenserna för 
den svenska FNL-rörelsen nämligen. Att syftet med erkän
nandet inte var något annat än att "ta luften ur" rörelsen, det 
tar de för givet, men huruvida man rönt någon framgång i 
detta slemma uppsåt råder oenighet om. Torsten anser att 
det har skapat förvirring i leden, att somliga inte längre är 
klara över regeringen Palmes sanna imperialistiska natur. 
Per-Erik säger att där underskattar han grovt kamraternas 
medvetenhet. 

Jag tar godnatt och kommer äntligen iväg. 
Väcks av buller på gatan, och dåligt humör hänger som ett 

moln i rummet, ett grådis att stiga upp i. 
Trött. Trött för att jag har sovit för lite, trött av att ha förnött 

hela gårdagen i onyttighet, trött och utled på att vara ratad av 
Torsten. 

Hur enormt dåligt humör jag är på inser jag dock inte 
förrän Gustav ringer. Jag hör mig svara med en röst låg och 
klagande som inifrån ett stort lidande - hör min egen röst, 

*45 



så som han måste höra den, och konstaterar jaså är jag på så 

dåligt humör. 
Som vanligt blommar det upp i samtal med Gustav. Blom

mar ut över honom. Som om det vore hans fel att Torsten skiter i 
mig? Nå, det är ju hans fel att jag inte hade en affär med Torsten 
när tillfälle bjöds. Och när dåligt humör-tonen väl är anslagen 
kan jag inte växla. 

Hade tänkt ta en uppfriskande långpromenad men orkar inte 
mer än släpa mig nerför gatan till Metro för att handla. Det 
känns lite bättre när jag har ätit lunch, men då ringer Gustav 
igen och det känns genast sämre. 

— Vad är det med dig, frågar han. 
Jag framhåller att jag är på dåligt humör, att jag anser att det 

är en mänsklig rättighet att vara på dåligt humör och att han 
gör bäst i att hålla sig undan. 

— Okay, till i morgon, men i morgon är det lördag och då 
kommer jag hem till stan. 

— Jag vet, säger jag, i en ton som om all världens lidande 
vilade på mina späda axlar och Gustavs hemkomst vore strået 
som skulle knäcka mig. 

Kräks över mig själv och åker till KB. 

* 

Riktigt nyttig, så där att det blir ett gott samvete att sova på, 
känner jag mig bara de dagar jag har tillbringat många tim
mar i skrubben och fatt en riktig bunt med excerpter att bära 
hem. Men man får inte låta sig förledas av denna ljuva känsla 
av pliktuppfyllelse, man måste tänka också ibland, fast det 
är mycket otrevligare. Stanna upp och tänka efter vad det är 
man gör. 
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På lördagen håller jag mig hemma och tänker hela dagen, 
tänker så att naglarna är nerbitna till knogen när kvällen kom
mer, men då har jag också en halv A4-sida med idéer, goda och 
lödiga idéer tror jag, och reser mig förnöjt från golvet. (Även 
tankeverksamhet bedriver jag bäst på golv.) 

Förnöjd och försonlig sätter jag igång att laga middag åt 
Gustav. Det bereder honom en glad överraskning, han hade 
tänkt bjuda på restaurang men kommer hellre till mig även om 
jag inte har hittat på något mer lockande än fiskpinnar med ris. 
Han berömmer måltiden så att jag måste varna honom för att 
overdo it (vad skulle han ha att ta till om jag verkligen lagade 
mat någon gång). Det är inte mig du ska tacka, det är Findus, 
påpekar jag och sätter på kaffe. 

Vi dricker kaffe och pratar om revolutionen och jag klagar 
som vanligt över att det inte finns fler än vi som är riktigt kloka. 
Gustav berättar om sina lektionsförsök och sina reaktionära 
elever och sina nästan lika reaktionära kolleger. På deras fester 
är samma hejdlösa supande som det var i Härnösand, det är 
märkligt: lärarkåren har väl inte sånt rykte om sig, som jour
nalister och skådespelare och dylika yrkesgrupper. Det leder 
mina associationer till Barbro, hon lär ha ringt till honom ett 
par gånger men nu slår det mig att det har varit tyst om henne 
i de senaste breven, så jag frågar: 

- Och hur går det med Barbro då? 
- Äsch, säger Gustav. 
— Har hon gett upp? 
- Njaä, gett upp, hon är nog förskräckligt kär i mig. 
— Men du är den ståndaktige tennsoldaten, retas jag. 
Han börjar duka av middagsbordet och säger bortvänd som 

för sig själv: 
— Du skulle bara veta. 

147 



- Vada? Sätt dig och tala ur skägget människa. 
Han ser så skuldmedveten ut att jag aldrig har sett något 

sådant, ja, jag vet inte om jag någonsin har sett en människa 
se just "skuldmedveten" ut, men det måste vara detta utseende 
man menar med ordet: det är skrivet över hela hans ansikte att 
han döljer något som han skäms över men ändå vill tala om. 

- Är du säker på att du vill veta det? 
- Hur ska jag veta det innan du har sagt det. Säg det så ska 

jag säga sedan om jag ville veta det. Har du bedragit mig? 
Han suckar. 
- Ja, jag har legat med Barbro. 
- MED BARBRO? säger jag, men det jag menar är förstås 

LEGAT MED? 
I första ögonblicket tror jag inte på det, "det kan inte vara 

sant", jag hade aldrig trott... Inte för att det egentligen borde 
förvåna, så som vårt förhållande har sett ut. Men detta hade 
jag inte väntat. 

- När då? 
- 1 julas. På jullovet. 
- En gång? Flera? 
Han skruvar sig plågat. 
- Tre fyra, jag minns inte precis. 
Tre kan man väl minnas distinkt, fyra alltså. Fyra gånger? 
- Blir det fler? 
- Nej, fler blir det inte. 
- Var det trevligt? frågar jag (inte ironiskt, alldeles allvar

ligt, det är bara en av de saker jag behöver veta: om det var 
trevligt). 

- Det var rätt hemskt. Rätt pinsamt faktiskt. Det är ingen 
poäng när man inte är kär. 

- Behövde du verkligen utröna det på empirisk väg, säger 
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jag (och nu är jag onekligen en aning ironisk, en aning syrlig 
är jag). I could have told you. Du kunde ha läst det i en bok, 
det står överallt, det står på varenda husvägg. 

Han bestrider inte det. Att det inte är någon poäng med 
samlag utan känslor, han hävdar inte att det är någon esoterisk 
hemlighet som man måste erfara själv för att övertyga sig om. 

Jag har faktiskt svårt att förstå honom: med en kvinna som 
han inte ens var attraherad av? 

- Hur gick det till? 
- Vada, rent praktiskt menar du? 
- Ja, hur det började. 
- Hon tafsade på mig. 
-Varda? 
- På den där festen vi hade på skolan. 
- Var på dig menar jag. 
Han skrattar. 
- Du vill veta hur man gör? Lite varstans - här till exempel, 

och här. 
- Hon är ju gammal nog att vara din mor, säger jag dumt. 

(Ja, just så dumt.) 
- Inte mer än trettisex faktiskt 
- Jamen, när du tyckte det var pinsamt? 
- Inte då, det var sen. I början var det roligt. Det var så roligt 

med en kvinna som betraktade mig som sexualobjekt. 
Jo, det förstår jag ju. Vem behöver inte få känna sig som ett 

sånt ibland. Och hur länge är det sedan jag lät honom göra 
det. 

- Nå, säger han när jag inte frågar mer: Ville du veta det? 
- Det är klart. Det begriper du väl - det är ju så självklart 

att jag bara aldrig har tänkt på att påpeka det, att jag vill veta 
om du bedrar mig. 
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- Eller rättare sagt, det är väl det som är att "bedra". Att 
vara oärlig. Det menar jag: själva faktum att han har legat 
med en annan kvinna skakar mig i förstone mindre än att han 
har förtigit det i två månaders tid och låtit mig leva i en falsk 
föreställning om honom. Att han har fortsatt att skämta om 
denna tantaktiga kvinna efteråt, genom skämtande avsiktligt 
dolt att något hade inträffat. 

- Senast förra veckan skrev du i ett brev att nejdå, det är 
inget med Barbro. 

- Det var ju sant. Det var ju inget då. Längre. 
- Jesuitdefinition på sanning! Till funktionen var det ju lögn. 

Just precis bedrägeri. 
- Är det inte den sanningsdefinition du själv brukar begagna 

vid behov? 
- Jag ja. Men jag trodde inte du gjorde det, inte mot mig. 
Det är det som gör mig mest besviken. Det tar ner honom till 

min egen moraliska nivå, och det är såtillvida en lättnad. Jag 
slipper ha mindervärdeskomplex längre; men det gör världen 
sämre. 

Nu har han alltså frivilligt avlagt bekännelsen i alla fall. Han 
ser oroligt på mig, väntar på hur jag ska reagera. 

Om otroheten vet jag inte vad jag ska säga. Rov för stridiga 
känslor. Eller kanske snarast för förväntningar om känslor: 
Borde jag gråtande störta ut på gatan, slita mitt hår, riva mina 
kläder - Jag är bedragen! Borde jag vara kränkt och vred, ropa 
Gå och kom icke mer för mina ögon! 

Jag är överrumplad, oförberedd. Visst begriper jag att man 
borde ha kunnat förutse det. Så som jag har svältfött honom år 
efter år. Visst begriper jag att det är mitt fel. Dummare är jag 
inte än att jag begriper att det är mitt fel om Gustav bedrar mig. 
Och varifrån ska jag då hämta någon rättmätig indignation? 
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Svartsjuka borde jag känna, enligt reglerna. Hur jag än letar i 
själens skrymslen finner jag inget som liknar det. Att föreställa 
sig honom hos Den andra, det är bara egendomligt, näst intill 
omöjligt - lika svårt som det alltid är att föreställa sig andra 
människor kopulerande: egentligen, innerst inne, tror man inte 
att det förekommer. 

Inte är det så att jag allmänt står över den sortens känslor 
- jag behöver bara erinra mig den tiden när han träffade Bir
gitta, någon mer klassisk svartsjuka än det jag upplevde då 
kan jag inte tänka mig. Men den gick alldeles över i samma 
ögonblick som han förklarade att jag var den som stod honom 
närmast. Historien med den här kvinnan är avslutad, han har 
inte varit det minsta kär i henne och inte haft något utbyte av 
det - vad har jag då att avundas? 

Hur jag än tittar på det jag känner så liknar det inte avund, 
det ser mer ut som medlidande. Jo: jag tycker synd om honom. 
Att Gustav skulle behöva hålla till godo med sådant, lite över
bliven kättja på en kollegial fyllfest - en sån omåttligt trist och 
banal historia. 

Jag tycker till och med synd om henne, den okända Barbro. 
Medelålders och o attraktiv, en av dem som får nöja sig med 
att låna andras män. Försmådd och olyckligt kär, han oroar 
sig rentav för vad hon kan "ta sig till". Försmådd av Gustav: 
det är något som jag inte avundas någon, det är något jag utan 
svårighet känner medlidande med. 

Nej, jag vet inte om det är mest synd om honom eller om 
henne. Mig är det inte synd om. 

Den mest påtagliga känslan i mitt förvirrade inre är impulsen 
att förföra honom omedelbart på fläcken, som en manifestation 
av vår samhörighet, att det är vi som. Men det vore en för enkel 
lösning, att falla i varandras armar i allmän känslosamhet. En 
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skenlösning: vårt förhållande kan ändå inte fortsätta med att 
han med jämna mellanrum går och bedrar mig för att väcka 
mitt begär. 

Han får gå hem till sig i kväll, jag är trött och vill bara sova 
nu. 

- Men du förlåter mig? frågar han, traditionellt och ina
dekvat. 

- Jag kan inte se att jag har något att förlåta. Jo, att du inte 
talade om det meddetsamma - det förlåter jag för den här 
gången, om det inte händer igen. 

- Om inte det händer igen, jaha. Om jag bedrar dig igen 
då? 

- Kommer du att göra det? 
- Det kan hända. Ja, antagligen. Om jag träffar någon jag 

tycker bättre om så. 
- Du kommer väl att kompensera dig förstår jag, tillägger 

han. 
- Det kan hända. Om jag träffar någon jag tycker om. 
- Frågan är bara, tillägger jag, vad det då blir kvar av vårt 

äktenskap. 
- Jag har haft känslan att det höll på att tunnas ut mer och 

mer i alla fall. 
- Jovisst. 
Tvärtom, borde jag säga. Jag för min del har den senaste tiden 

haft känslan att vi var alldeles oerhört gifta. Just för att vårt 
förhållande var så taskigt, just därför att det var så fantastiskt 
taskigt och ändå fortsatte - det tydde jag som att det måste 
vara något metafysiskt som förenar oss. Ett osynligt oslitbart 
band. "vi är födda för varandra". 

I själva verket är det förstas inget mer metafysiskt än Vanans 
Makt. 
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Jag somnar så snart han har gått men vaknar i gryningen 
utan att vara utsövd, ledsnare än jag somnade. 

Lättnaden känns mindre än besvikelsen. Och naturligtvis 
är det synd om mig. Kan det vara mer synd än om mig: Inte 
nog med att jag är bedragen, det är mitt fel också! 

Det verkar mer betydelsefullt än jag tyckte i första ögon
blicket — inte i sig självt, inte som händelse, men som symptom. 
Något är definitivt annorlunda nu. En ny epok. 

Återigen måste jag tänka på vår första tid tillsammans, på 
hans ögon när han såg på mig den där hösten: hans ögon upp
fyllda av mig. 

Det var onekligen besvärligt att vara föremål för en sådan 
kärlek. Nu slipper jag besväret. Han älskar mig väl fortfarande, 
men inte på det sättet, inte "obrottsligt", allt annat utplånande. 
Det är naturligt, vem påstår något annat, det betyder bara att 
han har slutat vara övernaturligt helgonlik och börjar kräva 
något för sig själv också. Och att vilja ha ett sexualliv är ju inte 
någon abnormitet. 

Jag önskar han kunde ha det med mig, det finns ingenting jag 
önskar mer. Men jag förstår inte hur jag någonsin skulle kunna 
räcka till för hans behov. Hur ska det då bli i fortsättningen? 
Kan man leva i polygami? Jag tvivlar på det, men det lär ju 
förekomma. Det lär ju finnas samhörigheter så starka att de 
överlever det också. "Vi får väl se", det är det enda utlåtande 
jag kan resonera mig fram till. 

Jag äter frukost, ringer Gustav och talar om att jag går till 
biblioteket (välsignade läsesal som har söndagsöppet). Gräver 
ner mig i gamla tidskriftsband, gräver mig djupt djupt ner i 
tidskriftsband från artonhundratalet, och Gustav far tillbaka 
till Visby utan att vi har träffats mer. 
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Men vilken makt kan vara större än vanans. Allt fortsätter som 
förut, jag jobbar med mina studier, Gustav med sina lektioner, 
och vårt umgänge är postalt. Han försäkrar i varje brev att han 
inte har bedragit mig "på sistone". Vad avser det - på de senaste 
två timmarna? Sen sist, förklarar han på förfrågan. Ja, det är 
ju en kärleksed värdig vårt nuvarande förhållande: Älskade, 
jag har inte bedragit dig sen sist. Jag svär dig evig trohet tills 
vidare. 

För enkelhetens skull, för att slippa tjata och fråga om saken 
i vartenda brev och telefonsamtal, föreslår han att vi svär var
andra evig trohet exempelvis till påsk. Det är bättre att du intet 
lovar, än att du gör ett löfte och icke infriar det. (Pred. 5:4), svarar 
jag. Men föralldel, låt gå för påsk. 

Då sänder han HV. 6:8: En enda är hon, min duva, min 
fromma, hon, sin moders endaste, hon, sinfostrarinnas utkorade. 
När jungfrur se henne, prisa de henne sätt, drottningar och bihus
trur höja hennes lov. 

Det är kallt, mycket kallt och mycket snö, och med ens 
längtar jag vilt efter våren. Efter att cykla. Jag vill cykla ut på 
Djurgården och åka upp i Kaknästornet och dricka kaffe med 
dig, skriver jag, cykla i vårblåst på smältvattenvåta vägar. 

Vad längtar du egentligen mest efter, frågar han. Varför ska 
det nödvändigt graderas? Men ska det nödvändigt, svarar jag, 
så längtar jag mest efter att cykla, därnäst efter dig, därnäst 
resten, våren och det hela. (Uppriktighet framför allt.) 

När kvicksilvret har fastnat på tio bär jag upp cykeln från 
källaren: en homeopatisk besvärjelse. Infödingar dansar regn
danser, jag önskar jag kunde en tödans. 
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Till påsk har temperaturen stigit till noll, men det kommer mer 
snö. Påskafton på Ön ser mer ut som julafton, nysnö ovanpå 
det som var förut, julkortsvita granar. Vi försöker gå en skogs
promenad men skaren bär inte, man sjunker ner till knäna. 
Återstår bara att hålla sig till den plogade vägen, och för övrigt 
stanna inom stugans fyra väggar. 

Den lilla gumman som bodde närmast är död och hennes 
hus lär vara till salu. Jag önskar jag hade pengar att köpa det. 
Därmed stärker jag Gustav i uppfattningen att det är hans 
landställe jag älskar och inte honom, och det hjälper inte att 
jag bedyrar att jag skulle älska honom mycket mer på trehundra 
meters håll. Jag försöker klargöra distinktionen att det inte är 
honom jag inte står ut med utan mig-tillsammans-med-honom, 
men det hjälper inte heller eftersom kontentan ändå är att jag 
inte står ut. 

Stugan är för trång. Och äktenskapet. Ett par dagar varar 
återföreningens glädje, sedan är allt vid det gamla. Det är inte 
bara hans ständiga prat om mat och tjat om samlag; allt han gör 
går mig på nerverna. Hans sätt att smälla igen dörren — varför 
kan han inte som andra människor skjuta igen den och stänga 
med hjälp av dörrhandtaget? - hans falska visslande medan 
han går nerför backen till brunnen, ljuden när han äter, hans 
klampande steg över brädgolvet. 

Det är onekligen ganska normala små ovanor, strängt taget 
en vitalitet som bara gör lite mer väsen av sig än jag är van vid 
hos mig själv. Jag kunde lika gärna säga att det som enerverar 
mig är att han går på golvet och att han andas: att han finns. 
Det är något som inte bara gäller Gustav, men det är bara 
Gustav som finns här. Så nära, så trångt inpå. 
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Vid lunchen sätter han på radion, jag tycker visserligen det 
är bra att slippa höra ät-ljud, men inte så att vad som helst är 
bättre. Inte högmässa. 

- Jag vill inte ha psalmer i soppan. 
- Du kan nog behöva ett Herrans ord du också. 
- Det är inte det jag har nåt emot, det är det där människo

gnället. 
Den där jämmerliga så kallade psalmsången. Hymner, det! 

Församlingen jublande över den uppståndne - det är det mest 
hämmade jubel jag har hört och jag tappar aptiten av det. 

Gustav gör ingen rörelse för att stänga av apparaten. Jag tar 
min sopptallrik och går ut och sätter mig i farstun. Den är 
oeldad och luktar råttgift. Då stänger han av, men när jag nu 
ändå sitter här och tjurar kan jag ju lika gärna sitta kvar. 

När jag återvänder till köket har han börjat diska, bara 
demonstration förstås, för det är min tur. Jag tar borste och 
balja ifrån honom: 

- Låt bli att spela martyr. 
- Vem är det som är martyr här? 
- Det är jag, och försök inte sno rollen! 
Vi skrattar och det lättar en stund. Han sätter sig i sovrum

met med en bok. När jag är färdig med disken tar jag på mig 
jackan och sticker in huvudet för att meddela att jag går ut en 
promenad. 

- Får inte jag följa med? 
Får och får. Han går väl var han vill. Frågan är fel ställd. 
Han är en klok människa, Gustav, mycket klok och intel

ligent. Men där går gränsen för hans fattningsförmåga: att man 
kan vilja vara ensam utan att ha argument för det. Att vissa 
frågor inte bör ställas därför att de inte kan besvaras. 

Han letar fram stövlarna som han har sparkat av sig någon-
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stans, stoppar kaminen full för att det inte ska slockna medan 
vi är ute. Vedkorgen blir tom och jag tar den för att hämta mer 
medan han far på sig ytterkläderna. 

I vedbon står cykeln med spindelväv över styrstången. Jag 
klappar den sorgset på sadeln. 

En kälke är vad man skulle ha i det här vädret, eller en spark, 
vägarna är som gjorda för det: plogade men inte sandade, lagom 
backiga och nästan trafikfria den här tiden. 

- En spark, säger jag anklagande när han kommer ut på 
trappan, varför finns här ingen spark? 

- Det står en i uthuset, fast jag vet inte om den går att 
använda. 

- Finns det en, och det har du aldrig sagt! 
- Jag tror den är trasig, men vi kan ju titta. 
Trasig är den, ryggstödet sitter löst och ena meden saknar 

orm att stå på, men visst går den att använda, Gustav surrar 
fast ryggpinnarna med snöre och när vi har slipat rosten av 
medarna fungerar den som den ska. 

De blankglänsande vägarna är precis så idealiska som jag 
trodde, vi susar iväg så att det viner om öronen, turas om att 
sitta och att sparka, fötterna minns hur man gör när man 
svänger en spark med medarna i nerförsbacke och det är en 
sällhet utan like - eller en sällhet bara lik cyklingens. 

Vi far runt på de små skogsvägarna i eftermiddagsskymning
en, skjuter på uppför backarna och viner nerfor, klarar kurvorna 
på en med ibland och välter i drivorna ibland, styret går sönder 
igen och snart börjar händerna minnas hur vantar med isklum
par i luddet känns. Sista uppförsbacken går vi båda bakom, han 
stoppar min närmaste hand i sin ficka för att värma den. 

- Är du glad igen nu? 
- Snäll menar du? Jo, nu är jag gladochsnäll. Jag skulle till 

257 



och med stå ut med om du började prata om att äta igen. 
- Och om jag börjar prata om att knulla igen? 
- Till och med det, suckar jag. Det är ju i alla fall sista 

kvällen. 
Annandagen måste Gustav resa tillbaka till sin skola, men 

jag som är en fri student kan stanna på landet och arbeta tills 
jag behöver gå på biblioteket. 

Jag följer honom till hållplatsen och vinkar av honom. Bus
sen försvinner bortom kröken, motorbrummandet dör bort 
och det blir tyst. Alldeles stilla. Jag går tillbaka genom skogen 
och det är så tyst att jag rycker till när ett snösjok dråsar ner 
från en grangren. Mina egna steg det enda som hörs - den sista 
människan i världen. 

Stugan lika tyst, dörren knarrar när jag skjuter upp den. 
Jag går runt ett varv och städar efter Gustav, hänger upp en 
jacka i farstun, plockar in disk i skåpet. Hans stortröja sätter 
jag på mig själv, den är som ett tält för mig och det är en lustig 
känsla att ha någon annans kläder på sig, plagg som man är 
mycket van att se någon annan i - en säregen biandupplevelse 
av identitetsförväxling och omfamning. 

Förklädd till Gustav, eller med hans tröjärmar om mig, brer 
jag ut mina anteckningar på bordet i rummet. Finner att jag 
inte tycker om att sitta och stirra i väggen när jag arbetar, 
reser mig och flyttar fram bordet till fönstret så att jag får 
skogsutsikt. 

Underligt att vara ensam här, rumstera om som om det vore 
mitt, sitta här i fönstret och se ut över ägorna. 

Jag känner mig som någon som Strindberg hittat på. Den 
leda kvinnan som tränger sig in och äter ut allt mänskligt liv 
omkring sig tills hon tronar i ensamt majestät—Äsch, det är 
väl inte förbjudet att trivas med ensamheten heller. 
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Gör jag det då? 
Ja, lite väl tyst är det förstås. Lite i tystaste laget. 
Utomhus kändes det inte så egendomligt - det är värre här

inne. Faktum är att det är en smula kusligt. Jag trodde inte jag 
led av mörkrädsla, speciellt inte i fullt dagsljus, men jag vet inte 
vad det annars ska kallas. Jag är inte rädd för något särskilt, inte 
för råttor eller varg eller våldtäktsmän, bara rädd. 

Dumheter, jag ska ju arbeta. Jag läser igenom mina anteck
ningar och försöker få igång tankeverksamheten, men det är 
stört omöjligt i en sådan öronbedövande tystnad, en sådan 
påträngande ostördhet som oavlåtligt pockar på uppmärksam
het. 

Brinner det i spisen? Förresten är det dags för a little 
something, jag sätter på tevatten. Möblerar om i köket och 
flyttar fram bordet till fönstret, jag vill ha sjöutsikt när jag äter. 
Veden börjar ta slut igen, det ger mig ärende ut till vedbon, 
vilket i sin tur ger mig anledning att skotta snö. 

Inte för att det är nödvändigt, vi har pulsat oss dit förut, 
men jag letar fram skoveln och skottar en ordentlig, bred gång. 
Sedan bär jag ved. Lass efter lass. Jag bär in ved tillräckligt för 
att räcka till sommaren. 

Det tar så lång tid att det faktiskt blir dags för a little 
something i köket igen. Rummet med skrivbordet beträder 
jag bara för att se efter att det brinner ordentligt i kaminen, 
sedan raskt tillbaka ut till matbordet. 

Där upptäcker jag radion och med den räddningen: en 
mänsklig stämma! Det bästa visar sig vara att ta in en utländsk 
station, en lugn röst som pratar på ett språk jag inte begriper 
ett ord av, det är det bästa att arbeta till. 

Fast när jag prövar vad det är på P i fastnar jag där: det som 
pågår är nämligen ett utomordentligt bildande populärveten-
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skapligt program, ett föredrag om folklig övertro och "ljud 
i naturen". Man får höra gastar och mylingar. Utmärkt: så 
känner man igen dem sedan. 

Jag ringer till Visby för att meddela Gustav hur en myling 
låter, men där är ingen som svarar i telefon. 

När mörkret väl faller blir det mindre kusligt, då mörkräd
slan blir mindre absurd. Jag måste ut till dass och skjuter upp 
den knarrande ytterdörren fastän jag egentligen inte alls vågar, 
men väl ute känns det fortfarande bättre: natten stor och öppen 
omkring mig. 

Radion får stå på genom kvällsandakt och nyheter och sjö
rapport. Jag kryper ner mellan de kyliga lakanen, den andra 
sängen är tom och här finns inget som kan störa nattron. 

Det som prasslar är bara bränderna som faller samman till 
glöd i kaminen. 
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Allting skalforbli som det er, mensånnvilmanikkehadet, og 
det kan jo noen hverfå eksem av.- 0nsket om å ha henne lig
ger som en beigebryter utenfor en havn, og hatet mot henne er 
brenningen som under en storm forseker å knuse belgebryteren 
- altså et indre slagsmål som strengt tätt bare angår personen 
selv ogsom burde utkjempes under oppsiktav en nervelaege. 

"Skilsmisse" i Felicias bryllup. 
Okay, jag går till en nervläkare. Studentkåren har en psy

kolog som det är nästan gratis hos, jag beställer tid och det 
är betydligt kortare kö än hos gynekologen. Att gå dit känns 
ungefär som att gå till en sådan undersökning, fast med själen. 
Det är med andra ord något som jag inte skulle underkasta mig 
annat än därför att jag är beredd till vad som helst om det kan 
rädda mitt äktenskap med Gustav. 

Jag söker vård. Så jag erkänner alltså att jag är galen? Nåja, 
det kan man väl vara även om man inte direkt klättrar på 
väggarna. Något är det som är fel, och av allt att döma är det i 
mig felet sitter. Att det inte är något kroppsligt som jag borde 
gå till gynekologen med kan jag också räkna ut, även om det 
förefaller så: det förefaller alldeles som om jag har växt igen, så 
ont gör det när han vill in i mig. Men sånt beror väl på att det 
är något som har gått i baklås i själen, och så vitt jag förstår är 
själsdoktorer till för att dyrka upp folk som har gått i baklås. 

Fast när jag sitter i väntrummet till läkarmottagningen på 
Körsbärsvägen känner jag mig förstås alldeles rasande klok och 
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frisk. Inte vet jag vad jag ska säga till psykologen. "Jag är inte 
kat på min pojkvän", finns det mediciner för sånt? 

Det är ju löjligt. Att folk både vill och inte vill vara gifta 
med den de är gifta med, det måste vara det normalaste av 
allt, själva normalfallet. Och medicinen kan man läsa om varje 
dag i Expressen: ett litet glas konjak till kaffet, mer behövs inte 
försäkrar Inge och Sten. Det har vi ju för övrigt upptäckt på 
egen hand, det är bara det att Gustav aldrig får i mig den där 
konjaken för att jag blir så arg när det visar sig att han har varit 
en sån beräknande usling och köpt hem. 

Och vad kan psykologen säga? Det skulle inte förvåna mig, 
tanker jag i väntrummet, om han tror att jag har undermed
vetna samvetskval för att vi lever i synd och antyder att jag i 
själva verket helst av allt vill gifta mig - att jag inbillar mig 
motsatsen kan ju alltid förklaras som en sån där listig inver-
tering av önskningarna som det undermedvetna gör. I så fall 
kommer jag att anklaga honom för maskopi med Gustav och 
bli klassad som paranoid. 

Det är just det där med äktenskapliga rättigheter som jag inte 
står ut med. Att Gustav över huvud taget skulle ha någon rätt 
till mig - juridisk, moralisk, de facto- eller sedvanerätt - det 
är det som ger mig eksem. 

Jag vill ha honom, visst vill jag, jag vill bara inte att han ska 
ha mig. Jag kan inte unna honom mig (annat än efter ett litet 
glas konjak då jag unnar alla människor allt gott i världen), och 
hur ska man kunna "ge sig" i oginhet? Om det är normalfallet, 
då skulle jag vilja veta vad folk i allmänhet har för patentlösning 
för att stå ut med det. 

Och om psykologen ber mig berätta vad jag drömmer? Mina 
drömmar är så rättframma så dem skulle jag rodna att återge. 
Jag har aldrig förstått mig på Freuds patienter som drömmer 
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en massa konstiga saker och inte begriper att det är sexual-
symboler. När jag drömmer om samlag så drömmer jag om 
samlag. Och det är trevliga drömmar! Ska jag fråga psykologen 
om det kan vara en ormsymbol när jag drömmer om fallosar, 
avslöjande förträngd ormskräck? 

Jag minns en mardröm som jag faktiskt haft flera gånger, 
fast det är länge sedan nu, det var före Gustavs tid. Jag drömde 
att jag var på väg att gifta mig, stort kyrkbröllop och fullt 
med publik, prästen väntar vid altaret och det är bara att tåga 
in. Och jag, bruden i vitt, gömmer mig i ett hörn överfallen 
av panik: jag vill inte, jag har ångrat mig! Det är för sent, 
det skulle bli skandal om jag inte gick in nu, släkten stimmar 
upprört omkring mig och jag trycker mig in i ett hörn och 
gråter paniskt. 

Detaljerna kunde variera något, men det var alltid samma 
kyrka, den där hemma där jag konfirmerades och där alla 
barndomsbekanta som har blivit borgerliga nog att gifta sig 
gifter sig. Till det som alltid var likadant hörde också att någon 
brudgum egentligen inte fanns med, ingen specificerad menar 
jag, jag visste inte när jag vaknade vem det var jag hade varit på 
väg att gifta mig med. Det centrala var altaret och att jag inte 
ville dit, och ångesten av samma slag som i missa-tåget-dröm
men: det är för sent för sent för sent. 

Jaha. Det behöver jag min själ ingen psykolog för att tolka. 
Jag får ändra den lite till det mångtydigare om han ber mig 

berätta drömmar, så att det blir något åt honom att göra. 
Efter tjugo minuters väntan blir det min tur. Psykologen är 

en hon och har inte vit rock, hon ser ut som en kontorstant i 
dräktkjol och hårknut. 

Jag förklarar mitt ärende: att jag har tappat lusten och vill 
veta om det finns något annat att göra åt det än att alkoholisera 
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sig. Hon ber mig inte berätta drömmar, men hon frågar om 
min barndom. Jahaja, det var så klart. 

Jag berättar om min barndom, och eftersom jag inte kan 
redovisa några förbjudna böjelser för min far och inte minns 
mig ha sett några hästar para sig och alltid har vetat att små 
barn inte kommer med storken, tycks hon inte ha något att 
säga, hon säger bara att det räcker for i dag och ger mig en lapp 
med en ny tid om en vecka. 

Solen gassar, smältvattnet porlar i Körsbärsvägens backe. Jag 
hukar på trottoaren, viker en liten båt av min papperslapp och 
låter den segla nerför rännstenen tills den strandar vid kloaken 
(hommage å Freud). 

Hur kan man vara så dum så man tror att en främmande 
människa ska kunna säga något om en som man inte vet bättre 
själv? Att terapeutiska samtal kräver lång tid är ju givet, men 
om det tar tjugofyra år innan hon känner mig så bra som jag 
gör nu så kan jag använda min tid bättre. Dit går jag inte igen, 
inte förrän de får plocka ner mig från väggarna. 

Jag cyklar hem för att ringa till Gustav och berätta det hela 
som en god historia, fnissar på förhand åt dess skrattknipande 
poänger. Men den goda historien får Gustav aldrig höra. När 
jag kommer hem ligger ett brev från Visby på tamburgolvet, ett 
brev som meddelar att han har inlett ett nytt förhållande. 

Inget har förändrats i mina känslor för dig, skriver han, och 
citerar på nytt Höga Visan 6:8, men nu även med vers 7 - han 
tänkte inte på det sist, påstår han, men där ser man vådan av 
att rycka ut lösa bibelställen, de måste alltid läsas i sitt sam
manhang. Och här är alltså sammanhanget: 

Sextio öro drottningarna och åttio bihustrurna, och tårnorna 
en otalig skara. Men en enda år hon, min duva... 

Åttio? Nej, bara en bihustru tills vidare, men en som han 
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tänker fortsätta med. Den här gången var det trevligt, framgår 
det. 

Jag sitter i min soffa och läser det korta brevet och vet inte 
vad jag nu ska svara. Jag känner mig bara så trött som om jag 
aldrig skulle orka resa mig, aldrig kunna lyfta ett finger mer. 

En skådespelerska som han har träffat där nere. Tidigare 
fotomodell, därefter skådespelerska vid Riksteatern. 

Alla mina nedärvda och förvärvade fördomar stormar mig 
till hjälp för att visualisera henne. Fotomodell: elegant, utma
nande och världsvan. Skådespelerska: exhibitionistisk, nyckfull 
och liderlig. Och vid Riksteatern: halvdålig förstås, en andra 
klassens aktris som turnerar i landsorten -

Hur kan han? 
Fegt av honom att skriva, tänker jag, att inte våga säga mig 

det. I detsamma ringer telefonen. 
Jaha, han undrar om brevet har nått mig, och vad jag säger 

om det. 
- Skrivelsen är mottagen och diarieförd. För dagen har vi 

ingen kommentar. 
- Ingen kommentar alls? Har du inte någonting att säga 

mig? 
- Du får avvakta nästa kommuniké. 
- Är du ledsen? 
- Ledsen, varför det? Det förstår du väl att jag är den första 

att applådera dina erövringar i provinsen, jag ska sätta upp en 
karta på väggen och markera med knappnålar — 

- Martina, ropar han, jag älskar dig, det är dig jag älskar! 
- Vad har jag för glädje av det? 
- Ska jag göra slut med Eva? 
Eva. Hon heter Eva, fattades bara det. 
- Nejmen varför det, om ni har så trevligt. Inget besvär för 
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min skull. Ska du inte hellre gifta dig med henne. 
- Hon är gift. 
- På riktigt? 
- Lagvigd i varje fall. Hennes man bor i Stockholm, eller nån 

förort var det nu var, hon reser hem över helgerna så vi brukar 
åka med samma båt. 

Det förstummar mig. En gift kvinna - har han ingen moral 
alls längre? 

- Och det är ju dig jag vill ha. Vill du ha mig? Ska vi gifta 
oss? 

- Inte för det, säger jag. Inte ska vi gifta oss för att du bedrar 
mig när vi inte har gjort det förut. 

Sedan tröttnar jag på jargongen och säger ingenting mer, 
vägrar säga någonting alls. Han får vänta, jag skriver när jag 
har hämtat mig, är allt jag säger. 

Att få något arbete gjort ger jag upp, tar cykeln och åker över 
till Cilla som råkar vara hemma. Inte för att prata om detta, 
inte än, måste först bestämma vad jag tänker om det. 

Sextio äro drottningarna och åttio bihustrurna, och tärnorna 
en otalig skara. 

- Har du nån sprit hemma, frågar jag, men Cilla har bara 
hallonsaft. Så vi dricker hallonsaft och läser Aftonbladet och 
pratar om hennes TV-jobb som hon vantrivs med, och strängt 
taget kan man ju inte påstå att världen är mycket annorlunda 
än den var nyss. 

Cilla bjuder mig på middag, sedan cyklar jag hem och sover. 
Drömmer om min avhandling, får en idé till systematisering av 
materialet som förefaller mig genial, men när jag vaknar finner 
jag att det är samma idé som jag redan arbetar efter. 

Jag drar stolen intill skrivbordet och huven av skrivmaskinen 
för att börja min deklaration. Läser hans brev en gång till. 
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"Käraste", börjar det. (Relativ superlativ numera? Inte den 
absoluta: mycket kära, utan relativt åttio bihustrur och otaliga 
tärnor mest kära?) "Nu har det hänt igen..." 

Jag tar det som utgångspunkt: 
Vada hänt igen, det här har aldrig hänt förr. Det är nytt ur 

alla synpunkter, i varje fall för mig. 

a) Förra gången var det något som var avslutat och som du 
inte berättade förrän efteråt, och otroheten tedde sig 
mindre skakande än oärligheten. Den här gången hade 
du ju förvarnat mig om att det kunde inträffa, och det är 
bara påbörjat. Förvånad har jag alltså ingen anledning 
att vara, men långt mer skakad. 

b) Förra gången var det något som du beskrev som en taskig 
upplevelse och jag tyckte uppriktigt synd om både henne 
och dig. Den här gången kan jag om jag förstått dig rätt 
odelat ägna mig åt att tycka synd om mig själv. 

c) Den gången fanns ett moment av lättnad i min reaktion, 
eftersom det är komplexalstrande att vara gift med ett 
helgon och det var som att komma på mer jämställd fot 
med dig. Nu är balansen rubbad igen, men åt andra hål
let, nu börjar jag på allvar känna mig som den kränkta 
hustrun med aspiration på martyrvärdighet. 

d) Då krävdes inga åtgärder från min sida eftersom saken var 
passé. Som det är nu kan jag inte bara stillatigande åse 
utvecklingen. Jag inventerar mina handlingsalternativ: 

(i) Antag att jag ställer ultimatum: henne eller mig. Det leder 
sannolikt till att du säger att du väljer mig men fortsätter 
att så din vildhavre i hemlighet. Den sämsta lösning jag 
kan tänka mig. 

(ii) Om jag säger okay, gör vad du vill bara du talar om det, 
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har jag alltså att se fram emot en kedja av rapporter av det 
här slaget, fragmentariska redogörelser där jag själv får 
komplettera vad du av hänsynsfullhet utelämnar. Det är 
möjligt att man vänjer sig med tiden och blir avtrubbad, 
men är en sådan avtrubbning eftersträvansvärd? 

(iii) Att öva emotionell utpressning mot dig brukar inte 
vara svårt, jag skulle kunna spela på dina känslor ge
nom att tala om vårt förflutna och dina simmiga ögon 
en novembereftermiddag på Drottninggatan, jag skulle 
kunna citera dina egna gamla brev eller i tankarna leda 
dig runt på Ön och erinra om sälla stunder (minns du 
den gången vi lekte Härifrån till evigheten på stranden?) 
etc; detta skulle troligen resultera i att du kom skenande 
drypande av sentimentalitet, vilket skulle äckla mig. 

Jag skruvar papperet ur maskinen, tänder en pipa och börjar 

på ny sida: 

(iv) Jag skulle kunna mobilisera de atavistiska moralföreställ
ningar som ligger och skrumpnar på botten av min själ 
och ropa att jag inte vill se dig för mina ögon mer. Men 
det vill jag ju. (Jag har förresten ett nytt utkast klart som 
du måste läsa.) 

(v) Det du helst skulle se vore förstås en personlighetsför
vandling hos mig av sådan art att jag räckte till för dina 
sexuella behov. Jag vet bara inte hur den skulle kommas 
åstad. Att förställa mig och låtsas road av det som inte 
roar mig, det är över min förmåga. 

(vi) För att jag ska slippa den förödmjukande rollen av bedra
gen hustru kunde vi temporärt nedlägga vårt förhållande 
och återuppta det i pauserna mellan dina amourer. Men 
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det tycks ju inte som om det kommer att bli några nämn
värda pauser, nu när du har fått blodad tand. 

(vii) Återstår då bara att återställa jämvikten genom att 
göra likadant, jag får sätta igång och så min vildhavre 
jag också. Det skulle lindra för stunden, men i längden 
måste det bli ett underligt förhållande när man står och 
vickar i sina vågskålar med hjälp av andra. 
Har du något bättre att föreslå? 

Jag avstår från bibelord och slutar med Almqvist i stället: Skall 
jag nödvändigt bedragas? och bedraga? 

Och så säger dom att kvinnor är oförmögna till logik och 
bara reagerar känslomässigt, tänker jag när jag stoppar ner 
skrivelsen i kuvertet. Funderar på att ta en kopia och deponera 
i KB:s handskriftssamling till vetenskapligt belägg mot tesen. 
Men det måste kanske bli historiskt först. 

* 

Det är lördag men Gustav kommer inte hem förrän nästa helg. 
Jag tittar på skrivmaskinen, har verkligen mest av allt lust att 
sätta mig och arbeta, alldeles ovanligt lite lust att gå ut och 
förföra någon. Men det här kan ju inte få fortsätta. Skall jag 
nödvändigt bedragas så. 

Jag sätter mig och bläddrar igenom min telefonbok. Förargar 
mig över att detta kommer så olägligt: jag kan verkligen inte 
komma på någon som jag har lust att träffa. Men det måste väl 
finnas någon som man skulle kunna gå på bio med åtminstone? 
Torsten - uteslutet. Aron - det är visst dags att jag skaffar mig 
en ny telefonbok och rensar ut gamla inaktuella älskare: det är 
många år sedan Aron fanns på den adressen. Undrar flyktigt 
var han finns nu, om han lever, medan jag bläddrar vidare. 
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Per-Erik? Rolig är han inte, men karl som karl. Honom bryr 
jag mig i varje fall tillräckligt lite om för att kunna ta risken 
att misslyckas. 

Okvinnlig nog att vara rakt på sak är jag inte, jag gör mig 
ärende om en stencil jag behöver från institutionen och vänder 
mig till honom i hans egenskap av amanuens. Visserligen måste 
jag ringa till hans bostad eftersom det är lördag, men han måste 
ju ha någon chans att uppfatta det som icke-tjänsteärende. 

Per-Erik svarar och låter glatt överraskad över att det är 
jag, han lovar att skicka stencilen på måndag och letar efter 
en penna för att anteckna det. Medan han letar utvecklas en 
konversation som fortsätter även sedan han har hittat den. Om 
studierna och lärarna. Om vädret och våren. Om musiken i 
bakgrunden, jag frågar vad det är, han berättar att det är en 
platta med Fria Pro som han just har köpt och föreslår mig att 
komma och lyssna på den på närmare håll. 

Det här går för fort. 
- Var är det du bor egentligen? frågar jag kringgående. 
- Jerum, på Lidingövägen. 
- Vischan, säger jag, det är för långt att åka för en platta. 
Han gruffar att så där är det alltid, det är ingen konst att ta 

en buss dit ut men alla tycker det låter så avlägset. Men det är 
klart, medger han sedan vi bytt ytterligare några synpunkter 
på bostadslägens olika fördelar: 

- Där du bor finns det ju fler biografer förstås. Tänk om jag 
skulle lura med dig på bio? 

Jag fnissar ett glädjelöst fniss och gratulerar mig till att både 
ha fått en karl att gå på bio med och ha fått honom att tro att 
det var hans idé. (överväger möjligheten att han i sin ände 
gratulerar sig till att ha fått mig att tro att han tror att det var 
hans idé, men avfärdar den: Per-Erik kan inte outsmart mig.) 
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Sedan får jag arbetsro ett par timmar tills det är dags att 
gå. Vi möts utanför Grand och ser Pasolinis Svinstian, sedan 
går vi på puben mittemot och Per-Erik förklarar för mig vad 
filmen betydde. Om det hade varit Gustav skulle jag bara ha 
gjort my ape imitation som kommentar till den. Varför är det 
inte Gustav? Och vad är det för mening med att gå ut med 
andra om man bara sitter och önskar att det var sin man man 
var ute med? 

Vi fortsätter konversationen om institutionen och lärarna 
och intrigspelet mellan radikala och konservativa falanger, jag 
försöker vara spirituell men det verkar bortkastat, han svarar 
som om han uppfattade bokstavligt sådant som jag menat iro
niskt och argumenterar mot åsikter som jag aldrig framfört. Jag 
nickar och ger honom rätt. Det känns som, vad ska jag hitta på, 
som att göra solkatter i en grusväg, något som inte reflekterar, 
som bara inte tänder. Eller som att spela pingpong med någon 
som tar lyra när man servar. Det är föralldel bra att han inte 
sumpar bollen, men något spel blir det ju inte av det. 

Han har bil och skjutsar mig hem. Han kör knyckigt, ett litet 
ryck varje gång han växlar i korsningarna - det liknar hans lite 
kantiga och spända sätt att röra sig. Jag undrar om bilkörning 
alltid utgör en förlängning av människors plastik i övrigt. Jag 
undrar om man kan utläsa något om älskaregenskaper ur det. 
Jag undrar hur Gustav skulle köra om han körde bil. 

Per-Erik skjutsar mig till porten och drar åt handbromsen 
för att kyssa mig godnatt men slår inte av motorn för att följa 
med upp innan jag har föreslagit det, och jag föreslår det inte, 
för jag har bara lust att sova och kan inte inse varför jag inte 
skulle få göra det för att min man bedrar mig. 

- Det var en trevlig kväll, påstår han i alla fall. Jag ringer 
dig igen någon gång -
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- Nejvisstnej, erinrar han sig och ler, det var ju du som 
ringde. 

Uppför trappan funderar jag på om det skulle ha varit den 
slutliga triumfen för den kvinnliga listen, inseglet på framgång 
i den malätna gamla könsroll jag har draperat mig i, om han 
faktiskt hade mints det som att det var han som ringde. 

* 

Jag möter Gustav vid Centralen - nere på Vasagatan, inte vid 
bussen på Klarabergsviadukten för att inte behöva konfron
teras med Eva. Men här kommer han nu, direkt ur hennes 
armar. 

Under den fortsatta korrespondensen har jag klargjort att 
vårt förhållande får vara ett mariage blanc tills vidare, inte 
som utpressning utan för min egen skull: atavistiskt eller ej, 
det bär mig instinktivt för mycket emot att acceptera bigami. 
Beblandelse. Jag vill inte bli hopblandad med något som jag 
inte vet vad det är. 

Mild aprilkväll, en aning av dager ännu över hustaken i 
väster, vi går hemåt till fots. 

Han börjar omedelbart försäkra mig om sin kärlek igen, att 
det är mig han är gift med. Och att Eva är klar över det, hon 
vill inte göra mig rangen stridig. 

- Hon kallar sig min bihustru - det var faktiskt hon själv 
som hittade på det, jag hade inte sagt något om Höga Visan 
till henne. 

-Jaså. Sjunger hon mitt lov också? 
- Ditt lov? 
- Var det inte det dom hade till uppgift, bihustrurna. 
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- Ditt lov sjunger jag, jag gör aldrig annat. Det är det vi 
har gemensamt, Eva och jag: vår olyckliga kärlek till våra äkta 
hälfter. Hennes man är en knöl av den där sorten som du brukar 
påstå är så oemotståndlig. Jazzmusiker. 

- Bedrar han henne? 
- Oavbrutet. Han har någon brud som bor hos honom i 

veckorna när hon är i Visby. Eva älskar honom vansinnigt och 
gör sig så vacker hon kan varje gång hon ska resa hem. 

Jag slår upp duffelkapuschongen. 
- Det där orkar jag bara inte höra. Tro inte att jag ska ta 

intryck. 
- Nej, den sortens ansträngning tycker inte jag heller verkar 

vara något att stå efter i ett äktenskap. Hur som helst så dyrkar 
hon honom lika mycket som jag dig. Min fru är den enda som 
förstår mig, brukar jag säga. 

- Och så idkar ni lovsång i kör? Så otroligt läskigt. Kan du 
inte hålla mig utanför det där? 

- Hur skulle jag kunna det? 
Vi passerar Tegelbacken, vita båtar vid Stadshuskajen, ett 

glatt sällskap stiger i land från en Drottningsholmsutflykt. 
- Skådespelerska, säger jag. 
Det är en fråga. 
- Skolteater, preciserar han. 
- Skrev du inte att hon var vid Riksteatern. 
- Det var innan hon kom till Gotland, det här är nån sorts 

fri grupp söm har slagit sig ner där. De har varit på min skola 
också, fast jag missade föreställningen. 

Jaså, sån teater. Den operettkostymering jag i tanken ifört 
henne får falla - skolteater: något samhällstillvänt och ogla-
moröst... Låter åtminstone mer förtroget. 

- Hur blev ni bekanta? 
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- Hon var med och målade plakat till en demonstration. 
- Träffas ni ofta? 
Han tvekar: 
- Vill du ha detaljerna? 
- Det jag frågar vill jag veta, inget annat. 
- De turnerar ju och är borta periodvis, men nu senast har 

de spelat i stan. Så den här veckan har det väl blivit - ja, varje 
dag om jag tänker efter. 

- Och natt? 
- Hon bor så bra till, alldeles vid skolan faktiskt -
- Tack, tack, det räcker. 
Men jag kan inte låta bli att konkludera: 
- Så du bor hos henne i själva verket? 
- Hon har egen lägenhet, och jag kan ju inte ha flickor på 

rummet hos mig. 
- Bestickande. 
Vi tiger en bit. 
- Är du svartsjuk? frågar han plötsligt, som om det var en 

möjlighet som slog honom i detta nu. 
- Jag vet inte. Jag är förvirrad. Det är det att jag inte förstår 

mig på dig, jag tror dig väl när du säger att det är mig du vill 
ha och allt det där, men jag kan inte riktigt förstå vad du då 
ska med henne till. 

- Det är något helt annat bara. Det är inget du behöver 
vara avundsjuk på, eftersom det jag ger henne är något som 
du inte vill ha. 

- Du menar att det är i själva verket en ren avlastning som 
jag bör vara tacksam för? 

- Jag menar att förhållandet till Eva har aktiverat någon del 
av mig som inte användes förut, och som aldrig skulle ha kom
mit till användning tillsammans med dig. Det känns faktiskt 
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som en personlighetsförvandling, som om jag har bytt hårfärg 
eller vad du vill. Men det förändrar inte den jag är tillsammans 
med dig. 

- En ny del av din personlighet, säger jag mörkt, det är väl 
inget annat än dear old John Thomas det. 

- Han är en viktig del av min personlighet. Det är det där du 
inte fattar. Det är inte så konstigt om jag blir som en ny män
niska av att slippa gå omkring och känna mig otillfredsställd. 

- Gå omkring och släpa på en massa tillplattade hormoner, 
översätter han då jag ingenting säger. 

Jag tiger och mitt tigande driver honom att förtydliga - inte 
för att såra, det tror jag inte han har behov av, bara i ett desperat 
försök att göra sig förstådd: 

- Hon är en underbar älskarinna. 
Vi har hunnit en bit uppför Hantverkargatan, vi befinner 

oss mitt för biografen Rimondo när jag brister i gråt. Mitt för 
biografen Rimondo på Hantverkargatan, mitt bland fredag
kvällens utströmmande biobesökare står jag och bara gråter. 

Han slår armarna om mig, han gömmer mitt huvud vid sitt 
mockaklädda bröst och trycker min näsa mot FNL-märket. 

- Jag trodde inte du brydde dig så mycket om det, mumlar 
han hjälplöst i mitt hår. 

- Jag försöker låta bli, snörvlar jag. 

Beslutet att inte ha något äktenskapligt umgänge med Gustav 
växer under en sömnlös natt till ett beslut att inte träffa ho
nom alls, som under en dags ordinär samvaro krymper till att 
det får vara som det är, och en natts äktenskapligt umgänge. 
Inget beslut, det är bara lika ogörligt som alltid att övergå till 
bara-vänner-status: vi äter middag i köket och dricker kaffe i 
soffan och allting är ju som vanligt och "beblandelse" verkar 
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som ett överspänt ord. Jag menade allvar med att tanken bär 
mig emot, men man kan ju låta bli att tänka på det. När vi 
är tillsammans verkar det där andra så avlägset och ovidkom
mande. Och efteråt känns det faktiskt bättre, allting mindre 
krampaktigt och dramatiskt. Kanske vänjer man sig. Kanske 
vänjer man sig verkligen vid allt. 

Han lägger avgörandet i mina händer: Vill du så ska jag inte 
träffa henne mer. Ansvaret för det vägrar jag att ta på mig, jag 
önskar att det aldrig hade hänt, men när det nu har hänt önskar 
jag inte att han ska göra slut på det "för min skull". A andra 
sidan är det välgörande att veta att jag har saken i mina händer, 
att det är på min generositet deras förhållande hänger. 

Det vore så mycket enklare om jag kunde övertyga mig om 
att han inte älskar mig längre. Men så enkelt är det inte. Han 
reser tillbaka till en ny arbetsvecka och firar sin återförening 
med Eva med middag på Gutekällaren men det finns ingen 
anledning att inte tro honom när han skriver att han saknar 
mig både kroppsligt och själsligt, att hans mellangärde och 
huvud förenas i längtan efter mig. 

Själv skriver jag ingenting, men jag skickar bibelcitat. Jag 
inleder en brevterror med "Syr 7:26", "Matt 5:32'... 

Jag bara citerar, inte ett ord säger jag om att han borde göra 
slut med Eva, jag bara sänder honom varje dag ett Skriftens 
ord att begrunda. Har jag någonsin haft den boken i ryggen 
så är det nu, jag kan slå upp den praktiskt taget var som helst 
och hitta användbara passager. 

Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne icke, men 
förtro dig ej åt en som har blivit försmådd av dig. (Syr 7:26) 
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Var och en som skiljer sig fr ån sin hustru för någon annan saks 
skull än otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås 
med henne. (Matt 5:32.) 

Sitt alls icke tillsammans med en gift kvinna, och håll inga 
dryckesgillen i sällskap med en sådan, på det att icke ditt hjärta 
må vända sig till henne och du i ditt blod fara ned i fördärvet. 
(Syr 9:9.) 

Hav icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt 
henne icke fånga dig med sina blickar. Ty för skökan måste du 
lämna din sista brödkaka, och den gifta kvinnan går på jakt 
efter ditt dyra liv. (Ords. 6:25-26.) 

Föraktar man icke tjuven som stjäl för att mätta sitt begär, 
när han hungrar?— Så är ock den utan förstånd som förför 
en annans hustru; ja, en självspilling är den som sådant gör. 
(A a 6:30, 32.) 

Drick vatten ur din egen brunn, det vatten som rinner ur 
din egen källa. Icke vill du att dina flöden skola strömma 
ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen?—Din brunn må 
vara välsignad, och av din ungdoms hustru må du hämta 
din glädje. - Icke skall du hava din lust i en främmande 
kvinna? Icke skall du sluta din nästas hustru i din famn? 
(Ords. 5:15 ff.) 

Jag säger ingenting, jag bara citerar. Ett dagligt bibelord ska 
han ha i sin brevlåda. Om han nu går hem för att hämta pos
ten. 
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Det beror antagligen mindre på Skriftens auktoritet än på en 
naturlig utveckling att Gustav efter ytterligare en vecka plöts
ligt grips av ruelse. Skriver att han har kommit till insikt om 
att han nog är en fruktansvärt monogam natur i själva verket. 
Att han nog inte är så kär i Eva som han trodde först. Men nu 
har hon ju blivit kär i honom och beroende av honom: "Vad ska 
jag göra, kan du inte ge mig ett råd, du som är så klok?" 

Undertecknat "Maken". Inlett "K. hustru!" 
Jag skrattar ett skratt såsom av pinglande små silverklockor, 

som det står i romanerna. 
Ringer till Visby för att låta honom höra det. 
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19 

Dagarna är sig lika, kylan sitter i, det enda som ger en känsla av 
tidens gång är papperstravarnas växande på skrivbordet. När 
jag jobbar hemma ser jag nästan aldrig en människa. Gör mig 
ärende till KB ibland bara för att gå ner i Sumlen och hälsa på 
någon bekant, så pass att jag får konstatera att jag fortfarande 
kan tala svenska. 

Det som oftast får mig utomhus är olika sorters demonstra
tioner, det har blivit en sysselsättning som faktiskt kan ta all ens 
lediga tid i anspråk. För utvisade zigenare, mot regionplanen, 
alltid är det något på gång. Framför allt är det förstås Vietnam. 
Det är ett evinnerligt rännande till amerikanska ambassaden 
nu för tiden, knappt har man hunnit hem så ska man dit igen. 
USA har vid det här laget gjort bort sig så att det börjar bli 
allmänt uppenbart, men vad hjälper det så länge de inte själva 
inser att det är bort sig de gör. 

Så tågar man alltså till Strandvägen för att få dem att fatta 
det, gång på gång på gång. Det är i och för sig en föga påkos
tande form av politisk verksamhet, ska man ändå ut och gå kan 
man ju lika gärna göra det under några manande appeller. Som 
insats är det väl ändå bättre än inget, och jag dämpar åtmins
tone mitt dåliga samvete över min flanörattityd till tillvaron 
med att flanera på led bakom banderoller och bli avprickad av 
dem som står i gathörnen och räknar. 

Att skandera slagord har jag hittills aldrig lyckats förmå mig 
till, men när det nu är dags igen, bara ett par dagar efter första 
maj, då är det plötsligt inte fråga om att förmå sig längre utan 
faktiskt ett tvingande behov, jag finner mig stå och skrika USA 
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UT UR KAMBODJA med tiotusen andra mot ambassadens 
blundande fasad, befäst av ett våldsamt polisuppbåd. 

Maktlöst känns det, men vad är naturligare när man är 
maktlös än att skrika. 

* 

Denna helg kommer Gustav hem med en ny bekännelse: Han 
har fatt en skamlig sjukdom. 

Då pinglar jag inga små silverklockor, är det klockklang 
i mitt skratt så är det bångande dånande malm: Det är det 
roligaste jag har hört i hela mitt liv! Synden straffar sig! 

Jag skrattar värre än Gustav när min gynekolog hade sagt 
att jag vore en hormonell begåvning, jag skrattar mig alldeles 
matt. 

Själv är han skakad av de små broschyrerna om VS som 
han fick på mottagningen i Visby, små larmröda broschyrer 
om symptom och åtgärder. Doktorn trodde visserligen inte att 
det här var något veneriskt i värsta mening, men han är i lag 
förbjuden könsumgänge tills proverna är analyserade. Så nu är 
det bara att bånga i klockorna när han gör närmanden: Kom 
mig icke vid! Tro inte att jag tänker låta mig besmittas av min 
mans älskarinnas mans lösaktiga förbindelser! 

Även om han inte förmår dela min munterhet, kan han inte 
heller låta bli att berätta också den ytterligare tragikomiska 
poängen att han i väntrummet på polikliniken stötte ihop med 
två av sina elever. 

- Tror du det undergrävde din lärarauktoritet eller satte dig 
i respekt hos dem? 

- Svårt att veta, ungefär lika svårt som att veta vad dina 
tänkte när de kom på dig med att vara ute och lifta. De här såg 
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faktiskt mest ut som om de ville gömma sig de också. 
- Sånt händer i de bästa familjer, fnittrar jag. Det händer i 

de bästa familjer att synden straffar sig. 
- Syndens lön är döden, mumlar Gustav och läser om hjärn

uppmjukning i syfilis. 
Jag klappar honom, känner mig som Den stora modern och 

berättar vad doktorerna brukar säga om bakteriefloror och 
smekmånadsfenomen. 

Det är med ovanligt lätt hjärta jag följer honom till Centralen 
på söndagkvällen. Vad inte Skriften kunde uträtta måste väl 
ändå Svea rikes lag förmå. 

Men ut till bussen går jag som vanligt inte med, där väntar 
Eva. 

- Varför vill du inte träffa henne? Hon är trevlig, försäkrar 
han. 

Jag tror honom, jag hyser ingen aggression mot henne längre 
och jag tror visst att hon är trevlig när Gustav säger det. 

- Vill hon träffas? 
-Javisst, hon vill så gärna veta att du inte tycker illa om 

henne. Och så är hon ju nyfiken på dig. 
- Efter allt du har berättat förstås? Jaja, vi får se. 
I längden blir det väl oundvikligt. Vi får se om det blir någon 

längd, hans Visbyvistelse är ju snart slut. 

* 

Jag uppsöker professorn, min handledare, på hans mottag
ningstid för att tala om vad jag håller på med; tänkte att han 
kanske undrade. N 

Tycker mig skönja en glimt av igenkännande i hans ögon, 
men det är väl bara inbillning. 
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Han godkänner allt jag säger, utan invändningar, och utan 
instämmande, ungefar som om han menar att ska det där vara 
något att syssla med, jaja, tycker ni det så, det lägger jag mig 
inte i. 

En timme har jag fått köa för att komma in, fyra minuter är 
jag inne i hans tjänsterum, tre telefonsamtal avbryter oss under 
den tiden. När jag kommer ut står sex andra och väntar fastän 
mottagningstiden är slut. 

Egentligen har jag tjuvstartat med avhandlingen och är inte 
formellt berättigad till någon handledning ännu, eftersom man 
enligt kursplanen ska göra undan huvuddelen av litteraturläs
ningen först. Men jag vill först veta om jag kan skriva, annars 
är det ju ingen mening med att börja läsa kurser. 

Mitt första kapitelförsök befinner sig i slutstadiet, det vill 
säga det stadium då jag klipper och klistrar: eftersom jag har 
upptäckt att om jag disponerar om alltihop och tar resone
manget baklänges istället skulle det kunna fungera som inled
ningskapitel. Det innebär papper utbredda över alla plana ytor 
och en tung limdoft över lokalen, med andra ord det stadium 
då man inte kan bära med sig arbetet ut i Kronobergsparken. 

Men våren är i det stadium då björkarna håller på att slå ut. 
Från mitt fönster ser jag ingenting, bara en husfasad mittemot, 
jag måste springa nerför trappan och runt knuten för att se 
björkar. Jag springer nerför trappan och runt knuten varannan 
timme och ser hur långt de har kommit. Upp igen och klipper 
och klistrar. 

Sedan ska jag ta itu med läskursen, som är portabel. 

över Kristi Himmelsfärd har Gustav ledigt och vi tar första 
lägenhet till ön . Isen är borta, blåsippor listar sig upp genom 
markens bruna eklövstäcke. Gustav är friskförklarad, det var 
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inget allvarligt, och i solen är det så varmt att vi vågar ligga med 
varandra ute på marken - det ger alltid en extra dimension åt 
akten: man känner sig så ett med naturen. Ett med ön , med 
eklöven och blåsippoma, och med varandra som en del av den 
stora helheten. 

Hans föräldrar kommer ut på lördagen. Gustav och jag bor 
i strandstugan den natten också och det passerar utan kom
mentar. På fjärde året som ofbrlovade blir vi accepterade som 
vi är, de har tydligen resignerat. 

Men jag har också resignerat. Vi kan lika gärna förlova oss. 
När vi ändå inte kan skiljas. 

Trots att han alltså har träffat den perfekta älskarinnan, som 
dessutom är en trevlig person, och som kanske vore beredd att 
överge sin hopplösa passion till äkta man om Gustav så önskade 
— trots det är det mig han vill ha: det är något övernaturligt 
med en sådan kärlek, man måste kapitulera för den. 

Eller kanske är det ändå för att hon har varit ett hot som jag 
känner ett nytt behov av att slå honom i gyllne bojor? 

För att jag inte står ut med perspektivet att inte längre ha en 
ö att komma till i islossningens och blåsippornas tid? 

I kvällningen tar vi cyklarna och letar oss fram på en liten 
stig längs stranden, sitter på ett näs i solnedgången och talar om 
förlovning. Ska det göras så måste det vara maximalt omärkligt 
och smärtfritt, utan släktspektakel. Jag skissar en strategi: 

- Vi bjuder ut min familj till midsommar, när din också är 
här. Då kommer alla att tro att det är dags för eklatering—Nu! 
Äntligen! kommer dom att säga till varandra allihop. Och så 
blir det ingenting av med det, vi bjuder på midsommarmiddag 
bara, och så vinkar vi av dem dan därpå och kan fröjdas åt 
deras långa näsor. 

- Jaha? säger Gustav. Ska jag också stå där med lång näsa? 
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- Nej vänta nu, jag är inte färdig än: Sedan växlar vi bojor i 
all enkelhet en vanlig veckodag direkt efteråt. Då kan dom ju 
inte ge sig till att sätta igång och fira släktorgier igen när dom 
just har haft en! Så har vi lurat dem på släktorgien, och blivit 
gängade i alla fall. 

- Elakt, säger han eftertänksamt, elakt på gränsen till det 
perfida. Och varför inte förrän till midsommar förresten, varför 
inte pingst? 

- Pingst, det är ju om en vecka! 
Han skrattar: 
- Det är just det, det är ditt sätt att skjuta datum framfor dig 

som en barnvagn, med minst en månads säkerhetsmarginal, som 
gör att vi aldrig kommer därhän. Förresten är det märkvärdigt 
att ditt intresse för legalisering bara vaknar den här årstiden. Är 
jag attraktivare i maj? Eller är det ö n som är det? 

- Jag har svårt att skilja mina känslor för er åt, medger jag. 
Det är möjligt att det bara är det att vintern har varit alltför lång 
och sommarn här är något som jag inte vill gå miste om. 

- Skulle du inte kunna älska en man utan ö? 
- Jag vet faktiskt inte. Så det är väl bättre att vänta och se 

om känslorna står sig. November är nog en bättre månad för 
förlovningar, mer realistisk. 

- Sunda vätskor menar du, i stället för stigande sav och 
sånt? 

- Apropå det, jag har glömt att berätta att Harriet har flyttat 
från sin man. 

- Redan? Det var ju ett sånt där resignationsparti som var så 
hållbart, vill jag minnas att du sa när det ingicks. 

- Det var tydligen inte det. Det var nog desperation snarare 
än resignation, och det är inte alls hållbart. Det gäller att för
tvivla på rätt sätt. 
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- Ja, en desperado vill jag inte bli gift med, säger han och 
reser sig. Och vårkänslor eller ej så fryser vi häcken av oss om 
vi sitter längre på den här stenen. 

* 

Gustav tjatar om att sammanföra mig med Eva, och jag måste 
medge att den här strutsattityden är ovärdig: när hon nu finns 
är det ju ingen mening med att låtsas att hon inte gör det. För 
övrigt är jag naturligtvis lika nyfiken på henne som hon på 
mig. En av terminens sista fredagar går jag och möter dem på 
Centralen. 

Det föresvävar mig först att efter förmåga förbättra mitt utse
ende — bästa manchesterkostymen och elegant håruppsättning 
- sedan beslutar jag att tvärtom demonstrera hur obetydlig jag 
ser ut (jag som är älskad av Gustav): somliga behöver inte klä 
sig uppseendeväckande, somliga har själ. Jag går alltså precis 
som jag är, i jeans och tröja och håret hängande, knyter till och 
med scarfen lantligt under hakan i stället för på det chicare 
sättet i nacken. 

De har tagit järnvägen från Nynäshamn den här gången. 
Tåget är redan på väg in när jag har hittat fram till rätt perrong, 
jag stannar vid en bänk med ryggstöd att hålla sig i. 

Gustav ser jag på långt håll, lätt att urskilja eftersom han är 
så lång. Bredvid honom alltså kvinnan som är Eva. Hon får syn 
på mig i samma ögonblick - känner igen mig från fotografierna 
han har visat? - och gör en ansats att försvinna i folkströmmen, 
men han stannar och säger något till henne. De fortsätter fram 
till mig och han presenterar oss fastän det ju inte behövs: 

- Eva — Martina. 
Vi ler mot varandra. 
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Vi står på järnvägsperrongen och ler mot varandra och det 
är något särdeles underligt detta, som om det inte alls var 
underligt, det är det som är underligt. Att le och i detta leende 
försöka lägga in - ja, allt vi vet om varandra, att vi vet det och 
ber varandra om förlåtelse och no hard feelings - att i ett enda 
litet perrongleende försöka lägga in en trovärdig dementi av 
vad hela samhället, hela jävla världen väntar att vi ska känna 
för varandra: den bedragna och älskarinnan. 

Så barnslig hon ser ut! Mycket mindre än jag hade tänkt 
mig, lite rundhyllt och flicksöt snarare än mannekängmässig 
- inte på långa vägar så märkvärdig som jag föreställde mig. 
Iförd en ordinär ljusgrön poplinkappa. Och när hon öppnar 
munnen talar hon dialekt, det har Gustav aldrig nämnt, hon 
talar någon sorts norrländska, och gudhjälpe men det stärker 
min överlägsenhetskänsla. (Man kan ju inte vara fördomsfri i 
alla avseenden.) 

Det hon säger är något om tågtiderna, hon ska vidare med 
pendeltåget till Sollentuna som går om tjugo minuter. Vi går 
in i hallen, Eva hänsynsfullt för sig själv en bit framför oss. 
Han bär ännu hennes väska i handen och jag får en påträng
ande känsla av att ha tagit hennes plats. Nästa vecka är det 
meningen att jag ska vara med på studentfirandet i Gustavs 
skola och jag hade tänkt passa på att förse mig med en tid
tabell, han nickar när jag säger det, det är bra, vi går före ut 
till Evas tåg. 

Det är ingen kö vid luckan, jag får turlistan omedelbart, tar 
vägen om kiosken och köper en kvällstidning. När jag kommer 
ut på perrong 2 ser jag bara Eva där - dröjer på steget en sekund 
men det är för sent att vända. Att konfronteras med henne 
ensam är mer pinsamt, men när det nu är som det är så är det 
bara att gå det till mötes. 
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— Gustav tyckte att du dröjde, säger hon, han gick in för att 
titta efter dig. 

"Gustav" säger hon. Bara det att hon använder hans namn. 
Jag gör det själv strax därpå, och det känns som en otillbörlig
het, "Gustavs rum" i Visby säger jag något om, och det känns 
som en opassande intimitet att vi nämner hans namn. 

Om bostäder konverserar vi nämligen, hon berättar vilken 
bra våning hon har fått hyra i Visby och upprepar ett erbju
dande som hon tidigare framfört via honom, att vi kan bo i 
den när jag kommer dit; själv ska hon vara ute på turné de 
dagarna. 

— Det är inte så centralt, men du kan låna min cykel, till
lägger hon, och kolen glöder på mitt huvud. (Allt mitt är ditt, 
bara ta du.) 

— Det kan ju vara intressant att se lite av Gotland, konver
serar jag, annars är väl den där skolfesten inte något att stå 
efter egentligen. 

— Gustav vill så gärna visa upp dig. 
— Jaså, jo det vill han förstås. 
Där kommer han tillbaka nu, vi står tysta tills han hunnit 

fram till oss. En stunds småprat, sedan kommer pendeltåget 
in och Eva vinkar adjö. 

Gustav och jag går ut på Vasagatan. 
— Varför såg du så förvånad ut när du fick se oss, frågar han 

— du visste ju att hon skulle vara med? 
— Såg jag förvånad ut? Det var omedveten förställning i så 

fall, reflexmässig förställning på grund av förvirring. Jag har 
inte så stor vana vid situationen, om du ursäktar. Nejdå, det 
var för att få se henne som jag kom hit. 

-Nå? 
— Nå själv, frågar jag, vad sa hon om mig? (För det kan jag ju 
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räkna ut att de talade om mig de minuter jag var borta.) 
- Att du verkade så liten och vek, och att hon kände sig 

skuldmedveten. 
- Gjorde hon? Jaså, ja, detsamma i så fall. Detsamma det

samma. 
Jag kände mig skuldmedveten över vad jag hade tänkt innan 

jag gick, fanigheter om klädsel, självhävdelsebehov. Jag kände 
mig i konfrontationen som den starkare, inte minst tack vare 
det helt konkreta förhållandet att det var hon som lämnade av 
och jag som övertog honom — jag skulle mindre gärna ha mött 
dem på väg till Visby. 

Jag skulle inte ha velat vara i hennes ställe - och därför skäms 

jag-
- Varför har du inte talat om att hon är lantis förresten? 
- Har jag inte? 
- Du har framställt henne som en dam av värld, en demi

monde är vad jag har tänkt mig, en aktris typ femme fatale. 
Och så talar hon norrbottniska! 

- Västerbottniska. Det är väl vackert? 
- Visst, det låter så mjukt. 
- Men inte fatalt menar du? 
- Kanske det med, men på ett annat sätt i så fall. 
Vi promenerar genom Gamla stan hem till Gustav, de små 

källarrestaurangernas öppna dörrar släpper ut säreget konti
nentala dofter i den ljumma natten. 

Svartsjuk? Det står med ens alldeles klart för mig att det är 
på honom jag är svartsjuk, inte på henne. Gustav känner jag ju, 
Gustav "har" jag, men hans upplevelse av henne har jag inte del 
i och det är det jag skulle vilja ha - jag skulle vilja ha henne. 

Hur då ha? Uppsluka. Som trollet i sagan som vill äta upp 
den lilla prinsessan, med hull och hår. Jag inser att föreställ-
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ningen om mig som trollet i sammanhanget måste vara svår
förklarlig för utomstående, det är en känsla som egentligen är 
oöversättlig. 

- Vad tänker du? frågar han. 
- Jag undrar om jag skulle kunna bli homosexuell, säger jag 

(inte för att det är ens en approximation till översättning, mest 
för att skärra honom lite). 

Han tvärstannar mycket riktigt, stirrar på mig och spelar 
ohöljd fasa: 

- Nehej, jag tror inte jag ska sammanföra dig med Eva fler 
gånger! 

* 

Gustavs gymnasieelever tar sin så kallade studentexamen och 
bjuder lärarna med fruar och män på middag i Stadshotellets 
festvåning. Jag är med för att de ska få titta på mig, och det 
gör de. 

En fnittrig flicka anförtror mig att hon aldrig begrep ett 
ord av filosofin som han undervisade i. En kortklippt gosse 
berättar att han förstod att Lindgren var en sån där FNL-are 
så fort han fick se honom — inte så svårt att gissa tycker jag, när 
han bär FNL-märke. 

Jag är chockerad av nutidsungdomen. Nog för att folk var 
fulla på studentskivorna på min tid också, men inte överlag 
redan när de anlände till dem. Här raglar de in till förrätten. 

Vid bordet konverserar jag läraren som har varit Gustavs 
handledare, han är sympatisk, men sedan blir det dans och 
allmän upplösning. Flera lärare tror att jag är elev och gör 
skamliga förslag (graduerade elever betraktas tydligen som 
lovligt byte), till slut ser jag ingen annan råd än att gå och 
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sätta mig hand i hand med Gustav för att demonstrera att det 
är som fru jag är här. Lärarkandidatfru, vilken roll. 

Gustav super inte, han blir bara ledsen när han blir full, och 
det är ju inget nöje. Själv blir jag efter den första salongsberu-
sade snällheten bara sömnig, det är inte heller något nöje. 

När vi har tröttnat på stimmet och elmusiken försvinner vi 
utan avskedsceremonier och cyklar hem till Evas våning. 

Vi kan inte bo i Gustavs hyresrum, hotell är dyrt och tråkigt, 
så varför skulle vi inte bo hos Eva. Ja varför inte? Jag har en 
förnimmelse av att det borde finnas några goda skäl emot det, 
att det fanns några men att jag har glömt bort dem - hur som 
helst: Eva har föreslagit det, Gustav tycker det är praktiskt, 
och här bor vi, här ligger vi i Evas säng, en utmärkt bekväm 
moderiktig kvadratsäng. 

Beblandelse? Var det någon som sa något om beblandelse? 
Det kan väl inte ha varit jag? 

Våningen är en tvåa i ett modernt hus som ligger en bit 
utanför Österport och inte är mer gotländskt än vad som helst. 
Den är hyrd delvis möblerad och berättar inte mycket om 
henne. Några affischer från teaterföreställningar på väggarna, 
en orientalisk dansmask. Ingen bokhylla? Inga böcker alls? En 
liten trave på fönsterbrädet bara; hon har väl fler där hon bor på 
riktigt. Jersilds Grisjakten känner jag igen på håll, och en Tito 
Colliander, den är det Gustav som har lånat henne förstås. 

Och där: ett rollfoto, Eva i aktion. Jo, hon kan visst vara 
vacker om hon vill. Vet inte vad det är hon spelar, men märk
värdig ser hon ut, motsvarar bättre än i verkligheten de mytiska 
dimensioner hon hade antagit i min föreställning. 

Gustav somnar mot vanan före mig, jag ligger ännu en stund 
och vädrar i det främmande rummet. Här alltså. I det här 
huset. I den här sängen. 
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Ett par röda sandaler ligger på golvet under en stol. Dam-
sandaletter med höga korkklackar. 

Mina egna står i tamburen, mina platta rundnosiga pojksan-
daler. Jag har gått i sådana ända sedan jag var barn eftersom 
det är det bekvämaste som finns att gå i. 

Måste man bli stor? Måste man bli dam? 

Morgonen är disig och regnet hänger i luften, men vi tar cyk
larna för att se på stan. Den är onekligen en sevärdhet med sina 
kullerstensgator och låga gamla hus, och ruiner med pittoreska 
restauranger i och trädgårdar med blommande äppelträd och 
syren - det är nästan bra att det är gråväder, med solsken över 
det hela skulle det bli för idylltjockt. Gustav förevisar det också 
en smula förstrött, exotismen har gått av det för honom och 
han är glad att få flytta hem, till hösten söker han tjänst i 
Stockholm. 

När det börjar regna drar vi oss inomhus, ligger på sängen 
och läser. Jag stannar tills Eva återkommer för att Gustav säger 
att hon blir ledsen annars. Vid tretiden stannar en taxi utanför, 
Eva ringer på sin dörr, jag går och öppnar och Gustav hojtar 
välkommen ur kökets matångor. 

Och så kan vi alltså mer utförligt hänge oss åt no hard 
feelings. Hon berättar om turnén, fyra dagar ute på olika skolor, 
olika sorters publiker, olika sorters ungar präglade av olika 
sorters lärare. På några platser hade man tvekat att ta emot 
föreställningen som i pressen påståtts vänstervriden, där var 
publiken påtagligt nyfiknare; det förbjudnas lockelse måtte 
vara enorm. 

- Helst skulle man spela i hemlighet, finner hon, i skumma 
källare på oannonserade tider. Då skulle det antagligen komma 
fler ungar än det gör nu på obligatorisk lektionstid. 
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De berättar mer om staden, om såna där politiska fobier 
som drabbar både teatergrupper och avvikande lärare. Gustav 
undrar om det står i hans papper att han har bedrivit politisk 
propaganda i undervisningen, det gör det säkert tror Eva. 

Hon är vänster men vettig: en till. Av äkta genuin arbetar
familj dessutom; Gustav, född småborgare liksom jag, döljer 
inte att det har bidragit till att fascinera honom. Och trevlig 
är hon ju, som utlovat. Vänlig på ett stillsamt sätt - rar heter 
det visst. Hon dukar fram koppar medan jag packar ihop mina 
övernattningsprylar och så dricker vi kaffe också innan de båda 
följer mig till hamnen. Det är inte svårare att prata med henne 
än med vem som helst som man just har lärt känna, hon är som 
vem som helst och alltsammans är onaturligt naturligt. 
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2 0 

Det regnar. Juni brukar vara den finaste månaden på ön , men 
i år håller visst inga gamla regler. Grönskan blir grå genom 
regnfiltret. 

Gustav har gått ut för att hämta mera ved, jag hör honom 
vissla borta vid uthuset. Falskt, men inte falskare än att jag 
urskiljer melodin och vet texten: 

Så får jag lov, min markisinna 
kom låt oss dansa här en menuett 
Om inte brasorna vill brinna 

Jår vi ta eld på aaaannatsätt 
Etttu, etttu... 

Gustavs vedhämtarvisa. Om ett ögonblick kommer han att 
öppna dörren med armbågen och drämma igen den bakom sig 
med foten (händerna upptagna av bördan - varför använder 
han inte den utmärkta korgen som jag presentade honom förra 
födelsedagen) och med ett brak vräka hela famnen i vedlåren 
(varför staplar han inte lite ordentligt, då skulle den rymma 
mycket mer). 

Jag läser morgontidningen från i går, frågar utan att se upp 
ur den när han kommer in: 

— Hurdan är en bra älskarinna? En som alltid är villig förstås, 
men mer? Vad är det för annat som är bra? 

- Du menar vad har Eva som inte du har? 
— Till exempel, ja. 
- Det är inte så lätt att beskriva. Men lite företagsamhet kan 
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man väl säga. Lite improvisation, sånt där som att hon kan bita 
mig i örat när vi sitter på bussen, eller så. Sånt gör aldrig du. 

- Nej, vad ska det vara bra för? 
- Pröva, föreslår han. 
- Vet du vad, det var av rent vetenskapligt intresse jag tog upp 

ämnet, inte för att få lära mig några konster av dina frillor. 
- Konster, det är inga konster. Det är tvärtom det att hon är 

spontan, hon gör det hon känner för. 
- Det gör väl jag med. Som när jag känner för att höra på 

Obs medan du ligger med mig för att ta vara på tiden - kan du 
inte flytta radion till nattduksbordet apropå det? 

Han skakar på huvudet: 
- Gör dig inte dummare än du är. 
- Föralldel. Den dan jag känner för det ska jag smaka på dina 

öron. Men spontan blir jag aldrig, och är det något som är värre 
än brist på spontanitet så tycker jag det är spelad spontanitet. 

Han tiger, kanske är det ett medgivande. Eller bara som 
han tänker efter. 

- En annan sak med Eva är att det är så roligt att laga mat 
åt henne. Hon njuter verkligen av god mat. 

Det kan jag inte bemöta. Jag har förstås aldrig bestått Gus
tavs matlagning med det beröm den förtjänar, eller över huvud 
taget så där gått upp i vad han har serverat. Men jag kan väl inte 
hjälpa att jag inte är intresserad av mat - vore jag det skulle jag 
ha lärt mig att handskas med den själv. Jag är bara inte den där 
sorten som tycker att mat och samlag är det mest fascinerande 
som finns och som ser kulinariska och erotiska dimensioner 
i både det ena och det andra, det här Luftburen-modet med 
kärleksmåltider på hustak som har blivit en landsplåga - jag 
tycker om att ha var sak på sin plats, skridskorna i isskåpet och 
maten på bordet och erotiken i sängen, och att det inte är så 
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mycket att väsnas om. Den sorten är jag, och det tänker jag 
inte fa komplex för. 

Man far väl vara glad så länge han inte träffar på en kvinna 
som lagar mat själv så han upptäcker hur trevligt det år. 

* 

Punktligt inför varje terminsskifte är existensångesten över 
mig. En vacker morgon står den vid sängen igen och väser: 
Vad gör vi med vårt liv? 

Att det tar minst fyra år att skriva en avhandling är inte 
mycket att slänga i käften på den. Jag har dragit mig till minnes 
att en yrkesvägledare någon gång sa något om bibliotek och 
tillgriper det bara för att få tyst på den: "Alltid kan jag väl få 
någon tjänst på någon sorts bibliotek någon gång." Jag tror inte 
mer än jämnt på det, men det far tills vidare duga att dressera 
existensångesten med - inte bli av med den förstås, men hålla 
den på mattan. Vad gör vi... börjar den när jag vaknar, och jag 
svarar hastigt: Äsch, alltid kan jag väl jobba på nåt bibliotek 
så småningom. 

Jag tror inte mer på det än att det ideligen faller mig ur min
net och jag gång på gång måste leta rätt på det - vad var det nu, 
var det inte något... jovisst, bibliotek, nåt på nåt bibliotek! 

Det är givetvis inget svar på frågan vad vi gör med vårt liv, 
men det är åtminstone ett till ångestdressyr hjälpligt fungerande 
svar på vad jag gör i framtiden. Frågan vad vi bör göra med vårt 
liv har jag misströstat om att få besvarad. Jag vet inte hur jag 
skulle bära mig åt för att mista mitt liv för att bevara det. 

För sommaren har jag försett mig med ett transportabelt 
arbete, språkgranskning av en historieavhandling i engelsk 
översättning. Inget nöje, men huvudsaken är att det kan trans-

295 



porteras med till ö n och handläggas i en klippskreva. 
Gustav vill ut och segla, jag säger ingenting vare sig om att 

följa med eller om att hålla honom kvar. Den morgon han hade 
planerat att ge sig av är det skyfall, sjörapporten ställer ingen 
ljusning i utsikt och han uppskjuter färden. 

Vi blir inne hela dagen, jag tar på mig regnrocken bara 
för att gå en vända till brevlådan, den är tom. Jag vädrar och 
snusar i skogen men det luktar ingenting, hela naturen verkar 
urvattnad. 

Det skymmer, han har tänt fotogenlampan därinne och 
fönstret lyser så inbjudande när jag återvänder: en liten fyr-' 
kant av gult ljus mellan de mörka träden. Inne i rummet står 
tobaksdimman kompakt, jag slår upp fönstret på vid gavel. 
Gustav drar på sig stortröjan. 

- Det stinker, förtydligar jag. 
- Jag kan röka din tobak om du tycker den stinker min

dre. 
I brist på argument bara blänger jag. 
- Vad tjurar du för? 
- Jag tjurar inte. 
- Du bits ju bara man tittar på dig. 
- Jag har ont i magen. 
- Var det något olämpligt i middan? 
- Nejdå, det är bara naturens underbara ordning, hånar 

jag-
- Då är det i alla fall inte mitt fel då? 
- Det är helt och hållet ditt fel, kom hit och lägg lite varma 

händer på den, det är det minsta du kan göra. 
Gustav kommer gärna och lägger händer på min mage, han 

är införstådd med att när kvinnor ska behöva stå ut med att 
ha menstruation så är det inte för mycket begärt att män ska 
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stå ut med kvinnor som har det och åtminstone bidra med 
handpåläggning. 

- Det är mitt fel allting, det vet jag ju, men bortsett från det 
är det väl inte speciellt mitt fel att du har ont i magen? 

- Naturligtvis, eftersom du är man. 
- Jag kanske har fördel av orättvisan, men det är ju inte jag 

som har hittat på det? 
- Det är för att du är man som jag är här, om du inte vore 

det skulle du inte bo här i en liten stuga med mig. Eftersom 
du är man är jag här och eftersom jag är kvinna har jag ont i 
magen, alltså är det ditt fel att jag är här och har ont i magen. 
Följer det inte kanske? 

Han lägger pannan i veck. 
- Om p så q, och om r så s... och om icke-p eller icke-r... 
- Så icke-q, nu p, alltså q och s: det är ditt fel, det är ju det 

jag säger. Förresten är du ju alldeles kall om händerna, jag vill 
ha en varmvattenflaska i stället. 

Han brer en filt över mig och lutar sitt huvud mot min vär
kande mage, det är inte så bra som en varmvattenflaska men 
alltid något. 

- Mina händer blir kalla när du ber mig lägga dem på dig 
for att jag blir nervös för att jag älskar dig så mycket att jag så 
gärna vill värma dig att jag blir alldeles kall. 

- Det är naturens underbara ordning, suckar jag. 

Mot efternatten upphör regnet att smattra mot taket, jag vak
nar av att han håller på att packa. 

- Nu får du vara i fred några dar. 
Jag grymtar i kudden för att ange att det är uppfattat. 
- Är du kvar här tills jag kommer tillbaka? 
Jag grymtar igen men inser att det kräver precisering och 
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häver mig med en kraftansträngning upp ur sängvärmen. 
- Jo, det är jag nog. Det här jobbet kommer att ta tid, och 

jag kan lika gärna göra det här. Men du kan väl ringa. 
- Om jag kommer till någon telefon ja. Det är besvärligt att 

gå in i hamnar när man inte har någon gast. 
Han bär ner sina kassar till båten, jag tittar på medan han 

sätter segel och styr ut. Vinkar från bryggan och känner mig 
som sjömanshustrun på en muralmålning. 

Fast bara så länge jag står på bryggan. Åter i stugan känner 
jag bara hur skönt det är att vara ensam. Jo, och samvetsgnaget 
förstås, som är oskiljaktigt från den känslan: dess skugga, dess 
baksida. Man ska inte tycka om att vara ensam, det är fult. 
Särskilt när det inte är hemma hos sig man är utan man sit
ter som en Strindbergsmegära i hus som har tömts på sina 
rättmätiga invånare. 

Jag bär med mig mitt manus ner till stranden, sitter i en skreva 
och läser och kvider: den här texten går aldrig att få ordning 
på, jag får nöja mig med att rätta rena fel, svenskan kommer 
att skina igenom ändå. 

Fjärden dånar som en motorväg, ty nu har svenska folket 
semester. "Som" förresten, det är en motorväg, båtarna ligger 
nästan i kö utefter leden. Rutorna skallrar i stugan, det är lika 
bullerstört som hemma i stan. Gustav måste få svårt att hitta 
lediga vikar till natthamn. 

Jag följer hans väg på sjökortet på väggen allt eftersom vykor
ten med Elliord Mattson-motiv droppar in. Kvällarna tillbringar 
jag i stora stugan där telefonen är. Jag sitter och övar på att säga 
Jag längtar efter dig. Vid det laget börjar det vara sant, jag har 
fått vara ifred med mitt samvetsgnag så många dagar att jag nu 
är fast besluten att bli en öm och välkomnande hustru. 
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Att tänka det är ingen konst, eller att skriva det, men att få 
det sagt - det ligger så konstigt i mun: "Jag längtar efter dig". 

På tisdagkvällen ringer det, men det är bara svärmor som 
undrar om Gustav har hörts av. Jag rapporterar när och var 
sista vyn var avsänd, och undrar i tysthet om hon också har 
sjökort att följa honom på; hon tycker inte om att han ger sig 
ut på långfärd ensam. 

Sedan ringer Gustav. 
- Kommer du hem nån gång? säger jag. 
- Jo, i morgon räknar jag med. Det är inte så långt kvar, 

tjugo distansminuter ungefär. 
- Vad betyder det, i tid? 
- Det beror alldeles på. Men till middan är jag hemma. 
- Okay, då ska den stå på bordet. 
Jag förbereder i tankarna välkomstmiddagen, sitter på 

verandatrappan på förmiddagen med block och penna och 
planerar vad jag ska handla i bon, öl och bröd och färsk fisk, 
och kanske en kakmix att sätta in i ugnen; någon gång, jo 
någon gång vart hundrade år ungefär, kan det faktiskt vara 
roligt att göra en middag. 

Först ska jag cykla och handla, och sen ta upp potatis i landet 
och hämta ved och vatten, och så plocka blommor, tänker jag, 
det är förstås inte mycket kvar av ängens fägring längre, mest 
såna där blå vaddomnuheter (midsommarblomster?) som inte 
står sig mer än en dag, men huvudsaken är att de står där när han 
kommer så han får känna sig välkommen. Och så ska jag vara så 
snäll så snäll och inte klaga alls över att ligga med honom. 

Ungefår så långt har jag hunnit i planeringen när ett sig
nalhorn tutar ute på vattnet, jag skuggar över ögonen och ser 
stjärnbåten göra ett slag utanför bryggan. Hinner lagom ner 
för att ta emot tampen han kastar. 
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- Redan? Jag trodde du skulle komma till middan. 
- Det trodde jag också, men vinden vände ju i natt så jag 

inte behövde kryssa. 

"Ju". Att vinden vände, det kunde förstås vem som helst 
märka som brydde sig om det. 

- Så där är det med seglare, opålitliga i alla väder. Säger att 
dom ska komma till middag och så kommer dom till lunch, 
innan man har hunnit handla eller nånting. 

- Jag sa väl inte när jag skulle komma. Jag sa att jag skulle 
vara hemma till middan, och det är jag ju. Om du inte vill ha 
mig här får jag väl stanna ombord. 

Jag räcker ut handen mot hans väskor och han langar i land 
dem en i sänder. När också han själv har klivit över på bryggan 
lyfter jag två kollin för att bära in dem. Han tar dem ifrån mig 
och ställer ner dem och omfamnar mig. 

I keep forgetting. 
Vi åstadkommer ett slags lunch på de rester som finns hemma, 

surmjölk och kall potatis att skiva på knäckebröd, sedan cyklar 
jag till affären medan han sover middag. Han sover fortfarande, 
matt av så mycket sjöluft, när jag återkommer; jag ställer in 
varorna i källaren och går ner till bryggan och badar. 

Hela dagen väntar jag på att han ska börja förföra mig och 
är beredd att vara så snäll så snäll, men det gör han inte, inte 
ens på kvällen, inte ens efter middagen på fisk och nyupptagen 
potatis. Han lägger sig på sängen med en pipa och i stället för 
att börja förföra mig börjar han klaga över att inte jag förför 
honom. 

- Var en man, ber jag. Det är nog bra att du står över könsrol
ler och lagar mat och låter mig hugga ved och allt det där, men 
måste du vara så blöt och sårbar för det? Det hjälper ju inte att 
jag bjuder till, vad jag än gör så blir du ledsen. 
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- Inte skulle jag bli ledsen om du förförde mig. Minns du 
den där påsken -

- Jag minns, avbryter jag (det är det värsta jag vet när han 
börjar med sentimentala minnen). Det var ett specialtillfälle. 
Du vet ju hur ospontan jag är. 

- Det är bara det att du inte är kåt på mig längre. 
Jag vet inget att svara. Fathers and teachers, I ponder: kan 

man vara kåt på sin man? Kan man vara attraherad, dragen till, 
när det inte finns något avstånd att dras över, inga hinder att 
forcera, när han är här? Hans kropp tycks mig lika välbekant 
som min egen, varken mer eller mindre spännande - hur ska 
jag kunna dras till den? 

Jag sätter mig bredvid honom på sängen, han lägger armarna 
om mig och jag låter träskorna falla. Hans solblekta sommar
långa hår vilar vackert över örngottet, jag tänker att jag skulle 
kunna bita i hans örsnibb, men det skulle ju inte undgå att 
framstå som ett imitationsförsök, och det kan han väl ändå 
inte vilja. 

Tafatt fumlar jag med livrem och blixtlås, tills han börjar 
skratta och hjälper till. 

- Där ser du hur lite det behövs - bara en vänlig gest och 
genast viftar man på svansen. 

Jag blundar och avundas honom hans kättja. Missunnar. 
Varför han när inte jag. 

- Säg något snällt nu, tigger han. Säg något vackert. 
Jag tänker. Älskling? det begagnar vi mest för att uttrycka 

kursiv irritation. Älskade, käraste? det känns så konstigt. 
- Gustav, viskar jag. Det är du. Det är väl vackert? 

* 
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Det regnar. 
Jag stirrar ut i det grå. Inte ett löv rör sig. 
Gustav sitter vid bordet och läser Spinoza, han är sur för att 

jag slet mig från morgonomfamningen. 
Jag har tröttnat på manusgranskning, vill ha något annat att 

läsa men de gamla veckotidningarna på dass har jag plöjt för 
flera år sedan. Återstår en BLM som han hade med från stan, 
jag har försökt med flera av artiklarna men blir bara arg för jag 
begriper dem inte, och det jag begriper blir jag ännu argare på, 
vad är det här för sätt att skriva om litteratur? Varför höjs dess 
skribenter ideligen till skyarna i Aftonbladet som jag annars 
brukar begripa? 

Jag har bett Gustav titta på BLM för att förklara om det är 
jag eller någon annan som inte är klok, men han har inte tid, 
han läser Spinoza. 

- Måste du sitta och snurra på den där hårtesten hela tiden, 
man blir nervös av att se dig. 

- Måste du sitta och tugga på nagelbanden, svarar han utan 
att se upp. 

Jag tar fingrarna ur munnen och suckar. 
-Jag är hungrig. 
- Vi åt ju nyss. 
- Nyss, det är tre timmar sen. 
- Inte är det mer än två. Du äter oss ur huset kära vän. 
- Gör jag! 
Hur kan han påstå något sånt när det faktiskt är han som 

äter så rent abnormt! 
- Hur var det igår då, vem var det som tog tre portioner 

när-
Jag avbryter mig när jag hör hur löjlig jag är, och tårarna 

fyller ögonen. Varför kan jag inte låta bli, varför låter jag mig 
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luras in i det om och om igen? 
Som lekkamrater, tänkte jag en gång i världen saligt om 

Gustav och mig. Som små barn som inte kan låta bli att retas 
i så fall, små djävlalika barn som inte kan lämnas åt sig själva 
utan att pina varandra i gråt. 

Tårarna rinner sakta och kittlar på hakspetsen. Jag stirrar 
ut genom fönstret. 

Det är kanske mest mitt fel, men i den mån det inte är mitt fel 
är det situationens. O detta själens armod på tu man hand. 

Jag stirrar ut genom fönstret och gråter tyst med ryggen åt 
rummet. Gustav läser Spinoza. 

* 

Jag har blivit en bättre människa sedan jag skildes, skriver 
Harriet i ett brev. 

Jag förstår hur hon menar. 
Jag skulle också vilja bli en bättre människa. 
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Jag sitter och läser en stencil från institutionen för nästa se
minarium när det ringer på dårren, sitter som vanligt i natt
rock och läser eftersom jag inte ser någon anledning att klä 
på mig de dagar jag i alla fall inte visar mig för människor. 
Kommer det någon brukar det bara vara Gustav. Men när jag 
öppnar är det inte Gustav som står där, det är en kille med 
stort mörklockigt hår och skägg; jag nyper reflexmässigt ihop 
den knapplösa rocken över barmen och avvaktar att han ska 
förklara sitt ärende. 

- Tjänare, jag råkade komma förbi, ska du med ut och 
fika? 

Det är på rösten jag känner igen honom, när jag hör rösten 
träder dragen fram bakom skägget: Aron. 

Skälver marken? Vacklar världen? Är det en symfoniorkester 
i bakgrunden som spelar Pathétique? Det som hörs i trappupp
gången är bara Hootenanny Singers inifrån grannens radio. 

- Kan jag väl. Ska sätta på mig nånting bara, kom in så 
länge. 

Jag darrar inte på stämman. Umgänget med Aron utvecklade 
tidigt hos mig ett mästerskap i att dölja invärtes jordskalv, och 
här är inte tid att fundera över om detta nu är ett jordskalv eller 
ej: eftersom han väljer att leka att vi sågs i förra veckan så väljer 
jag att leka med, det är enklast så länge. 

Han går rakt in genom tamburen utan att ta av sig jackan, 
slår sig ner i soffan och ser sig omkring. 

-Juste våning. 
Jag väntar på att han ska säga något mer, fråga något kanske, 
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men han tycks inte vilja utveckla synpunkten. 
- Ha en öl medan du väntar? 
Han skrattar, som för att markera att han visst kan leva 

fem minuter utan öl. Jag är inte säker på att jag har någon 
hemma, men lyckas hitta en pilsner som blev kvar när Gustav 
åt middag här sist. 

Medan jag klär mig i badrummet och Aron väntar i min soffa 
räknar jag. Fem år, är det fem år sedan? "Råkade komma förbi", 
han måste åtminstone ha slagit upp mig i katalogen. 

Jag löser upp råttsvansen och kammar ut håret och försöker 
få ordning på tankarna. 

Han vågade alltså söka upp mig, han litade på att jag inte 
skulle göra en scen och fråga vad han menar med att komma 
efter fem år utan ett livstecken, efter att ha trampat min kärlek 
under fötterna och let me down för fem år sedan. Han förutsät
ter att jag inte är räddare för jordbävningar än att jag släpper 
in honom. 

Naturligtvis är jag rädd, jag är totalmobiliserad, till tänderna 
väpnad med förbehåll. Jag känner ju inte denne Aron. Jag vet 
inte vem han är nu, om han är någon som kan göra en ruin 
av mig igen, om han fortfarande är min stora kärlek. Men jag 
vill gärna veta det. 

Jag går in i rummet och sätter mig mittemot honom. Han 
har slagit upp tidningen, bioannonserna, och vi utbyter åsikter 
om repertoaren. Filmerna sönderfaller dels i bra och dåliga, dels 
i sådana vi sett och sådana vi inte sett, och uppdelningen ger 
vid handen att det finns ett par eventuellt bra som är osedda 
av oss båda; längre tränger vi inte i ämnet. 

Det var mörkt i trappan, här i ljuset från fönstret upptäcker 
jag hur mycket silver det är i den judekrulliga kalufsen. Vid 
trettiofem? Kanske inget ovanligt. Jag uttalar inte iakttagelsen 
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högt, antar att han redan till leda har fått höra det där om de 
grå tinningarnas. Frisyren är hur som helst klädsam - på den 
tiden jag kände honom var han så kortklippt som man var på 
den tiden, och slätrakad. Men han klär i hår. 

Han reser sig och går fram till bokhyllan, står med ölflaskan i 
handen och läser med lutat huvud på bokryggarna. Den sorten, 
tänker jag, som går efter biblioteket. 

- Mest kurslitteratur, säger jag ursäktande. 
- Engelska? Tvåa, trea? 
- Forskarutbildning. ("Doktorandstudier" säger jag inte, det 

låter så märkvärdigt.) Sen vet jag inte. Jag vet lika lite som förr 
vad jag ska ägna mig åt. 

Nu slank det ur mig, ordet "förr", och jag beslutar att inte 
vara med om den här "råkade komma förbi"-leken längre. 

- Har du flyttat tillbaka till Sverige? 
- Det är nåt år sen. Vi bodde i Göteborg först, men nu har 

vi fktt låna en kvart i Älvsjö. 
"Vi"? 
-Vi? 
- Det kom med en tjej från England. 
"Kom med", som om hon var något som hade råkat fastna 

på honom. 
- Barn? 
Han vänder sig om och skrattar (åt min frågvishet eller åt 

att det är genant att erkänna det?): 
- Två. Men det ena förde hon i boet, det är bara den lilla 

som jag är medskyldig till. 
Om mina familjeförhållanden frågar han inte; att det bara 

är jag som bor här syns ju. 
- Det var för hennes skull vi flyttade upp, förklarar han, hon 

har fått ett knäck på British Institute. 
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Och han själv? Vad gör han? Jag vågar inte visa mig mer 
nyfiken, men han tillägger självmant: 

— Och då behövde hon ju en hemmaman. Och det fick ju 
bli jag då. 

Nu står världen i alla fall på näsan. Umwertung aller Werte: 
Aron hemmaman! 

Det grämer mig. Inte i och för sig—att han är gift är bra, det 
reducerar automatiskt den förödelse detta återknytande kan 
komma att vålla i mitt liv. Men att Gustav fick rätt! Gustav 
som när jag en gång berättade om mitt förflutna utlät sig att 
den där Aron snart skulle återfinnas i radhus med fru och 
barn — och jag försvarade honom fräsande: du vet inte vad 
du talar om! 

Radhus sa han inte om det var, och inte om de är gifta 
formellt, men det är ju detaljer: faktum är hur som helst att 
Aron är domesticerad. 

Vi går ut utan att ha beslutat vart, bara för att gå, följer 
Fleminggatan inåt stan. Jag går på Fleminggatan bredvid Aron, 
tänker jag; en känsla som om folk borde vända sig om efter en 
sådan syn. 

In mot centrum dras vi, över bron till Kungsgatan. Vid 
uteserveringen under tornet lyfter han handen till en fråge
gest, jag nickar, ja varför inte. Vi sätter oss vid bordet i hörnet 
mot trottoaren. Här bullrar trafiken inte värre än att man kan 
göra sig hörd i normal samtalston, och han återupptar abrupt 
konversationen: 

— Varför just engelska? 
Jag rycker på axlarna. 
— Jag började med nordisk forn. Och så tog jag en etta i 

folklivsforskning, det var förresten en mycket trevligare insti
tution. 
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- Det är väl det viktigaste när man väljer ämne, att där finns 
justa pipel? 

Jag ler åt hans språk: det känner jag igen. Det ironiska sättet 
att använda slang, gärna lite omodern sådan. Inte precis så 
att han talar med citationstecken, men något ditåt: så att det 
framgår att ordens innebörd är ungefärlig, han tycks föredra 
slangorden därför att de tydligare än normalprosa anger att de 
inte är exakta - har inbyggda citationstecken kan man säga. 
En gardering, något som han alltid var expert på. 

- Hade det bara gällt det så hade jag läst filosofi, men jag 
visste inte om jag hade huvud till det. 

Aron förvrider ansiktet i en grimas som antagligen uttrycker 
vad han anser om falsk blygsamhet, så jag skyndar att förtyd
liga: 

- Jag vill vara bäst på det jag gör. Jag hade aldrig kunnat bli 
stans bästa filosof. Men att skriva stans bästa avhandling om 
Edinburgh Review tror jag att jag kan åta mig. Rena högmodet, 
något annat har jag aldrig påstått. 

Vad han själv har sysslat med hela tiden vågar jag inte fråga 
om, det är ett så känsligt ämne det där med konst, ett så känsligt 
område att komma in på om det är så att det är misslyckanden 
han har bakom sig. Av det han berättar framgår bara att han 
kommit så långt som att medverka som regiassistent vid någon 
inspelning, men om han fortfarande sysslar med film förblir 
dunkelt. 

Jag frågar om gemensamma bekanta, mer eller mindre flyktiga 
kontakter från mer eller mindre underliga sammanhang, hade 
glömt dessa människor men kommer på fler och fler namn efter 
hand som vi pratar - kom Dick iväg till Australien nån gång? och 
Jessica, knarkade hon ihjäl sig eller? och hur gick det med Paul 
och Patty och vad var det han hette, den där tokiga dansken -
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Aron vet att berätta en del men känner inte till alla dem jag 
frågar efter, våra kretsar i London bara tangerade varandra. Det 
förflutna blir så påtagligt av detta samtal att när vi har uttömt 
ämnet och det blir en paus djärvs jag uttala vad jag naturligtvis 
hela tiden tänker på: 

- Att du sökte upp mig. Det skulle aldrig jag ha vågat. (Om 
jag hade varit du, menar jag, men så övertydlig behöver jag 
inte göra mig.) 

Han gör en äsch-grimas, och vill ha det till att det inte är 
det minsta märkvärdigt: 

- Jag har ju betraktat vårt fbrhållande som pågående hela 
tiden. 

Det finns ingenting jag hellre vill höra. Arons och mitt 
fbrhållande hör till de eviga, höjt över sådana jordiska ovä
sentligheter som huruvida man råkar träffas någon gång eller 
inte, meddela sig i skrift eller tal eller veta var i världen den 
andra finns. Jag vill så gärna sluka hans ord och drunkna i 
hans ögon, det finns ingenting jag hellre vill. Det är bara det 
att effekten av det sagda störs av en annan röst, en röst ur det 
förflutna, den är också Arons och den säger: Du har väl klart 
för dig att det inte "är" något mellan oss, vi träffas så här när 
vi båda har lust, men börja inte vänta dig att jag ska fungera 
som nån sorts boyfriend... 

En röst ur det förflutna en kväll på Ossington Street, en kväll 
då jag hade sökt upp honom på eget bevåg och mitt beroende 
av honom började bli alltför uppenbart — å Aron, du anar inte 
hur väl jag minns varje ord av din mun. 

Jag skulle gärna vilja ha glömt det, men eftersom jag inte har 
det kan jag inte undgå att märka att det han säger nu skorrar. 
Hans ord skorrar i själva verket så att öronen skrumpnar av 
genans. "Vårt fbrhållande har pågått hela tiden" — jaså, när 
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började det med det då, kunde man fråga, var det i detsamma 
som jag flyttade från London, eftersom det inte pågick så länge 
jag var där? 

Men jag ställer inte sådana frågor. Jag sneglar under lugg 
för att se om han menade att skämta, men han ser fullkomligt 
allvarlig ut och bara ser på mig med ögon som man kan dränka 
sig i. Kanske har han sämre minne och tror på sin egen historie
skrivning. Vad han än tänker om det så är i alla fall faktum det 
att han har sökt upp mig. Med risk för att det skulle bli pinsamt, 
han har funnit det värt att ta den risken, han har kommit ihåg 
att jag fanns och letat reda på mig, och vad han än tänker om 
det så är det en upprättelse. Jag är åtminstone inte någon som 
man glömmer bort hur som helst. Det är plåster på sår som 
visserligen redan var läkta, en upprättelse även om jag redan 
hade rest mig av egen kraft. 

Vi lämnar ämnet, börjar prata politik i stället. Det visar sig 
att det är en av de saker han har jobbat med i Göteborg, har 
hållit på med material till riksdagsvalet. 

— För vilket parti då? 
— Gissa, säger han torrt, som om det borde vara självklart. 
Jag har verkligen ingen aning, och vill inte göra bort mig 

genom att försöka med något dumt. 
— Du ser inte ut som en högerman. 
— Tack för det. 
— Men någon sorts extremist måste du ju vara. Kfml? Det 

är du väl för klok för iallafall? 
— Du far visst ompröva din uppfattning antingen om mig 

eller om Kfml. 
— Det är svårt att förknippa dig med någon som helst sorts 

samhällsengagemang, förr i världen var du ju symbolen för 
allt asocialt. 
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- Det är din privata symbolik, säger Aron avvisande. Jag 
har inte förändrats. 

Här blir jag osäker på historieskrivningen igen, det är möjligt 
att han har rätt, att det bara var jag som var så blind för sådant 
att jag inte såg det även om det fanns redan då. Men helt utan 
betydelse kan det ändå inte ha varit att året 1968 har inträffat 
i England som i Sverige. 

Servitrisen har för länge sedan dukat bort våra koppar, gäs
terna vid bordet intill har växlat och vårt samtal avstannat. Jag 
sneglar på klockan, tjugo i sju. Han följer min blick. 

- Säg något. 
Jag tänker tre sekunder och säger: 
- Jänken? 
Han skrattar och reser sig. 
- Right. 
Ännu är han vilsen i staden, jag lotsar honom beskyddande, 

och med lämpliga glåpord om göteborgare, upp till Sture där 
filmen går. 

Det är nattmörkt när vi kommer ut igen, jag slår automatiskt 
in på vägen hemåt. Han följer mig genom gatukorsningarna 
utan att avvika som om han avser att följa med, men när T-
banan kommer inom synhåll stannar han. 

Jag gör inga förslag. Tids nog kommer vi att gå hem och lägga 
oss med varandra, ingen brådska, jag vill smälta det här först. 

- Har du telefon? frågar jag. 
- Inte än. 
Han gör en konstpaus, frågar om det är en enkät och om 

jag vill veta om han har badrum och kylskåp — jag skrattar, 
igenkännande och ändå otåligt: behöver vi verkligen såna där 
krumbukter fortfarande? 

Han lägger armarna om mig. Mitt ansikte vid hans hals 
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och hjärtat i sken: hans lukt! Arons lukt, jag känner igen den 
- och som alla vet finns det ingenting som häftigare än sådana 
minnen rycker en ner genom åren, som alla människor vet finns 
det ingenting som så på ett ögonblick får en att regrediera till 
ett litet darrande barn i Den stora kärlekens närhet. 

- Call ya, säger han på väg nerför trappan. 
Jag nickar. Do. 

Eva flyttade från Gotland samtidigt med Gustav, nu spelar 
hon på skolor i Stockholmsområdet och de håller fortfarande 
kontakt. 

Ingen kan vara gladare över det än jag. Vore det inte för Eva 
skulle jag inte kunna stå till svars inför Gustav med detta. Som 
det nu är har han "ingenting att säga", eftersom det var "han 
som började", ja har jag kanske inte rentav två "till godo"! 

Naturligtvis förstår jag att otroheter inte kan räknas så, 
tanken att det skulle jämna ut sig är barock. För en högre 
rättsuppfattning har detta över huvud taget ingenting med 
vartannat att göra. Men jag ämnar t det här fallet hålla mig 
till den vanliga låga rättshaverismen, lumpet kommer jag att 
upprepa för Gustav hans egna ord i ämnet: att Eva skapade en 
ny bit av honom som inte jag hade kunnat åstadkomma och 
som jag därför inte behövde vara svartsjuk på - precis: Aron är 
en bit av mig som har funnits hela tiden men som inte har med 
Gustav att göra. Jag inser utmärkt väl att det är just det som är 
svartsjukans fundament, men jag tänker ju bara citera. 

Det är jag som har varit i underläge så länge - moraliskt 
överläge förstås, men (är det två sidor av samma sak?) underläge 
ur maktbalanssynpunkt. Lägger jag nu Aron i vågskålen så 
kan Gustavs alla småsynder och provinsaffarer sammantagna 
inte upprätthålla jämvikt. Jag tycker inte om att det är så, om 
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någon måste vara i underläge föredrar jag att vara det själv. 
Men å andra sidan känner jag mig så utlämnad i förhållande 
till Aron att det dövar mitt samvete. 

Jag vet inte hur Gustav kommer att reagera för denna nyhet 
och föredrar att meddela mig skriftligt. Men vad ska jag skriva? 
Vad är det som har hänt? Är det eller är det inte den stora pas
sionen som har stegat in i mitt liv igen? 

Säker är jag inte än. Trots min totala mobilisering, föresatsen 
att inte en gång till gå på några extatiska dumheter som bara 
lämnar mig som en ruin - och som därtill slutgiltigt skulle 
omöjliggöra umgänge med Aron - trots det har jag en fem-
tekolonnare inom mig. Destruktionsdriften sitter så djupt, 
längtan efter den villkorslösa kapitulationen, den stora sköna 
underkastelsen: ge sig hän och gå under. Jag vet inte om jag utan 
sådana drifter har något utbyte av att träffa Aron. Det kanske 
är nödvändigt att jag faller ner i den huvudlösa förälskelsen 
igen för att det ska vara något märkvärdigt med honom, för 
att jag när vi promenerar på Fleminggatan ska kunna tänka 
HÄR GÅR ARON OCH JAG och det ska vara IT. Om det är 
nödvändigt, väljer jag det då? 

Vad betyder det egentligen, detta vilda begär i själens 
urtidsdjup efter att äga honom? Det är inte fråga om något 
konkret: sammanleva med honom skulle jag aldrig kunna, och 
den fysiska kärleksakten är bara ett det torftigaste surrogat 
för det ägande jag menar. Ägande, eller uppgående. Jag skulle 
vilja smälta ihop med honom i en mening som inte har någon 
mening alls. 

Tills vidare kan jag inte göra annat än berätta för Gustav vad 
som har hänt och vad som kommer att hända. 

"Jag är glad att ha återfått honom", skriver jag, "så som jag 
skulle vara över vilken återfunnen vän som helst. Men om vi är 
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vänner vet jag egentligen inte, jag känner honom ju inte. Aron 
hör till mitt Englandsliv, det är en mansålder sedan, tiderna 
har förändrats och vi med dem, vi är båda gifta och ingen av 
oss har några planer på att skiljas. Ingenting är som då, det är 
i en mycket speciell mening som vi återförenas, eftersom det 
egentligen inte är vi." 

Jag poängterar att jag hoppas att inte heller han ska uppfatta 
detta som en skilsmässoorsak, poängterar däremot inte att han 
inte har någonting att säga eftersom det måste vara den första 
pinsamma tanke som han slås av själv. 

Jag postar det så att det ska vara framme på förmiddagen 
och tillbringar natten med att ångra det. Det är så dramatiskt 
med brev, det blev så högtidligt och märkvärdigt, och att det 
är fegt att inte framföra saker muntligt har jag ju själv sagt till 
honom. Jag ringer så tidigt jag vågar för att be honom låta bli 
att läsa det men får inget svar, och när jag kommer dit till lunch 
har han redan brutit det. 

Det första han gör är att argumentera mot parallellen med 
Eva - den parallell som jag visserligen inte använde som ursäkt 
men som förklaring. Han hävdar att jämförelsen hakar. 

- Det är dig jag älskar och jag har sagt att jag kan avstå henne 
för din skull. Men du älskar inte mig. 

- Om du menar de där själsrörelserna, det där med hjärt
klappning och andra sjukliga tillstånd, då älskar jag dig inte. 
Jag vet hur det känns, och det är möjligt att jag har en släng av 
det igen, hjärtat slår volter när jag ser Aron, det gör det. Men 
jag tänker inte fösta mig vid det, jag är övertygad om att det 
går över. 

- Mitt slår volter varje gång jag ser dig. 
- Man kan väl inte gå omkring med kronisk hjärtrusning 

heller, det skulle ju vara outhärdligt. 
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- Det är det. 
- Ja, det är din sak, jag tänker i alla fall inte ha fler passioner, 

det är inte så roligt att det är värt lidandet. Men jag vill försöka 
vara vänner med Aron om det går. Att jag vill ligga med honom 
är mest för att återförena mig med den jag var för fem år sedan 
som låg med den som Aron var då, om du förstår. 

- Det är just det där metafysiska förhållandet jag har mest 
emot. Det skulle göra mindre att du låg med andra bara det inte 
var något sånt, bara du var metafysiskt monogam med mig. 

- Men du var inte den förste mannen i mitt liv. Jag har ett 
Förflutet, och det är Aron. Han har inteckningar i mig, jag var 
intecknad upp över näsan innan du någonsin hade sett mig. 
(Det är inte särskilt sant: jag hade själv aldrig räknat med att 
jag skulle återse Aron - när jag träffade Gustav trodde jag att 
det var ett avslutat kapitel. Men lite historieförenkling måste 
väl vara tillåten.) 

- Du är min äkta hälft, förklarar jag, men Aron är min 
oäkta. 

- Det verkar omatematiskt. Kan du tänka dig Aristofanes 
klot tredelade också? Härnäst säger du väl att han är din andra 
tvillingsjäl. 

- Det var så jag brukade tänka när jag träffade honom. Vi 
är visserligen inte vidare lika, inte alls lika lika som du och 
jag. Att prata med honom har jag aldrig haft lätt för, han är 
förresten så maniererad så det kan inte fan ha lätt att prata 
med honom. (Det är som att spela pingpong, tänker jag, med 
någon som inte bara tar ens servar utan returnerar dem med 
lömska skruvar.) Men det är klart att det var en sorts andlig 
frändskap som gjorde att jag tyckte att jag kände igen honom 
första gången jag såg honom. 

- Du kan inte ha hur många tvillingsjälar som helst. 
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- Det kan jag väl. Kalla det trillingsjälar då, sexlingsjälar, 
dussinsjälar, jag vet inte hur många det finns. 

- Är du kåt på honom? frågar han, abrupt som om det blev 
för mycket av det själfulla. 

- Mindre än på många andra. Det är inte det det handlar 
om. Förresten minns jag inte hur det var att ligga med honom, 
jag var så blyg på den tiden så jag tror jag blundade och inte 
höll så noga reda på vad han hade för sig. 

Gustav sitter och rensar sin pipa, ser sig om i rummet; jag 
reser mig och hämtar tobak, tändstickor och askfat. Han flinar 
åt min inställsamhet. 

- Tofflorna också tack. Sen kan du sätta på potatisen. 
- Älskling, vad jag är glad att du tar det som en man. 
- Egentligen, säger han, är jag mer svartsjuk på ditt förhål

lande till Aron då för fem år sedan. 
Jag ser uppmärksamt på honom, nästan förvånad. 
- Det gör du alldeles rätt i. Då har du förstått precis. 

* 

Filmhuset är det enda ställe i stan som jag vet att Aron frek
venterar. Jag kan inte lura mig själv att det är för något annat 
än möjligheten att sammanträffa med honom som jag gång på 
gång återfinner mig själv där, i synnerhet inte när det inte är 
någon film jag vill se utan jag bara besöker serveringen "för 
att komma ut ett slag". Men det vore ju ännu fånigare att sitta 
hemma och utkämpa inre strider om saken, om det nu är hit 
jag vill. Jag kan ju lika gärna sitta här och läsa som någon an
nanstans, eller hur. 

Efter sjuföreställningen av en gammal Buster Keaton utan 
några bekanta i publiken slår jag mig ner med en kopp te och 
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ett Aftonblad. Då står han där, Aron, med en flicka bredvid 
sig. De står och läser matsedeln vid disken, jag gömmer mig i 
tidningen; avfärdar idén att göra titthål i den och försöker kika 
över kanten i stället. 

När de kommer med sina brickor passerar de alldeles intill 
mig, Aron saktar stegen men jag låtsas inte se honom. 

Varför? Jag vet inte, antagligen en reflex från urtiden, då vi 
stötte ihop på vår pub i London och jag låtsades inte se honom 
därför att se honom var det enda jag hade gått dit för. 

Jag hör fragment av deras samtal, konstaterar snart att flickan 
inte kan vara hans fru, hon talar obruten svenska, men vad det 
handlar om kan jag inte lyssna mig till. 

Jag hämtar påfyllning för att ha anledning att sitta kvar, 
en liten stund senare hör jag bakom mig att någon reser sig, 
och hör Aron säga att han stannar ett tag. ögonblicket därpå 
kommer han fram till mitt bord, jag spelar överraskning och 
uppmanar honom att sätta sig. 

- Det var länge sen, säger han. Jag skrattfnyser: det är precis 
en vecka sen och typiskt Aron att det är nu han säger det. 

- Buster Keaton, säger jag som om min närvaro behövde 
motiveras. 

Han nickar frånvarande. 
- Jag ska med nattåget i kväll, kan du tänka dig att hålla 

mig sällskap till dess? Jag är så trött så jag sitter antagligen och 
somnar om jag blir lämnad åt mig själv. 

- Dålighetsliv? frågar jag. 
Han flinar: 
- Barnskrik, räknar du det dit? 
- Jag ska försöka hålla dig vaken, efter förmåga. Vart ska 

du resa? 
- Måste ner och odla mina kontakter i Götet. 
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Vada kontakter? Jobb? Politiska förbindelser? Amorösa? 
- Hör du, säger han plötsligt (armbågarna på bordet och 

stolen skrapar närmare), hur vore det om du och jag skulle bli 
Hänsynslöst Uppriktiga? 

- Visst, säger jag och blickar stint tillbaka (fast hjärtat lar
mar; vad menar han nu?) 

- Såg du mig verkligen inte när jag gick förbi ditt bord 
nyss? 

Jag flackar med blicken. Fort uppfinna en rationalisering av 
mitt beteende. 

- Jo, men jag visste inte om det passade sig att jag hälsade, 
eftersom du var i sällskap. 

Han skrattar och väger tillbaka på stolen, tar en cigarrett och 
förklarar mellan tänderna medan han tänder den: 

- Ulla, hon är gift med en polare till mig. Trassligt äkten
skap, behövde nån att snacka med. 

-Jag vet inte varför jag inte hälsade själv, fortsätter han, 
jag tänkte stanna men benen gick bara vidare med mig - jag 
tänkte att du kanske inte ville träffa mig och så blev jag liksom 
alldeles matt. 

Han säger det som om det vore något underligt han berät
tade, som om han vore den förste i världshistorien som något så 
underligt hade hänt, som om jag knappt skulle kunna förstå det 
— jag! Jag som har varit med om det där som rena vardagsruti
nen på offentliga lokaler: ångesten varje gång han inte såg eller 
inte ville se, paniken att nu är det slut för alltid - rädslan för att 
tränga sig på om man inte är önskvärd - benen som skälvande 
bär en bort från det enda ens inre skriker efter -

Det svårbegripliga är bara att det är Aron som säger det. Att 
Aron plötsligt bryr sig så mycket om mig att det gör honom 
matt att tro att jag inte vill ha med honom att göra. Det är inte 
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normalt, det stämmer inte. Eller har han kanske alltid gjort det 
men heroiskt dolt det för att vi inte skulle utveckla ett ömsesi
digt beroende? Nej, jag tror inte att han medvetet förställer sig, 
men misstanken att han är en självbedragare bevarar jag. 

Han återvänder till ämnet polaren med det trassliga äkten
skapet, börjar utbre sig om hur farligt det är att gifta sig. 

- Behov av en aldrig svikande lojalitet, jovisst, det har vi ju 
alla. Men att köpa den med sig själv som betalning — kropp 
och själ på obegränsad tid - det är ett för högt pris. Det är det 
inte värt. 

Jag undrar när han ska börja säga minfruförstårmiginte, men 
dummare är han inte än att han märker att det ligger i luften, 
och då han märker det deklarerar han snabbt att deras förhål
lande är det inget fel på, Florence är en juste brud. 

- Florence, fnittrar jag, vilket namn! Skyndar att tillägga, 
för att inte såra några känslor men framför allt för att äntligen 
få detta sagt, innan han byter ämne igen: 

- Jag har väl inget att säga förstås, med en man som heter 
Gustav. 

Aron hissar upp ögonbrynen. 
- Du är gift? 
- Inte efter lagen, men vi lever som gifta som man säger. 
- Men ni sammanbor inte? 
- Bara periodvis, på semestrar och så där. 
- Pågått länge? 
- Fyra år i somras. Lite av och till förstås. Men mest till i 

alla fall. 
Han kisar genom cigarrettröken: 
- J ag har alltid föreställt mig dig som en konstitutionell 

ensamgångare. 
- Detsamma, säger jag med skärpa. 
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- Varför flyttar ni inte ihop då? 
- Varför skulle vi det? 
Han rycker på axlarna. 
- Bara för att alla andra gör det? Jag tycker vi är precis lagom 

gifta som vi är. 
- Och han? 
- Gustav är inte heller en sån som gillar att gå i flock. 
- Fast en flock på två är väl vad han tycker är lagom, tvingar 

mig samvetet att tillägga. Han har förstås alltid velat bo ihop. 
Och det blir ju konflikter förstås, avrundar jag i den lättaste 
av toner. 

Jag lyfter frågande hans cigarrettpaket, han nickar att ta. 
- När vi bodde i Göteborg och Florence inte hade något 

jobb var det besvärligt ett tag, jag blev allt hon hade, och det 
var inte vad jag ville vara. 

Nu lämnade han ett tankeled outtalat igen, associerade han 
från ojämlika förhållanden? Men att jag är Gustavs allt, det sa 
jag väl inte? 

- Hon måste kanske rent objektivt sett vara rätt beroende av 
dig, prövar jag, eftersom du har ryckt upp henne med rötterna 
till främmande land? 

Han tittar på klockan, som om han inte hört frågan. 
- Ska vi fördriva tiden här eller? 
- Vi kan ju åka hem till mig om du föredrar det. 
Jag har min cykel utanför, jag åtar mig inte att skjutsa men 

det gör han, om jag åtar mig att hålla utkik efter svartvita bilar. 
Kroppsansträngningen piggar upp honom, han trampar på i 
förvånansvärd fart, och jag sitter på pakethållaren klamrad 
intill honom och minns hur det var att vara liten och åka på 
mors pakethållare, hur man sjöng för sig själv för att det lät så 
roligt när rösten guppade. 
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Han är andfådd när vi kommer fram, jag hämtar en kall öl 
från köket. 

— Vad är det för fel på Gustav? frågar han plötsligt medan 
jag plockar ner glas ur skåpet och räcker över. 

— Vem har påstått att det är något fel på honom? 
— Namnet. 
— Det är ju den klassiska äkta mannen. Alla skämthistorier, 

Staffan Linden, överallt. 
Han står med glasen i handen och ser på mig, gör tydligen 

ett försök att tänka sig mig i en teckning av Staffan Linden, 
skakar på huvudet och ställer glasen på bordet. 

Klockan går. Vi sitter i soffan och pratar och klockan går så 
att jag börjar undra om vi egentligen kommer att hinna. Aron 
ser att jag ser på klockan, han ser att jag ser att han ser det, vi 
skrattar och han börjar klä av mig. När han passerar midjan 
räcker jag ut en ledig arm och får ner rullgardinen. 

Och så är det som förr i världen, fast hur det var då minns 
jag ju inte så noga, i själva verket är det förflutna just nu så 
ovidkommande att det skulle kunna vara något som hade hänt 
några andra, något man hade berättat för mig, men just nu 
och just här är Aron och jag, just i detta ögonblick "har" vi 
varandra, och kanske är det trots allt inte ett så dåligt substitut 
för det metafysiska ägande som man ibland rasar efter. 

Men bara ett ögonblick, ett ögonblicks verk är det. En minut 
efteråt har han kläderna på sig, jeansen och lumberjackan och 
sandalerna, och måste iväg, mumlande på en ursäkt: 

— Så här ska det förstås inte gå till... 
— Vem säger det? 
— Alla auktoriteter på området. Man ska ta god tid på sig, 

säger dom, hastverk är inte erotisk kultur. Följer du inte med 
i dagsdebatten? 
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- Skit i kulturen, säger jag generöst. 
Han grinar uppskattande, och jag förundrar mig över vilket 

genomträngade välbefinnande som kommer av generositet. 
- Jag hör av mig när jag kommer tillbaka, säger han i dör

ren. 
Det är strängt taget det märkligaste hittills av Arons alla 

märkliga uttalanden. Aldrig sa han sådant förr, aldrig talade 
han om vart han försvann eller när eller varför eller om man 
någonsin skulle få se honom mer. Jo, han har nog blivit civi
liserad. 

Jag kan inte låta bli att glänta på rullgardinen och se efter 
honom. Han sneddar över gatan och går snabbt nedåt Frid-
hemsplan, utan att vända sig om, och varför skulle han göra 
det. 

"Skärvan i ögat", tänker jag, är det där förälskelse sitter? 
Detta som inte kan förklaras på rationell väg, analyseras i ter
mer av vänskap och erotik. En trollskärva som inte gör mig 
klarsyntare utan tvärtom, dimsynt ser jag vad ingen annan ser: 
en aura omkring Aron som gör honom unik. 

Det är ett skimmer som ställer hela tillvaron i annan 
belysning, men det har sitt pris i det mörker som råder i hans 
frånvaro. När jag vaknar på morgonen och något nytt sam
manträffande med Aron inte finns så långt ögat når undrar jag 
allvarligt vem det egentligen är som har påstått att det är något 
att stå efter, att vara förälskad. 
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Onda aningar kommer över mig frampå söndageftermiddagen. 
Vad är det som säger att det inte blir en borgerlig valseger? Vad, 
ingenting säger att det inte blir det! 

Om regeringen är borgerlig eller socialdemokratisk kan 
enligt Kfml vara detsamma. Borgerlighetens svans går hand i 
hand med storfinansen, står det på deras valaffischer. 

Jag passade på att fråga Aron, när vi var inne på ämnet, om 
han verkligen delade åsikten att det kan vara detsamma. Han 
svarade nej, det är värre med socialdemokratin eftersom den 
numera bara tjänar till att dölja motsättningarna och lura oss 
in i korporativa strukturer. 

Det är möjligt att han har rätt, det är rentav troligt. Jag står 
bara inte ut med att tro det. Om det är läget, då kan man lika 
gärna gå i ån först som sist. Om Kfml är det enda man har att 
hoppas på. 

Nog skulle jag också unna den sittande regeringen ett neder
lag, men när jag sedan tänker på Hedlund som statsminister, 
och Holmberg som utrikesminister, presskommentarerna här 
och utomlands, borgerlighetens triumfskrin — det unnar jag 
dem inte. Jag är avlad, född och uppväxt i ett arbetarstyrt land, 
och om det också vore ett arbetarstyre bara till namnet, skulle 
ju triumfskrina vid dess fall förkunna det som ett nederlag för 
socialdemokratin som sådan, och det land jag hittills har levt 
i skulle plötsligt framstå som ett land som har haft allting om 
bakfoten. Mitt fädernesland! 

Det vill jag inte vara med om. Ju längre dagen lider desto 
större affektionsvärde får den för mig, denna usla svans som 
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går hand i hand med storfinansen. Och ruelse kommer över 
mig när jag inser vilken dubbelmoral det är att under sådana 
omständigheter rösta på vpk - i den trygga förvissningen att 
tillräckligt många andra inte kommer att hålla sig för goda för 
att rösta s och rädda regeringen åt mig. 

Framåt kvällen är jag så orolig att jag ringer och ber Gustav 
komma och hålla mig i handen: 

- Jag vill inte vara ensam om det händer något! 
Så han är hos mig när valresultaten börjar komma, vi ligger 

på soffan och hör på radion. Med varje delrapport faller några 
småstenar från hjärtat, och snart spricker flinet fram. Redan 
efter ett par timmar står det klart att regeringsinnehavet är 
tryggat, men bara med stöd av vpk:s betydande framgång. 
Den här gången var det alltså inte alls oansvarigt utan tvärtom 
ovanligt meningsfullt att rösta så - politiken är full av över
raskningar. 

Klockan elva har vi hört nog. 
- Då behöver jag inte hålla dig i handen längre nu då? 
- Nejdå, nu kan du gå, säger jag och stänger av radion. Nu 

kan jag sova lugnt. 

* 

Cilla träffar jag allt mer sällan, men de gånger vi träffas i en
rum dröjer det inte fem minuter förrän vi är inne på de gamla 
vanliga ämnena: Womens' Lib och slidorgasm, skamliga sjuk
domar och p-piller (to have and have not), trohet och svart
sjuka: nytt stoff finns alltid. Cilla tror inte på bigami. Det gör 
inte jag heller, jag "tror" inte alls på det, jag bara lever i det. 

- Men det är ju skillnad på svartsjuka och svartsjuka, utläg
ger jag. Det finns en alldeles rationell och rimlig sort, som beror 
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på att man är rädd att förlora varandra. En sån varken kan eller 
bör man väl förtränga. Men om det inte finns någon grund för 
rädsla, om förhållandet är sådant att andra förbindelser inte är 
något hot mot det, då är det irrationellt att vara svartsjuk. 

- Och det kan man resonera bort menar du? 
- Man borde kunna. 
- Låt se, säger Cilla. 

* 

Gustav flyttar in i en ny våning till månadsskiftet, får inte bo 
kvar i studentlägenheten när han inte studerar längre, och att 
flytta hem till mig kan det ju mindre än någonsin bli tal om: 
vi skulle inte rymmas där med alla våra älskare och älskarin
nor. Han flyttar till Lindhagensgatan, utåt Hornsberg, ett trist 
område dominerat av industrier och kontorsbyggnader — inte 
långt från kvarteret Lyckan med den ledsamma barservering
en. Utsikten är det alltså inte mycket med, men lägenheten blir 
ganska trivsam inuti. 

Och så bor vi i samma stadsdel igen då, på samma holme i 
staden. Jag kommer ofta att tänka på det just när jag ska till 
att somna på kvällen - särskilt sådana dagar när vi inte har 
träffats utan bara talat i telefon: Vi bor på samma ö i världen, 
tänker jag. 

Men i samma våning skulle vi inte rymmas. Det första han 
gör efter flyttningen är att inbjuda Eva, som behöver någon
stans att ta vägen över veckändan då hennes man vill ha huset 
för sig själv och sin andra kvinna. Gustav frågar om jag har 
något emot det, men en sådan barmhärtighetsgärning kan man 
väl inte ställa sig i vägen för. Öppna du ditt hem för den stackars 
förskjutna hustrun, svarar jag. 
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Det är inte jag som ställer mig i vägen, det är Eva själv som 
ändrar sig. Han håller mig fortlöpande orienterad om utveck
lingen: 

- Det började med att hon gick och talade ut med sin rival, 
de föll varandra om halsen under eder om evig vänskap, om jag 
har förstått det rätt, och Eva uppgav alla anspråk på John. "Bara 
ta honom du om du bättre behöver honom" och så där. 

- Är det så? Att den andra behöver honom bättre? 
- Eva kom tydligen fram till det. Men när John fick veta att 

hon hade bestämt sig för att klara sig utan honom kom han till 
insikt om att det är henne han vill ha... 

- Aha. Mönstret förefaller välbekant på något vis? 
- Inte sant. Du är inte så originell som du älskar att tro. 
Men jag är inte sån jag är för att vara originell, tvärtom 

tycker jag det är en lättnad att höra att andra har lika konstiga 
förhållanden som vi. På samma sätt som det är skönt när Cilla 
berättar om sina svärmorsproblem: hennes mans gamla mor 
har så svårt för det där att de inte är vigda, så att när hon ska 
ha dem på besök över natten bäddar hon åt dem i skilda rum 
fastän de sammanbor i Stockholm. Det lättar mig att höra: 
mina svärföräldrar är kanske inte heller konstigare än andras. 

Gustavs nya våning blir det dock inte mycket bott i vare sig 
av honom själv eller någon annan på ett tag. Han har ännu 
inte fått någon riktig tjänst, har hankat sig fram på så kallade 
språngvikariat: lärarförmedlingen ringer i ottan om de behö
ver honom i Gubbängen eller Mörby. Men nu har han tröttnat 
på kringflackandet och tar ett längre vikariat på den närmaste 
plats som finns, vilket är Östersund. 

Till avskedskvällen köper jag hem ett par flaskor vin och 
berusar mig metodiskt för att bli snäll. Jag blir visserligen 
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oemotståndligt sömnig också, men så länge jag kan hålla mig 
vaken är jag snäll, vi ligger engagerat med varandra och talar 
ut om både det ena och det andra utan att börja gräla: tänk vad 
en smula sprit kan göra underverk. 

- Hur blir det med Aron egentligen? vill han veta. 
- Blir och blir, säger jag (men inte redigt, utan snällt och 

sakligt). Det blir väl inte annorlunda än der är, och det är som 
det är. Det är länge sen jag hörde av honom. Om jag träffade 
honom mer skulle jag tänka på honom mindre. Vilket skulle 
du föredra? 

- Att du inte träffade honom och inte tänkte på honom. 
- Det går inte. Förresten är det inte jag som väljer. Det är 

möjligt att han har försvunnit igen och inte dyker upp förrän 
om fem år till. Han kommer och går, sjunger jag (och inte gör 
det mej nåt, sjunger Paradoren inom mig). 

- Det är just det som är så attraktivt då, om jag har förstått 
det rätt? 

- O ja, karlar som bara försvinner, det är — vad heter det 
— betvingande. 

- Men det, tillägger jag snabbt, betyder inte att jag inte vill 
ha brev från Östersund varje dag. 

- Skulle du inte tänka mer på mig om jag aldrig skrev? 
- Nä, för jag skulle veta att du satt och gjorde det bara för 

att jag skulle tänka på dig. 
- Du tror att du känner mig, morrar Gustav. 
- Jah, gäspar jag glatt, och somnar med näsan i hans arm

bågsveck. 
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Så snart Gustav har rest och ruset försvunnit och med det min 
artificiella medgörlighet, börjar jag reta mig i efterskott på vad 
som sades under natten. Vad var det han antydde om att vara 
"en bricka i något spel", vad menar han med det? 

jag river avhandlingen ur skrivmaskinen och knackar ner 
ett brev. 

Menar du faktiskt att du går omkring och känner dig som 
en bricka i ett spel? Vems spel i så fall? Inte är det jag som 
bedriver dobbel. Och vem var det som först drog in andra 
människor i vår äktenskapliga maktkamp? Har man en 
gång börjat med det så multiplicerar sig förstås de inblan
dade så att man blir avhängig av sitt förhållandes förhål
landes förhållande intill trettonde led. 

Om det är ett spel vi spelar så är du i alla händelser 
mer än en bricka för mig, snarare en spelregel i så fall, jag 
menar en förutsättning. Det finns en fras i Luftburen som 
har blivit bevingad, något i stil med att jag behöver dig så 
oerhört men jag klarar mig utan dig. En utopisk relation 
som bekant. Mitt fall är ett annat: Jag behöver dig oerhört 
men jag står inte ut med dig. 

Det är rysligt svårt att vara gift... det ar svårare ån allt! 
Man måste vara en ängel, tror jag! (Dottern i Drömspelet.) 
Jag har aldrig gett mig ut för att vara en ängel, så skyll inte 
på mig om det blir ett helvete. 

Men är det inte något visst med ett Strindbergsäkten
skap i alla fall? Skulle du verkligen föredra en bräkande 
idyll? Skulle du ens föredra ett Wästbergsäktenskap? 

Gustavs brev börjar med den vanliga redogörelsen för kolleger 
och undervisning. Det finns en klok person på skolan, uppger 
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han, det är städerskan. Sextio år, gråsliten och med löständer, 
säger "politik förstår jag mig inte på" och uttalar sig sedan om 
löneklyftor, utbildningssystem och u-hjälp med mer förstånd 
än hela lärarkåren. Ibland sitter han kvar i kollegierummet på 
eftermiddagen bara för att få prata en stund med henne. 

Efter ett par sidors panegyrik över skolstäderskan tar han 
upp det som jag skrev om. 

Det roliga med Strindbergsäktenskap är väl parternas upp
finningsrikedom i att hitta på nya modeller för att plåga 
varandra. Men vårt är samma gamla historia mest hela ti
den. När jag någon gång leker med tanken att ta oss på all
var inser jag hur förnedrande vårt förhållande är. Men jag 
tar det inte på allvar; är det då inte heller förnedrande? 

Min kollega i svenska här pratar alltid om hur viktigt det 
är att man tar människor på allvar, att det är omoraliskt 
att inte göra det. En svårmodig typ som säkert har läst för 
mycket Ahlin (eller kanske för lite?). Jag visade i alla fall 
Sandemose för honom i stället — det är faktiskt en poäng 
jag har hittat i din Sandemose: Hvorfor er det noe de kaller 
sedelig älvor, men ikke sedelig spek? 

Med det menar jag förstås inte någon attityd av oansva
righet. Som du vet har jag alltid hävdat att man måste ta 
ansvar just för hur man uppfattar världen. Det du brukar 
säga om att du genomskådar dina humörskiftningar och 
känslosvängningar men inte kan göra något åt det, förefal
ler mig därför som en motsägelse. Känslor är handlingar, 
någonting man väljer, se Sartre. 

Nu blir jag tvärarg igen. Välja sina känslor, hur ska det gå 
till? 
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Det ska vara såna där överintellektualiserade yrkestänkare 
som Sartre och du till att påstå att upplevelsesätt är något 
som man kan välja som man väljer hattmodeller. Jag vill 
inte alls idealisera känsloutlevelse, "det är rätt att förverk
liga sina passioner" och sånt där, jag anser att man ska sätta 
sig på sina känslor om man vid en intellektuell analys finner 
dem olämpliga. Om man till exempel, som inträffar, rinner 
att man är "socialist i huvet men inte i hjärtat" bör man 
sätta sig på sitt hjärta; jag hävdar så till vida huvets primat. 
Men jag anser att känslor är verkliga, qua känslor, något 
artskilt från det intellektuella. Och kan man inte förstå det 
så har man aldrig haft några. Då är det bara en viss sorts 
intellektuella fenomen som man kallar känslor i tro att man 
talar om samma sak som "känslomänniskorna". 

Att vårt förhållande är förnedrande är väl ingen nyhet. 
Men det är när jag börjar tvivla på att förnedring är något 
eftersträvansvärt - en föreställning som vissa kristna dörr-
mattsfilosofer har försökt inge mig - som jag undrar om 
det kanske är en plikt att göra slut på det. 

Och att du skulle föredra en bräkande idyll begriper jag 
ju, vem tusan skulle inte det. När jag nu har så dåliga anlag 
för det bräkande beklagar jag uppriktigt att jag inte kan 
kompensera det med en skapande begåvning i klass med 
Strindbergs. 

Om vårt förhållande inte är allvar, är det då ett sedligt 
skämt eller ett osedligt? 

De följande breven består mer av informationsutbyte, men så 
småningom återkommer han till ämnet. 
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Jag har grubblat på varför jag anser att man inte ska ta 
sig själv eller andra på allvar. Det är nog helt enkelt så att 
jag tror att det får bättre konsekvenser. Umgänget med 
dig måtte ha förvandlat mig till någon sorts utilitarist, jag 
märker hur långt bort jag har kommit från dörrmattorna 
och potatisskalningen. 

Sartres teori om känslor har onekligen egendomliga 
sidor, den analyserar egentligen bara negativa reaktioner, 
som skräck. Men jag är med honom i det att vi har ansvar 
för våra känslor, i någon mening är fria att välja dem. Där
för är det till exempel inte ett orimligt (meningslöst) bud 
att vi ska älska våra fiender. 

Jag påstår inte att det är möjligt att välja vilka känslor 
som helst, obeorende av yttre omständigheter. Men just 
därför att känslor är företeelser inom oss kan vi manipulera 
dem, på ett annat sätt än de yttre omständigheterna. Att 
man är medveten om sina känslor och deras orsaker impli
cerar att man kan påverka dem. När jag till exempel säger 
mig att jag är svartsjuk, accepterar jag därmed en hel massa 
idéer och fördomar om vad det innebär. Då inser jag också 
att jag i mig själv inte är vare sig svartsjuk eller förälskad 
eller rädd: det är jag som gör mig till det. 

Du talar om att sätta sig på sina känslor, jag om att ta 
ansvar för dem, det kanske bara är en verbal oenighet. Mitt 
synsätt innebär i varje fall inte alls att känslor skulle reduce
ras till enbart intellektuella fenomen. Jag är mer förälskad 
i dig än du i mig därför att jag har bestämt mig för att vara 
det. 

"Det gäller icke blott att säga halleluja utan att göra det 
också." 
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Inte är det en verbal oenighet. Det är en oenighet i sak och i 
grund om någonsin något har varit det. 

Att man kan sätta sig på sina känslor är en sak, man kan välja 
att acceptera och odla eller att förneka och kväsa sina passioner. 
Men hur kan man positivt välja känslor som man inte har? Vad 
hjälper där all medvetenhet i världen? Man kan förstås välja 
att bortse från det och handla som om man hade dem, men då 
snubblar man ju snart över gränsen till lögn och förställning. 
Och hur gör man halleluja? 

Jag skummar av iver att fråga honom, men det är redan slut 
med Gustavs vikariat och den moralfilosofiska korresponden
sen. I sista brevet frågar han en passant om jag har något emot 
att han hälsar på Eva på hemvägen och stannar hos henne till 
söndag. 

Då blir jag svartsjuk, och jag ger fullständigt fan i om jag 
kan välja att låta bli och vad det eventuellt implicerar. Min 
självkänsla är visserligen ansenlig men det hindrar inte att den 
är ömtålig, jag finner mig inte i vad som helst, och vad jag inte 
finner mig i är att komma i andra hand. När Gustav kommer 
hem efter en hel månad i Norrland är det mina armar han ska 
falla i först, inte några andra utefter vägen! 

* 

— Du vet mycket väl att jag skulle ha kommit hem direkt om 
jag hade trott att du skulle stå på perrongen på Centralen. 

Gustav spelar överraskad av min reaktion, kanske är han det 
rentav. Jag fortsätter med min lunch som avbröts av signalen på 
dörren, han står bredvid bordet med mockajackan fortfarande 
på. 

- Varför skulle jag stå på perrongen när det finns andra som 
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gör det så mycket bättre. Jag har nog förstått att hon är en 
jävel på att stå på perronger, både bokstavligt och i alla andra 
betydelser. 

- Det är just därför det är så roligt med Eva, att du och hon 
är så olika. 

Jag tuggar smörgås. Han sätter sig på den lediga stolen. 
- Men du vet ju att det är dig jag vill ha? 
- Inte alls, jag vet precis hur det är: vad du vill ha är en 

kombination av henne och mig, du vill att jag ska vara som 
Eva och alltid stå på perronger och pussa dig i öronen och ha 
orgier med dina middagar, men jag är inte sån, och det lönar 
sig inte att du använder henne som påtryckningsmedel. Trodde 
du verkligen att jag skulle bli mer benägen att stå på Centralen 
när du kommer nyälskad från henne? 

- Jag trodde inget särskilt, jag ville bara se hur det var med 
henne eftersom det verkade som om hon hade det taskigt igen. 
Och det passade bra nu när jag ändå var åt det hållet. 

- Åt det hållet! Det tar inte en halvtimme dit med pendeltåg 
och dom går hundra gånger om dagen, du kan åka dit när 
som helst. 

- Jag trodde inte du skulle bry dig om det, förresten frågade 
jag ju i brevet -

- Det var en retorisk fråga, du inväntade aldrig något svar! 
När du ringde och jag frågade när du skulle komma hem sa 
du "på söndag, det skrev jag ju", och lät närmast irriterad över 
att jag inte hade uppfattat det. Skulle inte du bry dig om det 
kanske, om jag gjorde så i motsvarande situation. 

- Det är ju just vad du alltid gör, och det är klart att jag blir 
ledsen, men det är ju skillnad eftersom -

- Eftersom du ÄLSKAR mig, vi kan det där. Jag påstår inte 
att det är något annat än min stolthet som är sårad, men jag 
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påstår att du borde ha kunnat förutse det. 
Jag reser mig för att hämta cigarretterna från rummet, fing

rarna småskälver med tändstickan. 
- Jag tänkte kanske, säger han bakom mig, att det kunde 

vara rättvist någon gång att du också kunde få känna på. 
Jag ställer mig i dörröppningen. 
- Hur ska du ha det, nyss trodde du inte jag brydde mig om 

det, och nu var det för att det kunde vara lagom åt mig, är det 
inte åtminstone en förklaring för mycket. 

- Jag tycker nog att min ståndpunkt är klarare än din, svarar 
han lugnt (o hans lugn, om han kunde bli arg någon gång, men 
han blir bara ledsen, och jag får samvetskval och blir ännu 
aggressivare). Jag trodde väl att du skulle bli lite irriterad, och 
det tyckte jag gärna du kunde få bli, men om jag hade vetat att 
du skulle ta det så hårt hade jag väl inte stannat hos Eva. Varför 
gör du det nu plötsligt? 

- Jag har accepterat ditt förhållande till Eva under förut
sättning att du låter bli att jämföra oss, det är det jag inte står 
ut med, du får inte beblanda oss, du får inte använda henne 
mot mig! 

- Menar du att du alltid kan låta bli att jämföra Aron och 
mig? önskar du inte att jag var som Aron i vissa avseenden, 
tänker du aldrig när du träffar honom att sån skulle Gustav 
vara? 

- Aron, fnyser jag, honom träffar jag ju aldrig. 
- Jaså, säger Gustav. 
Och det är ett jaså som man skulle kasta servisen på honom 

för om man inte vore för rädd om den. 

* 
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Aron ber inte precis om ursäkt för det långa dröjsmålet, men 
han nämner liksom i förbigående att han blev kvar ett tag i 
Göteborg och att ungarna har varit sjuka. Eftersom han inte 
precis säger det som en ursäkt får jag inte tillfälle att uttrycka 
mitt överseende heller, men försöker outtalat få fram att na
turligtvis, du hör av dig när du vill, tro inte att jag sitter vid 
telefonen och trånar. 

Det är en automat han ringer från, gatubrus i bakgrunden. 

- Var är du nånstans? 
- Hötorget. 
Han lämnar en paus åt mig, plats för förslag om sammanträf

fande? Jag grubblar ett ögonblick på hur det ska formuleras för 
att lämna honom alla möjligheter att avböja om det inte var det 
som var hans avsikt med uppringningen. 

- Behöver du sällskap för att hålla dig vaken? 
Det slog an, han skrattar ja tack, och vi stämmer möte vid 

Fridhemsplan. 
Jag promenerar dit; eftersom Aron inte har cykel skulle den 

bara vara i vägen. Jag går långsamt, tänker på att detta är första 
gången i vår historia som vi har stämt möte - det vill säga 
öppet och ömsesidigt erkänt att vi vill träffas. Förr i världen 
bara stötte vi ihop på olika ställen, det kunde lika gärna vara 
ett i-brist-på-bättre-umgänge. Jag går långsamt och tänker att 
detta är kanske vad jag helst av allt vill vara: på väg till ett 
möte med Aron. 

I första ögonblicket lägger jag inte märke till honom där han 
står vid tunnelbaneuppgången - som om jag hade glömt bort 
hans nya utseende och blir överrumplad på nytt. Jag lägger inte 
märke till honom förrän han lösgör sig från bakgrunden och 
kommer emot mig. 

Vi flanerar utan mål i den ovanligt ljumma kvällen, sida 
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vid sida med händerna i fickorna, som om vi hade hela livet 
på oss. Det ser avspänt ut, i själva verket är det en oavbrutet 
ansträngd samvaro: Vi har så mycket otalt. Vi vet inte var vi 
har varandra, och den krampaktigt uppspelta samtalstonen 
hindrar oss från att få reda på det. Just som jag går och tänker 
på det deklarerar han: 

— Jag blir nervös av att träffa dig. 
- Detsamma, säger jag snabbt. Rena adrenalinchocken. Har 

du något emot det? 
- Det kanske är nyttigt. Så man håller sig vid vigör och inte 

blir fbrslappad. 
— Inte sant, instämmer jag (och nojsar bort vad som kunde 

ha varit inledning till någon sorts klargörande), så man håller 
sig vaken. 

Och så diskuterar vi resultatet av riksdagsvalet i stället, 
medan vi flanerar runt Kungsholmen, det vill säga den del av 
ön där man kan följa stranden: längs Norr Mälarstrand med 
alla de gamla skutorna, över småbåtsbryggorna vid Klara sjö, 
förbi Tekniska nämndhusets stora tegelkomplex och tillbaka 
utefter Barnhusviken på gångstigar i lyktsken under avlövade 
pilar. 

Promenaden slutar på Alströmergatan. 
Den här gången har vi mer tid på oss, men inte tid nog. Han 

mumlar om att han skulle vilja sova hos mig, men. Nättrafikens 
upphörande sätter en yttersta gräns. 

Sänglampan har vi inte tänt men det lyser in från köket 
där jag tände i taket, jag kan se honom tydligt om jag inte 
blundar, och det gör jag inte, nu håller jag ögonen öppna. Jag 
ser på hans ansikte på kudden, oblygt och girigt ser jag hur 
hans ansikte speglar hans underlivskänslor, ser hans ögon slutas 
och hans mun öppnas, pannan rynka sig - njutningens ansikte 
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och smärtans, de är så lika varandra. Att kärleksakten växer 
ur ömhet, det är inte hela sanningen, i detta ljus som faller in 
genom den öppna dörren ser jag att det finns ett alldeles annat 
element i den också, sadism är fel ord, men det är som sadism 
fast tvärtom - maktglädje kanske, härsklycka och maktrus: att 
förmå göra dig detta! 

Med Gustav kan man prata hela tiden, för Aron tycks aktivi
teterna utesluta varandra. I stillheten efteråt förefaller det som 
om han ligger och lyssnar, och det första han säger är: 

— Är det tunnelbanan man hör? 
Det är nästan inte ett ljud, mer bara en vibration i husgrun

den, jag märker det knappt längre sedan jag vant mig vid det, 
men jag har också undrat vad det är. Tunnelbanans under
jordiska sträckning har jag inte riktigt klar för mig, det kan 
också vara en avlägsen långtradares framfart som fortplantar 
sig genom kvarteren. Jag lyssnar men hör ingenting just nu. 

— Det är bara ditt dåliga samvete, flinar jag. 
— Samvete trodde jag skulle kännas som hugg i bröstet, inte 

såna där dova och oartikulerade morranden. 
— Men jag förstår nog vad du menar, säger han och börjar 

plocka åt sig sina persedlar, jag är inte alldeles utan bildning jag 
heller och jag förstår att gästfriheten har sina gränser. 

— I varje fall i en säng av såna här mått, medger jag. När det 
kommer till att sova är det avgjort en enmanssäng. 

Eftersom han ändå måste gå kan jag ju vara med och leka 
att det är för att jag ska fa sova i fred; så stark är jag att jag till 
och med kan hjälpa honom att gå. 

Han klär sig sittande på sängkanten, reser sig och står ett 
ögonblick framför spegeln, grimaserande åt vad han ser, pas
serar byrån och förser sig med ett äpple ur skålen. Jag nickar: 
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- Lång resa, bäst att ha matsäck med. 
Jag sveper nattrocken om mig för att följa honom ut i hallen. 

I dörren vänder han sig om, ser på mig en stund och säger, som 
om det var något som just slog honom, och i sin retsammaste 
ton: 

- Det kan man egentligen inte tro när man ser sig, att du är 
en sån liderlig natur. 

Står i min hall. Står mittemot honom och får lust att säga: 
Jag älskar dig. 
Varför får jag lust att säga det just då? I en känsla av att det 

vore att säga emot honom, stoppa till munnen på honom? 
Hans uttalande irriterar mig, som sådant alltid. Alltsedan 

den första begynnelsen av vår bekantskap, när det framgick att 
han så gärna ville se mig som en älskarinnetyp, frigjord intill 
promiskuitet - jag som inte visste vad lust var och aldrig hade 
haft någon annan man än honom. 

Liderligare har jag blivit, men inte generellt, bara med 
honom, Aron. Och i varje fall inte hälften så liderlig som han: 
det är naturligtvis sig själv han projicerar på mig. 

Det är därför jag far impulsen att säga något som skulle 
förstumma honom. Dessutom har jag ju alltid haft en känsla 
av att det ligger något otäckt i de där orden, "jag älskar dig". 
En anklagelse rentav. Har alltid känt det när Gustav säger det 
till mig: något som pockar, fordrar, ger rättigheter. Jag älskar 
dig (vad får jag för det?). Jag älskar dig (har du förtjänat det?). 
Jag älskar dig (älskar du mig lika mycket kanske?). 

Just så. Som en anklagelse vill jag slunga det i hans ansikte. 
Naturligtvis i tillgivenhet också - i känslan att jag hör inte på 
vad du säger, jag bryr mig inte om att det är ett goddag-yxskaft 
för jag vet i detta ögonblick bara att jag håller så mycket av 
dig. 

338 



Men när jag känner det där andra i orden jag har på tungan 
uttalar jag dem inte. 

- Liderlig för dig va, säger jag. Och: Skynda dig nu, annars 
missar du tåget. 
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- Jag har en depression, säger Cilla. 
- Jag har en ilska, säger jag. 
Cilla har en depression för att hennes jobb är så tråkigt. Jag 

har en ilska för att karlar är såna knölar. 
-Aron? 
- Vem annars. 
- Nej, när du säger karlar så. För att han kommer tillbaka 

så där som om ingenting hade hänt? 
- Inte i och för sig, nej, det är jag glad för. Fattas bara annat 

förresten, att han skulle flytta till Stockholm utan att söka 
upp mig. 

- Du menar att du har äntligen kommit till insikt om vilken 
knöl han var förr i världen och sitter och retar dig retroak
tivt? 

- Ungefår så. Det var något han sa när vi råkade komma in 
på vårt förflutna sist. I hans historieskrivning verkar det som 
om det var mitt fel att det blev slut den gången i London. Han 
påstår att jag var så tyst och avvisande så han trodde att jag 
ville vara ifred. 

- Ligger det inte något i det då? Jag har för mig att du själv 
har sagt att du var inbunden på den tiden. 

- Tacka fan för det, jag var ju tvungen att binda in mina 
känslor för att han inte skulle inse vidden av dem och fly hals 
över huvud. Det är klart att jag inte kunde prata med honom 
när det enda jag var uppfylld av var min kärlek till honom och 
den var det sista han ville höra talas om. 

Cilla rycker på axlarna. Förstår hon inte hur jag menar? 
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- På den tiden skulle jag nog ödmjukt ha medgivit att det 
var mitt fel allting. Men nu i ett avklarnat efterhandsperspektiv 
inser jag ju vilken formidabel knöl han var, eftersom han måste 
ha begripit hur det stod till med mig. 

- Om du menar att han utnyttjade dig så tycker jag det är ett 
principiellt tvivelaktigt påstående. Det där med utnyttjande är 
ju aldrig ensidigt. Någon låter sig utnyttjas också, det har jag 
hört dig själv förklara i ett annat sammanhang. 

- Naturligtvis, då var det min enda önskan i livet att bli 
utnyttjad av Aron. Men skulle det inte ha varit hans plikt att 
inte tillmötesgå den? Han var stor och stark och erfaren, i 
varje fall större och starkare än jag, och inte mer kär i mig 
än i någon annan, han kunde lika gärna vara utan mig. Det 
var bara bekvämt förstås med någon som ställde upp när och 
hur som helst. Men jag, jag hade ju en himla Passion, jag var 
så nere i honom att jag var alldeles otillräknelig - och är det 
inte omoraliskt kanske, att sexuellt utnyttja en mentalt rubbad 
person, är det inte kriminellt? 

- 1 så fall. Om det är fråga om att utnyttja folk som är rov 
för sina känslor. 

Det är ingen större svårighet att gissa vad hon syftar på. 
- Men Gustav är ju vuxen, protesterar jag, det var inte jag 

då, han är mycket äldre och mognare och man borde väl kunna 
begära -

- Menar du att mognad är en fråga om kalenderår? 
- Inte precis, men. Var och en måste väl ändå ansvara för 

sig själv - jag menar - äsch. Vad vill du jag ska göra då? Göra 
slut med Gustav? 

- Vad menar du att Aron borde ha gjort? 
- Jag menar naturligtvis inte att han borde ha gift sig med 

mig eller ens något ditåt, men han kunde väl ha visat en gnutta 
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lojalitet, han kunde ha erkänt mig som vän åtminstone, likvär
dig med manliga vänner - men det var aldrig fråga om det, jag 
var en brud för honom bara. Det riktigaste hade förstås varit 
att han hade brutit långt innan det hade gått så långt, så fort 
han började ana att jag skulle deka ner mig i honom. 

- J a . 
-Vada ja? 
-Just det. 
-Jamen, det är ju för sent med Gustav för länge sen. Och 

jag vill ju ha honom har jag förklarat tusen gånger. Förresten, 
om jag bröt med Gustav skulle jag inte orka med ett sånt här 
förhållande till Aron heller, det kräver att man har något att 
stå på. 

Cilla hostar och åbäkar sig och låtsas att hon fick kaffet i 

halsen: 
- Och du, frustar hon, du ska snacka om att utnyttja! 
- Nähä, jag ska väl inte det då. 
Jag drar upp rötterna i soffan och lägger kudden över huvu

det. 
- Jävla Cilla, det var bättre att ha en ilska än att ha en depres

sion. 
- Ursäkta, säger Cilla. 

* 

Det går många veckor mellan varven. Ibland ringer han upp 
bara för att prata, frågar vad jag gör, och jag svarar att jag läser 
History of Criticism, för något annat gör jag just inte. Jag frå
gar vad han gör, och han vaktar sina barn. Och så berättar jag 
om någon film jag har sett och han om någon bok han har läst, 
och hela tiden undrar jag om han ska sluta med att säga att han 
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ska in till stan, men den här gången blir det inget. 
Han finns i alla fåll, tänker jag. Det är en glädje bara att veta 

det: Aron finns i världen, det finns någon sådan som Aron, 
och även om jag inte träffar honom är det en glädje att tänka 
på det. 

Det är föralldel en kvalificerat förandligad glädje, och det 
vill till att man har sinne för sådant, men i den mån mitt inte 
räcker till får jag väl öva det: träna upp min förmåga att ta vara 
på andliga glädjeämnen. 

Han är tydligen angelägen om att bevara den återetablerade 
kontakten i alla fall, han visar öppnare än någonsin att han 
bryr sig om mig. Det är uppenbarligen inget av den arten att 
det komplicerar hans förhållande till familjen, men det bör 
jag ju heller inte önska, eftersom jag själv inte är beredd till 
något uppbrott. 

Strängt taget är det ett idealiskt förhållande, tänker jag. 
Moget och balanserat, kan fortsätta hur länge som helst. 

Samma eftermiddag ringer Gustav, också vi pratar vänskap
ligt om neutrala ting, han klagar över att han är arbetslös igen, 
jag klagar över vilket tråkigt seminarium jag var på igår, vi 
diskuterar våra planer för jullovet och annat oinfekterat, och 
när vi är så bra i gång med att prata passar jag på att fråga om 
han har hört av Eva sen sist - i glatt övermod frågar jag, i tro 
att det har han väl inte, nu igen. 

- Jodå, hon var i stan i måndags. 
-Jaså. Och? 
- Och vi var ute och åt lunch. 
- Och sen? 
- Sen visade jag henne min nya våning. 
- Och där? 
- Ja, där, eftersom du frågar. 
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Min glättiga ton fastnar i halsen. Den där underliga trött
heten faller över mig igen, vill bara lägga på luren och dra en 
filt över huvet och ingenting. 

Sanningen är förstås den att jag hade trott att deras förhål
lande skulle avtyna i och med att han flyttade tillbaka till 
Stockholm. Men så flyttade alltså hon också, och det är tydli
gen så här det kommer att bli. 

Jag har ju "inget att säga". Nej: men känna det kan jag. Och 
det är värre att känna det när jag inte får säga det! Jag känner 
äckel över denna beblandelse, och det är oförklarligt att man 
så djupt och så äkta kan känna äckel över den polygami som 
man ofrivilligt är part i, som om den stred mot alla ens innersta 
naturliga instinkter, när den polygami som man själv bedriver 
inte är något onaturligt alls. Gustav är Gustav och Aron är 
Aron, det är aldrig fråga om någon sammanblandning, jag vet 
vem som är vem och vad jag gör med den ene och den andre. 
Men vad Gustav och Eva gör med varandra vet jag inte, där 
är jag indragen i något som jag inte råder över, och jag kan 
inte hindra att det djupt inne i mig finns en alldeles autentisk 
känsla av att vara kränkt. Att bedra och att bedras - det är 
inte samma sak! 

Mina innersta instinkter bjuder mig att ropa nej nu far det 
vara slut, nu finner jag mig inte längre - knycka på nacken 
och på nytt deklarera samlivets upphörande intill dess han 
bryter med Eva. Men jag har ingen talan, nu när Aron finns! 
Innan han dök upp levde deras förhållande på min nåd (en 
skör tråd), men som det nu är är jag tvungen att acceptera det 
- o vilken falla! 

Jag har inget att säga, jag har bara att kvittra vidare i tele
fon som om ingenting har hänt. Men det förmår jag inte. Jag 
tiger och låter tystnaden säga det som jag inte får. Då blir han 
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orolig, ledsen, sentimental som vanligt, börjar försäkra mig 
om sin kärlek, och "inte trodde jag". Han börjar självmant 
tala om att göra slut med henne, som vanligt, och jag tar fram 
martyrglorian, "inte för min skull", som vanligt. Jag vill inte 
vara moralistisk och äcklig, säger jag, jag vill vara vidsynt och 
generös, och jag kritiserar ingen, det gör jag inte. Men du vet att 
det gör mig illa och du gör det ändå och moralistisk vill jag inte 
vara men du skulle inte göra det om du älskade mig, det säger 
jag bara, att det var annorlunda på den tiden du älskade mig. 

Jag avskyr mig för min falskhet och vreden vänder sig mot 
honom. Han borde kunna höra att det är det sjuka samvetet 
som talar, men hans eget är väl så sjukt att det bedövar honom. 
Han blir bara ledsen, han blir så ledsen att han svär att ringa 
och säga upp bekantskapen med Eva ögonblickligen om jag 
inte kommer dit och sover hos honom. Då bjuder mig mina 
innersta instinkter att göra det. 

På morgonen ligger ett brev från henne i posten. Han erbjuder 
mig att läsa det men jag avböjer. Jag är på mitt generösa humör. 
Gustav är min och världen är trygg, jag ligger i hans säng i 
hans blårandiga pyjamas och läser DN med kaffebrickan över 
knäna och utanför är decembermorgonen mörk som natten. 
Jag är utsövd, mätt och varm, och min mans korrespondens 
lägger jag mig verkligen inte i. 

- Hon har det taskigt, förklarar Gustav. John har hittat 
någon annan igen. 

Visst är det taskigt om Eva. En man som bedrar henne och 
en älskare som föredrar sin fru - jag tänker mig in i situationen 
och tänker att hon är verkligen inte avundsvärd. 

När jag finner mig ha tänkt det brister jag i skratt. Storsinta 
Martina i aktion igen, självförglömmande som ingen: det är 
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ju exakt den situation jag själv befinner mig i! 
- Vad skrattar du åt? frågar Gustav ur badrummet. 
- Det bara slog mig att Eva och jag borde ha goda förutsätt

ningar att förstå varandra. 

* 

Vi har länge velat få fira en riktig jul i stugan: eldspråk och 
grandoft och snötunga träd utanför en fönsterruta med is
kristaller på. Men det blir aldrig någon vit jul nu för tiden, 
ser det ut som ett julkort på ö n så är det möjligen vid påsk; 
vid jul ser det ut som fan. Lervälling och molnen i höjd med 
telefontrådarna. 

Det är dock värre i stan, när vi kommer ut en bit med bussen 
visar sig något som med lite god vilja kan kallas snötäcke, fast 
tunt som en trådsliten filt är det, och inte med bästa vilja till 
att pulsa i. Men huvudsaken är ju att man har den rätta stäm
ningen inombords säger vi oss, och eftersom vi är utrustade 
med så mycket julmat vi kunde bära och varierad för varje 
smakriktning - färdigställd lutfisk och skinka såväl som pep
parkakor och marsipangrisar - lever vi bekymmersfritt i flera 
dagar. 

Alla de där granarna som man har sett i skogen och tänkt sig 
som julgranar är förstås omöjliga att hitta nu när man behöver 
dem, antingen är de för höga eller för yviga eller för små eller 
snedväxta. Till slut stannar vi för en som visserligen har hål 
i ryggen, men placerar man den i ett hörn syns det inte, och 
luktar gör den, till skillnad från de stadsköpta. 

Efter middagen byter vi julklappsböcker och packar upp 
dem och lånar varandras. Och elden sprakar och granen doftar 
och ljusen brinner stilla, och vi håller frid med varandra och för 
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den heliga nattens skull även med de små mössen som knaprar 
i skafferiet. 

På juldagen är marken så frusen att det går att cykla till kyr
kan. Men när vi kommer dit klockan elva är den låst och mörk, 
någon högmässa blir det inte. För dålig efterfrågan förstås: 
det är inte många som är så fromma att de inte går i julottan, 
förklarar jag för den förargade Gustav. 

Vi tänder en marschall hos hans förfäder som vilar på kyr
kogården, lågan fladdrar blek i det vita dagsljuset. Sätter oss 
att vila före återfärden, Gustav på våra utbredda vantar och 
jag i hans knä, och delar på en marsipangris som jag varit 
förtänksam nog att stoppa i fickan. 

- Det är ju också en gammal god ritual, påpekar jag, att sitta 
och hålla måltid hos de döda när det är helg. 

Han flinar: 
- När du är död vill du förstås hellre att man kommer med 

marsipangrisar till din grav än med marschaller och blom
mor. 

- Jag föredrar att få dem i livet. Och för övrigt tänker jag 
inte dö före dig, så bekymra dig inte om den saken. 

* 

En bättre människa, det blir jag nog aldrig. Tvärtom. För till
fället funderar jag på att skriva ett bidrag till Mitt livs novell, 
den där med de braskande löpsedlarna om komplicerade otro
heter och chockartade upptäckter ("Jag blev förförd av min 
svärmor" etc). Den rubrik jag ser för mig är "Jag visste inte hur 
elak jag var förrän min man bedrog mig." 

Jag var förvarnad om att Eva skulle vara hos honom över 
helgen, så att jag kunde hålla mig ur vägen. Det bekymrade 
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mig till en början inte mer än vanligt, jag tänkte gå på bio på 
kvällen och har inget emot att gå ensam. Det var när jag på 
vägen dit fick syn på Erik och Anna-Karin framför en tapetaf-
får på Sveavägen som den första demonen for i mig. I stället 
för att som normalt låtsas inte se dem för att slippa stå och 
dumkonversera, går jag fram och hälsar. 

Får veta att de är på väg till Lindgrens på Bragevägen och 
berättar att jag själv ska på bion här intill, för att de ska få 
anledning att fråga om Gustav är med, för att få anledning att 
svara, med en lagom outgrundlig min, att nej han har annat 
för sig. Och för att de sedan naturligtvis ska nämna för hans 
föräldrar att de stött ihop med Martina som var ensam och 
såg så ledsen ut... 

Denna obetydliga lilla elakhet piggar upp mig så att jag sedan 
sitter i salongens mörker och leker vidare med tanken, visionen 
av Gustav avslöjad inför släkten och mig själv uppburen av en 
våg av medkänsla (visionen av mig själv avslöjad befattar jag 
mig givetvis inte med), jag skulle kunna gå och anförtro mig åt 
Anna-Karin, woman to woman och i strängt förtroende, och 
hon skulle föra det vidare lika säkert som om jag bett henne 
om det - ja vilka vällustiga visioner för mitt inre öga medan 
det yttre slött för hundrade gången inregistrerar reklamerna 
för Sanisept och Zingo, försvinnande god. 

Naturligtvis är det bara en tankelek, sinnesrubbad nog att 
iscensätta något sådant är jag inte ännu. Men jag blir på infer
naliskt gott humör av tanken, och filmen som sedan följer, 
Pasolinis Medea, är visserligen föga medryckande men inspi
rerar i varje fall inte till snällhet. 

Jag behöver frisk luft och tar en extra sväng med cykeln, en 
sväng som för mig till Hornsberg. Det faller mig in att cykla 
förbi och se om det lyser i hans fönster. Tre trappor upp åt 

348 



gatan: gardinerna är fördragna och det är tänt innanför. Så 
hemtrevligt och inbjudande det ser ut, upplysta fönster. Men 
de här fönstren är inte inbjudande. De lyser utestängande. Där 
innanför: min man och hans älskarinna. 

Jag hade inte planerat det i förväg, men när jag står där på 
gatan faller det mig in att gå upp och ringa på. Det faller över 
mig en alldeles oemotståndlig lust att göra mig Obehaglig. 

Låsa upp med min egen nyckel tänker jag naturligtvis inte, 
bara ringa på och störa, och om han är dum nog att öppna så 
säger jag att jag måste ha den där boken som jag glömde hos 
honom i förmiddags. 

Jag vill inte vara med längre och låtsas att allting är naturligt 
och i sin ordning och mogna människor emellan, inte vara 
med på att diskret hålla mig undan när det krävs - jag tänker 
påminna om min existens i ett olämpligt ögonblick, av ren 
illvilja. 

Porten är öppen. 
Jag hinner ångra mig många gånger på vägen uppför trap

porna och vända om, men arbetar också upp min aggression 
efter hand och vänder igen, och med två steg uppför och ett 
tillbaka kommer jag till slut upp till hans dörr och trycker med 
häftigt bultande hjärta på klockan. 

Ingen reaktion. Jag ringer en gång till, väntar, ingenting 
händer, och går nerför igen. Jag är nästan nere när jag hör en 
dörr öppnas och steg i trappan. Plötsligt feg skyndar jag ut på 
gatan, men cykellåset krånglar och jag hinner inte iväg förrän 
Gustav kommer ut i porten. 

- Min bok, säger jag hastigt, jag var tvungen att ha tag i den 
där boken jag glömde. 

Han vet inte vad han ska tro, kommer fram och tar om mina 
axlar, hans andedräkt luktar vin. 
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- Men du vet ju - ? Hur tror du att Eva - ? Vad är det du 
? 

Han står där och säger hjälplösheter, jag upprepar att det 
bara är boken jag är ute efter. Till slut går han upp för att 
hämta den. Jag har värk i magen och skälver i hela kroppen. 
Går av och an på trottoaren. Det dröjer flera minuter innan 
han kommer tillbaka. 

- Nu är hon ledsen och säger att hon ska åka hem, kan du 
inte följa med upp? 

- Absolut inte. 
Jag smäller fast boken på pakethållaren och trampar iväg. 
- Kan hälsa från din bror, hojtar jag över axeln från lagom 

avstånd. 
För upprörd för att åka hem cyklar jag omkring på gatorna 

en stund, regnvåta gator, blank asfalt, snö i luften. 
Jag är obeskrivligt nöjd med mig själv. Riktigt duktigt elak 

känner jag mig, precis så: duktig i att vara elak, framgångs
rik. Att göra mig obehaglig var mitt uppsåt, och det lyckades 
över förväntan. Nu mår dom allt dåligt där uppe - kvällen 
förstörd! 

Framför allt är jag häpen över min företagsamhet, hade ald
rig trott att jag skulle våga iscensätta något sådant - exalterad 
av handlingskraft: Det var duktigt, säger jag imponerat till mig 
själv, riktigt duktigt elakt. 

Sedan cyklar jag hem och dricker en kopp het mjölk för att 
stilla magen. 

Tidigt på förmiddagen kommer Gustav. Nu är han arg, i går 
var han bara ledsen men nu är han arg och jag går i försvars
ställning: vada elak, jag hade väl rätt att hämta min bok va. 

- Det var fruktansvärt pinsamt, vi visste ju inte vem det var 
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när det ringde. Där satt jag och läste, Eva var trött och hade 
gått och lagt sig, och jag visste inte om jag skulle öppna. När 
hon fick veta att det var du rusade hon upp och började packa, 
hon kände sig förskräcklig, och det begriper du väl att med 
hennes skuldkomplex -

- Det kan väl inte jag hjälpa om hon har skuldkomplex! Vi 
har ju träffats förr utan att det har besvärat henne, jag kan väl 
inte så noga veta när det är tillåtet att visa sig och när jag måste 
låtsas att jag inte finns. 

- Nu har hon i alla fall rest hem och bestämt att vi inte ska 
träffas mer. 

- Jag har inte bett henne resa, jag lägger mig inte i vad ni 
gör. Jag kunde väl inte ana att hon skulle ta så illa vid sig, hade 
jag vetat det så hade jag inte kommit. (Där är åtminstone ett 
ord av sanning i det jag säger: hade jag vetat att det skulle få så 
våldsamma konsekvenser skulle jag ha tänkt mig för en gång 
till.) 

- Men du vet ju hur känslig hon är, du kan väl själv tänka 
dig! 

- Om folk är så blödiga så dom inte står ut med att göra 
andra illa så får dom väl låta bli att blanda sig i andras förhål
landen då. Det är väl ändå lite magstarkt att jag ska behöva vara 
finkänslig för att din älskarinna ska stå ut med att du bedrar 
mig med henne? 

Han lämnar mig i förstämning, det uppspelta humöret alldeles 
spolierat. Visst var det min mening att göra dem illa, men det 
var inte meningen att avsikten skulle framgå. 

Jag försöker ta stöd i den nedärvda moraluppfattning som 
säger att det är ändå fantastiskt att begära att jag inte bara 
ska acceptera att han har andra förhållanden utan dessutom 
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hänsynsfullt gå ur vägen för att underlätta dem - jag, den 
förorättade, den äkta hälften kränkt i sina rättigheter! 

Inte mycket att stöda sig mot, det knakar i det murkna byg
get. Och den far inte tala ensam, den moralen. Den överröstas 
av den andra, som säger att det är inte ett dugg fantastiskt, det 
är enbart rimligt: Här är inte fråga om rättigheter, han umgås 
och ligger med vem han vill, och det enda friska är att hålla sig 
undan då man inte är önskvärd. 

Så frisk är jag alltså inte. Felet är att jag inte insåg det från 
början. Att jag trodde mig om att kunna leva upp till den nya 
generositeten men klarade det bara till hälften, det vill säga 
inte alls, utan hamnade i rena avskyvärda hyckleriet: accepterar 
deras förhållande i ord men gör i praktiken vad jag kan för att 
omöjliggöra det. 

Om man är svartsjuk är ändå det minsta som kan begäras 
att man erkänner det. 

Jag känner mig som ett vandrande misslyckande. Och inte 
ens som ett stort och praktfullt Nederlag, utan bara som det 
allra tarvligaste lilla tillkortakommande. 
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^4 

Att Gustav och Eva skulle sluta träffas trodde jag till en början 
inte mer än jämnt på, men det tycks hålla i sig. Han hoppas 
naturligtvis att jag ska bryta med Aron i gengäld. Men jag vet 
för tillfället inte om det finns något att bryta, det är så länge 
sen han hördes av. Och man kan ju inte ringa upp folk bara 
för att säga att man aldrig vill se dem mer. 

Särskilt inte när man vill det. 
Vi undviker ämnet tills vidare. 
En mörk morgon väcks vi av telefonen, det är lärarförmed-

lingen, Norra Latin behöver några svensktimmar. Gustav 
utlovar halvsovande att vara där klockan nio, men han vill 
inte driva ut mig i midvintermörkret för den sakens skull, så 
jag stannar i sängen när han med en kysk pannkyss ger sig ut 
för att tjäna ihop till middagsmaten. 

Jag vaknar till efter hand, klär mig och ser mig om efter ett 
papper att lämna ett meddelande på, om att jag går hem och 
jobbar. Drar ut en skrivbordslåda och (inner det brev från Eva 
som han häromveckan erbjöd mig att läsa. Eftersom han har 
erbjudit mig det kan det väl inte räknas som tjuvläsning, även 
om det var en annan gång? 

Jag ögnar igenom det. Och jag ångrar att jag har avböjt 
sådant förut: kanske hade det varit nyttigt. I tonen när hon 
nämner mig finns en aggressivitet som hon aldrig har visat 
något av när vi har träffats, det går upp för mig att hon natur
ligtvis har varit svartsjuk hon också, och att jag inte har varit 
ensam om att göra mig ädlare än jag är. 

Vad som upprör mig mer är att hon är så välinformerad 
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om mitt privatliv: Aron är nämnd. Hon frågar om inte Aron 
har hörts av på sista tiden - det låter som om han har varit en 
ursäkt för dem, i varje fall för Gustav; kanske är det något hon 
retar honom för eftersom det hela utgör en förebråelse för att 
Gustav försummar henne - hur som helst skakar det mig att 
se Arons namn på hennes brevpapper. Jag vet ju hur lösmynt 
Gustav är och hur han alltid har hållit mig underrättad om Evas 
förhållanden, naturligtvis har han sagt lika mycket om mig till 
henne: jag har bara aldrig tänkt på att utkräva tystnadslöften 
av honom. Men om nu Eva skulle vilja skada mig - eller Aron 
- plötsligt förefaller det mig som om allt är möjligt, och det 
slår mig med obehag att hon känner en del av hans bekanta i 
skådespelarkretsar. 

Nej sannerligen, börjar man blanda sig i andras förhållanden 
så hamnar det sig intill trettonde led. 

Har jag haft samvetsförebråelser för att det var "mitt fel" att 
det blev slut på deras umgänge så försvinner de i alla fall nu. 

Men jag undviker ämnet med Gustav. 

* 

Seminarierna är fortfarande sådana att jag dör av leda. San
nerligen, jag har dött tusen dödar. Varannan vecka, en kväll 
varannan vecka: hoppfull går jag dit och tjutande av vantrivsel 
kommer jag därifrån. 

Den här gången är det en roman av Henry James som ska 
behandlas, jag har läst den ordentligt i förväg, vilket var ett 
rent nöje eftersom det var en förträfflig roman. 

Nej, det är en missuppfattning visar det sig: för dagen är 
det nämligen vänsterfolket som utmärker sig i diskussionen 
och förklarar att det här med illusionskonst och allvetande 
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berättare, det är auktoritära grepp av en klart fascistoid natur. 
Och sedan törs ju ingen begära ordet och enfaldigt säga att 
man tyckte det var ett nöje att läsa otyget. 

Jag cyklar hem till Gustav och kastar Henry James i väggen. 

- Aldrig får man ha nåt roligt! 
- Är det någon som säger att man inte får gilla James? 
- Inte alls, dom låter bara förstå att man är ett fascistsvin 

om man gör det. 
- Det kan det väl inte ha rått allmän enighet om? 
- Dom lyckades i alla fall överbevisa honom om en fascistisk 

berättarstruktur, och då måste man väl vara fascistsympatisör 
om man gillar honom. Lika bra man går in för det först som 
sist och inte försöker inbilla sig något annat. 

Gustav fortsätter oberört att sätta röda siffror i kanten på en 
skrivning han håller på att rätta. 

- Det finns ingenting jag tycker illare om än vänsterstu
denter! 

- Skulle möjligen vara högerstudenter. 
- Du hör inte på vad jag säger. 
- Gör jag visst, svarar han utan att se upp. Du gillar James; 

dum kurskamrat säger James fascist; du kommer hem och är 
arg. Har jag missat något? 

- Föralldel, i sammandrag. Har jag inte rätt då kanske? 
- Du har väl alltid rätt, säger Gustav och bläddrar fram nästa 

skrivning i bunten. 
Jag tar upp Henry James och ställer in honom i hyllan. 

Just som jag har plöjt igenom litteraturkursen och börjar 
samla mig till att ringa docenten för att få en tentamenstid 
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kommer tidningarna med rubriker om SACO-strejk. Jag hör 
mig för på institutionen, och mycket riktigt: min docent är 
ur funktion. 

Vad ska jag göra nu då? Börja med skrivarbetet tar emot, 
min hjärna rymmer inte hur mycket som helst åt gången, och 
nu känns det att om jag stoppar in det allra minsta ytterligare 
i den så ramlar det ut något av det jag har läst. Jag får sätta mig 
och lägga patience tills konflikten blir löst. 

När Aron ringer passar jag på att fråga honom om den här 
strejken, för jag begriper det inte - att höglönetagare vill ha 
högre lön förstår jag, men inte varför kommunisterna stöder 
dem. Aron förklarar men jag förstår ändå inte. Strejker är väl 
inte självändamål heller? Löntagarmakt? Jamen det här är ju 
statsanställda löntagare, det är ju vi som är deras arbetsgivare, 
du och jag Aron - det är våra pengar dom vill åt! 

Men Arons pengar är det inte, för han har aldrig haft någon 
beskattningsbar inkomst, och för övrigt säger han att det där 
är socialdemokratisk vulgärpropaganda. 

Jag går till Gustav — han har för våren fastnat på Norra 
Latin, det är ingen ordinarie tjänst och han är inte organiserad, 
jobbar alltså oberoende av strejken men borde väl veta när han 
har den inpå knutarna. Jag frågar om han är för eller mot den, 
han svarar att å ena sidan, och å andra. 

Då går jag ut och köper Ny Dag för att fä klarhet i det här. 
Återvänder skakad. 

- Vpk är inte alls för någon SACO-strejk! 
- Nej, vem har påstått det? 
- Aftonbladet! 
- Tror du på allting som står i kvällspressen? 
- Jag trodde bara inte att de blåljög om sånt som är så lätt 

att kontrollera. 
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Den taktiken förstår jag mig inte på. Lika lite som på Arons 
kommunister. 

* 

Det är slut med friden på Ön. Grannhuset som har stått tomt 
sedan den gamla gumman dog har nu invaderats av en familj 
med en flicka i häståldern och en pojke i mopedåldern. De 
myllrar omkring i synfältet hela tiden och förvandlar utsikten 
från fönstret, det stör mig. 

Vad värre är är att kommunen anlägger en fritidsby bara 
någon halvmil bort: vägarna kommer att asfaltbeläggas, han
delsbon att förvandlas till snabbköp och hela Ön att vibrera 
av mopedknatter. 

Vill man ha något mer av den lantliga ron får man åka ut 
när det inte är helg eller skollov. Men Gustav är bara ledig när 
det är helg eller skollov. Jag grälar på honom för att han har 
blivit något så hopplöst som lärare, det finns ju jobb som inte 
hindrar en från att gå lös, varför har han inte ett sånt? 

- Som vada? 
- Ja vad är det dom kallar fria yrken - författare, konstnär, 

kritiker, vad du vill. 
- Om jag gick lös skulle du ju aldrig få en lugn stund, var 

glad att jag är ur vägen när jag är på jobbet. 
Egentligen är det förstås inte det jag klagar för utan för att 

jag är avundsjuk. På att han har ett jobb och trivs med det. 
En plats att gå till, arbetskamrater, ett sammanhang att höra 
hemma i. Mina studier känns så meningslösa. 

Jag far ut ensam några dagar för att söka tröst i naturen, och 
finner som varje gång till min förvåning att det år en tröst. 
Någon vinter blev det inte överhuvudtaget i år, men även denna 
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jämngrå årstid är landskapet så överraskande fullt av nyanser, 
det finns inga väder som inte gör sig bättre på landet. Till och 
med natthimlen är full av händelser när man pinnar över backen 
till dass - skyar som jagar varandra, stjärnor, många många fler 
än hemma. Eller man vaknar till på efternatten av att rummet 
är förvärmt och fotogenkvavt, öppnar fönstret och får se månen 
gå upp gul över skogen för att sakta blekna i gryningens blå och 
rosa - aldrig händer sånt i stan. Det är först framåt middagen 
det grånar igen, men molnen är fortfarande ett skådespel, man 
kan ligga och se på det hur länge som helst. Ligga på rygg på 
bryggan och se upp i molnen och höra isen smälta. 

* 

- Stör jag? frågar Per-Erik i telefon. 
- Inte alls, jag sitter här och lägger patience bara, och väntar 

på att min docent ska sluta strejka. 
Han har tydligen inte förberett nästa replik, det blir en liten 

paus och jag konverserar hjälpsamt: 
- Det var länge sen. 
Det var det nämligen: han har lagt av studierna och jobbar på 

tidning sedan ett halvår. Nu var han på väg ut att äta middag, 
kryper det fram så småningom, och drabbades plötsligt av en 
sån sällskapssjuka, undrar om det skulle passa. 

Det passar utmärkt, Gustav ska hålla på med ett gammalt 
skriviag igen som han måste vara klar med på måndag för att 
inte bli lynchad av eleverna. 

Vi bestämmer oss för en kinesrestaurang på Rörstrandsgatan, 
äter friterade räkor och skvallrar om kurskamrater. Jag berättar 
att seminarierna är lika hopplösa som förr, det förstår han inte, 
han tyckte de var så stimulerande. I själva verket hade han ju 
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helst av allt velat fortsätta och doktorera, nu kommer han att 
få akademikerkomplex, det har alla på hans arbete. 

Det fagnar mig att höra, mig med mina förvärvsarbetskom-
plex; han får gärna utveckla ämnet. 

- Journalistik, är det inte ganska läskigt att hålla på med? 
fiskar jag. 

- Det är skillnad på journalistik och journalistik, svarar 
han prompt (så prompt att det ger intrycket att han har svarat 
det många gånger förr). På en kvällstidning skulle jag aldrig 
stå ut, för att inte tala om veckopressen. Men att jobba på en 
facktidning är ju något helt annat. 

- Får du förverkliga dig själv? 
- Det är väl kanske inte precis det det går ut på - får man 

det i forskarutbildningen menar du? 
- Läskursen har ju varit ganska tråkig att hålla på med, men 

skrivandet blir väl lite mer förverkligande hoppas jag, skapande 
verksamhet i alla fall. Den största nackdelen med att vara stu
dent tycker jag är att man blir så socialt isolerad, träffar aldrig 
några människor under normala former. 

Han ser ut som om han undrar om jag menar att konver
sation över ett bord på restaurang China är en onormal form 
(vilket är precis vad jag menar), sedan berättar han att han ska 
på en kongress nästa vecka som avslutas med stor middag på 
Operakällaren, där man får ha Dam med sig. Och undrar om 
det passar. 

- Operakällaren, säger jag drömskt, där har jag aldrig varit. 
Men då får jag nog fråga Gustav först. 

- Gustav? 
- Min karl. 
Han gör inte ens något försök att dölja sin häpnad, sin åsikt 

om det otillbörliga i att jag befinner mig här om det är så att 
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jag har en karl. Man hör talas om att flickor som går ut och 
dansar kan bli utskällda av besvikna kavaljerer när det visar sig 
att de inte alls är lediga för natten utan bara är där för att de 
tycker det är roligt att dansa - men inte trodde jag det var några 
falska förespeglingar i att följa med en gammal kurskamrat ut 
på middag. Det tycker alltså Per-Erik. 

- Och var har du honom då, frågar han kallt. Såhär en 
lördagkväll. 

Vada, lördagkväll? Jag blir förvirrad, hade inte tänkt mig 
att det var något speciellt med lördagar. Det är den här sociala 
isoleringen förstås, där helg och socken flyter i varandra - kan
ske det verkligen är konstigare att träffa en annan just på en 
lördag? Men Gustav måtte ha lika dåliga begrepp om sådant 
som jag, sitt hederliga arbete till trots, för han gjorde ju inga 
invändningar. 

- Han är hemma och rättar skrivningar. 
- Och det tror du? 
Han skrattar så att grannbordet vänder sig om, men nu 

blir jag arg jag också, tänk att jag tror det, och fortsätter inte 
diskussionen. 

Per-Erik vinkar på servitrisen och ber om notan, och Opera
källaren blir det inte tal om mer. 

Jag åker hem till Gustav för att jag är så förargad att jag måste 
få berätta den dumma historien, och förvissa mig om att det 
inte är jag som är tokig. Han blir glatt överraskad att se mig 
eftersom jag inte hade sagt att jag skulle komma, och han fnyser 
betryggande åt Per-Eriks reaktion: folk har så mycket konstiga 
föreställningar, och man vet aldrig vem som har vilka. 

Vi går och lägger oss i bästa samförstånd och plötsligt börjar 
jag fnittra. 

- Vet du vad: om Per-Erik visste att jag gick till dig nu så 
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skulle han tro att det var för att kolla att du verkligen satt 
hemma med skrivningarna, sedan han hade lyckats utså miss
tankar i min själ. Trodde du att det var för det? 

- Nej, men det kanske det var? 
- Jag kom inte att tänka på det förrän nu. Nej älskling jag 

litar obetingat på dig. Jag litar obetingar på att du talar om 
när du bedrar mig. 

* 

Ibland misstänker jag att det bara är som säkerhetsventil jag 
fungerar för Aron: när det borgerliga familjelivet blir honom 
för kvävande, då kommer han till mig ett slag för att andas. 

Det kunde uppfattas som förödmjukande om det inte vore 
så att denna misstanke är grundad på en närliggande parallell. 
Exakt så är det ju Aron fungerar för mig: det är faktiskt sant 
att det gamla receptet med en älskare för att förnya äktenskapet 
fungerar just på det viset. Inte på grund av några tekniska land
vinningar i det sexuella, utan bara för att jag inte längre behöver 
känna mig så ofri och tvingad tillsammans med Gustav. Om 
jag också inte träffar Aron mer än någon gång med månaders 
mellanrum är blotta tanken på honom ett andningshål. Och 
det är ju allt som behövs, visar det sig. Jag har för lite drifter för 
att kunna leva med en man, men med två går det bra. 

Om alltså Gustav bidrar till att jag orkar med den alltför 
otrygga relationen till Aron så är å andra sidan Aron lika verk
samt bidragande till det omvända, och då kan man väl tycka 
att det jämnar ut sig. Ur min synpunkt i alla fall. Sedan en tid 
förefaller det mig som om vårt äktenskap har kommit in i en 
andra andning: efter att ha genomgått dessa senaste kriser och 
konvulsioner och överlevt dem måtte vi kunna fortsätta hur 
länge som helst. 
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Men friden visar sig ju bedräglig. Den förutsätter att vi inte 
talar om saken. 

Det är en eftermiddag som jag hjälper Gustav med att måla 
om köket i hans våning. Jag plockar undan porslin i skåpen 
och far syn på en uppsättning dricksglas som Eva presentade 
honom till en födelsedag, slås samtidigt av att han är klädd i 
den tröja som Barbro stickade åt honom en gång i världen, och 
kan inte avhålla mig från en godmodigt retsam kommentar om 
"alla dina älskarinnor". 

- De är väl färre än de flestas ännu, säger han avfärdande 
- och mina öron spetsas och min mun frågar innan jag hinner 
tänka mig för: 

- Vada, är de fler än förr - har du - nu igen? 
Och när frågan är ställd blir den besvarad. Jo, en flicka som 

vikarierade på expeditionen i skolan. 
Jag måste ställa ifrån mig färgburken jag nyss tog upp, jag 

orkar inte hålla den i handen. 
- Skulle det vara nödvändigt? 
- Du kan ju inte begära att jag ska vara trogen när inte du 

är det. 
- Jag begär ingenting. Det är bara det att jag trodde inte... 

Vad var det då för mening med att du gjorde slut med Eva, det 
hade ju varit bättre att det hade fortsatt då? 

- För dig kanske. Väljer du dina älskare med tanke på mitt 
bästa? 

Jag tar min kappa och går. Jag orkar bara inte. Gustav tycker 
jag är oresonlig och kan inte begripa varför jag tar det så hårt, 
jag kan inte förklara. 

Jag begär ingenting, jag orkar bara inte vara i samma rum 
som en man som bedrar mig med sina arbetskamrater. 

Känslornas säte trodde jag huvudsakligen var magen, men 
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svartsjuka tycks sitta i armarna också: en matthet sådan att 
armarna bara vill falla ner och jag måste gå hem och lägga 
mig på sängen. 

Telefonen ringer. Jag drar ur jacket. 
Läser, äter inte, sover. Sätter i kontakten på morgonen och 

ringer Gustav. 
- Jag började just undra, säger han. Hur länge du skulle hålla 

på och slicka dina sår. 
- Jag vill aldrig se dig mer. 
- Nähä. Ska jag komma upp så vi kan diskutera saken? 
- Jag skämtar inte. 
- Inte jag heller, men det är väl en del praktiska frågor för

knippade med en skilsmässa. 
Jag suckar. Okay, kom hit då. 
Innan vi har hunnit ta itu med vår uppgörelse, medan vi 

ännu står på golvet och glor avvaktande på varandra, ringer 
det på dörren: Cilla som vill ha sällskap ut att äta lunch och 
blir glatt överraskad av att finna två till sällskap. 

Jag tar mig åt fickan efter en cigarrett (vad gör ickerökare när 
de är brydda?), Gustav gör i samma ögonblick samma rörelse, 
våra blickar möts och det krävs en viss ansträngning för att 
hålla sig för skratt. 

Inte kan man ställa sig där och förklara att vi just skulle till 
att skiljas, folk kan ju tappa aptiten för mindre; och att dra in 
mina vänner i familjegräl håller jag dem över huvud taget för 
goda för. 

Vi går ut och äter söndagsbifFpå Hörnan under obesvärat 
samspråk, eftersom Cilla inte känner till något att vara besvä
rad av. 
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2*5 

Det är så skönt att få vara ogenerad. Att strunta i förställning 
och prestige, inte göra sig bättre än man är utan låta sig framstå 
precis som man gör inför sig själv. 

Skönt är det, men inte är det sunt. Det är som om man var 
så ogenerad att man gick omkring och släppte väder hur som 
helst i sällskapslivet - inte blir det någon sund atmosfär av 
det. "Hänsynslöst uppriktigt" står det i tidningsreportagen när 
kändisarna talar ut, det är en bra fras. Osovrad uppriktighet är 
hänsynslös, den beror på den talandes behov av öppning men 
tar ingen hänsyn till hur det tas upp av den som hör. 

Jag vet egentligen inte hur det kom sig att det från första 
stund fanns en sådan oblyghet mellan Gustav och mig att vi 
kunde avhandla sådant som jag aldrig talat om med någon 
annan — från våra onanivanor och våra digestionsprocesser 
till intimiteterna på själslivets område. När vi sedan började 
förvärva erotiska erfarenheter med andra människor blev det 
likadant med det, och det har varit nog så intressant att få 
anställa jämförelser. 

Men i själva verket har vi naturligtvis alltid sårat varandra 
med vår frispråkighet. Att detta i sig är något som binder män
niskor till varandra, det är förstås inte någon ny upptäckt. 
Långsinta är vi egentligen inte någon av oss, inte i den meningen 
att vi går och ältar oförrätter sedan de blivit gamla. Men den 
allmänna känslan av att ha blivit sårad består ju, känslan att 
vara illagjord - och fixeringen vid det, som gör att man inte 
vill släppa taget. 

Det är förstas så Strindbergsäktenskap alltid utvecklas. I 
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verkligheten bara mindre inspirerat än hos titanen. 
Jag trodde att vår överenskommelse om att svara på frågor 

men inte oombett berätta om andra relationer skulle vara den 
idealiska lösningen. Den fungerar alltså inte den heller. Nej, 
det skulle ju också ha varit en epokgörande upptäckt om det 
hade varit så enkelt: om det fanns någon lösning på otrohets
problemet skulle antagligen någon i världshistorien ha kommit 
på den före oss. 

Den fungerar inte därför att det är omöjligt att låta bli att 
fråga även om sådant som man inte vill veta. Och ännu värre: 
därför att sådant som vid ett tillfälle inte ter sig värre än att man 
orkar med det vid ett annat tillfälle plötsligt är outhärdligt. 

Det är så mycket som vi har talat om i glad och rentav hög-
modig förtjusning över att kunna Tala Med Varandra Om Allt. 
Men det som en gång är sagt är inte "ur världen". Det ligger 
och ruttnar på botten av själen, och om förhållandet sedan blir 
förgiftat av något annat, då kan det bubbla upp som sumpgas. 
Det som en gång var intima förtroenden som jag var glad att få 
och att orka höra, dem går jag plötsligt och vrider och vänder 
på, full av misstro: Sa du sju gånger samma natt? hur räknar 
du då egentligen, gånger? 

Eller det där om att jag skulle vara bakmusigare än andra, 
var det kanske en kritik, är det bättre att vara frammusig? 

Ynglingars bekymmer för sina organ är ju ett klassiskt tema 
(avläsbart i frågespalterna som aldrig förr: är den för liten? 
är den för sned? kan jag någonsin lyckliggöra en kvinna?). 
Antagligen oroar sig flickor lika mycket för att inte vara som 
man ska. Det måste väl ändå vara lättare för en karl att få 
jämförelsematerial, det är ju bara att gå på Centralbadet. Men 
hur ska jag få perspektiv på min anatomi om inte genom att 
fråga en man med erfarenhet. Och vem skulle det vara som inte 
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skulle skratta ut mig? Gustav skrattar förstås ut mig, men det 
gör inget. Det gjorde inget, på sin tid, på den tid då vi bytte 
våra erfarenheter i förtrolighet och förtroende. 

Numera har jag känslan att allt jag säger kommer att använ
das emot mig. 

* 

Aron vill ha sällskap på bio och jag inhiberar en träff med Cilla 
för att bli ledig. Det strider visserligen mot mina principer 
- alltsedan tolvårsåldern har jag retat mig på flickors sätt att 
släppa vad de har för händer, inklusive sina vänner, när en karl 
anmäler intresse - men ursäktar mig med att om Cilla var så 
sällsynt som Aron är och tvärtom och det var hon som oväntat 
dök upp så skulle jag inhibera Aron. 

Vi ser filmen om gruvstrejken, "Kamrater, motståndaren är 
välorganiserad". Han blir glad av den, jag blir nedslagen. Att 
människor inte klarar av upphöjelse, inte så mycket upphöjelse 
ens som att väljas till representanter för sina strejkande kamra
ter: inom några ögonblick är de korrumperade av uppifrånper-
spektivet och börjar tro att det här med förtroendemän betyder 
att de ska kunna ha förtroende för sina väljare. 

Jag förtvivlar, jag blir anarkist och förtvivlar. Förstår inte hur 
Aron kan känna sig uppbyggd av samma film, full av förtröstan 
om insikt i folkets djupa led. Den där optimismen, jag förstår 
inte var den kommer från. 

Möjligen har han bättre förhandskunskaper än jag om hän
delserna i malmfälten, han har en bok i ämnet hemma och 
erbjuder mig att komma med och låna den. 

— Är det etsningar i den? 
- Tyvärr, men fotografier åtminstone. 
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- Familjen då? 
- Fritt fram. 
Förklaringen visar sig efter hand vara att Florence är i Eng

land för någon vecka. Minsta barnet har hon med sig, men det 
andra måste han hem och ta hand om. 

Det är lång väg ut till Älvsjö, pendeltåg och buss, jag börjar 
undra hur jag ska komma hem igen eller om han har tänkt sig 
att jag ska sova över. 

En vanlig lägenhet i ett vanligt normaltrist hyreshus. 
Möblerad med rottingfåtöljer och stora skumgummisoffor; 
behöver åtminstone inte invadera den äkta bädden, det är en 
lättnad. Pojken sover inte ännu men är i pyjamas, och Aron 
får honom i säng när han har hälsat på mig och tagit adjö av 
barnvakten. 

Jag tittar i strejkboken. Tittar länge på bilderna och förvånar 
mig. 

- Folk ser inget glamorösa ut här, hur kommer det sig? 
- Tyckte du dom gjorde det i filmen? 
- Javisst, det var ju den mytiske Arbetaren. Här ser det bara 

ut som Medelsvensson. Är det filmens förförelsemakt som gör 
skillnaden? 

- Det kan vara iakttagarens humör också, säger Aron och 
slår upp en kaffeskvätt som barnvakten lämnade efter sig i 
termoskannan. 

Jo, det kan vara iakttagarens ideologiska personlighetsklyv-
nad: All makt åt folket, men åt skogen med den grå massan. 

- Apropå strejker, vad säger du om upplösningen av SACO-
strejken nu då, och tjänstepliktslagen? 

- Det var ju smart genomfört. 
- Du menar väl inte att det var därhän regeringen ville ha 

det från början? 
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- Kan du förklara avtalsverkets agerande på något annat 

sätt? 
Det kan jag ju inte. Men hans världsbild gör mig kall av 

skräck. Skulle alltsammans ha varit iscensatt av slug beräk
ning? 

- Har du verkligen några illusioner kvar om socialdemo
kratin? 

- Illusioner vet jag inte. Dom har ju ett bra program egent
ligen? 

Han ler milt. 
- Nej, det är klart, medger jag, att dom har gjort avkall på i 

stort sett alla principer som finns. 
- Den enda princip dom inte tycks beredda att göra avkall 

på är regeringsinnehavet. 
Jag kan fortfarande inte bemöta honom, jag förstår bara inte 

hur han med den världsbilden kan vara optimist om utveck
lingen. Till och med Gustavs skrattande pessimism förefaller 
mig mindre motsägelsefull. 

Jag förstår honom inte, och det irriterar mig. 
Inte är jag väl till mods med att sova under hans tak heller, 

men det är uppenbarligen vad han har tänkt sig. 
- Och barnet? måste jag fråga när han börjar klä av mig. 
-Vilket barn? 
- Pojken, om han kommer upp och vill ha ett glas vatten? 

(Det är vad barn i serier alltid gör, de enda jag känner till.) 
- Han är åtta bast, han kan gå själv. 
- Du vet vad jag menar. Om han frågar sin mor varför du 

låg på soffan med en tant? 
- Äsch, säger Aron. 
Det kan ju täcka allt från att ungen inte brukar vakna, till 

att det inte gör hans fru något om det ligger tanter på sofforna, 
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eller att det inte gör honom något om det gör henne något. 
Utvecklar det gör han i varje fall inte, och då låter jag det vara, 
det är ju inte min sak. 

Jag ser i alla fall till att komma iväg innan pojken vaknar 
på morgonen. Inte lägger jag mig i hur Aron har det med sin 
fru, men så mycket vet jag som att om jag var åtta år skulle 
jag hata att vakna med främmande tanter i huset när min mor 
var borta. 

* 

Är det bara för att man blir äldre som åren går fortare och 
fortare, eller är det faktiskt något med jordens rotation som 
astronomerna inte har upptäckt ännu? En sommar närmar sig 
igen. 

Gustav ska ut och segla som vanligt förstås, men jag lanse
rar försiktigt tanken på något annat också, varför inte cykel
semester? 

När han har fått vänja sig vid idén några veckor blir han 
entusiastisk, vi tillbringar flera av dessa ljuva kvällar i maj med 
att studera kartor och vandrarhemskataloger och fastnar så 
småningom för Öland. 

Gamla fotoalbum ur familjebiblioteket tittar vi också i: en 
av de trevliga sakerna med cykelsemester är att man känner en 
sån gemenskap genom årtusendena, med föräldrageneratio
nen som var ute och trampade på trettiotalet, på höga robusta 
cyklar med registreringsskyltar, som de poserar vid på bilderna 
iförda underbart oklädsamma kläder. Vi föreställer oss hur våra 
avkomlingar ska sitta och titta på oss på gulnade fotografier om 
fyrtio år, och blir milt sentimentala. 

Lämnar in cyklarna för rundsmörjning, köper cykelväskor 
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och cykelkorgar och regnställ. Så snart skolan är slut tänker 
vi ge oss av, men Gustav måste ut och få båten i sjön först, 
eftersom det bara är nu som han kan få hjälp till det. Mina 
ringa kroppskrafter är inget att komma med i sammanhanget, 
så jag stannar hemma och packar väskorna och läser på om 
Öland i guideboken. 

Strax före nio på kvällen ringer Gustav från lasarettet. Båten 
tippade av kälken halvvägs i vattnet och i försöken att hålla 
emot slant han och vrickade foten, eller om det är något brutet 
rentav, han har inte blivit undersökt än. Någon cykling lär det 
i varje fall inte bli, i varje fall inte i år. 

Jag sätter mig ner och lipar. 
- Hur kan du vara så jävla klantig! 
- Det var inte med flit, svarar han tåligt. Jag tycker också 

det är tråkigt. 
- Kunde inte den jävla båtjäveln ha fått ligga på land tills 

vi kom tillbaka! 
- Det har jag ju förklarat, jag kan inte sjösätta den ensam. 

Nu är den i alla fall i sjön, och segla kan jag väl enbent också. 
Vi får se, om nån vecka kanske vi kan komma ut en tur. 

- Jag vill inte segla jag vill cykla! 
- Då får du väl cykla ensam då. 
- När tänker du bli undersökt? 
- När dom släpper in mig. Jag antar att jag får stanna här 

över natten åtminstone eftersom det är så sent. Kom hit och 
lägg svala händer på min panna. 

- Vilket jävla sjukhus är det? 
- Danderyd. 
- Det är ju långt. 
- Nänä, är du på det där humöret så kan det ju få vara. 
- Gör det ont? frågar jag argt (ännu argare vid insikten att 
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det naturligtvis är det första jag borde ha frågat om). 
-Javars. 
- Okay, jag kan väl lika gärna ta en cykeltur dit då om det 

blir den enda jag får. 
Det tar en god stund att leta rätt på honom i det stora kom

plexet, trots att han angav sin position så gott han kunde. Jag 
finner honom i ett ganska glest besatt väntrum, med en trave 
av sjukhusets Året Runt och Teknik för alla och en Lektyr som 
torde ha kvarlämnats av en patient. Döende ser han inte ut, 
men vristen är mycket svullen. 

- Du tog inte med något att äta möjligen? 
- Det sa du inget om. 
- Kan du gå ner och köpa något då, det måste väl finnas en 

kiosk i entrén, eller en automat åtminstone. 
Att hitta den och hitta tillbaka tar bortåt en halvtimme, 

men situationen är oförändrad när jag återkommer. Gustav 
äter äpplen och kex medan jag går av och an och stimmar om 
den undermåliga sjukvården här i landet, jag står inte ut med 
att se honom sitta där tålig som ett lamm. 

- Hur blir det med dom svala händerna då, undrar han och 
stryker kexsmulorna ur mungipan. 

- Det blir inga, jag är genomsvettig. 
- Av att ränna fram och tillbaka och passa upp på mig menar 

du. 
- Av ilska. Hur kan du vara så saktmodig, jag blir galen av 

det. Kan du inte svära lite, bara lite? 
- Blir det bättre av det? 
- J a g skulle känna mig bättre. Svor du inte ens när det 

hände? 
Han flinar: 
- Jag tror jag började på något könsord när kälken rasade, 
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men sen hann man ju inte säga så mycket över huvud taget. 
- PITTEN va, det är det värsta kraftuttryck du kan! 
En gråhårsdam med armen i band ser upp på mig, jag sjunker 

ner på bänken och griper närmaste tidning. 
- Ja, jag bara citerar, mumlar jag och skyler mitt ansikte med 

en naken kvinna. 
Efter ytterligare nära en timme blir Gustav insläppt och 

uppmanar mig att cykla hem. Jag har knappt hunnit innanför 
dörren förrän han ringer igen: De skickar hem honom med 
stödfbrband och något smärtstillande, till taxin får han hjälp, 
men från den och uppfor trapporna behöver han mig för att 
slippa besvära chauffören. 

- Får du inga kryckor ens? 
- Jag tror man kan hyra, får höra efter i morgon. 
Jag drar efter andan men han förekommer mig: 
- Jag behöver inte fler synpunkter på svensk sjukvård just nu, 

jag behöver nån som hjälper mig hem. Kommer du eller ska jag 
ringa och skrämma upp mina gamla föräldrar? 

- Det är klart jag kommer, fräser jag. 

Försommar, illblå himmel, solen vräker ner, mitt humör på 
fryspunkten. I första hand sörjer jag den inställda resan. I an
dra hand lider jag samvetskval över att vara en sån usel egoist 
att jag först tänker på mig själv. Någonstans i tredje hand kom
mer medlidandet med Gustav, mindre för olyckan som han 
fortsätter att ta med filosofiskt jämnmod än för att han ska 
behöva dras med mig också. 

Han har om någon förtjänat en mild maka som skulle sitta 
vid hans huvudgärd och läsa högt - nåja, läsa kan han ju själv, 
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det är ungefar vad han kan, men sitta och brodera då, och 
muntra upp honom med sitt ljusa kvittrande, pila ut och in 
med små piffiga rätter på brickor, och skaka hans kuddar och 
ordna blommor i vaser. Vad han inte har förtjänat är en som 
tuggar på naglarna av otålighet över att vara instängd i stan 
när det råder sommarens vackraste väder, en som går av och an 
och svär över att rustningskostnaderna far sluka skattemedel 
som skulle användas bättre i sjukvården. 

- Varför går du inte till en riktig doktor och blir röntgad? 
- Han var så trevlig så den jag var hos, och bara sju kronor 

kostade det, tänk så välordnat. 
- Men du har ju råd att gå till en privatpraktiserande! 
- Jag ja. Dom andra då? 
- Lojal in i döden va. Det kan ju bli kallbrand och vad som 

helst, det kan läka ihop fel så du blir invalid! 
- Det är ingen skam. Kan du inte älska en man med trä

ben? 
- Skämta inte om sånt, jag tycker det är viktigt med hälsa. 

Din stoicism ger mig utslag. 
- Varför åker du inte till ö n så man kan fä lite lugn och 

ro här. 
- Det skulle allt se något ut det. Vad tror du släkten skulle 

säga om jag åkte ut och vräkte mig på ditt sommarställe när 
du ligger hjälplös här? 

- Nej, jag förstår att det är det enda som hindrar dig. 
- Vad skulle det annars vara? Eftersom din mamma kommer 

hit med svala händer och köttgrytor två gånger om dan kan du 
ju inte påstå att du behöver mig. 

- Nej men åk då har jag sagt, stick ut och cykla om du inte 
törs åka till ön , du kan ju ta någon annan med dig. 

- Tycker du det? 
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- Jag kan inte inse varför du inte skulle göra det. 
- Två fingrar på Bibeln och du lovar att upprepa det om 

andra frågar dig? 
Han skrattar. 
- Du är avskyvärd. Men du får åka i morgon om du sover 

här i natt. 
- Otukt i sjuklägret, har du ingen skam i kroppen? Vet du 

inte att lidandet förädlar så att man inte tänker på sånt? 
- Tvärtom, man har ju inget annat att göra. De väsentliga 

delarna av mig är faktiskt intakta, det är foten jag har ont i. 
- Vada väsentliga, är inte fötter väsentliga? 
- Det är klart att du tycker det hade varit bättre om det 

hade varit -
- Älskling. Jag tycker du är väsentlig hela du men nu går jag 

och hör efter om Harriet vill följa med och cykla. 

Harriet vill gärna, men det dröjer innan hon lyckas arrangera 
med sin f d man att han tar hand om barnet; att medföra en 
tvååring finner varken hon eller jag önskvärt. Det är i grevens 
tid vi kommer i väg, sista veckan innan industrisemestern bry
ter ut och alla färjor kommer att bågna av turister. Vi cyklar på 
Gotland i stället - all den energi jag har lagt ned på att sörja att 
jag inte kom till Öland skulle kännas så bortkastad annars, och 
allt jag hade planerat tillsammans med Gustav så sorgligt. 

Gotland luktar tång och får och rosor, är platt och alldeles 
som gjort att cykla på. Men Fårö är så att man nästan inte 
törs tala om det för att det inte ska försvinna. Klippor. Gräs. 
En eller annan vindpinad tall. Får och gråstenar omöjliga att 
skilja åt. Och hav. Och horisont. Och en eller annan vindpinad 
cyklist. 

Harriet vägrar tala om det, i Sudersand sjunker hon bara ner 
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i en vindskyddad grop i en sanddyn med utsikt över havet och 
går inte att få upp igen. 

Jag cyklar vidare ensam, på allt krokigare, allt stenigare, allt 
privatare små vägar. När jag har cyklat vilse knackar jag på i 
ett hus och en gammal farbror med snus i skäggstubben reser 
sig från sofflocket och säger något som lika gärna kan vara 
utrikiska. Men han går med ut på gårdsbacken och pekar, 
jag cyklar i den riktningen och kommer efter ett par timmar 
tillbaka till huvudvägen och återfinner Harriets sanddyn. 

Brev skriver jag metervis. Harriet retas när hon ser mig med 
papper och penna: Dåliga samvetet i aktion igen? 

- Är det inte på sin plats då, frågar jag, har jag inte skäl till 
samvetskval. 

- Tja, säger Harriet. Vad skulle du ha tyckt om det var du 
som låg i sängen och han hade rest sin väg. 

Jag tänker efter. Men svaret sväljer jag. 
Det hade han inte. 

* 

När jag återkommer till staden hoppar Gustav omkring på 
kryckor med sin gipsade fot. Den svenska sjukvården tänker 
inte befatta sig mer med den på ett par veckor, så vi beslutar 
att ta oss ut till ö n och lyckas tigga oss till biltransport från 
ångbåten med en sommargranne. 

Så länge Gustav är rörelsehindrad faller det på mig att sköta 
det praktiska. Hämta ved och vatten, cykla till afFårn, ösa 
båten, ränna fram och tillbaka till matkällaren, duka, duka 
av, plocka. Det är mindre betungande än det kan låta, eftersom 
det uppvägs av lättnaden att slippa diskussionerna om vem som 
ska göra det, inte minst den aldrig verbaliserade diskussionen, 
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kampen i det tysta. Matlagning och disk klarar han, men det 
turas vi om med utan problem i normala fall också, sånt är 
lätt att reglera. Det är allt det andra, det oregelbundna och 
det som är för futtigt för att ens talas öm men ändå någon 
gång måste göras. Gränsfallen: ingår det i diskuppgiften att 
torka smulorna av matbordet (något vi båda brukar hoppa över 
såsom oöverstigligt tråkigt)? Ankommer det på den som bäddar 
att hänga in kringspridda kläder, eller ska det räknas till den 
privata sektorn? Att inte göra något kan vara en förebråelse: det 
är din sak. Att göra det kan också vara det: jag blir väl tvungen 
då eftersom du aldrig. 

Nu gör jag alla dessa handgrepp som något självklart, och 
inser att det fanns fördelar med de gamla könsrollerna. 

Det är kanske mest jag som har fört kampen i det tysta, 
eftersom Gustav som den slarvigare av oss inte ser vad jag ser. 
Att saker inte ligger på sin plats irriterar ju inte den för vilken 
de inte har någon särskild plats, och har de ingen går det inte 
att lägga dem på plats heller. 

Men han ser skillnaden, nu när jag ger mitt ordningssinne 
fullkomligt lösa tyglar och bestämmer platser även för hans 
prylar (och jag inser att det bara är takt eller prestige som har 
avhållit mig från att göra det förr). Han driver med mig, men 
han tvingas erkänna det rationella i det. Varje gång det är något 
han behöver, ljusmätaren till kameran till exempel, en sån sak 
som han normalt skulle ägna en kvart åt att leta efter i hela 
huset - i stället får han fråga mig. Längst till vänster på översta 
hyllan i hallskåpet, svarar jag rappt: och där ligger den. 

Det är en skön revansch för alla gånger han har retats för 
min patologiska ordentlighet, min vana att inte sparka av mig 
skorna hit och dit och sedan få kräla under sängen efter en 
som försvunnit utan ställa dem nos vid nos under stolen med 
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kläderna över stolsryggen (onekligen ser det ut som en illus
tration ur Folkskolans läsebok), eller mitt sätt att stuva avfall 
systematiskt i papperskassarna i stället för att bara släppa det, 
varmed jag minimerar antalet vändor till sopsäcken. 

Jag är pedant av otålighet: jag tycker livet är för kort för att 
man ska ägna det åt att leta efter prylar som man har förlagt 
eller öda mer tid än absolut nödvändigt på livsuppehållande 
rutinsysslor. 

Var sak på sin plats och Gustav i fåtöljen, det är mycket 
tidsbesparande. 
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Något stipendium far jag inte det närmaste året, det är allde
les för många som konkurrerar om dem. Det finns studielån, 
men skulder har jag redan så mycket jag vill ha, och står inför 
tvånget att hitta på något att försörja mig på. 

Eftersom jag efter mina förlagserfarenheter vet att jag van
trivs med jobb som sådant, är det lika bra att välja ett som inte 
ger sken av att vara meningsfullt eller trevligt, så behöver man 
åtminstone inte råka ut för självförebråelser för att man inte 
förmår uppskatta det. Dessutom skulle ju en intellektuell sys
selsättning inte vara bra att kombinera med avhandlingsarbetet. 
Kratta kyrkogårdar eller bära ut brev tycker jag vore bra: man 
far vara utomhus, och man kan tänka under tiden. 

Men något sådant har arbetsförmedlingen förstås inte att 
erbjuda. När jag nämner posten föreslår arbetsförmedlaren 
postsparbanken. Det är väl mer bank än post det? Bokföring 
vet jag inget om, säger jag, men arbetsförmedlaren skrattar: 
det är rent rutinarbete det är fråga om, kolla insättningar och 
uttag, pricka av blanketter i kolumner. 

Det verkar ju garanterat själlöst och otrivsamt. 
När jag får se lokalen man jobbar i är jag nära att backa 

ur ändå: ett kontorslandskap fast utan vegetation, bänk vid 
bänk i lysrörsljus. Jag måste komplettera mina motiv med några 
ideologiska också: idén att det är nyttigt med skitjobb för att 
förstå dem som alltid lever med sådana, och idén att det är 
utvecklande att pröva något som är alldeles främmande för en 
— motstridiga idéer visserligen, men man får väl falla tillbaka 
på dem i tur och ordning allt efter behov. 

37» 



Första dagen är spännande: att lära sig hur allt går till, 
bekanta sig med de kringsittande flickorna (bara flickor) under 
kafferasterna, kila ut på lunch och känna sig som ett med 
mänskligheten, med alla andra som är ute i lunchrusningen i 
city. Andra dagen är som den första fast det inte är spännande 
längre. Tredje dagen är som den andra. Efter en veckas arbete 
upptäcker jag att jag inte har gjort något annat än arbetat en 
hel vecka och slås av förfäran: är det så livet ska se ut? 

Gustav påminner om hur utvecklande det är med praktiska 
erfarenheter. Ha, säger jag. Det är så utvecklande att om jag 
fortsatte med det skulle jag stå kvar på en tjugofemårings nivå 
hela livet. 

Men i det andra avseendet fungerar det: jag förstår vanliga 
lönearbetare bättre. Jag förstår till exempel att det är något 
särskilt med lördagar. Det är något mycket mycket särskilt 
med lördagar, och jag känner mig inte bara som ett med den 
helglediga mänskligheten utan far ett våldsamt behov av att 
göra något av dessa veckändor i frihet, leva allt det liv som jag 
inte har levt under veckan. 

Gustav har fortfarande segelbåten i sjön och är återställd nog 
för att kunna använda den. Visserligen blåser det nordligt och 
kallt på lördagmorgonen, men så mycket bättre: elementens 
raseri vill jag ha omkring mig, köld och umbäranden och fasor, 
vad som helst bara jag får veta att jag lever. 

* 

Upp klockan sju varenda morgon och hals över huvud iväg. 
Hem halv sex och gråter för att dagen är slut. Vardagsruti
nen. 

Förut såg jag snett på människor som hade jobb, nu är det 
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de andra som sticker mig i ögonen - skolbarn och studenter 
som jag ser gå omkring på gatorna, de vet inte hur bra de har 
det, de har inte vett att uppskatta det, de har inte förtjänat det! 
Jag ser med hatisk avund efter dem, dessa påminnelser om en 
annan existens - ta bort dem! 

Seminarierna har jag slutat gå på, hinner ändå inte förbereda 
mig för dem och då blir det meningslöst. Efter en månad ringer 
docenten och undrar hur jag ska ha det med doktorerandet. 

Först blir jag smickrad i tro att man har saknat mig, och 
svarar som om han vore en beundrare det gällde att hålla fyr i 
- att jodå, jag har visserligen inte gjort så mycket konkret ännu, 
några nya utkast att förete har jag inte, men jag har ju mina 
planer, jag går naturligtvis och tänker på avhandlingen hela 
tiden (jesuitlögn, för jag tänker inte på den på annat vis än att 
jag ibland tänker på att jag aldrig tänker på den). 

Sedan går det upp för mig att det bara är av statistiska skäl 
han behöver besked, för institutionens planering av handle-
dartjänster och lärarresurser. Då säger jag som det är, att jag 
för närvarande är helt upptagen av att tjäna mitt levebröd, 
men att nästa termin tänker jag återgå till det akademiska, 
död eller levande. 

Hur kan heltidsarbetande människor hinna med något 
annat, att ha familj till exempel, att ha barn? Obegripligt. 

Jag hinner ju inte ens med att ha en älskare. Aron, när ska jag 
träffa honom är det meningen? Förut kunde jag bekymmersfritt 
umgås med honom på kontorstid, men på kvällarna är han 
nästan aldrig ledig, i varje fall inte när jag är det. Hittills har 
det faktiskt aldrig inträffat att Gustavs och hans önskemål om 
umgänge har kolliderat, och när de nu gör det vet jag inte hur 
jag ska hantera det. 

Den här veckan hade jag sagt till Gustav att på tisdag kväll 
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kanske, vi kan väl höras av. Har just kommit hem, gråtit en 
skvätt, tvättat mig och satt på tevatten när telefonen ringer, och 
lyfter luren för att gräla: jag har ju bett att han inte ska ringa 
just så här dags, innan jag har hämtat mig efter arbetet. Men 
nu är det Aron, han råkar ha kvällen disponibel och undrar 
om jag. 

Vad gör man då? Om jag meddelar Gustav att något har 
kommit i vägen frågar han vad, och om jag svarar på det blir 
han outhärdligt ledsen (så ledsen att inte jag uthärdar det alltså); 
visserligen vet min man att jag bedrar honom, men inte exakt 
när och hur, varje konkret information på den punkten gör 
honom illa, och att han ska finna sig i att bli direkt åsidosatt 
kan jag inte begära. Om jag säger nej till Aron för hans skull 
kommer jag å andra sidan att bli så sur på Gustav som tvingat 
mig till det att jag inte står ut med att träffa honom heller. 

Jag är för blödig för dubbelliv. Att prioritera Aron skulle ju 
kunna motiveras på samma sätt som då det gällde Cilla, men 
det här är så mycket känsligare. Det är inte bara Gustav som 
skulle känna det som en rangordning, jag skulle göra det själv, 
och det vill jag inte. Jag vägrar över huvud taget att jämföra 
eller välja mellan dem, en princip som inte är någon teoretisk 
rättviseprincip för principens skull utan ett spontant behov. 
Den är villkoret för att jag ska stå ut med bigami. 

Men vad den leder till i praktiken är alltså snarare celibat. 
Den enda utvägen blir ju att oväldigt och utan mannamån säga 
nej till dem båda: "du, jag är så trött i kväll, kan vi inte säga nån 
annan dag, fredag?" respektive "lördag?", och så se till att inte 
Aron ringer när Gustav är här, för då blir han så ledsen... 

Att administrera mitt privatliv uppfyller all den tid arbetet 
lämnar mig. Att ha ett privatliv räcker den inte till, bara sitta 
i telefon och administrera det. 
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* 

- Är nu det ett sätt att verka för revolutionen, retas jag när jag 
får veta att Mikael har återvänt till Stockholm och jobbar på 
ett daghem. Han svarar lugnt att javisst, och det är naturligtvis 
ett av de mest konstruktiva sätt man kan tänka sig, det är bara 
det att jag måste retas med alla som har ett vettigt arbete. 

- Gör du något för den själv nu för tiden? 
-Jag ägnade faktiskt en hel lördag förra veckan åt Kvin

nobulletinen, om det kan räknas, svarar jag pysande av falsk 
blygsamhet. 

- Vad har du skrivit om då? 
- Inte skrivit, bevare mig väl. Hantverk. Veva stenciler, 

blada, häfta. Det är stimulerande med ideell verksamhet nån 
gång, fast man blir trött i ryggen. 

- Annars, erkänner jag, brukar jag tänka att jag kan inte ta 
itu med världsproblemen förrän jag har fått ordning på mitt 
privatliv. Men det är konstigt att ju mer jag ägnar mig åt det, 
desto mer tilltrasslat blir det. 

Mikael berättar att han håller på att ordna upp sitt genom 
att bilda storfamilj, och frågar om jag vill vara med. 

Jag blir glad att han frågar, att han har kommit att tänka på 
att fråga mig, men det förvånar mig att han kan tro att det är 
en god idé. När redan en familj på två är för mycket för mig, 
hur skulle jag då klara en på sju-åtta? Skulle det göra något 
mindre tilltrasslat? 

- Poängen är ju att det är för lite med två, förklarar han. 
Man nöter mindre på varandra om man är fler. 

- Får man eget rum? 
- Det finns två rum för par och tre som är lagom att bo 

ensam i, och så gemensamt vardagsrum och kök och sånt. 

382 



Så att om Gustav flyttade med skulle vi få ett rum tillsam
mans. Men vi behöver ju ett för honom och ett för mig och ett 
att ha familjegräl i - hur ska vi rymmas i en storfamilj? Och 
om han bodde kvar hos sig så att vi kunde fortsätta att ha vårt 
sexualliv och våra gräl hos honom, skulle jag ju bara bo till 
hälften i kollektivet, och det fungerar väl inte. 

- Hade ni tänkt er gemensamt hushåll? 
- Det är klart, det är ju nästan det bästa med arrangemanget. 

Man lagar middag varsin dag i turordning. Bara en gång i 
veckan man behöver tänka på mat. 

Tänka på mat en gång i veckan - som om det skulle vara en 
förbättring. Och för sju personer! Armarna faller ner när jag 
försöker föreställa mig det. 

- Och så en massa otäcka små barn? 
- Ett hittills, det kan ju bli fler. Gillar du inte barn? 
- Inte som sådana. När de börjar bli som folk, fem sex år eller 

så. Ettåringar kan jag möjligen tycka är söta att se på, men jag 
föredrar att se dem på avstånd. 

Vi enas om att jag nog inte passar i storfamilj, men han 
inbjuder mig att hälsa på någon gång. 

* 

Är hösten alltid så här vacker? Måtte inte ha sett efter så noga 
förr. Luftens överjordiska klarhet och lövguld i slösande över
flöd - girigt insuper jag det, som om varje dag vore min sista. 

Och det är den ju för det mesta: varje dag jag kan vara ute 
och insupa är den sista, för nästa dag är arbetsdag. Jobb har 
alltså i alla fall den förtjänsten att man lär sig se efter bättre och 
ta vara på varje minut. Förhöjd livskänsla: som hos människor 
som levde i väntan på pesten. Orgier är vad jag vill ha, orgier 
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med naturen. Förr blev det nästan aldrig av att fara till Ön på 
hösten, när vi kunde åka vilken dag som helst. Nu när vi bara 
har helgerna fria blir det mest varje vecka. 

Och det är ingen hejd på hur mycket ett med mänskligheten 
man far känna sig när man sitter i bilköer. 

För att inte fullständigt förfaas försöker jag göra min var
dagstillvaro andligt ombonad med litteratur. Stiger upp sex på 
morgonen för att hinna läsa en novell eller ett kapitel innan jag 
går. På kvällen dyker jag ner igen, romaner, tjocka romaner, 
romanserier i åtta band vill jag omgärda mig med. Jag har till 
och med upptäckt ett användningsområde för lyrik, något jag 
aldrig har nyttjat förr: på kafferasterna hinner man nämligen 
aldrig med mer än någon sida, och att läsa berättande text på 
det viset blir för splittrat. Men en dikt är lagom, jag förvarar ett 
litet häfte Baudelaire på jobbet och intar själaföda till kaffet, 
utan att fasta mig vid omgivningens spe; jag ska ju ändå inte 
stanna länge på denna arbetsplats. 

Som att vänta på pesten, eller som att sitta i fängelse: man 
lär sig att ta bättre vara på de glädjeämnen som finns, och en 
liten blomma utanför cellfönstret eller en flik av himlen kan 
röra en till tårar. 

På Drottninggatan finns inga blommor i fönsterhöjd, men en 
dag far jag ögonen på något himmelsblått. Det är en kostym. 
En manchesterkostym av Mahjongmodell. Den sitter på en 
gosse som har sitt arbetsrum i en korridor utanför den stora 
kontorslokalen men som ibland går genom rummet, något blått 
glimtar till i synfältet. Jag lär mig att registrera det med perifera 
seendet så snart han kommer i dörren och kan följa hela hans 
väg, jag vänjer mig vid att vänta på det och att le redan under 
väntan, anteciperande. 

En Mahjongklädd, långhårig gosse, avvikande i denna miljö. 
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När jag försiktigt hör mig för hos arbetskamraterna - lägger 
bort Baudelaire och sluter mig till gänget i rökrummet för 
att kunna höra mig för i ämnet - visar det sig mycket riktigt 
att han allmänt betraktas som en kuf. "Filosofisk" säger en 
flicka, "knäpp", säger en annan. Sedan bryr de mig för honom, 
som det heter i flickböckerna, jag rodnar och de är förtjusta: 
Martina visar mänskliga egenskaper! 

Är alltså detta det effektivaste medlet mot andlig död? 
Tillvaron tycks full av mening, jag går gnolande till arbetet i 
morgonmörkret och kommer hem nöjd och tillfreds om bara 
dagen inte har varit utan sitt himmelsblå inslag. 

Jag skäms. Vuxna människan! Som har både ett fungerande 
weekendäktenskap och ett extrafbrhållande för lediga stunder, 
ska jag verkligen dessutom behöva leta efter svärmeriobjekt på 
arbetsplatsen? 

Det är väl bara tecken på att man lever, säger Harriet lättsin
nigt, när jag klagar över hur jag blygs över mina böjelser. 

Ja, om det inte är tvärtom, själva uttrycket för andlig död. 
Ganska gengångaraktigt känns det ändå. 

— Det verkar ju som om jag går i barndom. Varför fortsät
ter man att leta fastän man redan har det man behöver? Jag 
trodde att man skulle växa ifrån sånt där när man blev stor 
och förståndig. 

- Frågan är, säger Harriet, när du ska växa ifrån att tro att 
du ska växa ifrån något. 

* 

Man ser mer av sina väninnor när de är karllösa. Cilla har en 
period igen, det händer att hon ringer eller tittar upp på kvällen 
för att prata jobb och affärer. 
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- Det var smart av dig att välja ett sånt där uppenbart trist 
arbete, tycker hon. Mitt låter som om det skulle vara roligt, men 
så blir bara desillusionen desto värre. Jag har för lite att göra 
hela tiden, det är nedbrytande att vara undersysselsatt. 

- Nog får jag tillräckligt att göra, men det är också det enda 
positiva med det. Egentligen hade jag förstås trott att det skulle 
vara så vansinnigt övernaturligt trist att det liksom skulle trans-
cendera och få en sorts tristess-glamour. Men det gör det inte. 
Det är bara trist, bara bara trist. 

- Något har du väl lärt dig i alla fall, om lönearbetets villkor 
åtminstone som du snackade om. 

- Jo, jag har kommit till insikt om att man borde ha fler 
affärer. 

- Usch nej, jag har just kommit till insikt om att jag har haft 
för många. Jag satte mig och tänkte efter häromdagen, men när 
jag kom till tjugo vågade jag inte räkna längre. 

Tjugo! Det kommer att ta mig sextio år om jag fortsätter i 
den här takten. Och vem kommer då att vilja ha mig? 

- Det värsta var att så många av dem var rena engångshisto-
rier. Eller såna där som blommar över på en vecka. 

- Mitt problem är det motsatta, att de är så onormalt perenna. 
Jag måste gallra om jag ska få plats för några nya. 

Inte för att jag tror att mängden är något att stå efter, skalp
jagande har alltid förefallit mig neurotiskt. Men jag börjar 
undra om inte min egen praktik är lika osund: ett stadgat 
dubbelliv, kryddat med ett dussin halvkroppsliga förälskelser. 
Om det inte är både sundare och anständigare att helt enkelt 
ha affärer med dem man har lust att ha affärer med, i stället för 
att låta bli och ägna resten av livet åt att ångra det. Om jag inte 
till exempel borde ta och förföra Mikael medan tid är. 

Så många som tjugo skulle jag nog inte ha kommit upp i ens 
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om jag hade tagit vara på tillfällena, så många finns det inte 
som man kan tycka tillräckligt om. Men just för att jag börjar 
inse hur få det finns som man verkligen kan vilja det med, just 
därför verkar det desto angelägnare att ta vara på dem. 

Cilla kryssar osaligt över golvet i mitt rum, från soffan till 
fönstret och tillbaka igen, fram och åter. Stannar med ryggen 
mot mig och säger vänd mot fönstret, som om hon talade ner 
till gatans förbipasserande: 

- Jag vill bli gift nu. Jag tycker det är dags. Det är inget roligt 
att så sin vildhavre. 

- Det är inget roligt att ha samlat färdigt i ladorna heller, 
påpekar jag stillsamt. Och om livet ska vara så här tråkigt 
behöver man någon kompensation. 

- Vildhavren tror jag är ett stadium man ska igenom, men 
det är nog bäst att ha det gjort innan man stabiliserar sig, inte 
i omvänd ordning. 

Hon halvsätter sig på fönsterbrädet och ser på mig, jag 
blänger tillbaka. 

- Du behöver inte alls underblåsa mitt dåliga samvete tack, 
det sköter Gustav så bra. 

- Jaså han gör det i alla fall? Jag trodde han var inställd på 
att skylla sig själv. 

- Inte alls. Det vill säga, det finns väl en motsägelse i det. 
Ibland framställer han sig som ett offer för obotlig förälskelse, 
som jag naturligtvis borde ha medlidande med, men andra 
gånger talar han om förpliktelser som han frivilligt har iklätt 
sig, och som alltså borde motsvaras av ett åtagande från min 
sida. I vilket fall som helst är kontentan att det är mitt fel att 
han är olycklig. 

Hon skakar på huvudet, en otålig liten knyck: så menade 
hon förstås inte, hon har ju alltid hävdat att man har ansvar 

387 



för sitt eget liv. Det anser jag också, men när han framställer 
det så där är det svårt att veta var hans ansvar slutar och var 
mitt börjar. 

- På sista tiden har det blivit rena ovanan hos honom att 
göra mig ansvarig för allting, och jag vet inte hur mycket som 
egentligen är allvar. 

- Hurdå allting? 
- Att hans liv har blivit som det har blivit. Alla förändringar 

han har genomgått sedan han träffade mig, att han har bytt 
moralfilosofi och att han klär sig annorlunda - minns du hur 
han såg ut på den tiden, slips och hatt! Det är ju modet som 
har förändrats, nu skulle han naturligtvis gå i jeans och träskor 
även om inte jag hade understött en sån utveckling. Men han 
upplever det som min påverkan, eller låtsas att han gör det. För 
att binda mig vid brottet. 

- Felet är väl helt enkelt att ni var för unga när ni träf
fades. 

- Underbart, ropar jag, underbart att ha såna klarsynta vän
ner som kan tala om för en var felet sitter! Kan du upplysa mig 
om vad vi ska göra åt det också? Vi kan ju inte träffas på nytt 
nu, vid mogen ålder, som om vi aldrig hade sett varandra. 

Hon medger att hennes problemlösande begåvning är min
dre än hennes analytiska skarpsinne, och vi skiljs utan att ha 
fått våra respektive situationer annat än belysta av kontrasten, 
men antagligen båda i känslan att vi i alla fall inte skulle vilja 
byta med varandra. 

* 

- Du borde inte låta din dagbok ligga framme så där, säger 
Gustav. 
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Jag står vid köksbänken i färd med middagsdisken, vänder 
mig långsamt om och känner mig som någon i en film, en dålig 
svensk film om samlevnadsproblem där det står i regianvisning
arna att hustrun långsamt vänder sig om och närbild på hennes 
ansikte. Jag vill inte vara med i en sån film. 

— Vad menar du, har du tjuvläst den? När då? 
— Ett tag sen. Ja det var ett par gånger förresten. 
— Varför det? Varför det? 
— Du säger ju aldrig nånting. Jag undrade vad du tänkte. 
— Det stod väl ingenting där som du inte redan visste! 
Det kan det ju inte ha gjort. Min dagbok numera är bara 

en fickalmanacka som sannerligen inte rymmer mer än det 
elementäraste, jag använder den både som kalender för min
nesanteckningar i förväg och till bokföring över det som pas
serar, och mitt själsliv avslöjar den bara i stark förkortning. 
Som "Ön m G. Båtuppt. i regn. Mens" eller "Tandl. 14.30. 
C här, w to w. Läser Kristin Lavr." eller "Disk. m M. om 
storfam. - skulle jag? Sem. 19.15". Allt som oftast återkommer 
förstås notisen "A inte ringt", men det är ju inte heller någon 
hemlighet för Gustav. 

— Du kan ju fråga mig om det är något du vill veta. Jag 
svarar på det du frågar, men frågar du inte så säger jag inte 
sånt som jag inte vet om du vill höra. Jag trodde vi hade den 
överenskommelsen? 

Han rycker på axlarna. Jag hänger upp handduken jag haft 
som förkläde, sätter mig och tänder en cigarrett (hela tiden i 
den där otäcka känslan av att följa en tröstlöst obegåvad manus
författares scenanvisningar). 

— Vad hade du väntat dig att finna? "O vad jag älskar Gustav" 
på varje sida? Den sortens dagbok har jag slutat med sen jag 
blev vuxen. 
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Nu blev han ledsen, och det var en onödig elakhet förstås. 
Jag blir elak för att jag blir rädd. Det som skakar mig är inte 
vad han kan ha läst i min dagbok utan att han har gjort det, 
att han inte håller sig för god för det. 

Det har inte fallit mig in att han skulle titta i min kalender 
för att den ligger framme - jag vet andra som skulle kunna 
göra det, av ren nyfikenhet, och i sådana sällskap gömmer jag 
förstås undan den. Människor som håller på sig själva gör inte 
sånt, det är en fråga om deras egen integritet. Aron till exempel 
skulle aldrig ens få idén -

Nej inte jämföra med Aron. 
Skulle jag själv? Sådant har hänt, i utsatta och desperata 

lägen har jag i yngre dagar tjuvläst andras papper - men jag 
visste inte att Gustav var så utsatt och desperat. Passionsbrott 
kallas det, och det skrämmer vettet ur mig. Vem vet vad han 
då är i stånd till? 

Och vad kan jag göra åt det, annat än att bära fickalma-
nackan på mig i fortsättningen? 

- Du är inte kär i mig, klagar han. 
- Nej, men det besvärar mig inte. Det skulle inte besvära 

mig om du inte tjatade om det jämt. 
- Varför är du inte det? 
- Jag kan inte förälska mig på anmodan, det är du som påstår 

att passioner är något man bestämmer sig för. Gör det då du 
som kan: bestäm dig för att sluta vara kär i mig, så kan vi ha 
världens bästa resonemangsparti sedan. 

- Jag försöker, men det går inte. Det är dig jag älskar, det är 
bara så. Det finns andra som jag är lika kåt på, men det finns 
ingen som det är lika roligt att ligga med, för att det är du. 

- Det är bara en infantil prägling, säger jag hjälpsamt. Som 
med ankungen och skokartongen. Jag är din skokartong helt 
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enkelt, bara för att jag var din första kvinna. Sånt måste man 
komma över. 

Han fnyser. 
- Tala för dig själv. Är det någon som är en skokartong för 

någon så är det Aron för dig. 
- Kanske det. Han var min första man: det är en alldeles 

riktig parallell. Vi har alla våra infantilismer. 
- Och det är honom du är kär i. 
- Nejvars, inte mer än i någon annan. 
- Varför kan du inte sluta träffa honom då? 
- Det kan jag väl, rent teoretiskt. Det är bara det att det 

skulle bli odrägligt i praktiken, för jag skulle aldrig förlåta dig 
för det. 

- Jag slutade träffa Eva för din skull. 
- Och du har aldrig förlåtit mig för det. 
- Du utnyttjar mig, klagar han, du utnyttjar mitt underläge 

hela tiden. 
- Jag vet inte hur jag kan undvika det så länge du låter dig 

utnyttjas. Men jag har aldrig önskat att du skulle bli beroende 
av mig, tvärtom, jag besvär dig ju att resa dig och stå för dig 
själv! 

Han ligger på knä vid min stol med armarna om mitt liv och 
huvudet i mitt knä och upprepar som en besvärjelseformel: 

- Jag älskar dig. 
- Det kan inte jag hjälpa. 

391 



27 

En klar och kall dag; när jag kommer ut på gatan på lunchen 
blir jag stående och ser på en flik av himlen som syns i en öpp
ning mellan husraderna, och brister i skratt när det går upp för 
mig vad det är jag ser: jag ser en kostymblå himmel. 

Så lätt betingad alltså, att jag redan reagerar som en snäll 
liten Pavlovhund med glädjereflex inför färgen som sådan, och 
så uppochnervänd världen att det är himlen som är blå som 
en manchesterkostym. Jag skulle ha lust att tala om det för 
honom. 

Medan jag ännu står där på trottoaren kommer han ut genom 
porten. Det ser ju fånigt ut att stå och skratta rakt ut i luften, 
så jag talar om att jag skrattar åt att himlen är blå som hans 
kostym; förvissad om att han ändå inte kommer att tro mig. 

Han lyssnar, kisar upp i den höstklara skyn, och säger: 
- Den är blå som längtan. Ska du äta lunch? 
Det ska jag ju, så vi gör sällskap ner till Tempos bar. 
Flickorna hade rätt i att det är en egendomlig figur. Han pra

tar obesvärat, men med associationshopp som jag inte kan följa 
— om ansikten på gatan, en bok han läst, om att vara vegetarian, 
vilket han visar sig vara, alltsammans i snabba brottstycken. 
Dessemellan ser han mig djupt i ögonen. Jag ser honom djupt 
i ögonen tillbaka, i brist på bättre, och undrar stilla om det är 
så att han är skvatt galen. 

Vackra ögon har han i alla fall, gråblå till färgen och nedåt-
vinklade på ett sätt som ger honom ett lustigt melankoliskt 
uttryck. När han gör en paus försöker jag konversera om jobhet, 
undrar plumpt om han trivs. 
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— Jag har bara vanlig folkskola, svarar han. 
Ja, vada? Då får man hålla till godo, lyxen att vantrivas kan 

bara såna där akademiker som jag unna sig? Eller menar han 
att han trivs eftersom han aldrig har haft högre ambitioner? 
Orakelsvar. 

När vi passerar Look på återvägen frågar han om jag har 
sett Carnal Knowledge. Han uttalar det fel, knowledge som i 
know, jag kommer mig inte för att rätta och blir generad som 
om han sagt en oanständighet och förargad på mig själv, detta 
bildningspryderi. Sett den har jag i alla fall, och det har han 
också (så det var tydligen inte en inledning till att föreslå mig 
gemensamt biobesök). Det vill säga när han börjar referera till 
innehållet blir jag osäker på om det är samma film vi talar om. 
I hans framställning handlade den om "vilket som är värst, att 
älska eller att vara älskad". 

Jag sitter och funderar på det hela eftermiddagen bland mina 
blankettbuntar och sifferkolumner, men hur jag rekonstruerar 
den för mig och hur jag fantiserar om vilka erfarenheter som 
kan ligga bakom en sådan tolkning, kan jag inte förstå vad han 
menar. Jag kan inte komma på någon annan film heller som 
handlar om det. Om kärlek handlar de, filmerna och böckerna, 
om att älska: men jag kan inte minnas någon konst alls som 
handlar om att vara älskad. 

Och vilket som är värst? 

Harriet har fått en ny våning och inbjuder oss att komma på 
flyttgröt. 

— Med man och allt? frågar jag. 
— Javisst. Ja - vilken av dem förresten? 
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- Det spelar väl ingen roll, flinar Cilla, ta med dem alli
hop! 

Och Harriet apar sig: 
- Hjälp, var ska jag få låna porslin... 
Det är klart. Bara för att man är en sån ovanligt trogen natur 

så ska man genast utmålas som någon sorts Messalina. Inte alls 
så att jag har haft fler män än någon annan, jag har haft färre 
än mina väninnor kan räkna till. Det är bara det att de jag har 
far sånt affektionsvärde för mig att jag aldrig kan göra mig av 
med någon, och så blir det så här. 

- Du drar ditt förflutna med dig som ett leksakståg i snöre, 
säger Harriet, den ena lilla vagnen efter den andra. Det måste 
bli svårhanterligt till slut. 

- Jag1 tycker om att veta var jag har dem. Hellre det än att 
lämna en massa utrangerade vrak bakom sig utefter vägarna. 

- Det hör till god ton att man gör slut med en älskare när man 
tar sig en ny, säger manslukerskan Cilla som ogillar bigami. 

- Varför det? Om man väljer dem med lite omsorg håller 
de bra i flera säsonger. Så vitt jag vet anses förresten inte den 
där modellen med engångspolygami särskilt väluppfostrad 
heller. 

- Du ska ha en egen modell som vanligt förstås, sekunderar 
Harriet. Oligogami? 

När jag talar om min man menar jag naturligtvis Gustav, 
men han visar sig vara upptagen, ska gå på Stadsteatern med 
sin skolklass, och när Aron visar sig vara ledig tar jag med 
honom i stället som demonstration. I flera betydelser, även den 
bokstavliga: de är nyfikna på honom efter att ha hört talas om 
honom i åratal, och han tål att förevisas. 

Han är en begåvad konversatör, börjar omedelbart prata 
med en arbetskamrat till Harriet som sitter närmast oss vid 
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matbordet och som ingen av oss har träffat förr, med en lätthet 
som jag avundas. Han berättar interiörer från en anstalt där 
han en gång tillfälligt jobbade som fångvaktare, tragikomiska 
anekdoter om lojalitetskonflikter. 

Nya sidor av honom kommer fram, sociala sidor som jag 
alldeles hade glömt bort att han har eftersom vi praktiskt taget 
aldrig umgås med andra. Det är roligt att göra det. Det är roligt 
att vara i sällskap "tillsammans med Aron", att vara som ett 
par med honom. Man säger "ni" till oss, som man gör till folk 
som hör ihop: "trevligt att ni kom", "vill ni åka med i bilen, vi 
ska ändå åt det hållet". 

Det hållet är visserligen bara mitt håll, men Aron hinner följa 
med mig hem en stund innan han far till sig. Det är också fint: 
att bli ensam med honom och höra honom uttrycka tillfreds
ställelse med kvällen, "förbannat trevliga polare du har". 

Jag är stolt som om jag hade hittat på dem själv. Att upp
skattningen var ömsesidig hörde jag av Harriet redan när vi 
bar ut disk i köket. Jag är stolt och lycklig över att kunna bjuda 
dem på varandra. 

Men jag undrar: hur kommer det sig att just det som är 
bland det värsta jag vet med Gustav, att vara i par med honom 
tillsammans med andra, är så roligt med Aron? Är det bara för 
att vi inte är ett par på riktigt, för att det bara är en lek? 

* 

Efter ett par timmars sömn väcks jag av telefonen, Gustavs 
morgonnytra röst. 

— I går var det nära. 
— Vad var det som var nära, frågar jag, yrvaket desoriente

rad. 
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- Att jag bedrog dig. Det var en av tjejerna som hade samma 
väg hem, hon var så ensam och deppad sa hon, och när vi hade 
gått runt kvarteret några gånger tyckte jag lika gärna jag kunde 
gå med upp när hon bad om det. 

- Jaha. Och hon hade skamliga avsikter? 
- Jag antar det. Hon bor hos sin mamma, men hon tog in 

mig i sitt sovrum och bjöd på vin -
- Jaha du, då kan man nog våga anta det ja. Jag förstår mig 

inte på ungdomen nuförtiden. Sin egen lärare! 
- Men jag höll på mig. 
- Fattas bara, någon skam far väl du ha om inte dom har det. 

Små skolelever, där tycker jag faktiskt gränsen går. 
- På kvällsgymnasiet, hon är inte mycket yngre än du. För

resten är terminsbetygen redan satta, så hon skulle inte ha haft 
något för det. Men jag tänkte att du har ju inte bedragit mig på 
sistone, så då skulle väl inte jag heller. Eller har du det? 

Jag orkar inte. Hans glättiga morgonhumör, hans lättsinniga 
ton - om jag svarade som det är skulle han bli tyst och olycklig, 
han vet bara att jag var hos Harriet i går och tror att det är länge 
sedan jag såg Aron, han vet ju att jag träffar honom ibland, 
men han hoppas naturligtvis att varje gång är den sista, och 
varje gång han konfronteras med det på nytt gör det honom 
lika illa - jag vet ju själv, ja jag vet ju själv hur det känns! Det 
skulle förstöra hans dag, och det skulle förstöra mitt eget glada 
välbehag från gårdagen. Jag förmår inte. 

- Inte sen sist med Aron, svarar jag. 
Det är en jesuitlögn, och han uppfattar den som avsett: inte 

sen sist han hörde att jag hade träffat honom. Det är en lögn, 
det är ett falskt svar på hans fråga, och därmed har jag brutit 
det enda avtal vi har. 

En annan gång, ursäktar jag mig, jag ska bekänna en annan 
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gång när det inte är så färskt och inte i ett så pinsamt sam
manhang. 

Men det är ju ingen lösning. Det finns ingen lösning. Att 
bara han var otrogen, det var jag inte generös nog att klara i 
längden. När vi bedrog varandra ömsesidigt blev beroendena 
outhärdligt komplicerade. Den äktenskapliga monogamin höll 
på att göra mig impotent. Att vara otrogen ensam, det kan jag 
inte stå till svars med. Och att skiljas, det lyckas oss inte hur vi 
än försöker. Vad återstår? 

En notis i tidningen talar om att Mikael har omkommit i en 
rasolycka i fjällen. 

Första reaktionen är irritation. Vad i all sin dar skulle han 
i fjällen så här års. Gå och dö så där, innan man ens har fyllt 
trettio, skulle det verkligen vara nödvändigt. 

Sedan långsamt insikten om vad det innebär. Att Mikael är 
borta. Att man aldrig kommer att se honom mer. 

Och den frätande grämelsen: att jag inte tog vara på vänska
pen med honom, inte höll kontakt med honom så länge han 
fanns, aldrig ens kom iväg att hälsa på i hans nya hem. Och 
aldrig hade någon affär med honom. Det är förstås löjligt, 
men det förefaller mig att jag skulle sörja honom mindre om 
jag inte till allt det andra också sörjde en älskare jag aldrig 
hade i honom. Mikael: en av de finaste, rakaste människor jag 
har mött. Till och med hans död ter sig egentligen makabert 
stilriktig: Fjället tog honom. 

- Jag skulle kunna stå vid hans grav och säga att det var 
en förmån att få känna honom, förklarar jag hulkande för 
Gustav. 
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Han åser under tystnad mitt begråtande av Mikael. Kanske 
tror han att jag idealiserar honom för att han är död, men 
jag har ju alltid gjort det. Kanske känner han min gråt som 
anklagelse: att det var han som stod i vägen för vårt umgänge. 
Så var det inte, jag vet det, det var tvärtom under den tid när 
Gustav inte stod i vägen som jag började dra mig undan från 
Mikael - men jag påstår ju inte heller att det var hans fel. Jag 
bara begråter. 

Den andra månaden är som den första, och den tredje lär inte 
bli annorlunda. Upp i mörker, sitta åtta timmar vid bänk i 
lysrörsljus, hem i mörker, och små glimtar av blått det enda 
avbrottet i enformigheten. Jag försörjer mig, men mer är det 
inte. 

Det är oundvikligt att jag förfäas. Förhållandet till Gustav 
har alltid byggt på att vi har kunnat tala med varandra - men 
när man inte har något att tala om? Svärmerier aktar jag mig 
för att oombedd inviga honom i, och vad återstår då, när vi 
inte ältar oss själva och vårt förhållande? Har vi över huvud 
taget något gemensamt längre? Jag gör ett försök att ta del av 
hans lektyr, men det enda han läser är Journal of Philosophy 
och På kryss, och ingendera får jag ut något av. Allra minst av 
nioson i den formen. Sitt andra skolämne, svenskan, föraktar 
han egentligen, undervisningen där behandlar numera allt 
mellan himmel och jord men inte litteratur i någon märkbar 
omfattning. I litteraturen är det för övrigt bara Dostojevskij 
och ett par till som han finner värda att läsa. 

Jag lånar honom en roman av Saul Bellow som jag tyckt om, 
han läser den men har bara kritik som kommentar, och jag blir 
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sårad, alldeles oresonligt sårad, jag grips av ensamhetspanik när 
jag inte längre kan lita på att mina åsikter är delade, och så dri
ver jag i ren desperation mina egna ståndpunkter in absurdum 
och börjar säga emot honom liksom av hämndlust. 

En vacker dag finner jag mig i färd med att försvara marxist-
strukturalisterna som härjar i BLM, enbart därför att Gustav 
avfärdar dem som galningar, det finns ingen annan som skulle 
kunna driva mig till det, och mina argument blir hopplöst svaga 
då de bara bygger på principiell oppositionsdrift. Att diskutera 
med honom är irriterande även på grund av den docerande 
tonen han använder - är det en yrkesdeformation som börjar 
framträda, eller har han i själva verket alltid låtit så? 

Har du inte några trevliga kolleger du kan bjuda hem nån 
gång, frågar jag, jag träffar aldrig några nya människor, värl
den har blivit så trång. Tanken tycks aldrig ha slagit honom, 
och han kan inte komma på någon. Sedan han tappade 
kontakten med sin kompis från gymnasiet och bortsett från 
terminen på lärarhögskolan har han egentligen aldrig haft 
något umgänge alls, annat än sina affärer. Enstörig är han 
nog inte, men tvåstörig då: har han bara en annan person i 
närheten tycks han vara fullkomligt nöjd, och det brukar han 
ju se till att ha. 

Hans människokärlek börjar förefalla mig utomordentligt 
teoretisk, jag börjar överraska mig med ord som cynism och 
arrogans i samband med Gustav: en överlägsenhet mer grun
dad på avståndstagande än på överseende. Har han alltid varit 
sådan? Eller är det jag som upptäcker det först nu, i känslan att 
hans förakt drabbar även mig? 

Mitt behov av nya bekantskaper och yttre stimulanser, min 
rastlöshet och min vana att skaffa mig kontakter genom att 
utnyttja erotiska spänningar - han förstår det inte, och hur 
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lättsinnigt vi än skämtar om det kan jag plötsligt finna hans 
oförståelse sårande. 

Våra självkänslor har fatt mäta sig med varandra, och jag 
börjar tro att det blir min som förlorar. Han plågas av att jag 
inte älskar honom så som han mig, men det plågar honom som 
något obegripligt: inte ett ögonblick vacklar han i övertygelsen 
att han rätteligen borde vara föremål för min passion. Att jag 
skulle kunna om jag bara ville. Att det är mig det är fel på. Han 
är så bergfast övertygad om det att det underminerar mig. 

Han märker själv att han har blivit elak, börjat säga avsiktligt 
sårande saker. Han märker det men förklarar att det beror på 
att han är olycklig. Och det är mitt fel: även Gustavs fel är jag 
skuld till: allt är mitt fel. 

Och av skuldkänslan blir jag förstås ännu mer obalanserad, 
såras inte bara av hans elakheter utan av varje ord han säger 
och värjer mig med att säga emot i allt. Jag går till och med till 
bokhandeln och köper en bunt nyutkomna böcker för att se om 
det inte finns något värt att läsa, men jag finner ingenting som 
jag vågar bära till honom som argument. Det finns böcker som 
går att läsa, men ingen som jag vågar påstå att han skulle ha 
mer glädje av än av att läsa Bröderna Karamasov för sjuttonde 
gången. Jag måste tillgripa den andra utvägen och hävda att 
jämförelsen är orimlig, den samtida litteraturen har ett värde 
som sådan, men jag lyckas inte precisera hur en sämre bok kan 
vara bättre än de bästa böckerna, och blir arg för att jag har 
låtit mig luras in i diskussionen igen. Varför ska jag försvara de 
moderna författarna, det är väl inte mitt fel om Dostojevskij 
är oöverträffad heller! 

Det kan ändå inte vara mitt fel. 

* 
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Just som jag skulle till att släpa mig iväg på ett seminarium 
ringer Aron. Han föreslår att vi går på bio i stallet, och om 
han inte hade föreslagit det själv skulle kanske jag ha gjort det, 
men när han nu ikläder sig frestarrollen sätter min arbetsmo
ral hälarna i marken. Eller min självbevarelsedrift: jag måste 
hålla mig väl med docenten för att ha någon utsikt att fa det 
stipendium jag behöver, och det kräver åtminstone att jag visar 
mig på undervisningen någon gång, även om jag inte kan låta 
bli att läsa tidning under bordet. 

Jag ber honom ringa senare om han är kvar i stan, och han 
säger att kanske, om det inte blir för sent. 

Seminariet drar ut på tiden en halvtimme längre än normalt, 
varje gång jag anser diskussionen avslutad och lyfter från stolen 
är det någon som begär ordet igen: till sist beslutar jag att jag 
lika gärna kan söka socialbidrag och reser mig, följd till dörren 
av de andras blickar. 

Kastar mig på cykeln och trampar hem mot alla röda ljus, 
orolig för att han redan ska ha gett upp i tro att jag föredrog att 
gå med kurskamraterna på postseminarium; en möjlighet som 
jag naturligtvis inte kunde avstå från att nämna för honom. 
Men Aron ringer, och tio minuter senare är han hos mig. 

Sjunker ner i min soffa och frågar om jag har nån sprit 
hemma. En flaska vin har jag. Inte för att han brukar fråga 
efter det numera, men för att det är en betingning hos sig själv, 
så mycket av den varan som umgänget med Aron krävde förr 
i världen. En beröringsassociation när jag ser en systemskylt: 
Aron, tänker jag, och går och köper hem en flaska. 

- Jag har bekymmer, förklarar han. 
Jag sätter mig förväntansfullt till rätta i posen Berätta, kan-

jaggöranågotfbrdig. 
Minsta pojken är sjuk igen, berättar han, våldsamma feber-
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attacker som ingen förstår vad de beror på. 
- Barn har alltid feber, så mycket vet väl alla människor om 

de också inte vet något annat om barn. 
- Skönt att höra, grimaserar han. Och så är vi uppsagda från 

lägenheten, har hyrt i andra hand och nu vill polaren ha den. 
- Bostadsförmedlingen har en särskild kö för katastroffall, 

det ordnar sig alltid, folk kastas inte ut på gatan bara. 
Men han har tagit problemen i omvänd storleksordning, 

som för att avverka mina tröstegrunder innan han kommer 
till huvudsaken: 

- Och så är vi med barn igen. 
Innan jag hinner fatta mig udägger han katastrofen i hela 

dess vidd: 
- Florence blir av med jobbet, eftersom hon inte är fast 

anställd. Inget jobb, ingen bostad, och befolkningsexplosion. 
Vi får väl slå upp ett tält i Flaten och skicka ut ungarna att 

"gga-
- Vad betalar vi skatter för då, om inte för att såna där typer 

som ni ska kunna leva på det allmänna. 
Jag fyller på hans vinglas och stoppar eftertänksamt en pipa 

åt mig. Om jag någonsin har avundats hans kvinna så inte gör 
jag det nu. Är det något som blandar sig i mitt medlidande 
är det skadeglädje. Tanken att detta måste bli för mycket för 
honom, för stor påfrestning, och när hon har fött honom tio 
barn och är gammal och utsliten i förtid då går han ifrån henne 
och kommer till mig som fortfarande är ung och fri... 

Det gör han förstås inte. Bekymren binder dem väl bara 
hårdare till varandra, och att hon är utlänning gör hans ansvar 
ännu tyngre: han kan ju inte överge en kvinna med en hel skock 
barn i främmande land. Just den aspekten av rivaliteten, hennes 
handikapp menar jag, har ibland retat mig som ojuste, men att 
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vara i hennes ställe önskar jag mindre än någonsin. 
Ung och fri är vad jag känner mig där jag sitter i min soffa och 

utan barn i magen kan dra djupa tobaksbloss. Jag är tillfreds 
med att vara den jag är för Aron: ett andningshål, någon han 
kan komma och berätta sina bekymmer för. Inte förknippad 
med några som helst krav eller plikter, bara med nöjen, bio och 
böcker, samtal och samlag, fritt och bekymmerslöst umgänge 
- den rena lustprincipen förkroppsligad. (Jag är mer van att få 
känna mig som den personifierade olusten, för Gustav; det är 
en mycket tristare känsla.) 

Han ligger utsträckt med huvudet i mitt knä, blundande. 
Väckarklockan på byrån tickar i vår tystnad. Sakta tömmer 
vi våra glas. 

När han går ber han mig om tunnelbanekuponger, så pank 
är han. Han bryter upp utan att vi har legat med varandra, och 
jag är glad för det: att det inte bara är det som driver honom 
hit, att det kan vara så här också. 

Sedan blir jag ännu gladare när han ångrar sig: en avskedsom
famning i dörren, en avskedskyss, han börjar skratta och frågar 
om vi inte i alla fall... 

Glad att han kan tänka sig att inte ligga med mig, och glad 
att han inte kan låta bli. 

Det är bara tre steg till sängen. Aron avvisar jag inte utan 
giltigt förfall. Så sällan som jag träffar honom brukar jag för
resten alltid ha lust. Det kan aldrig vara en plikt med honom, 
och inte prostitution heller, för jag har ju inget för det. 

När det är fråga om henne, tror jag varken på köttets lust eller 
på själens obotliga ensamhet. Då hon stryker ert hår och smeker 
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händerna på alla intressanta män hon träffar, hemma och ute 
i sällskapslivet, så drives hon icke av någon egentlig sinnlighet, 
utan allenast av själens kokottaktiga sällskapssjuka. Hon är 
född hetär, utan åtrå, men med sentimental läggning, och 
kommer att i en förtjusande sorgdräkt lägga vita liljor på alla 
sina älskares kistor. 

Otto von Zweigbergk om huvudpersonen i Gertrud. Det visar 
jag inte för Gustav. 

* 

Nytt år nu igen? Att tiden går ter sig mindre än någonsin som 
något att fira. Det börjar tvärtom besvära mig allvarligt. Jag 
rår min trettioårskris vilken dag som helst. 

- Vad ska du då hitta på när du blir trettio, frågar Gustav, 
ska du ha din klimakteriekris då? 

- Det är inte framtiden som plågar mig, det är att tiden går 
så fort nu för tiden så det är nyår en gång i veckan. Och att 
man får så mycket förflutet att gräma sig över - fler och fler 
förspillda möjligheter. 

- Är det något särskilt du ångrar i ditt liv? 
Jag tänker efter. 
- Jag ångrar en del affärer jag inte har haft. 
Eftersom jag har slutat på banken i och med helgen och 

Gustavs ledsnad inte längre kan fördärva glädjen över den blå 
Mahjonggossen berättar jag om honom, bara för att konkreti
sera vad jag menar: inte precis så att jag var kär i honom, men 
det är ett exempel på någon jag skulle ha kunnat ha en affär 
med under andra omständigheter. 

Gustav blir lika svartsjuk som om det var en begången otro-
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het jag bekände och inte en försummad. Och när han redan 
är det passar jag på att nämna att jag har träffat Aron också, 
för att ha det sagt. 

Jag vet hur det känns, jag vet att det är en reflexmekanism att 
börja tala om skilsmässa, ändå blir jag otålig när han gör det. 

- Det går ju inte att skiljas. Har du inte gett upp hoppet 
om det än. 

- Det är klart det går om vi är överens. Vi får väl lägga upp 
en strategi. 

Ja, om han insisterar så, inte ska jag sätta mig på tvären. 
Vi försöker enas om en metod, inte för abrupt i början, det 

har vi lärt oss, sånt leder bara till sentimentalitet och omedelbar 
ånger. Vi får försöka att sakta och försiktigt glida ifrån varan
dra. Träffas någon gång då och då, fast utan förpliktelser. 

Årstiden är den rätta: en vårskilsmässa bör ha större förut
sättning att bli bestående (liksom det hade varit bäst att ingå 
äktenskap på hösten, om det hade varit det vi hade bestämt oss 
för). Kommer vi över våren och sommaren utan återfall, då kan 
det ha utsikter att lyckas. 

Vi återlämnar varandras portnycklar som ett första steg. 
Det är tomt att inte ha hans på nyckelknippan längre, men en 
lättnad att få tillbaka min egen: han har aldrig missbrukat den 
genom att komma objuden, men det har hänt att han har hotat 
med det, och en man som bemäktigar sig andras dagböcker 
kan man ju vänta sig vad som helst av. 

Att skiljas som vänner talar vi inte om, tror vi inte på. Det 
kan väl gå om man redan är vänner, utan förälskelse och utan 
aggressioner. Men inte kan man bli vänner genom att skiljas. 
Det är något man möjligen kan börja med sedan, efter lång
varig karantän. 

Vad vi hoppas på är att kunna skiljas över huvud taget. 
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Och i ett förnyat beslut att glida isär somnar vi i varandras 
armar medan nyårssmällarna ekar mellan husväggarna utan
för, än på avstånd, än strax i grannskapet, kulminerande vid 
midnatt och sedan med allt längre intervaller. 
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28 

/ rapport for studerande i forskarutbildningen skallanges ak
tivitetsgrad i studierna per den 15I2. Beträffande beräkning 
av aktivitetsgraden anges i UKÅ:s anvisningar: Aktivitets
graden för studerande på forskarutbildningsnivå som inte är 
heltidsstuderande är förhållandet mellan normaltiden och den 
förväntade studietiden, båda for återstående del av forskarut
bildningen, uttryckt i procent. 

Varje doktorand tilldelas ett handledningskonto. Det sam
lade tillgodohavandet på detta konto är 100% x 3 under hela 
studietiden. Beräkningen sker på grundval av UKÄ.s ramtal. 
Från detta konto gör doktoranden inför varje läsår ett uttag. 
Detta nominella uttag debiteras doktorandens konto som ett 
avdrag. Skulle det faktiska uttaget skilja sig från det nomi
nella, måste vi för protokollföringens skull bortse från detta. 

O fria studier! O höga rymd i vetenskapens salar! 
Detta är vad som möter mig när jag brinnande av forskariver 

återförenar mig med Alma mäter i triumferande tro att jag 
skulle slippa vidare befattning med konton, uttag och tillgo
dohavanden. 

Jag kryper längst ner i vetenskapens källare, längst in i Sum-
lens kvava valv, med kaffekopp och Veckojournalen. 

; 

- Du nu igen, säger Gustav när jag ringer. 
- Ja vada, väntade du någon annan? 
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- Vi skulle ju skiljas. 
- Jag trodde vi skulle glida ifrån varandra, inte panga så där 

på en gång. 
-Javisst, jag försöker bara markera att vi glider. Har du 

börjat ta vara på alla dina möjligheter nu då? 
- Vad för möjligheter? 
- Dom jag tvingade dig att förspilla. Har du några nya 

affärer? 
- Har inte tid. Jag måste sköta mina affärer med institutio

nen, så att inte mitt konto på hundra procent gånger tre smälter 
ihop genom nominella uttag så att jag står på bar backe. 

- Vad är det där, har bankjobbet slagit sig på hjärnan? 
- Inte på mig. Det är Fub 69: doktorandstudier enligt nit-

tonhundrasextionio års bestämmelser för forskarutbildning, 
med aktivitetsgrad angiven i procent. Vilken dag som helst 
kommer dom att införa stämpelur. Har du? 

- Har jag vad? 
- Några nya affärer. 
- Är du intresserad? 
Det är varningssignalen: Stopp och beträd området på egen 

risk, du kan få höra saker du inte velat veta. Eller också är 
det bara en kringgående rörelse för att reta min nyfikenhet. 
Vilketdera vet man aldrig. Så man måste alltid fråga vidare. 

Visst har han en ny affär, och när han har berättat det måste 
jag ju förbättra min status med att jag behöver inga nya för jag 
är så lycklig med Aron (inte saknar jag dig mer än du saknar 
mig); Och Så Vidare. Vi eggar varandras nyfikenhet och svart
sjuka och prestige, och skiljas som vänner är det inte tal om. 
Vi kommer att vara bittra ovänner innan vi har glidit så långt 
ifrån varandra att vi kan släppa. 
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* 

Äntligen något som liknar vinter: en härlig snöstorm framåt 
kvällen, gatorna oframkomliga (för bilar; man skulle kunna 
åka skidor på dem). Jag slår kapuschongen över huvudet och 
strövar ut i yran: pilträden längs Karlbergskanalen försvunna 
i vit rök. 

Älskar detta klimat: det absurda i att människor lever i det, 
bygger städer i det. Det är ett så oälskligt land, och man kan 
känna sig så generös och storslagen när man älskar det ändå. 
Man kan gå på en gata med snö piskande i ansiktet och grina 
mot den: Haha, försök inte med mig, jag älskar denna plats 
på jorden i alla fall! 

Jag grämer mig över mitt liv när jag tänker på det som "mitt 
liv", med dess försuttna möjligheter, men så här dag för dag 
trivs jag med det. Av de tillvaroformer jag har prövat är detta 
den som mest närmar sig idealet: ut och går, in och skriver, ut 
och går, in och skriver. 

Man kan ju ana att det kommer en dag när man fastnar och 
det plötsligt inte vill komma ett ord mer ur pennan, för att inte 
tala om den fasans dag när man har skrivit färdigt, och står där 
och måste hitta på något annat att göra igen. Men det är långt 
avlägset och framtiden bekymrar mig inte. Ännu är det bara 
utkast jag håller på med, jag vet inte om det blir en början eller 
ett slut eller en mitt eller kanske inget annat än arbetsmaterial, 
tills vidare skriver jag bara för att komma igång. Och för att ha 
något att visa docenten så jag kan söka stipendium. 

* 
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Telefonen. Jag famlar efter armbandsuret, kvart över åtta re
dan? - nej, urtavlan upp och ner, kvart i två är hon. Vem ringer 
så dags? Antingen har det hänt en olycka eller också är det Aron, 
hinner jag tänka medan jag samlar ihop en röst att svara med. 

Aron. Han har hållit på med att klippa film tillsammans 
med några polare hela kvällen, sedan blev det krogen, och 
sedan hade han liksom inte lust att åka hem, förklarar han 
och lämnar åt mig att komma med förslag. Jag underförstår 
förslaget och frågar: 

- Hur lång tid tar det hit? 
- Tio minuter kanske. 
- Då går jag ner och låser upp fem i. 
Jag sitter i sängen och ler in i mörkret. Aron, den olyckan. 

(En vitsnivå som jag kan tillåta mig när ingen hör mig.) Komma 
inramlande mitt i natten från krogen - jo nu känner man igen 
honom. 

När jag tänker efter tror jag inte att det beror på masochism 
att jag trivs med den sortens knölaktighet. Det sköna är snarare 
att det placerar mig i ett moraliskt överläge: Aron gör ingenting 
för min skull, när han träffar mig är det av ren egoism, för att 
han vill det, och det är skönt att veta. Om jag inte vill står det 
mig fritt att säga nej, om jag vill säger jag ja och får känna mig 
generös och storsint och behaglig. 

Att klä på sig är väl inte lönt, jag sticker fötterna i träskorna 
och tar kappan över nattskjortan. Jag fryser ändå där jag står 
barbent i den dragiga trappuppgången, han dröjer tio minuter 
till, och en granne som passerar in tittar på mig med ett uttryck 
som inte heller är värmande. 

- Om det här ska bli en vana får jag ge dig en portnyckel, 
gruffar jag när han äntligen dyker upp ur natten, i en pust av 
vinterkyla. (En extranyckel som jag har fått över.) 
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Han verkar inte speciellt tilltalad av tanken. 
— Det är så mycket symboler i nycklar, det blir så pinsamt 

den dag man ska lämna tillbaka dem. 
— Varför lämna tillbaka den, säger jag, släng den i sjön när 

vi gör slut. 
Kanske menar han andra symboler också, att han inte vill ha 

några insegel alls på att det föreligger en vana. Jag trodde inte 
han fäste sig vid symbolvärdet i sådant, jag försöker själv låta bli. 
Jag försöker förneka att detta är något utslag av en rangordning 
som jag vägrar kännas vid: Det är bara folk jag litar på som 
jag ger nycklar till, och Gustav är inte att lite på längre. Aron 
må vara en knöl ur vanliga etikettssynpunkter men han skulle 
aldrig missbruka en nyckel, aldrig vilja ställa till pinsamheter, 
aldrig komma på den idén. 

Nej, säger en inre röst: ty han Älskar mig inte. 
Nejvisst, svarar jag den: ty det är bara Den stora kärleken 

som inspirerar till illdåd, bara den som driver människor till 
desperation och gör dem omöjliga att ha att göra med. 

* 

- Du nu igen, säger jag när Gustav ringer. 
— Stör jag? 
— Nejdå, jag tänkte just ringa upp själv. 
— Jaså, vada om? 
— Ett ställe i en text som jag inte vet vad jag ska göra med 

i mitt klassifikationssystem, jag behöver goda råd. Vad ville 
du själv? 

— Jag behöver också goda råd. Ska vi byta? 
— Nåja, mina råd är förstås bättre, så då far du väl lägga något 

emellan. En middag till exempel? 
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- Jaha, du har väl inte ätit sen sist förstår jag. 
- Det finns ju korvstånd. 
- Konstigt att du inte blir fetare när du lever på varmkorv 

och choklad. 
- Du vet väl inte hur fet jag är nu för tiden. 
Det vet han inte, men han vill gärna se. Jag är mig förstås 

alldeles lik, och det är han också, och när vi har ätit middag i 
Gustavs kök och diskuterat mina textproblem går vi och lägger 
oss, alldeles lika oss som vi är. 

Först sedan erinrar jag mig att det var något han behövde 
råd om också, när jag frågar mumlar han i kudden, något som 
jag tyder som att det kan vara detsamma med det. 

- Nu har du ju lurat hit mig under förespegling av problem, 
säger jag och lägger mig till rätta med hakan i händerna, då 
får du väl komma ut med det också. 

Han suckar och makar ner filten till axelhöjd, vänder ansik
tet mot mig. 

- Jag kanske är med barn. 
- Med vem då? 
- Susanne, hon på kvällsgymnasiet som jag berättade om 

förut. 
- Men Gustav! Har jag inte sagt till dig - det är ju för farao 

omoraliskt! Din egen elev! 
- Det var hon som, kvider han. Jag ville inte alls, men hon 

kom hit objuden, bara klev in och började klä av sig, vad skulle 
jag göra? 

- Det är visst alltid du som blir förförd va? 
- Det är inte så lätt att undgå som du tror, det är inte bara 

att säga nej tack jag tror inte jag har lust. 
- Man kan ju säga att man har syfilis då, har du ingen fantasi 

alls. 
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- Jag ljuger inte så bra som du. 
- Kunde du inte ha använt kolapapper åtminstone? 
- Hon sa att hon hade p-piller. 
Skratta eller gråta? Min skadeglädje är inte oblandad. Skam

men unnar jag honom mer än gärna, skandalen det skulle 
vålla, släktens av fasa vidgade ögon föreställer jag mig med 
förtjusning. 

Men barnet unnar jag honom inte. 
Om det är någon som ska föda barn åt Gustav så är det jag, 

och det här vill jag inte vara med om. 
- Hur säker är hon, har hon lämnat prov? 
- Jo, det var negativt men det var visst för tidigt. Nu är det 

flera veckor över tiden i alla fall. Och hon erkände att hon hade 
slarvat med pillren. 

- Gosse lilla, är du född i går? Det där med tider och mens 
som hoppar över är inget att lita på alls om man har haft piller, 
och ännu mindre om man har slarvat med dem. 

- Jamen tänk om det är så! Vad ska jag göra? 
- Vill hon ha barn? 
- Om jag gifter mig med henne. 
- Och annars? 
- Vill hon ha abort för hon orkar inte med det ensam säger 

hon. 
- Vet hon vad du anser om abort? 
Han kvider. 
- Vi har ju diskuterat det i undervisningen, och jag döljer 

inte vad jag själv tycker när det är någon som frågar. 
- Jaha ja. Nu fattas det bara att du säger att det är en ful 

och neurotisk liten tjej med kontaktsvårigheter och minder-
värdeskomplex som inte vet vad hon ska bli när hon blir stor, 
sen är bilden helt klar. 
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- Inte ful precis, men det andra stämmer väl i stort sett. 
Varför det, du tror förstås att alltihop är en smart list för att lura 
mig till äktenskap, du utgår från att alla andra är lika illistiga 
som du. Det tror inte jag, jag har aldrig sett en sån förtvivlan 
som när hon var här och berättade det. 

- Vem skulle inte vara förtvivlad om man var tvungen att 
spela såna spel. 

- Men om det är sant, vad ska jag göra? 
- Du får väl gifta dig med henne för att rädda ditt barn till 

livet. Sedan kan ni ju skiljas, då kan ingen ha ihjäl det. 
Han kluckar i kudden: 
- Illistigheter är du bra på älskling. 
- Jag tror inte alls det är som hon säger, och du ska natur

ligtvis inte göra någonting som helst innan hon har fått papper 
på det. Men det kan vara lagom syndastraff åt dig att gå och 
oroa dig ett tag, det tycker jag verkligen. 

- Tycker du det är en synd? 
- Ja, att ha förhållanden med människor som är i en sån 

beroendeställning, det tycker jag är oursäktligt om man inte 
åtminstone är kär. Förresten tycker jag nog det är en synd 
hur som helst om man inte är kär, om man inte åtminstone 
tycker om varandra, om man inte åtminstone vill det. Finns 
det någon synd mot naturen så är det att ligga med någon som 
man egentligen inte vill ligga med. 

- Så du ville ligga med mig den här gången? Han lyfter 
huvudet för att exekvera en pajasmin av hoppfullt tindrande 
ögon. 

- Den här gången ja. Numera gör jag bara vad jag vill där
vidlag. 

- Om du bara ville lite oftare, om vi inte hade glidit ifrån 
varandra skulle det här aldrig — 
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- Jaså! Det är mitt fel i själva verket om du går och gör dina 
elever med barn! I själva verket är det förstås jag som borde 
gifta mig med henne! 

- Vi kunde gifta oss och adoptera det? 
- Dra inte in mig i det här! Jag är här som ojävig rådgivare, 

kom det ihåg, enbart i rollen av privatkurator. Jag är glad att 
det är mig du ber om råd, men försök inte blanda in mig på 
något annat sätt. 

- Vem skulle jag annars be om råd, det finns ju ingen man 
kan prata med. Du är så klok. 

- Oumbärlig, grinar jag. Får man sova nu? 
- Sov du om du kan. 

Det dröjer inte många dagar tills Gustav meddelar att han har 
fått besked om att det var falskt alarm; kanske var också mina 
misstankar ogrundade. 

Jag är lättad, det var en alltför makaber histora, men den 
efterlämnar också en förstämning. En sorgsenhet över Gustav 
som är så förändrad. "Inte samma person som jag en gång 
lärde känna." 

- Hurdan var jag på den tiden, undrar han intresserat. 
- Du var mjuk och barnslig och trodde att du skulle vara 

oskuld tills du blev gift. 
- Vem var det som tog ur mig det då? 
- Jag kunde väl inte ana att du skulle övergå så oförmedlat 

till skörlevnad. Förresten skulle du ha varit förändrad vid det 
här laget även mig förutan. 

- Utan dig skulle jag ha varit gift och stadgad för länge 
sedan. 

- Låt inte mig stå i vägen längre då. 
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Jag har hunnit fram till andra delen av DN när det ringer på 
dörren: Gustav som vill återlämna den där femtilappen han 
lånade häromdan när han hade kommit för sent till banken. 
Jaså, visst ja. Inget annat? Nej det var bara det. 

Han står på tamburmattan och ser på mig. Jag håller fort
farande tidningen i handen. 

- Red Top var bra i dag, erinrar han sig. 
Jag skrattar: 
- Jag tänkte just det när jag läste den, att det var en sån 

Top som du skulle gilla. Men jag ville inte ringa bara för att 
påpeka det. 

Han tar i dörrhandtaget. 
- Jag ser att Virginia Woolf är tillbaka på repertoaren, säger 

Jag-
- Ja just det, jag tänkte jag skulle se om den. 
- Just min tanke. 
- Det är så uppbyggligt att se att det finns förhållanden som 

är värre än vårt. 
- Inte sant. Slåss gör vi i alla fall inte. 
Jag bläddrar. 
- Grand var det. 
Han flinar. 
- Sjuan eller nian? 
- Sjuan, så kan vi äta middag efteråt. 
Och så går vi och ser Virginia Woolf igen. Och Gustav bjuder 

på middag igen och vi sover tillsammans igen. 
Det får inte bli någon vana, säger vi oss. 
Men vi har ju så trevligt ihop. 
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Mer än två veckor varade inte det vinterliknande tillståndet, 
sedan blir det det reguljära grådasket i ett par månader. Så 
snart molnen spricker upp plockar jag åt mig närmaste bok, 
störtar ut i närmaste park och sätter mig att glupa sol. Inte 
lapa, det låter som om man hade gott om tid; girigt och osunt 
omåttligt: glupa. 

Det drar ihop sig till påsk. 
Ska jag någonsin få veta om det är Gustav jag vill ha eller bara 

hans landställe, så är det nu jag får låta bli att åka till ö n . 
Gustav kommer att vara där. Och jag kommer att längta dit. 

Men då vet jag ju ändå inte vilkendera det är jag längtar efter; 
alltså måste jag fira påsk på landet någon annanstans för att 
utröna om jag längtar ändå. 

Ofrånkomlig slutsats, medger Cilla, och erbjuder mig att 
följa med till Småland. 

Det är bara hon och hennes nya karl som tillbringar helgen 
där, inga av de övriga familjemedlemmarna, men lite i vägen 
känner jag mig ändå och önskar att hon hade bjudit mig innan 
jag bjöd mig själv. Lite som femte hjulet, som det kallas när 
man är det tredje och det är det fjärde som saknas. 

Huset är visserligen stort nog för att de ska kunna dra sig 
undan när de vill, och Cilla försäkrar att det är trevligt att jag är 
med. Men jag är nog mer besvärad än de. Deras förälskelse är i 
det där tröttsamma inledningsstadiet, det där stadiet av joltigt 
kärleksgnabb, det är som om Cilla egentligen talar med honom 
även när hon vänder sig till mig. Det är obehagligt. 

Aldrig har Gustav och jag varit sådana i sällskap? 
Jo, han försökte i början. Det var då jag sparkade honom på 

smalbenen, andligen. (Slåss gör vi inte, men psykiskt våld är 
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förstås också våld. Fast jag anser nog att det är en fördel ändå 
om man kan avhålla sig från att kasta saker på varandra.) 

Jag tillbringar så mycket tid som möjligt utomhus. Skogen 
är Bauerskog. Mossmjuk mark som sviktar under fötterna, snö 
i norrsluttningarna och under träden. En liten tjärn som man 
badar i på sommaren, humusdoftande vatten. 

Men något hav är det inte. 
Naturligtvis: jag längtar till Ön i alla fall därför att det är 

det landställe jag är van vid. Och efter Gustav därför att han 
är den människa. 

Det är ett så enkelt problem att man borde ha kunnat lösa 
det i huvudet, utan att behöva utsätta sig för experimentalpsy-
kologiska prövningar. 

Jag tassar obemärkt upp före de andra på påskafton, går de 
fyra kilometerna till samhället genom skogen, växlar en femma 
i enkronor i handelsbon och tar i dörrhandtaget till telefon
kiosken. Släpper det, vänder och går tillbaka med enkronorna 
klirrande i fickan. 

Jag vill inte ta risken att det är någon annan i familjen som 
svarar, de lever i tron att vi är lyckligt skilda. Och jag vill inte 
erkänna hur mycket jag saknar honom. 

Annandagens eftermiddag bilar vi tillbaka till stan i snöstorm, 
kommer hem sent på eftermiddagen. 

Gustav ringer och säger Älskade, vill du gifta dig med 
mig? 

- Det kom så plötsligt, säger jag. 
- Jag blev så sentimental av att vara på Ön utan dig. 
- Jag också, tvärtom menar jag, av att inte vara där med dig. 

Jag skulle ha ringt om jag inte hade varit rädd för att se dina 
föräldrar i ögonen, i telefon ens. 
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- Jag har kommit till insikt. Om att jag inte kan bli lycklig 
utan dig heller. 

Jag skrattar belåtet. 
- Då så, om du blir olycklig både med och utan mig, då 

kvittar det ju, då kan jag få tänka lite på min egen lycka till 
omväxling. 

- Men jag blir mest olycklig av att ha det så här. Jag vill gifta 
mig med dig! 

- Du får lugna dig, det är fel årstid för äktenskap. Om inte 
sentimentaliteten har runnit av oss till i höst kan vi ju ta upp 
saken då, men så där brådstörtat kan det aldrig gå väl. Vi har 
ju knappt känt varandra i sex år. 

- Ett halvår till, fastslår Gustav. Jag ger dig ett halvår till 
och inte en dag därutöver. Den, vad blir det, den tredje oktober 
får du ha bestämt dig. Om det är mig eller någon annan du 
vill ha. 

-Jaja, säger jag. 
Dit är det långt. 

* 

Efter påskuppehållet är det hög tid för mig att få något gjort 
åt Edinburgh Review, men jag har inte hunnit mer än försöka 
komma underfund med var det var jag var när Aron ringer och 
föreslår mig att göra honom sällskap till Göteborg för ett par 
dagar. Då hjälper varken arbetsmoral eller självbevarelsedrift. 
Det är ett tillfälle som jag inte kan avstå - i synnerhet om jag 
sen verkligen blir tvingad att bryta med honom, då galler det 
ju att utnyttja fristen till dess. 

Jag älskar tåg och jag älskar Aron: kombinationen är vidun
derlig. Och när den dessutom kombineras med att sitta på fik, 
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som jag också älskar! Kafévagnarna är visserligen inte vad de 
har varit, bara barserveringar med plastservis och smörgåsar i 
samma material. Men ett fik är det ändå, och ett som går på 
skenor med rörlig vy över landet utanför fönstret, och det är 
Aron som sitter mittemot mig vid bordet. 

Vi pratar om kriget. Det förestående: USA har blivit defini
tivt vansinnigt och löpsedlarna ropar om världskrig. I rädslan 
och vreden registrerar jag också något som liknar lättnad: Det 
far bara inte fortsätta så här, det är inte rätt att bara Indokina 
ska drabbas, år ut och år in. 

- Puritan, säger Aron och skakar på huvudet. Puritanreso
nemang. 

- Hurså, är rättvisa en puritansk uppfinning? 
- Nej, men skuldkomplex. 
- Komplex och komplex, om skulden är ett faktum då. Vad 

har vi gjort för att förtjäna ett liv i fred och välmåga? Vad har 
vietnameserna gjort? Det är klart att det vore trevligare att alla 
fick det lika bra som vi, men om några måste lemlästas och dö 
så kan du ju inte förneka att det i och för sig vore rättvisare att 
det var lite mer fördelat. 

- Det är logiskt, det är för logiskt, man kan inte resonera så. 
Och vietnameserna har ju inte gett upp ännu, då ska väl inte 
du göra det åt dem. 

- Jag menar inte att vi ska sitta och vänta på att bli bombade 
till stenåldern allihop. Det är klart att man måste handla som 
om fred i hela världen vore möjlig, och rättvisa. Men att tro på 
det är en annan sak. 

- Du är så svag för slutgiltiga lösningar, säger Aron. 
Är jag? 
Vi fyller på våra kaffemuggar då och då och hämtar nya 

plastmackor för att fa sitta kvar, men framåt Skövde börjar 
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personalen titta så snett på oss att vi återvänder till våra reser
verade platser. 

Närmast oss i kupén sitter en skäggstubbig liten gubbe som 
påminner om min snusfarbror på Fårö. Det tar inte två minuter 
för Aron att inveckla honom i samtal om världsläget. Och inte 
mer än två och en halv för mig att inse att den lille snusgubben 
i själva verket är en förklädd ljusalf. 

- Vadfan har amerikanarn där att göra, säger han vresigt. I 
Indonesien, säger han, men han menar Indokina, och felsäg-
ningen behöver inte alls betyda att han inte vet vad han talar 
om, eftersom det är den grundläggande frågan och amerika
narn som bekant är överallt, från Grekland till månen: Vadfan 
har han där att göra. 

Farbrorn ska av i Alingsås, vi hjälper honom beskäftigt med 
väskorna. Sedan sitter vi och ler. 

- Där ser du, säger Aron. Folk ä int dum. 
- Du inbillar dig väl inte att en till snusgubbe förklädd ljusalf 

är representativ för svenska folket heller? 
- Det är rätt många som tänker som han, numera. 
- Tänker kanske, men dom gör ju aldrig något åt det. 
- Gör du? 
Jag skalar en apelsin. 

I Göteborg har jag aldrig varit, här är det Aron som är hemma
stadd och får leda mig vid handen, skrattande åt min vilsenhet. 
Vi har aldrig gått hand i hand på en gata förr och allting är 
mycket underligt. En stad som är alldeles främmande och ändå 
så bekant, så svensk: en svensk storstad som inte är Stockholm, 
en bit Sverige som alltid har funnits här och levt sitt liv mig föru
tan. Och en man som går bredvid mig och ser ut som om han 
hörde ihop med mig men som i själva verket är en helt annans. 
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- Vad säger dina polare nu då, om att du har fel kvinna 
med dig? 

- Det lägger dom sig inte i. 
Det är vad han tror det. Fördomsfria må de vara, men inte 

mindre nyfikna än andra. Han har stämt möte med två killar 
på en pizzeria vid Avenyn ("Avenyn": känd gata i Göteborg), de 
höjer visserligen inte synbart_några ögonbryn när de får se mig, 
men nog höjer de dem invärtes, och frågorna hänger outtalade 
i luften (har Aron övergett Florence - på smällen och allt som 
hon var? eller är den här bruden ett prassel bara?). Till slut går 
jag på toaletten för att de i min frånvaro ska fa avhandla ämnet 
så att luften blir rensad, och jag tar mycket fel om det inte är 
just vad de har gjort när jag återvänder. Ögonbrynen är på plats, 
bruden är ett prassel. 

Arons ärende här är att diskutera en reportagefilm som några 
av hans bekanta har gjort om en strejk, de vill få ut den genom 
Filmcentrum och Aron som har kontakter ska ta hand om det 
- jag är inte närmare insatt i saken, och det där blir i morgon; 
för kvällen har de arrangerat fest hemma hos ett kollektiv där 
vi ska övernatta och Aron till ära inbjudit alla i det gamla 
gänget. 

Det är intressant att träffa hans vänner, men jag tycker inte 
lika bra om dem som han om mina. De flesta tycks vara r-are, 
och så galna att Aron framstår som ett under av balans och 
förnuft i jämförelse. Några är så revolutionära att de är kort-
snaggade, men det är skp-are upplyser Aron, det där utseendet 
är ett led i deras infiltrationstaktik: de offrar sina lockar för att 
kunna komma till tals med vanliga människor. 

Jag sitter mest tyst och ser mig omkring. Jag ser på flickorna 
som kommer och omfamnar Aron och undrar hur många av 
dem som delar min erfarenhet av honom. Jag vill inte dela 
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den med någon. Jag vill inte vara här alls, jag hör inte hit. Det 
hjälper inte att jag sitter bredvid Aron så att jag slipper frågor 
om vem jag är från nytillkommande gäster, att Aron sitter med 
armen om mina axlar så att det syns vem jag är: Arons brud. 
Jag vill inte vara det, när det ändå inte är på riktigt! 

En ensamhet av den där högmodiga och olyckliga sorten som 
man kan uppleva under inflytande av cannabis: ni tror att ni 
ser på mig men ni har ingen aning om vem jag I Själva Verket 
är, jag hör inte hit och jag har ingenting med er att göra! 

Arons och mitt förhållande har det aldrig funnits anledning 
för mig att se på utifrån, att benämna. Aron är bara "Aron", 
det har han varit sedan jag var nitton år och det kostade mig 
en hel del att lära mig att det finns namnlösa relationer, sådana 
som inte täcks vare sig av ord som "vänskap" eller "kärlek" eller 
"äktenskap" eller "afrar", som finns bara i sin egen rätt. 

Men det kan man inte sätta igång och förklara för betraktare. 
Man kan inte ens börja ursäkta sig med att visserligen är Aron 
gift men jag kände honom faktiskt först — ingenting får man 
tillfälle att förklara, man kan bara se i betraktarnas ögon hur 
det ser ut. 

Och jag tycker inte om den synen. 
Timmarna går långsamt, flaskorna töms fort, Aron blir full. 

Klockan två ligger han med huvudet i mitt knä och diskuterar 
den kinesiska erfarenhetens tillämplighet, och jag längtar bara 
hem till Edinburgh Review och skrivmaskinen. Det känns som 
på den gamla onda tiden, då jag satt i glammande lag som detta 
och väntade på att Aron skulle vända sina blickar till mig och 
bestämma sig för att vi skulle gå hem och lägga oss. 

Men i denna stad finns ingenstans att gå hem till, det är här 
i rummet vi ska bo, och när gästerna börjar falla i sömn går det 
upp för mig att vi inte kommer att få det för oss själva. Tror han 
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att jag tänker ligga med honom i andras närvaro? Det tänker jag 
inte, inte ens om de andra är djupt försänkta i fyllsömn. Är det 
en hämning så hör den till dem jag föredrar att behålla. 

Problemet blir inte aktuellt, Aron faller själv i sömn efter att 
ha diskuterat den sista meningsmotståndaren under bordet. 
Jag hittar en pläd att bre över oss och krånglar mig ner bredvid 
honom på den obekväma soffan. Det känns övergivet att vara 
ensam vaken, somnad ifrån, jag är inte van vid det. Ligger och 
lyssnar på de främmande sovljuden i rummet som är disigt av 
tobaksrök medan morgonen ljusnar till full dag och vårsolen 
utanför fönstret ropar om ett annat liv. 

Jag ska promenera i hamnen, tänker jag. 
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Vad har Gustav för rätt att ställa ett sådant ultimatum: it's me 
or him? Ingen alls. Ändå gör han det, och han menar allvar 
nu. Det är redan mindre än fem månader kvar och jag vet inte 
vad jag ska svara honom. Ena dagen tycks det självklart att jag 
måste välja Gustav; ett liv i social trygghet är ändå värt att jag 
avstår resten av den manliga mänskligheten. Andra dagen är 
det lika självklart att det är omöjligt, jag väljer Aron - men han 
är mig ju inte alls erbjuden, jag väljer alltså "friheten", rätten 
att umgås med vem jag vill som det faller sig. Tredje dagen blir 
jag rasande över en sådan idiotisk valsituation och deklarerar 
på nytt att jag vägrar acceptera den, jag vägrar att jämföra och 
flytta vikter i vågskålar, jag finner mig inte i det! 

En evigt pågående diskussion i mitt trötta huvud. Efter 
hand blir tankespåren så uppkörda att varven går fortare och 
fortare, jag vacklar fram och tillbaka och åter till utgångsläget 
otaliga gånger samma dag: Gustav, tänker jag när jag vaknar, 
han är den enda jag kan tala med. Aron, tänker jag medan jag 
sätter vatten på plattan, med honom kan jag ha ett sexualliv. 
Och medan vattnet ännu rinner genom melittafiltret hinner 
jag fullborda hela rundturen: nej, jag vägrar att jämföra, jag 
vill ha dem båda två! Men det får jag inte, och så ett nytt varv 
medan jag brer smörgåsen... 

Och så träffar jag Gustav och tänker på Aron och träffar 
Aron och tänker på Gustav och alla jämförelser jag vägrar göra 
gör sig själva och vågskålarna vippar upp och ner så att man 
kan bli sjösjuk. 

Ett barn, tänker jag. 
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Om jag ändå blev med barn och slapp välja. En slutgiltig 
lösning, jo jag skulle välkomna den även i katastrofens form. 

Med vilken av dem då? Det vore förstås mer praktiskt med 
Gustav; fast det skulle nog bli ett vackrare barn med Aron 
(jämförelsen gör sig själv). I vilket fall som helst skulle det ta 
min tid i anspråk så att jag de närmaste femton åren inte skulle 
behöva grubbla mer på vad jag ska göra med mitt liv. 

Jag har inte mer än börjat leka med tanken när min vanligtvis 
punktliga mens uteblir, och det omgående går upp för mig att 
även om det skulle bli en slutgiltig lösning i vilket fall som helst 
så vore det inte betydelselöst vem som var far till barnet - och 
i dagens läge kan jag till min namnlösa skam inte säga vilken 
av dem som vore mest sannolik. 

Att leva i polygami tycks mig inte längre särskilt förfallet i 
och för sig, det är ju så många som gör det. Men att fa barn 
utan att veta vem som är far - det förefaller alldeles hårresande 
hållningslöst. Jag vet inte varför, eftersom det bara är en natur
lig konsekvens av förhållandet, men det tycks i det allmänna 
medvetande varav jag är en del vara det lägsta en kvinna kan 
sjunka. Den ovärdigaste av mödrar. 

Nya jämförelser tar vid: diskret börjar jag granska örsnibbar 
och tåformationer hos dem, och grubblar på hur man kan föra 
in samtalet på blodgrupper utan att väcka misstankar. 

Fyra dagar över tiden och jag har klart för mig att detta 
är det värsta som över huvud taget kan inträffa. Det berövar 
mig valmöjligheten, men inte slipper jag valsituationen för det, 
tvärtom, det bara förlänger den: i åtta månader till kommer 
jag att gå och väga argumenten för och emot, och just som jag 
äntligen har bestämt mig för att det naturligtvis är Gustav 
(eller Aron) jag vill ha barn tillsammans med, kommer det till 
världen och visar sig vara Arons (respektive Gustavs), och så 
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grips jag av avsky för hans avkomma och ungen blir neurotisk 
för livet. 

Åtta dagar över tiden får jag mens och störtar hem till Har
riet och lånar p-piller, två kartor som ska räcka tills jag får 
egna utskrivna. 

Eller tills Aron reser bort för sommaren - då vet jag att det 
är Gustav om jag blir med barn, då vet jag det och så slipper 
jag välja... 

Men jag måste ju i alla fall välja att sluta med pillren då, jag 
kan inte lura mig att "glömma" dem - vilket elände, att leva i 
en tid då det inte längre är möjligt att bli med barn av misstag. 
Till och med det är man tvungen att välja! 

Om jag skulle göra det nu då? Bilda familj med Gustav. 
Någon gång i sitt liv ska man väl ändå ha barn, jag har alltid 
tänkt en annan gång, i en avlägsen framtid, men snart har jag 
passerat alla rekommenderade barnafödaråldrar. Varför inte 
nu? 

När som helst utom nu. Därför att det vore en panikhand
ling, och är det något man inte ska göra i panik så är det barn. 
Inte inbilla sig att det är någon utväg, inte utnyttja oskyldiga 
liv för att bringa reda i sitt eget trassel. Ska man göra barn så 
ska det vara in cold blood, för att det är barn man vill ha, inte 
av grumliga motiv, i panik eller förälskelse eller depression. 

Motvilligt och grimaserande tvingar jag i mig det lilla pill
ret varje kväll, skålar med tandborstglaset: För det oskyldiga 
barnets skull. 

Harriet himlar sig och Cilla slår sig för pannan när jag berättar 
att jag ska resa till Paris med Gustav. 
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- Varför inte? frågar jag retligt. Vi har aldrig gjort någon 
riktig utlandsresa, och nu när han äntligen har lite pengar och 
jag fortfarande är student så att vi kan resa billigt med SFS. 

- Men du har ju sagt att ni är skilda. 
- Än sen då. När vi nu har ett sånt tillfälle vore det väl 

fördomsfullt att låta sig hindras bara av det? 
Harriet och Cilla byter en blick som säger att här lönar sig 

inte resonera. 
Märkvärdigt. Om man inte är ordentligt gift, det bekym

rar inte denna frigjorda generation, men när man sen inte 
är ordentligt skild heller, då blir de indignerade som gamla 
mostrar. 

Vad gamla mostrar och likställda anser om saken undviker 
vi att ta reda på, talar inte om i familjen att vi reser i varandras 
sällskap, smyger var sin väg till bussterminalen på Vasagatan 
och låtsas inte om att vi känner varandra förrän vi väl har kom
mit ombord på planet utan att stöta ihop med någon bekant. 

En sak till har vi kommit överens om, redan då vi först 
började planera resan: för att inte hela veckan ska uppfyllas av 
diskussioner om vår framtid, vårt förflutna, vårt förhållande 
till andra och varandra, är detta förbjudna ämnen intill dess 
vi sätter foten på fosterjorden igen. 

Resan erbjuder så mycket annat och håller oss så kontinuer
ligt med nya samtalsämnen att det går bättre än jag vågat tro 
att hålla föresatsen. Ibland får naturligtvis någon av oss något 
på tungan, associationer till vad som varit inställer sig särskilt 
lätt, men när han försöker tumma lite på principen protesterar 
jag, och tvärtom: ska det vara så ska det, och det är skönt att 
vara bortryckta ur tid och rum och bara vara de vi är just här 
och nu och med varandra. 

Vi går på Louvren förstås, Gustav visar mig sin Athena på 
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metopreliefen från Olympia, och jag har god lust att citera hans 
fraser i det där Pimpernel Smithaktiga brevet, hans första till 
mig; men jag läser i hans blick att han minns det själv, så det 
behöver inte sägas högt. 

Eller vi sitter på trottoarserveringar och dricker Pernod och 
skriver vykort, sneglande ögonen i kors under försöken att läsa 
vad den andra skriver och till vem. När Gustav går på toaletten 
och är oförsiktig nog att lämna sin kortbunt på bordet passar jag 
på (tjuvläsning sa avtalet ingenting om, och jag har en gång till 
godo!): där är ett till föräldrarna och ett till Erik, och så mycket 
riktigt ett adresserat till en Ingegerd Fredriksson i Stockholm 
som jag inte har hört talas om. Han skriver om hur varmt det 
är och hur roligt det är att återse städer där man har varit förr 
och om Louvren, men Athena nämner han inte; det var ju väl 
att han inte börjar om med det åtminstone. 

Sista dagen går vi i affärer för att köpa presenter till varandra 
(begreppet "souvenir" kan inte finnas i den värld vi har konstru
erat åt oss, men presenter faller väl utanför tidsdimensionen). 
Turisthoparnas saltströare med Eiffeltorn på frestar oss inte, på 
Bon Marché finner vi inte heller någonting och i de exklusivare 
butikerna är priserna svindlande. Men i en tobaksaffär där vi 
gått in för att köpa piprensare kommer vi på oss med att stå 
och titta på en sjöskumspipa: en originell pjäs med frestande 
kurvatur och ett snirkligt litet lock på piphuvudet. Vi tråntittar 
på den båda två, och tittar på varandra, och frågar expediten 
om det är så att det finns ytterligare en av den sorten där, men 
non monsieur det gör det inte, och för övrigt visar den sig vara 
så dyr att vi inte har pengar till mer än en. Vi köper den till 
varandra och slår oss ner på en parksoffa nere vid kajen för att 
prova den, förbipasserande som ser hur vi skickar den mellan 
oss misstänker haschrökning förstås. 
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Sedan far vi väl inneha den växelvis; hur är vi förhindrade 
att närmare precisera eftersom det vilar i den förbjudna fram
tiden. 

Men på Arlanda är vi ohjälpligt nedstörtade i verkligheten 
igen, fångade i tid och rum och tvungna att ta ställning till 
hur resten av sommaren ska tillbringas. Det är för vackert vä
der för att sitta på biblioteket, jag får ingen arbetsro. Och om 
detta nu skulle bli den sista sommaren med Gustav är det ju 
bäst att ta vara på tillfället - ja, det finns egentligen ingen gräns 
för hur mycket man kan motivera med att man bör ta vara på 
tillfällen, upptäcker jag. 

Vi sticker ut med båten. Gustav låter mig välja kurs, och 
eftersom jag föredrar att segla i medvind och slippa sitta som 
en fluga med fötterna i taket (spjärnande mot sargen och und
rande vad som händer när han faller över bord och jag blir 
kvar) för oss vindarna sakta men säkert åt ö n till. Det var inte 
meningen, men när vi ändå är i hemmavattnen kan vi ju lika 
gärna fortsätta ända fram. 

Det är nästan kväll, vinden håller på att mojna helt när vi 
rundar sista udden och bereder oss att ta bojen. Jag står på 
fördäck och ser mot land medan vi oändligt sakta glider in i 
viken och som en stor sorgsenhet kommer det över mig vilken 
fin liten vik det är: Här, tänker jag, borde man slöra in och ta 
natthamn en stilla sommarkväll. 

Därpå tänker jag förstås på Per Gunnar Evander, som varje 
bildad människa i en dylik situation (som om han hade patent 
på upptäckten att man kan längta efter att göra just det man 
är i förd med; upplevelsen är antagligen bekant för de flesta i 
denna neurotiska tidsålder, det är bara det att han råkar ha 
blivit berömd för att ha beskrivit den som gör att man måste 
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associera till honom om man är en bildad människa). 
Jag hinner hur som helst inte tänka mer på vare sig längtan 

eller Per Gunnar Evander eftersom Gustav skriker att jag håller 
på att missa bojen, det blir som vanligt några ögonblicks hets 
och panik innan tilläggningen är överstånden. När tamparna 
är knopade där de ska och seglen tills vidare hopskyfflade i 
sittbrunnen kliver jag över på bryggan, står en stund alldeles 
stilla och bara andas och ser. 

Ängen är inte slagen, gräset växer nästan upp till fönstret 
på stugan. Borta vid klippan med den fina läsplatsen plaskar 
en andfamilj i vattnet och simmar ut bakom vassruggen. Vid 
stugväggen står mitt metspö där jag lämnade det förra som
maren. 

Här, tänker jag, borde man vara hemma. 

* 

Medan Gustav ger sig ut på långsegling åker jag in till stan för 
att arbeta. I brevlådan ligger en dag ett vykort undertecknat 
"A", jag står en stund och dumstirrar på det innan det går upp 
för mig att det är Aron. Har jag aldrig sett hans handstil förr? 
Det är en ganska vanlig sorts, lutande framåt så som man fick 
lära sig i skolan, inte den bakåtsträvande sorten som min. Och 
Gustavs. 

Vyn är från västkusten där han semestrar med familjen. Det 
som står ovanför A:et är ett lakoniskt meddelande: "Kommer 
hem den zo. Ringer söndagen efter om jag kan, hoppas du 
finns där då." 

Jag sitter hemma och läser, viker inte från telefonen under 
hela söndagen. Halv två ringer det äntligen, men det visar sig 
vara någon som har slagit fel nummer. Sedan ringer Gustav. 
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Han har .just kommit i hamn och föreslår att jag bjuder honom 
på krogen för att underlätta hans återanpassning till stadstill
varon. 

- 1 kväll? säger jag, det är inte så bra, kan du inte vänta till 
i morgon? 

- Är du upptagen i dag då? 
- Jag vet inte, antagligen. 
- Aron? 
Han får skylla sig själv när han frågar. Men det blir den 

vanliga historien, han blir så ledsen att det fördärvar glädjen 
att träffa Aron, och fastän jag vet hur det känns där borta i 
andra änden av telefonledningen kan jag inte hindra att det 
enerverar mig. 

- Måste du vara så svartsjuk? Kan du verkligen inte unna 
mig att umgås med Aron också någon gång emellanåt? 

- Hjärtat blir en disktrasa i bröstet, det är bara så. En urkra-
mad disktrasa, du vet vad jag menar va? 

- Ja jag vet, ropar jag, och mitt hjärta blir också en disktrasa 
när du låter så där! 

Han tiger i luren. Det är ännu värre. 
- Jag är rädd för dig, säger jag lågt. Du älskar mig för mycket, 

du är för lätt att göra illa, jag orkar inte med dina krav. 
- Aron, han ställer inga krav han? 
- Nej, hur skulle han kunna det, ingen av oss kan ha några 

anspråk på den andra. Och det är förbannat skönt kan jag tala 
om för dig, att slippa samvetskval. 

- Samvetskval, fnyser han, det tål du nog. Men jag får diarré 
av att älska dig, kronisk magkatarr får jag om det här fortsätter. 
Jag står inte ut längre. 

- Men vi hade ju bestämt att vi ska resonera igenom eländet 
då i höst, kan vi inte vänta till dess? Fast inte vet jag hur det ska 
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gå till när vi inte kan säga ett ord utan att såra varandra och gå 
därifrån som disktrasor. 

- Vi får tydligen låta bli att ses alls dessförinnan. Det kan
ske är bättre för eftertanke också, att vara skilda till säng och 
säte. 

- Eftersom vi bara glider ihop hela tiden så blir det väl enda 
lösningen? instämmer jag utan övertygelse. 

- Okay, vi ses i oktober. 
Han lägger på luren, och hjärtat är en urkramad disktrasa 

i bröstet. 

* 

Gustav ringer inte mer, men en brevhälsning kommer i början 
av augusti. Med bibelhänvisning som förr i världen, men nu 
är det Klagovisorna han hämtar verser i. Klag. 3:17 som lyder 
så: Ja, du förkastade min själ och tog bort min frid; jag visste ej 
mer vad lycka var. 

Resten är en avskrift från Spinozas geometriska etik - ett 
bidrag till förståelse av svartsjuka: 

Qui enim imaginatur mulierem, quem amat, alteri sese 
prostituere, non solum ex eo, quod ipsius appetitus coercitur, 
contristabitur, sedetiam quia reiamatae imaginem pudendis 
et excretnentis alterius iungere cogitur, eandem aversatur. Ad 
quod denique accedit, quod zelotypus non eodem vultu, quem 
resamata ei praebere solebat, ab eadem excipiatur, qua etiam 
de causa amans contristatur. 

— Ty den som ser för sig hur den kvinna han älskar ger 
sig åt en annan, blir inte bara bedrövad därför att hans egen 
åtrå tvingas tillbaka, utan får också avsmak för henne då 
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han tvingas förbinda föreställningen om den älskade med 
en annans könsdelar och utsöndringar (det är Altsipuden-
dis et excrementis det). Härtill kommer att den svartsjuke 
inte mottages av den älskade med samma min som hon 
förr visade honom, ett ytterligare skäl till att den älskande 
blir bedrövad. 

Genom århundradena. 
Contristatur. 

- Du kan inte få allt, säger Cilla. Du är inte den första som 
försöker, men du blir den första om du lyckas. Man får välja. 

- Men det är ju inget val, när alternativen i själva verket inte 
är utbytbara. De är inte kommensurabla enheter över huvud 
taget, hur ska man kunna välja mellan dem när de inte kan 
jämföras. 

- Du kan väl åtminstone sköta det lite snyggare då, så att 
Gustav slipper veta att du bedrar honom. 

- Hur du kan kalla det snyggt begriper jag inte. Det är ju 
uppriktigheten som är själva poängen i vårt förhållande, utan 
den kan jag inte se någon mening i att fortsätta det alls. 

- Men du kan väl inte hålla på och hantera honom så där 
hela livet? Som en jojo, du släpper iväg honom gång på gång, 
men när han kommer för långt bort rycker du i snöret -

- Det var det grövsta - är du inte min vän kanske, är det inte 
mitt parti du borde ta? 

- Jag tar ingens parti. 
- Det är just det, du bara sitter där och säger precis som det 

är, helt rått! 
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Hon ler lite (trött på problemställningen?). 
- Du vet ju själv hur det är, du kan säga det lika bra som jag. 
- Det kan vem som helst, men vad ska jag göra? Jag vet inte 

om jag kan leva utan Gustav längre, så länge som vi har varit 
tillsammans, jag kanske har glömt hur man gör. 

- Jag tycker förstås det har verkat som om ni har varit skilda 
större delen av tiden. De senaste åren har du i varje fall mest 
klagat. 

- Det är bara klagan som når dina öron, de tider vi har det 
bra ihop är det ju han som är min confident. Förresten är det 
nog så att det är lättare att beskriva det som söndrar. Än det 
andra. 

Det andra: det som håller oss samman. Den där föreställ
ningen att det är Gustav, att det är honom jag hör ihop med, 
sådant kan man inte förklara. Det låter bara överspänt, som om 
man är förläst på veckotidningsnoveller om Den rätte. Att han 
är min människa i världen, det kan man inte säga. 

Det har naturligtvis att göra med det enkla faktum att han 
är den person som har stått mig närmast, men det är inte bara 
en praktisk fråga om vana och åsiktsöverensstämmelse, det är 
något annat också. En föreställning om att Gustav har sett mig 
så som ingen annan, uppfattat själva min personlighet utan att 
underskatta, överskatta eller förbise någonting- en halvmystisk 
upplevelse av Gustav som den som har sett mig. Sådant låter sig 
inte förklaras. 

Vi sitter i soffan längst in i det nya Teatercaféts röda våning, 
det är eftermiddagsglest i lokalen, bara en grupp mörkhyade 
män som talar franska några bord längre bort. Ett ungt par 
tvekar i dörren som står öppen mot Drottninggatan, vi iakttar 
dem förstrött, läppjar svalt öl ur sejdlar. 

Kanske är vi inte så lika som vi har velat tro, tänker jag. Jag 
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är ju egentligen så mycket lynnigare, instabilare. Men när jag 
är i mitt ljusa lynne, det som överensstämmer med hans, då är 
det en överensstämmelse som med ingen annan. Vi kan ligga 
i sängen och läsa DN på morgonen och från ledarsidan till 
radioprogrammet fnissa och fnysa på samma ställen. Osämja 
utbryter ofelbart bara när vi börjar tala om vårt förhållande. 
Så länge vi ligger och läser tidningen råder själarnas sympati 
och endräkt, men bara så länge. 

Jag vet verkligen inte vilket som är viktigast i en säng. 

- Det är inte det att jag har något emot val som sådana, 
börjar jag igen (ur stånd att byta ämne). Jo, det har jag, men 
jag inser att man måste välja, att det är viktigt att man väljer 
och står för det. Det är faktiskt inte så att jag är en egoist som 
bara intresserar sig för sin egen lycka. 

- Tro det eller ej, säger jag och håller mig i ölsejdeln, jag är 
Besjälad av en Uppriktig Vilja att göra Det rätta. 

Jag håller mig i ölsejdeln och talar med så stora initialer jag 
kan få fram för att ursäkta ämnets högtidlighet. 

- Men vad är Det rätta? frågar jag, i kursiv och med ett 
ursäktande leende. 

Cilla skrattar. 
- Är det mig du frågar? Inte vet jag, men jag antar att man 

alltid ska försöka undvika att göra andra illa. 
- Det är ditt kategoriska imperativ: aldrig behandla en män

niska som en jojo? Men hur undviker man det? Det är klart att 
jag skulle kunna sluta träfia Aron, men det vore en meningslös 
gest. Vårt förhållande skulle inte bli väsentligt annorlunda av 
det, det är bara något som Gustav har för sig. 

- Kan det över huvud taget bli väsentligt annorlunda? 
- Inte utan att jag blir det. Och jag vet verkligen inte om man 

kan ändra på sin natur. Antagligen skulle jag göra mig själv 
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olycklig på kuppen, och det är väl i alla fall inte en plikt? 
- Hur många andra tjejer har Gustav hunnit olyckliggöra 

då, under de tider när du har släppt honom? 
Det har jag ingen aning om. Det har jag aldrig tänkt på. Jag 

skjuter sejdeln ifrån mig över bordet och suckar. 
- Menar du att jag ska sätta mig att räkna de inblandade och 

bestämma mig för att det rätta är det alternativ som ger största 
möjliga lycka åt största möjliga antal? 

- Det kanske inte finns något rätt alternativ alls, varför utgår 
du hela tiden från det. Man kan väl ha försatt sig i situationer 
där alla val är fel men man måste välja ändå. 

- Jamen, det går väl inte? Om man gör fel hur man än gör 
- då blir du ju tvungen att införa någon sorts religiöst nådbe
grepp! 

- Tja, säger Cilla. 
Men inför det åt mig gör hon inte, hon lämnar mig i min 

valsituation där alla lösningar är fel. 

Bud från blomsteraffären med en bukett röda astrar och Job 
9:27-28. Jag slår upp: 

Om jag än beslutar att förgäta mitt bekymmer, att låta min 
sorgsenhet fara och göra mig glad, så måste jag dock bäva för 
alla mina kval; jag vet ju att du icke skall döma mig fri. 

Jag går tre varv runt våningen, två varv runt kvarteret, tre runt 
telefonen, och ringer upp. 

- Jag har kommit på en ny idé. Kan vi inte ha ett telefon
förhållande? 
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- Hurdå telefonförhållande, som i Luftburen? 
- Äsch nej, inget sånt där snusk, då kunde vi ju lika gärna 

träffas. Nej, jag menar för att låta bli att träffas, det krånglar ju 
bara till allting hela tiden, så kan vi umgås per telefon i stället. 
Eftersom det alltid är så mycket man vill prata om, och varann 
är den enda man kan prata med. 

- Är inte det en förträfflig idé, säger jag stolt. 
Nehej, det är det inte, för Gustav blir så uppriven bara av 

att höra min röst så nu kan han inte göra någon mer nytta den 
här dagen. Ett brevförhållande då, kältar jag. Samma sak med 
det: ett kuvert i posten med min handstil på är nog för att han 
ska fa ont i magen. 

* 

Inte det heller. Men det måste ju finnas någon utväg, något 
alternativ till detta orimliga allt-eller-intet. Någonting. Nå
gonstans. Var, var? 

* 

Inget doktorandstipendium tillfaller mig detta läsår heller, 
däremot tillfaller mig en assistenttjänst på institutionen. Kon
torsarbete är visserligen inte vad jag mest längtar efter, men det 
är bara fråga om några timmar i veckan, och att se alla andra 
som ville ha tjänsten bli långa i ansiktet är en alldeles för stor 
tillfredsställelse för att jag skulle kunna avstå. Och alltid blir 
det lite pengar. 

För övrigt är det ur mentalhygienisk synpunkt precis vad jag 
behöver: ett jobb som tvingar mig att ta itu med något konkret 
och rutinartat. Att samla tankarna till något skapande är i alla 
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fall omöjligt så länge mitt privatliv befinner sig i detta tillstånd. 
Jag tycker att jag inte har tänkt något annat över huvud taget 
på månader eller år, inte något annat än detta som jag vägrar 
att tänka: Gustav eller Aron. 

* 

Det susar höstligt i Humlegårdens lindar, jag stirrar ut genom 
läsesalens fönster och försöker räkna de gula löven som trillar. 
När jag tittar ner i boken igen har jag glömt var jag var, och 
beslutar att ge upp för dagen. Hämtar min duffel i garderoben 
och fiskar upp en kvällstidning som någon har kvarlämnat på 
bänken i entrén. 

Diktatorn går på Grand. Hellre det än att cykla hem och 
ändå inte få något gjort. 

När jag kommer ut på Sveavägen igen är det sent och mörkt 
och har börjat regna, jag längtar hem till sängen och trampar 
på så fort jag kan. Håller just på att köra om Gustav på S:t 
Eriksgatan, då jag känner igen honom. 

- Vad gör du här? 
- Ute och går. Kunde inte läsa. 
Mitt fel? Jag står grensle över cykeln vid trottoarkanten, 

väntar tyst. 
- Och du själv? 
- Har varit på bio, Diktatorn. 
- J a , alldeles ensam, tillägger jag omtänksamt, men han 

besvarar inte leendet. Han står med händerna i fickorna, kurar 
med axlarna som man gör när man fryser. 

- Egentligen tror jag ju inte på sånt här, säger han. 
- Vada sånt här? 
- Den stora passionen. 
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1 

Jag suckar. Det är alltså den han är ute och vallar i råkalla 
natten. 

- Nej, säger jag, gör inte det. 
Gör inte det, ber jag och stiger upp på min cykel igen: tro 

inte på det, vägra vara med, sluta göra dig illa på mig. Jag kan 
inte hjälpa dig. 
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30 

Vi träffas som avtalat den tredje oktober hos Gustav. Vi pratar 
om våra jobb, om vad vi har gjort sen sist, vi går som katter 
kring het gröt, och sedan kommer vi överens om att låta gröten 
stå och gå till sängs; förutseende att börjar vi tala allvar så blir 
det inget av med sänggåendet, bäst att göra det först. 

Så ligger vi tillsammans igen då i Gustavs stora spånplat
tesäng, det känns så hemvant som om groparna efter min kropp 
ännu fanns kvar i madrassen, fastän det om det finns några 
gropar måste vara någon annans. 

Inga kärleksförklaringar, inga förklaringar alls, det blir ingen 
tid eller ork kvar till det. Vi kurar oss bara samman i våra 
vanliga sovställningar efter att för säkerhets skull ha "älskat" 
ordlöst. 

Att vara tillsammans igen: han suckar att det är som att 
dra över sig en skitig gammal filt. Ja, ungefär så. Ungefär så 
passionerat och glamoröst, och så välsignat vardagsvant. 

På morgonen blir det bara tid för kaffe och tidning och en puss 
i porten, som i andra äktenskap i detta land en morgon som 
denna. Hela dagen är vi upptagna var med sitt, men på kvällen 
kommer han till mig och säger som om han har tagit sats: 

-Nå? 
- Vada nå, säger jag (för att "vinna tid", för att vinna två 

sekunder av ett liv). 
- Hur ska du ha det? 
- Jo, säger jag. Jo, jag vill ha dig. 
- Men hur, på vilka villkor? 
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- Som förut. Som alltid. Jag vill vara bästa vän med dig, 
villkorslöst. 

- Men den valmöjligheten har du inte. Jag vet att jag inte 
har rätt att ställa något ultimatum, jag vet det. Men jag orkar 
inte med det här längre. Du måste välja nu. 

- Honom eller dig, menar du? 
- Mig eller något annat. 
- Men det är inget val, inget annat är mig erbjudet. Det står 

inte i min makt att välja honom, min enda möjlighet är att välja 
bort honom, och det gör jag inte. Jag väljer inte bort dig heller, 
jag vägrar, jag accepterar inte uppställningen. 

- Men du måste ju inse att det är ett val även att inte välja, 
det får samma resultat som om du väljer bort mig. 

-Jag hör att du säger det, och jag tror dig, men det är inte 
detsamma som att jag väljer det. Om jag säger att jag vill ha dig 
och handlar så att jag inte får dig så är det väl inte detsamma 
som om jag säger att jag inte vill ha dig, det är väl en enorm 
principiell skillnad. 

Vi sitter mittemot varandra vid köksbordet som vid ett 
seminariebord och försöker på något sätt överbevisa varandra, 
argumentera omkull. Eller kanske ännu bättre: som vid ett 
förhandlingsbord, där vi för att kunna överleva måste hitta en 
samförståndslösning, måste resonera oss fram till hur vi ska få 
fred för varandra. 

Han skrattar åt min liknelse. 
- Du är i så fall i en starkare fbrhandlingsposition, eftersom 

det måste vara lättare för dig att ersätta mig. 
- Varför tror du det? 
- Det är ovanligare med intressanta kvinnor. 
-Alla människor är lika intressanta enligt din ideologi, 

påminner jag. 
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- Lika värda, men det betyder ju inte att man har lika mycket 
utbyte av dem. Det är i varje fall lättare att hitta killar som det 
är roligt att umgås med. 

Det har jag aldrig tänkt på, men det är kanske en naturlig 
konsekvens av manssamhället. Å andra sidan är det svårare 
att hitta killar som inte är hemfallna åt den påfrestande vanan 
att ta sig själva på allvar. Till och med Aron - nej inte dra in 
honom nu. 

- Även om det skulle vara riktigt statistiskt sett är slutsatsen 
fel. Så ovanlig som jag är blir det ännu svårare att hitta någon 
som passar mig. Jag har ju sagt att du är den enda människa 
jag skulle kunna leva ihop med, och blir det inte du så blir det 
ingen. Men du som är så lättanpassad, du kan ju gifta dig med 
vem som helst. Du din anpassling. 

Vänskapligt grälande härom lagar vi te och dukar fram kop
par. Det är länge sedan han var hos mig, han ser sig om och 
upptäcker Beardsleyplanschen som jag har fått av Aron, inte 
en present egentligen, det bara föll sig så att han råkade ha fått 
två av den och gav mig den ena - en väggprydnad som man för 
övrigt ser i praktiskt taget vartenda hem just nu, lika vanlig som 
Picassos tjur i Minervareproduktion för tio år sedan. 

- Jaså har du också köpt den. 
- Fått, säger jag. 
Jag kunde lika gärna ha slagit honom. Aron? frågar han med 

ögonen, och när jag inte svarar tar han det naturligtvis som 
en bekräftelse, och att det på min vägg sitter en tavla som en 
annan man har gett mig gör honom så illa att jag hellre skulle 
slå honom. 

- Den passar väl bra till min tapet? 
Han svarar inte, möter inte min blick, sträcker sig bara efter 

tändsticksasken på bordet för att tända sin pipa. 
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Vad som än är en framkomlig väg, lögn är det inte. Jag 
kan bara inte komma ihåg mig. Inte ens en så liten idiotiskt 
försumbar lögn som att jag har köpt en tavla som jag inte har 
köpt kan jag improvisera. 

Han reser sig från soffan, går genom rummet, sätter sig igen, 
lägger ifrån sig pipan med en knyckig rörelse. Han rökte inte 
alls innan han kände mig: det är mitt fel det också förstås. 

- Du älskar mig inte, så enkelt är det, säger han. (För vilken 
gång säger han det?) 

- Jag förstår inte varför du har behov av att göra det så enkelt. 
Jag vill ha dig, men inte på vilka villkor som helst. 

Jag orkar inte se på honom mer, ropar inom mig till honom 
att inte acceptera mina villkor: Res dig nu och gå, låt dig inte 
plågas längre! Gå nu och jag ska låta dig gå, denna gång ska jag 
verkligen låta dig gå. Finns det någon plikt för mig i världen 
så är det den. 

Han drar en rad små snabba bloss på pipan men den har 
slocknat, han knackar ur den mot kanten av askfatet och sitter 
med händerna mellan knäna, hopsjunkna axlar. 

Man skulle gå fram till honom och slå armarna om honom. 
Jag kan det inte. Lidandet är så frånstötande, jag orkar inte, 
jag vill bara ha bort det, bort ur min åsyn. 

Han reser sig. 
Jag följer efter honom till tamburen, han har inte hunnit ut 

genom dörren förrän han vacklar: 
- Du kan väl höra av dig om du ändrar dig? Inom en vecka, 

kan vi inte säga det? 
Jag nickar, en vecka till, ja om du vill. 
Hans träskor klapprar tungt nerför trappan. Jag dukar av 

bordet. 
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Det är knappt gryning, jag brukar inte vakna så dags, ligger 
och lyssnar efter vad som kan ha väckt mig. Men det är alldeles 
tyst i huset, bara det jämna susandet i värmeledningarna och 
surret från kylskåpet ute i köket. 

Vad var det jag drömde? Jag rodde över ett vatten, tvärs över 
ett smalt sund. På stranden drog jag upp båten för att ösa den 
och skulle sedan ro tillbaka samma väg, men då var den ena 
åran försvunnen. Jag gick fram och tillbaka på stranden, en lång 
sluttande backe med tallskog, men kunde inte finna den. 

Symboliskt: ingen återvändo? Eller litterärt: vem kan ro utan 
åror, och vem kan skiljas... 

I vilket fall som helst bildspråk så banalt att man skäms att 
ha hittat på det, ens i drömmen. Banalt intill plumphet, jag 
känns inte vid det. Törs knappt somna om. 

Dagar går. Ideliga impulser att ringa till Gustav, skriva, träffa 
honom. Jag kämpar ned dem. Jag har inte ändrat mig, jag 
har inget annat att säga än vad jag redan har sagt, vad ska det 
då tjäna till? "För att trösta honom." Men jag vet ju att jag är 
odugligast av alla människor till det. Det vore bäst för Gustav 
att jag inte fanns, och den största tjänst jag kan göra honom är 
att bete mig som om jag inte gjorde det. Så, stilla, ligg död. 

Kanske har han rätt i att jag aldrig har tagit min del av 
ansvaret för vårt förhållande. Kanske det är det enda sätt som 
finns för mig att ta ansvar för det, att göra slut på det. Döma 
honom fri. Om han nu verkligen har samlat krafter till ett 
beslut har jag i varje fall inte rätt att sabotera det. Hålla mig 
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i skinnet. Hålla fingrarna i styr. Låta honom gå sin väg. Ge 
honom en chans. 

Och om han tar den chansen? Om han blir tröstad av någon 
annan? 

Så led är jag på hans lidande att jag till och med är i stånd 
att tänka den tanken ut och önska det. Han är ju som skapt 
för ett lyckligt äktenskap, varför skulle han då släpa vidare på 
ett olyckligt med mig - nej måtte han föralldel hitta någon att 
trösta sig med. 

Det är möjligt att jag ångrar mig bittert i framtiden, jag 
kommer antagligen att förbanna mig själv för att ha förstört 
mitt liv. Men det hör inte hit, det är hans det gäller nu. 

Hålla fast vid det, minnas att vad som än händer så är det 
den främsta plikten: inte göra illa. Hålla det i minnet, och hålla 
fingrarna från telefonen. Det är i själva verket inte alls för att 
trösta honom jag vill tala med honom, det är för att trösta mig 
själv. En alldeles absurd önskan att träffas för att gemensamt 
få sörja att vi är skilda - det verkar liksom så ofunktionellt att 
vi sitter på var sitt håll och sörjer detsamma. 

Men jag har inte rätt att kräva någon tröst av honom. 
Vem ska trösta mig då? Att träffa Aron är bara en tröst för 

alla de dagar jag inte träffar Aron, det kan inte därtill vara en 
tröst för att inte träffa Gustav. 

Veckor går. Han hör inte av sig och vi stöter inte ihop. Vi bor 
på samma holme i staden, men vår verksamhet har vi i andra 
stadsdelar - mest är jag tvungen att hålla till i landsförvis
ningen ute i Frescati, och våra vägar korsas inte. 

Inte ett livstecken: jag vet inte om han lever eller är död. 
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Men det var ju just meningen det, att vi skulle vara som döda. 
Och att jag inte ska bli det lik som tittar först har jag svurit den 
här gången. "För hans skull", ställer jag i vägen för mig varje 
gång jag är på väg till telefonen. 

Egentligen tänker jag inte så mycket på honom längre. Tusen 
gånger om dagen förstås, men inte så mycket varje gång, inte 
mer än man kan stå ut med. All min tid fyller jag med arbete, 
sitter på institutionens expedition eller bibliotek eller på KB, 
arbetar hemma vardag som helgdag. 

- Har du blivit en bättre människa nu då, som Harriet, 
frågar Cilla. 

- Om jag inte har det slipper jag i alla fall bli påmind om 
det hela tiden. Tillsammans med Aron till exempel är jag ju en 
civiliserad människa, nästan trevlig om jag får säga det själv. 
Eller i sällskap med dig, beter jag mig inte som folk kanske? 

- Var du ociviliserad med Gustav? 
- Inte för att det var Gustav just - jo han kanske speciellt 

inbjöd till det, men framför allt måste det vara något med 
äktenskapet som sådant som lockar fram det sämsta hos män
niskan. 

Cilla snurrar tankspritt på vigselringen. Nygift med den där 
karlen som hon har sammanbott med sedan i somras. När 
hon meddelade det skyllde hon på det sociala trycket, och det 
har jag mer förståelse för än någonsin. Om det sociala trycket 
att bilda familj är mindre nu än förr i världen så undrar jag 
hur det var förr i världen. Just på vägen hem till Cilla i kväll 
mötte jag två gamla skolkamrater på gatan och hann inte byta 
trottoar. Det första man i sådana situationer frågar varandra 
om är vad man sysslar med ("jag doktorerar", säger jag då: det 
är då jag säger att jag "doktorerar"), men om man är gift och 
har barn är lika ofrånkomligt fråga nummer två. Det sociala 

447 



trycket är som en ångvält och man får vara Starke Arvid för 
att stå emot det. 

- Den där älskarinnefunktionen är väl inte heller något ideal 
i längden? 

- Jag har aldrig sagt att det är så jag vill ha det, jag gillar 
det inte alls. Mitt ideal är ett förhållande mellan självständiga 
människor, och Aron är ju inte självständig eftersom han har 
en massa familj. 

- Kan du ringa till honom ens, han som inte har något jobb? 
Ringer du hem till honom? 

- Börjar frun intressera sig för hur ett vänsterprassel ser ut 
från hemmaperspektivet? flinar jag. Nej, jag ringer inte själv 
annat än i nödfall. Jag får ställa upp när han råkar vara ledig, 
och det är inte så ofta. Älskarinna var nog lättare att vara förr 
i världen, när det var hustrun som ansvarade för hushållet. De 
här moderna männen, de ska ju bara hem och laga middag 
hela tiden. Kvinnoemancipationen har förstört marknaden för 
vårt skrå. 

- Du får väl skaffa dig en älskare ur någon mer gammal
modig generation. 

-Såna kvinnoförtryckare vill man väl inte ha att göra 
med. 

Cilla skrattar och jag plockar ner rökdonen i väskan för att 
åka hem, eftersom jag hör att hennes man kommer i tambu
ren. 
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Inte ett livstecken på två månader. Till jul trodde jag ändå det 
skulle komma en hälsning: brukar han inte pietetsfullt skicka 
julkort till andra exälskarinnor kanske, det råkar jag veta att 
han brukar, och tar det som en ren prickning när det inte 
kommer något. 

Jul ja. Plötsligt är det helg, inga plikter att sköta på institu
tionen, inte ens KB håller öppet under helgdagarna- plötsligt 
en olycksbådande stillhet omkring mig. 

Helger har aldrig besvärat mig förr, jag är beredd att läsa 
mig igenom julen och sova över nyår och strunta i allt vad 
firande heter. Men om det är så att man måste vara fler än en 
för att fira gäller visst detsamma för att strunta. Det blir liksom 
ingen effekt när jag gör det ensam. Ligger jag i min säng med 
kudden över öronen när nyårsklockorna bångar ute i staden så 
ser det bara ut som ett socialt misslyckande när inte Gustav 
gör detsamma. 

Vem vet hur han tillbringar en afton som denna nu. Jag kan 
se honom för mitt inre öga glammande på glada kalas, kastande 
serpentiner till bararmade blankögda giftasvilliga flickor... Ja, 
vem vet. 

På första seminariet efter helgen ventileras ett avhandlingskapi
tel, det uppstår debatt om en terminologisk fråga, innebörden 
av "realism" i kunskapsteoretiska sammanhang. Ingen lyckas 
klara ut det riktigt, och Viveka som är avhandlingens författare 
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knuffar mig vänligt i sidan på vägen ut: Du har ju en filosofi 
familjen, kan du inte fråga...? 

Jag nickar, visst, det där ska jag ta reda på åt dig. Jag har 
inte lust att just där och då börja förklara att jag inte längre 
har en filosofi familjen. Än mindre har jag lust att förklara att 
den filosof jag hade skulle bli så störd om jag tog kontakt med 
honom att jag for hans sinnesfrids skull inte kan be honom om 
en enkel sakupplysning. Filosof kan jag väl vara själv förresten, 
jag menar det finns väl böcker att slå upp i. 

Men hur jag letar i min bokhylla finner jag ingenting 
relevant; sådana böcker brukade jag förstås låna av Gustav. 
Jag kan ju gå till biblioteket, men innan jag kommer så långt 
har jag tappat tålamodet: ägna sån tid åt en bagatell som han 
antagligen kan klara av i en handvändning - nej, det får finnas 
gränser för hänsynen. Det är nog med att det är sorgligt att 
vara frånskild, att det ska vara så till den grad opraktiskt också 
vill jag inte finna mig i. 

Jag skriver några rader, lägger för säkerhets skull brevet i ett 
kuvert med universitetets tjänstestämpel och maskinskriven 
adress för att han inte ska få magknip innan han hinner ta del 
av innehållet. 

Dagarna går utan att det kommer något svar, och jag surnar 
till: värre är det väl ändå inte än att man kan besvara en hövlig 
förfrågan. Ja, alldeles hövlig blev den kanske inte, jag kunde 
förstås inte låta bli att inleda med något retsamt om att jag 
visserligen vet att varje påminnelse om min existens gör honom 
arbetsoförmögen för en vecka framåt — men för det behöver 
han väl inte tjura? 

Viveka hör också till dem som tjänstgör på institutionen, så 
jag träfiar henne snart igen. När hon frågar förklarar jag att jag 
glömt bort saken men lovar att uträtta det till i morgon. 

450 



Ringa till honom faller mig inte in, så jag får väl lov att 
göra en vända till biblioteket i alla fall då. Men först vill jag 
ha lite mat i mig, jag cyklar hem med förargelsen malande i 
huvudet, kryssar mellan de avbarrade julgransliken som kantar 
gatorna. 

På tamburmattan ligger hans svar. Han har använt skolans 
brevpapper, med stämpel på kuvertet. "Tjänsteärendet", med 
utredning angående realismen och vad filosofer har sagt i ämnet 
sedan antiken, upptar drygt en sida, som jag hoppar över, till 
rubriken "Privat avdelning". Där upplyses att han numera kan 
motta brev från mig utan att få ont i magen: "min motstånds
kraft har förbättrats då jag som du väl vet är omgift". 

Jaså det är han. Ja naturligtvis. Det är ju det första han 
har gjort varenda gång vi har skilts, att hitta någon annan, så 
varför inte den här gången. Men "som du väl vet", vad menar 
han med det? Tror han kanske att jag forskar i ämnet, går till 
bekanta och frågar om de har hört något om hur Gustav har 
det med flickorna? 

"Jag vet ingenting", skriver jag til! svar (i ett vanligt kuvert), 
"och jag vill helst ingenting veta, men om det är så att du 
ställer till med något som jag inte kan undgå att få höra förr 
eller senare på ett eller annat sätt, jag menar som att flytta 
ihop eller få barn eller så, då föredrar jag att få höra det förr, 
av dig själv, framför att få det ryktesvägen på stan. Även jag 
har en mage." 

Det har jag, visste jag det inte förut så vet jag det nu. Svartsjuk 
tror jag inte att jag blir, jag missunnar honom inte, missunnar 
inte någon av dem. Svartsjuka är det väl inte, men sjösjuk blir 
jag, när marken gungar under mina fötter. 

* 
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Aron ringer till institutionen och vill äta lunch med mig. Det 
är egentligen inte jag utan Tomas som har mottagningstid, 
men han har inte kommit än och innan jag vet om han gör det 
kan jag inte gå ifrån, ber Aron ringa igen om en kvart. 

Tomas kommer men ber att jag ska ta över hans timme, är 
inte på humör förklarar han. 

Humör? Vem är på humör för att sitta jour på expeditio
nen? 

- Jag känner mig så labil efter den där influensan du vet. 
Labil? Om jag kom och sa att jag kände mig labil skulle det 

vara kvinnligt pjåsk förstås. 
- Måste se till att de här stencilerna till i eftermiddag blir 

klara, fortsätter han ursäktstiraden, jag gitter inte höra mer, det 
sista är så genomskinligt att det är pinsamt (stenciler, det är ju 
bara att se till att skrivbiträdet tar hand om dem), och säger 
okay okay jag tar din timme, du far ta min någon annan dag. 

Arbetsmoral har jag, om det också inte är annat än självbe
varelsedrift. Går det därhän att man skjuter ifrån sig uppgifter 
på andra med hänvisning till humör, då är man under isen. 
Just i dag skulle jag verkligen gärna ha velat träffa Aron, men 
just för att jag behöver det mer än vanligt aktar jag mig för att 
insistera på att komma undan. 

Jag sätter mig att ordna nybörjarnas registreringskort medan 
jag passar telefonerna. Hör Tomas i modulen intill nojsa med 
sekreteraren och försöka få med henne ut på lunch, jag gör en 
moralistiskt äcklad grimas och lyfter med martyrgloria över 
huvudet luren när det ringer på Tomas mottagningstid. 

I första ögonblicket känner jag inte igen Gustavs röst efter
som det är så oförberett. När jag känner igen den böljar marken 
till igen: Vad vill han? 

Han vill bara komma överens angående informationsproble-
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met, föreslår ett ömsesidigt avtal att meddela om vi blir med 
barn eller ingår nya äktenskap, för att skona varandra från att 
höra det på stan. Jovisst, säger jag, det är bra. 

- Annars, frågar han. 
- Inget särskilt. Det är som vanligt. Precis som vanligt. 
- Du har inget att säga mig? 
- Nej vad skulle det vara? 
- Inte vet jag, vad som helst. Det känns lite underligt bara, 

att vi inte skulle ha något att säga varandra. Som om allting 
var slut. 

- Ä r det inte det då? 
- Jo, svarar han snabbt. 
- Va? säger jag (menar: varför detta eftertryck, för att över

tyga mig eller dig?). Men han upprepar bara, ännu högre och 
tydligare. 

-Jo! 
Sekunderna tickar. 
- Ditt brev, säger jag försiktigt, du undertecknade det "Din 

för evigt", du menade väl inget särskilt med det? 
Han skrattar. 
- Nej inte alls, inget annat än precis vad det säger. 
Dåsa. 
- Vi kan väl umgås någon gång, säger jag vagt. När det 

börjar kännas mer normalt. 
- Det dröjer länge. 
- Men du vet var jag finns. Jag flyttar nog inte mer förrän jag 

måste till ålderdomshem, jag skickar ett adressändringsbesked 
då. 

Gustav lovar detsamma, och så återgår jag till att ordna in 
nybörjarna i kortregistret. 
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Viveka på institutionen föreslår mig att följa med till landet 
över helgen: hennes man är bortrest och hon vill inte fara till 
stugan ensam. Konstig kropp tycker jag - ha en egen stuga och 
så inte kunna vara där på egen hand. Men visst, det är längese
dan jag andades lantluft, jag ställer mig gärna till förfogande 
som sällskapsdam. 

Mycket till sällskap blir jag dock inte när det kommer till kri
tan. Jag försjunker i minnen och absorberas av samtal med mig 
själv. Stället ligger åt samma håll som Gustavs ö - på fastlandet 
och inte lika långt från stan men de första milen samma väg, 
där minnena står tätt som buskarna utanför bussfönstret. Det 
är barvinter, disigt väder, milda grå och bruna färger: vackert, så 
där vackert som det är i naturen alla årstider fast man glömmer 
det och blir förvånad varje gång man får se det. 

En väg jag har åkt så många gånger att jag kan blunda och 
känna på bussens svängningar var vi befinner oss. 

På väg till Ön. Nej, inte på väg till Ön. Aldrig mer dit. 
En rädsla svider till, och svullnar plötsligt upp med en all

deles tydlig kontur: I påsk då? Och i sommar? Vad ska jag göra 
om jag inte ska vara på Ön? 

Stopp där, säger jag och tar rädslan i örat: Vad är det här? Har 
det med Gustav att göra eller är det som vanligt bara förlusten 
av hans sommarställe jag fruktar? 

Jag tänker medan bussen skramlar i kurvorna och milda grå 
och bruna färger glider förbi och Viveka läser Femina i brist 
på konversation. Jag tänker, men blir inte klok på det: det ena 
kan inte skiljas från det andra. 

Naturligtvis, säger jag mig strängt, är det bara sentimenta
litet det är fråga om. Tanken på ö n gör dig känslosam därför 
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att den är en bit av ditt liv, och det är förstås detsamma med 
Gustav. Det är som en del av din historia du sörjer honom, som 
en del av dig själv, i en utvidgad egenkärlek. 

Jadå, svarar jag mig ödmjukt. Men inte bara? 
Jaså, du saknar Gustav i sig också? Kan du över huvud taget 

påstå att du känner denne Gustav Lindgren? Kan du till exem
pel beskriva honom, kan du det? 

Det är klart att jag kan, men vad ska det tjäna till. 
Låt höra. 
Gustav - ja, han är en klok människa till exempel, jag menar 

förnuftig och resonabel, utom när han har fått något särskilt 
i huvet förstås, och inte så att han är ett spår psykologisk eller 
finkänslig, det är han ju för ärlig för, åtminstone har jag alltid 
trott det fast det kanske - det där kan vi ju hoppa över, jag 
vågar i alla fall påstå att han är den mest trygga och harmoniska 
människa jag har träffat, det vill säga nervöst överkänslig är 
han ju, men han har ändå den där ovanliga förmågan att ta 
lättsinnigt på det mesta, åtminstone verkar det - nej vad är det 
här för larv, vart vill du komma egentligen? 

Kan du sätta fingret på något och säga: Det är Gustav. 
Nej — inte nu. 
Just det: inte nu längre, därför att Gustav var "den som älskar 

Martina", det var så han definierades. 
Det var han själv som definierade sig så! Det är inte mitt fel, 

jag skulle aldrig uppfatta en annan människa enbart i relation 
till mig om han inte gjorde det själv, en sån som Aron till exem
pel, med en stark egen personlighet, han är en Annan, definieras 
inte genom mig, och det är just poängen med honom! 

Det var inte Aron vi talade om. 
Nej, det var Gustav, som är en del av mig och som jag sörjer 

som jag bara kan sörja mig själv. 
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- Här är det, säger Viveka när bussen saktar in vid en håll
plats som bara är en stolpe vid vägkanten och en stig in i 
skogen. 

Hon går inåt stigen, jag följer efter, luften är fuktigt mild, 
och jag är knäsvag av rädsla. 

Viveka sover länge på morgonen, bara en hårtufs av henne är 
synlig ovanför filten vid väggen mittemot. Jag vill också somna 
om men det lyckas inte, rummet är fullt av grått februariljus 
och jag ligger och minns att jag drömde igen. 

Jag befann mig på Ön. Gustavs bror och svägerska var också 
i huset, de förehöll mig ogillande att jag inte borde vara där 
eftersom han själv var på väg dit med sin nya fru. Jag försökte 
ursäkta mig med att jag bara skulle hämta en del tillhörigheter 
som jag har kvar där ute, skulle visst inte stanna länge eller vara 
till besvär. Men innan jag hann iväg kom Gustav och den nya 
kvinnan, och han blev mycket irriterad av att finna mig där 
och sista tåget hade gått (tåget, inte bussen eller båten) och jag 
måste gå till fots hem men hade så många väskor med saker i 
att jag inte kunde bära dem... 

Fortfarande inte mer komplicerad symbolik än att vilken 
amatör som helst kan klara den. 

* 

Harriet ska resa på fjällsemester och kommer upp för att låna 
skidor av mig - det är nästan bara sådana praktiska angelägen
heter som numera ger oss ärende till varandra. Jag håller på att 
demonstrera bindslena för henne då telefonen avbryter oss. 

Gustav, han vill ha ett råd. 
- Jaha, så gärna, säger jag och sätter mig ner, vinkar åt Har-
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riet att slänga en cigarrett till mig. Vad gäller det, är du med 
barn nu igen? 

- Inte så vitt jag vet. Men det handlar om den andra saken vi 
skulle meddela varandra, om att flytta ihop. Ska jag det? 

Jag lägger upp ett avgrundsskratt: 
- Ska du fråga m i g om det! Om du känner behov av att 

be mig om råd i den angelägenheten så är det väl ett ganska 
vägande argument emot det, så vitt jag förstår. 

- Varför inte, du är ju en klok människa, och du känner 
mig. 

- Dig ja. Om det var hon som bad mig om råd skulle jag 
naturligtvis tillstyrka. Jag skulle råda vem som helst att gifta 
sig med dig, jag har aldrig betvivlat att du är idealisk att bo 
ihop med. Men henne känner jag ju inte. 

- Jamen rent principiellt? 
- Rent principiellt... Svar: ja. Pröva allt, flytta ihop och se 

hur det är. Det blir säkert trevligt, ett lugnt och borgerligt 
familjeliv är ju vad du alltid har velat ha. Det är klart att du 
ska passa på, om det nu är en trevlig människa. 

Han uppfattar inte den sista satsen som en fråga, i varje fall 
besvarar han den inte. Och jag vill heller inte veta om hon är 
trevlig, jag vill ingenting veta. Det jag annars skulle vara mest 
intresserad av är om han kände henne redan på min tid, om 
det är någon av de där Susannorna eller Ingegerdarna som 
figurerade då, eller om det är en ny bekantskap. Men det angår 
mig ju inte. Det angår mig inte och jag vill inte veta det och 
jag frågar: 

- Vem är det? 
- En kollega på skolan. 
- Givetvis. Fil mag i svenska och engelska? 
- Hur vet du det? 
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Jag flinar. 
- Det är dom alla. 
- Vilka alla, det finns väl många sorters lärare. 
- Alla små brudar som karlar gifter sig med. 
- Du med dina fördomar, säger Gustav, men jag hör med 

outsäglig förtjusning att han inte är obesmittad av dessa mina 
fördomar, att han gärna skulle ha sett att det hade varit något 
annat än just svenska och engelska. 

- Då är det ju ett gott parti då. Gör dig bara inte av med 
lägenheten genast, hyr ut i andra hand så länge. Och inga 
barn, säger jag strängt. Inga barn förrän man vet hur man ska 
ha det. 

- Räcker det med goda råd nu? tillägger jag då han inte 
svarar. 

- Vad tycker du själv om det då, blir du ledsen? 
Jag känner efter. Hör bakom mig hur Harriet håller på att 

packa ner skidorna i fodralet, jag sitter på golvet bredvid sängen 
och ser att det ligger dammtovor under den igen, städade jag 
inte i lördags. 

Varför frågar han, är det förhoppning i hans röst? 
- Det ska du ge fan i, säger jag vänligt. 
Och så lägger vi på, efter nya försäkringar om evig vänskap 

någon gång i framtiden. 
- Gustav? frågar Harriet när jag reser mig. 
Jag nickar. 
- Han tänker flytta ihop med sin nya fru och ville ha min 

välsignelse. 
- Ojdå. Hoppas han att du ska ångra dig och förhindra 

det? 
-Jag vet inte. Det kan också ha varit ett sätt att break the 

news bara, lite fint så där. 
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Jag vet faktiskt inte vilket. Jag vet inte var jag har Gustav 
längre. Jag har honom inte alls. 

* 

Inte nog med att Aron har fått min portnyckel, nu har han 
deponerat ett par tofflor i min lägenhet också. Det vill säga, 
så entydigt är det inte, han skulle kanske bli mycket förvånad 
över att höra det beskrivas som en deposition, en underpant. 
Det kan också sägas så att han råkade bli överraskad av oväder 
en dag när han var inne i stan, köpte sig ett par stövlar och 
rann för gott att lämna de gamla uttrampade espadrillerna 
hos mig: "någon kanske kan få användning för dom". Ryggen 
fri, jodå. 

Gustavs tofflor är entydiga. Ett par blå mockasiner storlek 44 
som aldrig har varit till för annat än att Gustav skulle ha dem 
när han var hemma hos mig. De står fortfarande på skohyl
lan i tamburen: en deposition, men en som har förfallit till 
inlösen. 

Han får väl hämta dem nån gång om han vill ha dem, tänkte 
jag när Arons också hamnade där, så kan han ju lämna tillbaka 
mina på samma gång, min toffelpant i hans hem. Fast vid 
närmare eftertanke tycker jag att jag kanske ska behålla dem i 
stället: det kan ju bli ett vackert litet museum med åren. 

* 

När Gustav talade om att flytta ihop förutsatte jag att han 
avsåg att flytta hem till den nya kvinnan, nu visar det sig att 
det är hos honom de bor. I Gustavs lilla etta! 

Redan att ha samma arbetsplats tycker jag skulle vara en 
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påfrestning, stöta ihop i lärarrummet stup i ett, äta lunch till
sammans kanske, och sedan gå hem och äta middag tillsam
mans, och läsa och sova i samma rum, dag och natt i samma 
rum, alltid! Så mycket kärlek trodde jag inte fanns, så mycket 
att den inte behöver större utrymme än så. 

Jag har haft ett rum för mig själv hela mitt liv, med undantag 
så vitt jag vet bara för BB eller några månader i anslutning 
därtill. I medveten ålder har jag aldrig ens reflekterat på att 
permanent dela rum med någon annan — man eller kvinna, 
hund eller katt. Aldrig i mina mest huvudlösa ögonblick. En 
dörr att stänga om sig: är inte det ett livsvillkor? 

Tydligen inte. Gustav puttrar av välmåga när han berättar 
om sin nya tillvaro. 

- Blir det inte trångt? frågar jag eftersom konversationen 
kräver att jag något säger. 

- Jag har ju inte så mycket prylar, men det är klart att jag 
har fått maka åt mig i lådorna och bokhyllorna. 

Jag menade själen. Jag menade att även om själen inte har 
utsträckning i rummet så inser jag inte hur två aldrig så orums
liga kan rymmas på tjugofem kvadratmeter; men jag fördjupar 
mig inte i ämnet för att få höra honom förklara att deras är 
som en. 

Jag återvänder till det som var hans egentliga ärende då han 
ringde upp: de ägodelar som vi har kvar hos varandra. 

- Mina tofflor till exempel, påminner jag. 
Han skrattar: 
- J a just det, dom hittade vi när vi röjde i garderoben, dom 

ska ut! 
Det är i det ögonblicket som paniken når mig. 
Inte förrän i det ögonblicket? Hur är det möjligt, hur kan 

man vara så förblindat fantasilös att man inte förmår före-
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ställa sig vad en skilsmässa är förrän den konkretiseras i ett 
par tofflor? 

Så är det i alla fall. Det är i det ögonblick han glatt nämner 
detta, i en mening med ett nytt "vi", som det går upp för mig: 
Att nu röjer Gustav ut mig ur sitt liv. 

Och ångesten välter emot mig som en våg, precis så, slår ihop 
över mitt huvud som en våg och jag måste kämpa för luft. 

- Naturligtvis, ta hit dom så kan du hämta dina egna på 
samma gång, dom ska inte stå och skräpa i min tambur, här 
står förresten En annan mans tofflor nu. 

Ynkligt hävdelseförsök, som om det vore något att ställa 
emot. Som om ett helt museum, en hel skobutik efter gamla 
och nya älskare vore något att ställa emot det faktum att Gustav 
och jag inte längre ska ha någon plats i varandras hem. 

Vi avtalar att ses på eftermiddagen och utväxla tillhörig
heter. 

Bland eskimåerna, påstod Torsten en gång, är tofflor en symbol 
som man i det mellankönsliga umgänget fäster större avseende 
vid än vid coitär trohet: ligga med folk kan man göra åt höger 
och vänster, men när en kvinna ger ett par tofflor till någon är 
det en unik utmärkelse. 

Att döma av vad jag har sett i den vägen i litteraturen måste 
det ha varit en tillrättalagd version, men i den kontext i vilken 
Torsten berättade det tjänade det naturligtvis bara syftet att 
illustrera hur relativt detta med trohet är och hur underut
vecklat att fästa avseende vid just de föreställningar därom som 
råder i den kultur där man själv råkar befinna sig. 

I den kultur där jag råkar befinna mig vilar snarast ett lätt 
löjeskimmer över dessa fotbeklädnader, något förnöjsamt och 
familjeborgerligt. 
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Jag hade aldrig trott att deras vara eller icke vara skulle ha 
en sådan betydelse. 

Att ett par tofflor hit eller dit skulle kunna försätta en män
niska i ångest. 

Jag sorterar ut Gustavs böcker ur hyllan och hans plat
tor ur ölbacken vid grammofonen, viker ihop en tröja och 
en pyjamas som jag har lånat på ö n , hämtar ur köksskå
pet en glasskål som han hade med en maträtt i någon gång 
(fiskgratäng, eller vad var det?) och lägger alltsammans i två 
papperskassar. Gustav kommer och hämtar dem, avlämnar 
en annan. 

Dröjer ett ögonblick i hallen, ser på mig och frågar: 
- Hur är det? 
- Hur är det själv. 
Han flinar. 
- Du ser väl hur fet och välmående jag har blivit. 
- Inte märkbart fetare än för fyra månader sen. 
- Inte? Mer välmående i alla fall, det försäkrar jag. Kan du 

inte vara glad för min skull då? 
-Jodå, det är jag. Då var det ju någon mening med att vi 

skildes. 
Det var ju det som var meningen, det är ju det jag har för

klarat för mig själv månad efter månad, det var för hans skull 
jag lät honom gå, för att han skulle fa det bra. 

JAMEN JAG DÅ. 
- Ångrar du det? 
Jag står i dörren till rummet, ser på korkmattan. 
-Jag är rädd. 
Nu när han är osårbar, när det är han som är stark, då behö

ver ju inga masker hållas och inga magar skyddas mer. Då kan 
jag säga som det är: jag är rädd, livrädd. 
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- Det blir lugnare så här, säger han, det kommer nog du 
också att upptäcka. 

Han går om ett ögonblick, jag måste fråga medan han ännu 
finns här. 

- Ska ni gifta er? Ska ni ha barn? Ska ni sammanbo i evig
heters evighet? 

- Vi får väl se hur det går, svarar han lugnt. 
- Så lät det aldrig förr i världen! ropar jag (förr i världen: på 

min tid). Då var det aldrig tal om att låta nånting ha sin gång 
och se hur det gick, då skulle det vara stora beslut och heliga 
löften och satsning med hull och hår! 

Han skrattar igen. 
- Jag har väl blivit mer resonlig med åren då, under din 

påverkan. Och så är jag ju inte beroende av henne på samma 
sätt som jag var av dig. 

Ett resonemangsparti, javisst. Med andra kan han ha det, 
bara inte med mig. 

- Vi kan väl umgås nån gång, säger han och vänder sig mot 
dörren. 

- Kanske det. Om tio år. Som det är nu orkar jag inte. 
Han lägger huvudet på sned och spelar den angelägne: 
- Om fem? 
- Annars kanske vi inte kommer att höra ihop längre, tillägger 

han, jag menar så att vi kan tala med varandra om allting. 
Jag fnyser, det är väl åratal sedan vi kunde tala med varandra, 

i varje fall om allting, om någonting som helst annat än vårt 
förbannade förhållande. 

Han stryker mig över håret: som man tröstar ett barn. Sedan 
lyfter han upp kassarna, tar en i vardera handen, slår igen dör
ren bakom sig och klapprar snabbt nerför trappan. Lättad att 
detta är över förstår jag. 
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Fjärilar i magen talar man om. Fjärilar? 
Något som fladdrar i magen är det, men inte liknar det något 

så lätt och poetiskt som fjärilsvingar. Snarare kvarnvingar i så 
fall: tunga mörka vilt flaxande. 

Eller en turbin. Vassa blanka blad som roterar, runt runt 
runt, skär genom försvarslösa inälvor, på nytt och på nytt. 

Man kan känna efter, analysera det, beskriva det och hitta 
på liknelser för det - bara inte få det att stanna. Timme efter 
timme, dag efter dag: en ustanseligt snurrande ångestturbin 
i min mage. 

I panic, och det är märkvärdigt att det på svenska inte finns 
ett verb för det, för panik är inte bara något som man är ett 
offer för, lika lite som en depression är något som man stillsamt 
"har": precis som det är en aktivitet att deppa är det att panika, 
det är en verksamhet som tar all uppmärksamhet och all kraft 
i anspråk. 

Med förargelse minns jag hur jag har skämtat med begreppet 
ångest förut, kallat det "existensångest" när jag har varit lite ur 
gängorna eller bekymrad för vad jag ska bli när jag blir stor. En 
salongsångest var det, en leksaksångest i jämförelse med den 
här vadharjaggjorti-sorten. 

Men jag visste ju vad jag gjorde, varför kommer det då som 
en chockreaktion? Det kanske är så att jag "undermedvetet" 
inte har trott på skilsmässan förrän nu fastän jag trodde att jag 
gjorde det - jovisst, det går ju alltid att rationalisera beteende 
genom att föra in några "undermedvetna" faktorer för att fä 
det hela att gå ihop. Men hur ska man då någonsin kunna ta 
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ansvar för sina handlingar, om man vid sidan av sina medvetna 
motiv har en uppsättning andra som är lika okända som en 
främmande människas? Jag trodde att jag visste vad jag gjorde, 
och att det var min skyldighet att göra det för att efter förmåga 
minska lidandet i världen. Jag trodde inte att det skulle gå lätt, 
jag förutsåg att jag kunde ångra mig. Men att det skulle bli så 
svårt - om jag hade vetat det skulle jag aldrig ha försökt. 

Om jag nu blir lika olycklig som Gustav var, eller ännu 
olyckligare, då var det alltså inte min plikt i alla fall? Att offra 
sig själv, det vore ju en onödigt god handling, överloppsgod, en 
helgonhandling: något sådant hade jag inte alls tänkt ålägga 
mig. Men jag kunde ju inte ana att det skulle bli så här? 

Oförberett kommer panikstöten, omöjlig att stå emot med 
argument. I den största försvarslöshetens ögonblick, på gränsen 
mellan sömn och vakenhet, då rister det till som ett jordskalv 
genom själen: Gustav, utan honom är mitt liv meningslöst! 

Jag rister till så att jag far upp klarvaken, och kan fortsätta 
idissla min situation. Jag försöker tala förstånd med mig: Vada 
meningslöst, skulle alla ensamma människors liv vara menings
lösa? Nej, det vill jag ju inte gå med på. Det finns väl olika sätt 
att förverkliga sig själv och göra något av sin tillvaro, tillfällena 
kommer på olika sätt till olika människor. Men Gustav var 
mitt, och jag har förlorat det. Vad skulle Gustav ha tillfört mitt 
liv då? Den mening som det är att vara en annans glädje. Men 
jag var honom ju inte till någon glädje, han bara led ju för sin 
kärlek till mig? Jo, men om jag hade velat (om jag hade kunnat 
vilja), om jag bara hade bjudit till det allra minsta - han var 
ju nöjd med så lite, minsta gest av tillgivenhet rönte omåttlig 
uppskattning (omåttlig: det tröttade mig), bara genom att visa 
mig gladde jag honom, bara genom att finnas i hans närhet, om 
också sur och ovillig - ja, bara genom att finnas. 
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Är det inte det jag har sagt hela tiden: det borde vara för
bjudet att älska så. Eller den som gör det borde i varje fall vara 
förbjuden att sluta med det, om han en gång har varit vanvettig 
nog att ge sig in på det. När han en gång har åtagit sig att vara 
meningen i mitt liv. 

"Vilket som är värst, att älska eller att vara älskad", filosofe
rade den blå Mahjonggossen. Här är en annan gåta: Är det värst 
att aldrig ha varit älskad eller att inte längre vara det? 

* 

Arbeta, inte tänka. Läsa, skriva, inte känna efter. En dag i 
sänder, varje dag för sig, låta bli att tänka på "mitt liv". Det är 
värst på morgonen, att vakna och återfå medvetandet. Komma 
igång och jobba så fort som möjligt, jobba tills man inte orkar 
mer. Sen far man gå och lägga sig och tänka att det blir nog 
bättre i morgon. 

Man kan inte leva med kronisk panik, alltså måste den gå 
över. 

Jo, den akuta går över, men långt bort försvinner den inte, 
den väntar bakom varje hörn. 

En vacker morgon. Mars: mjuk fuktig mark torkar i solen, 
det gror. 

Smärtreflexen: en morgon att fara till landet. En sådan morgon 
då vi brukade mötas vid hållplatsen med matkassar och bokkas
sar och skaka iväg med bussen ut ur staden, ut till havet. 

I dag. Kanske de. De: Gustavs nya "vi". 
Det borde finnas olika ord i språket för det vi som innefattar 

andra person och det som innefattar tredje. Ingenting som 
Gustav någonsin har sagt har gjort så ont som när han säger 
vi och inte menar oss. 
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Om det åtminstone inte var vår. Ljuset sticker i ögonen, jag 
köper nya och mörkare solglasögon men det räcker inte, jag 
skulle vilja ha ett svart paraply att gå under, jag skulle vilja 
bo i ett svart tält, skyddad för solen och allt detta outhärdliga 
spirande. 

Det finns bara en trösttanke: han har det bra, han är nöjd 
nu, det är bättre så här. (Och förstås bi-tanken: ha, jag är en 
bättre människa än du, ty jag kan glädja mig åt andras lycka.) 
Det måste räcka med den. 

Umgås med honom är jag inte i stånd till, jag får fortsätta 
att låta honom vara som död. Och försöka tänka som man gör 
om dem för vilka döden har kommit som en befriare: Han har 
det bättre där han är nu. 

Inte låta tankarna irra ut efter andra tröstegrunder. "När jag 
sa om tio år' sa han om fem', då måste han ju bry sig om i alla 
fall, då är det kanske ändå inte för sent"... Börjar man med 
sånt tar det aldrig slut. 

Avhandlingen står och stampar. Jag har förlorat överblick och 
perspektiv, sitter nedgrävd i detaljer och misströstar om att 
någonsin komma upp igen. Cyklar till KB och lånar hem fler 
böcker för att ge mig illusionen att uträtta något, fastän det 
räcker så bra med dem jag redan har liggande halvlästa. Går 
ut och köper tidning, går hem och lagar kaffe. Telefonen tiger, 
ingen ringer på dörren. 

DN till morgonkaffet, ekot till lunchkaffet, Aftonbladet till 
middan. Jag skulle kanske köpa en TV? Slippa tänka. 

Eller tänka på Aron, alltemellanåt försöker jag tänka på Aron, 
som om det skulle kunna fylla livet med innehåll. Försöker odla 
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min olycka över honom i stället för den över Gustav, men den 
är inte tillräckligt stark, han är ju en sorts lycka också, och det 
hjälper inte. Ont måste med ont fördrivas och på olycka biter 
bara större olycka. 

Alltså tänker jag på Gustav i alla fall - "kommer att tänka 
på" honom, ideligen ideligen, river upp sårskorpan i associa
tionsbanorna innan den har fatt en chans att bildas. 

Varje gång jag talar i telefon med mor frågar hon om jag 
har köpt de där gardinerna ännu som jag fick pengar till i 
julas. Jag hade onekligen sagt att det var vad jag hade mest 
trängande behov av, det är bara det att jag sedan dess har 
tappat intresset för att pynta min bostad. Det enda jag skulle 
önska mig i den vägen är en uppsättning svarta mörklägg
ningsgardiner. 

Aldrig får jag besök av någon som det är roligt att visa något 
nytt för heller. Aron är totalt blind för sådant - egendomligt 
nog, då man kan tycka att miljöskapande av olika slag borde 
intressera den som jobbar med bilder; även om heminredning 
kanske inte står i något omedelbart samband med att filma 
strejkande varvsarbetare. Hur som helst med det, han skulle 
inte märka något ens om jag till mina gröna jugendväggar satte 
upp rödrutiga bomullsgardiner. 

Men om jag svarar undvikande på mors fråga fler gånger nu 
måste hon ju dra slutsatsen att jag har supit upp pengarna eller 
spelat bort dem eller något i den stilen. Jag gör en ansträngning 
att engagera mig i saken, letar fram ett måttband för att ta reda 
på hur höga fönstren är innan jag går ut och tittar i affärer. En 
och nittio, mäter jag. 

En och nittio? Det är en måttangivelse som jag känner igen 
från ett annat sammanhang. Från Gustavs pass nämligen. 

Vad är det detta påminner om? Naturligtvis: lor. "My favou-
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rite size." About as big as Piglet, he said to himself sadly. My 
favourite size. Well, well. 

Det är ju löjligt, det är ju förödmjukande och odrägligt. 
Bara för att ballongen sprack får man för sig att den var ens 
älsklingsfärg och älsklingsstorlek. 

Jag skulle visserligen fortfarande inte påstå att Gustav var 
min favourite size, jag har alltid tyckt att en och nittio är mer 
karl än jag behöver. (Jag har gillat småväxta killar, kanske bero
ende på att de gillar småväxta tjejer - de långa föredrar ibland 
långa flickor, de små gör det aldrig - , eller kanske helt enkelt 
därför att de förefaller hanterligare.) Men om detta fortsätter 
kommer jag antagligen att börja tro att han var min älsklings
sort i alla som helst avseenden. 

Bara för att det sprack. Bara för det finns det alltså inte ett 
förbannat något jag kan ta mig före utan att det associerar till 
honom. 

Vilket öde att vara född till en Ior. 
Jag struntar i gardiner och svarar inte i telefon. Låt mig 

idissla mina tistlar i fred och kom inte med presenter till mig. 

* 

Varför det då, frågar Aron när jag berättar att mitt äktenskap 
är upplöst. (Inte förrän nu berättar jag det, han frågar aldrig 
om mitt privatliv, och inte förrän nu känner jag behov av att 
berätta det.) 

- Varför gick inte det längre? 
Det var ditt fel, svarar jag inte. Naturligtvis inte, dels därför 

att jag därmed skulle ha sett Aron för sista gången, dels därför 
att det inte är sant. Det är möjligt att mitt "undermedvetna" 
ser det så, det kan hända att det är förklaringen till den smy-
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gande irritation jag känner mot Aron, den stingslighet som 
till exempel gjorde att jag inte ville ha honom hemma hos mig 
i kväll utan bara gick med på att träffas ute på stan. Det kan 
inte fan veta med det undermedvetna (det är ju nämligen inte 
medvetet). Det är möjligt att jag i själva verket innerst inne, 
nederst nere, har räknat med att Aron skulle gifta sig med mig 
och är besviken på honom för att han inte visar minsta ansats 
åt det hållet - jag håller alla möjligheter öppna, men anser 
inte att sådan smörja är något att ägna tankar åt, än mindre 
prata om. 

- Varför frågar man alltid så? säger jag i stället. Som om det 
vore det naturliga att ett förhållande fungerar, när det tvärtom 
är det som är det märkvärdiga, 

- Du menar att det är de förhållanden som fortsätter som 
man borde fråga om? "Dom är fortfarande gifta, vad beror 
det på?" 

- Javisst, kan du svara på det själv kanske. Att du inte skiljs 
från Florence, hur kommer det sig? 

Han skrattar bara. 
Jag har aldrig träffat Florence och vet ingenting om hur deras 

relation är. Någon gång har jag föreslagit honom att presentera 
oss, inte så mycket av nyfikenhet som av en sorts behov att 
konstatera att hon inte har några aggressioner mot mig - precis 
som Eva på sin tid envisades om att få träffa mig, jag förstår 
det bättre nu: det är en obehaglig tanke att det går omkring en 
bedragen hustru någonstans och tänker ont om en, man vill 
förvissa sig om att så inte är. 

Aron har aldrig tagit mina förslag på allvar. Varför inte det 
egentligen? Gustav ivrade ju själv för sammanförande, han 
tyckte det var roligt. Det är väl inte så att hon inte vet om min 
existens? 
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Jag har alltid varit så försiktig med Aron, rädd att irritera 
honom. Men vad är det för mening med ett umgänge som vårt 
om man inte kan tala förtroligt med varandra? Jag är trött på 
den fega taktfullheten, inget kan ändå bli värre än det är och 
nu vill jag ha besked: 

- Vet hon om att du träffar andra? 
Han ser precis så besvärad ut som man kunde ha förutsett. 
- Hon föredrar nog att inget veta. 
Nog. Han förmodar att om hon visste vad hon inte vet så 

skulle hon föredra att leva i okunnighet - det är hans giss
ning. 

Den gamla vanliga historien alltså, den urgamla genom
banala historien om otrohet i lönn. Det skakar mig: att Aron. 
På den tiden jag lärde känna honom dolde han sannerligen 
inte att han levde i promiskuitet, jag har utgått från att det var 
sed i hans kretsar och att hans kvinna var den moderna sorten 
som står över sådant. 

- Jaså, säger jag, så lågt att han inte behöver höra det om han 
inte vill, jaså, det är därför. 

* 

Tänk på något annat. Gå in i en förening. Förändra världen, 
intressera dig för något. 

Vietnammöte i Folkets hus, tal och teater, annonseras på 
affischer klistrade på min husvägg. 

Jag håller på att låsa cykeln i stället vid Norra Latin då Gus
tav svänger upp och parkerar bredvid mig. 

Var det för det jag gick hit? Nej. Eller jo, hur ska jag veta det. 
Inte överraskar det mig att möta honom här. 

Han väntar för att göra sällskap in. 
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- Är du ensam här? frågar jag. 
- Ja, som du ser. Hurså, skulle du vända annars? 
Kanske. Det var i varje fall inte för att få se Dem som jag 

gick hit. 
Vi hänger av oss i garderoben, går in i salen, sätter oss bredvid 

varandra. En flicka framför vänder sig om, viskar med grannen 
som sedan också vrider på huvudet - de är från skolan, upplyser 
Gustav, och det har han roligt åt: Nu blir det skvaller. 

- Kan du inte ens sitta på opinionsmöte i sällskap med en 
annan kvinna utan att det är opassande? 

- Inte utan att det skvallras om det i alla fall. 
Hans skratt. Hans rörelser. Sättet att sträcka ut sig halvlig

gande i bänken, sättet att tvinna en blekröd hårslinga om fing
ret då han lyssnar. Sådana där små vanor som alltid irriterade 
mig på den tiden. Så underligt: att vara främmande för någon 
man känner så väl. Att sitta här bredvid honom, som att sitta 
bredvid sin man, och så är det inte han, fast han ser ut precis 
som min man gjorde. 

- Du har nya skor, viskar han när talaren där framme avbryts 
av applåder. 

- Inte så nya, minst ett halvår sen. 
- Men en ny sort, det är ju damskor. 
- Jag tänkte jag måste försöka se lite vuxen ut. 
Han skrattar, jag hyssjar åt honom. 
Så många gånger som jag har suttit i bänkar bredvid Gustav 

och hyssjat. 

Efter talen blir det paus, vi enas om att avstå från teatern efter 
och följs åt hemåt. Luften är disig, fuktmild, biografrekla
merna släcks. Vi cyklar efter varandra utan att växla många 
ord. över Kungsbron, hela Fleminggatan, nästan ända hem 
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till mig har vi samma väg. Han stannar till i gatukorsningen 
där jag ska vika av. 

- Du ska inte följa med upp? 
- Jag tänkte faktiskt vara hemma vid tio. 
Jag nickar. Han har sagt det till henne menar han. Och 

han låter henne inte vänta. Det är fint, visst kan jag se att det 
är fint. 

Han står kvar och väntar väl att jag ska se på honom och säga 
godnatt, men jag orkar inte, jag orkar ingenting mer. 

- Inte är du väl så olycklig som du ser ut? 
- Du vet inte hur olycklig jag kan bli. Jag visste det inte 

själv. 
- Men det är ju inget jag kan göra något åt? 
Jag svarar inte. 
Nog anade jag att det var ett alltför stort och heroiskt beslut 

det här att låta Gustav gå, men jag trodde väl att man kunde 
växa i för stora beslut i efterhand. Jag hade glömt att min natur 
tvärtom är att växa ur beslut - nej: krympa ur. 

Jag har krympt och krympt så att jag tycker mig nära utplå
ning. Av den stora föresatsen att tänka på hans väl finns inte ett 
spår kvar, jag vill göra allt som står i min makt för att utså oro 
i hans själ, vädja till gamla känslor, dra i gamla tåtar, uppröra 
och underminera honom - det är bara det att jag ingenting 
förmår längre. 

Han rycker på axlarna: 
- Det är ju bara för att du inte har mig som du saknar 

mig. 
- Enbart därför, säger jag trött, i samma stund jag hade dig 

skulle jag sluta sakna dig. 
- Jo men inte bara det, du skulle sluta vilja ha mig. 
Det är svårt att bestrida det, han har en lång erfarenhet att 
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bygga påståendet på. Jag skulle kunna säga inte DEN HÄR 
gången, men jag kan inte begära att han ska tro det. Jag kan 
inte veta det själv. 

- Det är möjligt, svarar jag lågt, det gör inte saknaden lätt-
tare. Du kan vara glad du som är av med mig, men tänk på mig 
som ska ha mig att släpa på hela livet, med en sån läggning. 

- Jag är inte särskilt glad att du är ledsen. 
Inte det ens? Om han åtminstone var glad, skadeglad, då 

vore han i alla fall engagerad i mig fortfarande. Ett sånt där 
normalmänskligt litet medlidande, det kan man bara känna 
när man har kommit över allt vad kärlek heter - allt vad vi i 
denna kulturtradition förstår med "kärlek". 

- Nej, jag vill se feta och nöjda människor omkring mig. 
Jag orkar inte le. Han håller cykeln med vänsterhanden, 

lägger den andra på min axel. 
- "Ta dig i kragen nu", säger han, han säger det med cita

tionstecken, medveten om att det är en meningslös fras, kanske 
bara som en markering av att det inte finns något för honom 
att säga. 

- Vill du gifta dig med mig? säger han sedan. 
En annan meningslöshet. 
Han rätar på sig och tar om cykelstyret. 
- Är hon svartsjuk? frågar jag, utan att vilja veta, bara för att 

ännu ett ögonblick fortsätta samtalet. 
- Det vet jag inte precis. Men det är klart att du hänger som 

en mörk skugga över vårt förhållande, det kan du ju tänka dig. 
Jag ser upp på honom - o ja, låt mig vara en skugga åtmins

tone, låt mig finnas om bara som en liten skugga överst i högra 
hörnet, bara jag får vara med! 

- Det var något hon drömde häromveckan förresten som 
handlade om dig — 
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Nej varför berättar han sådant för mig, jag vill inte höra det, 
men jag förmår inte avbryta honom heller -

- Vi var på ö n och du kom också dit, eller om det var så att 
du var på väg därifrån, och hon fick för sig att du hade varit 
inne och stulit något som var hennes... 

Det är ju min dröm? Drömmer vi samma drömmar, hans 
kvinnor? — Eller har hon fått den från mig — jag nämnde det 
där om ö n för honom sist vi talade i telefon, har han berättat 
det för henne så som han nu berättar för mig? Måste han vara så 
öppen, måste han vara som ett såll - det är inte rätt att berätta 
allt, man har inte rätt! 

Han står lutad mot cykeln, jag ser på hans fötter. 
- Tala inte om mig med henne, ber jag. 
- Det händer inte så ofta, men ibland är det svårt att undvika. 

Det händer ju att man kommer in på sitt förflutna, du vet. 
Det glänser vattendroppar på trottoaren, fukten i luften har 

förtätats till regn. Han rätar upp cykeln igen, ska hem nu. 
Jag kan inte hålla honom kvar. Nu far han. Hej. 
Det känns som att dö. Ett meningslöst uttryck, för hur känns 

det. Men det jag känner när jag går uppför trapporna förefaller 
ändå bara kunna beskrivas så: som att dö. Jag är förfluten, jag 
är inte mer. 

* 

Är det något särskilt? frågar Cilla som jag till sist har tagit mig 
fram till genom Sveriges Radios växel. Är det något som har 
hänt? 

Nej, det är inget som har hänt, det är bara det att jag är i 
en sådan ångest att jag inte kan vara ensam med den, jag har 
aldrig varit med om något sådant förr. Hon lovar att försöka 
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ta ledigt efter lunch och komma över en stund. 
Jag går ut i köket och gör kaffe på termos, sätter mig att 

vänta. 
För allt Cilla och jag har sett varandra igenom har vi aldrig 

sett varandra gråta. Det förskräcker mig själv lika mycket som 
henne att jag inte kan göra rösten stadig, den bara skälver och 
låter så förskräcklig att jag övergår till att viska. 

- Gustav? frågar hon och hänger av sig kappan över en stol. 
Men varför det?. 

- Jag vet inte, viskar jag. Jag vet inte varför jag plötsligt skulle 
få ångest för det när jag inte har haft det förut, vi var ju skilda 
i flera månader utan att jag mådde illa av det. 

- Det kanske är existensångesten då? 
- Kanske det, trettioårskrisen. Hormonerna, eller hjärn-

kemin, eller det var skrivet i stjärnorna att jag skulle drabbas 
av stora livspaniken just den här månaden. 

- Det kanske bara är så att jag skyller det på honom för att 
göra det begripligare, tillägger jag. Eller att det bara är han som 
har stått emellan mig och min existensångest förut. 

- Men det har med Gustav att göra i alla fall? 
- Det har med bristen på Gustav att göra. Det är ju ett hål i 

mitt liv där han har varit. Kan man få annat än ångest av det? 
Jag blir så rädd när jag vaknar på morgonen och det där hålet 
gapar emot mig, varenda morgon. 

- Separationsångesten alltså, föreslår hon. 
Jag försöker le för att det inte ska förskräcka henne att jag 

spiller tårar i kaffet. 
-S id 117 i psykologiboken, ovan till vänster. Det låter 

bekant. Stympningsångest kunde man säga också, jag vill inte 
leva resten av mitt liv som invalid. 

Hon skakar på huvudet så som man skakar på huvudet åt 

476 



människor som har tappat proportionerna på sin kärlekssorg, 
så som den bättre vetande vet att den med tiden kommer att 
ersättas av lika uppskakande kärlekar och sorger. 

Cilla förstår inte, hon förstår fortfarande inte. 

- Det är klart att tiden läker såren, det vet väl jag också, jag 
kommer nog att ha andra förhållanden någon gång. Men det 
är ju det att ingen kan ersätta Gustav, förstår du inte det. 

Även om det slutar göra ont om ett år eller två så kan inte en 
amputerad lem växa ut igen, och utan Gustav kommer jag att 
leva resten av mitt liv lytt. 

- Menar du att du ångrar att ni skildes helt enkelt? 
- Inte alls. Jag ångrar det inte alls, jag håller bara på att 

gräma livet ur mig. 
Jag kastar pappersnäsduken i högen på golvet, hon betraktar 

mig med rynkade ögonbryn. 
- Det hela påminner faktiskt en aning om när folk försöker 

begå självmord gång på gång tills det lyckas av misstag. Du 
trodde väl inte att en skilsmässa kunde lyckas efter alla gånger 
ni hade försökt. 

- Men det var inget misstag. Jag har sällan varit så övertygad 
om något som jag var om att vi borde skiljas. Det är bara 
det att jag inte har fattat vad det innebär förrän nu. Mina 
reaktioner har förresten alltid varit så där efterblivna: när 
Gustav började uppvakta mig dröjde det ju månader innan 
jag upptäckte något intressant i honom. Eller när han bedrog 
mig med Eva, då hade jag ett halvårs inkubationstid innan 
svartsjukan bröt ut. 

- Och likadant varenda jävla skilsmässa: först gick det bra 
- och sen gick det inte så bra? 

Jag ler ursäktande, ja jag är ledsen att det är en så enformig 
anblick jag erbjuder. 
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Cilla dricker kaffe, jag röker hennes cigarretter och väntar 
på att hon ska säga något. 

Tycker hon precis som Gustav att jag är nyckfull och orimlig? 
Men i själva verket är det ju jag som under alla dessa år inte har 
ändrat inställning: förut använde jag all min energi till att hålla 
honom från livet, värja mig för hans uppslukande, allätande 
kärlek - nu sörjer jag honom som en död och saknar honom 
varje minut. Det är ingen motsägelse i det. Jag behöver honom 
precis lika mycket som förr, på precis samma sätt. Det är Gustav 
som har slagit om, Gustav som nyss inte kunde leva utan mig 
och nu inte har någon som helst användning för mig. 

Det som är orimligt är den stora kärleken. Allt ville han ge 
mig, allt allt. Bara inte det jag behövde: något som var mindre 
än allt. 

- Jag tror aldrig det kan fungera när man inte är jämlika. 
Man ska inte gifta sig med sin stora passion. 

- Det kom väl vi också fram till så småningom, fast vi drog 
olika slutsatser av det. Jag menar, han drog slutsatsen att man 
inte skulle gifta sig med mig, jag att jag inte borde vara hans 
stora passion. Det var den som stod i vägen för vårt resone
mangsparti hela tiden. Om han bara hade kunnat ta reson. 

- Det är inte så lätt jämt. 
- Är man då inte en förnuftsvarelse? frågar jag upprört. Är 

man inte? ÄR man inte? svarar jag mig. 
Och Cilla säger ingenting. 
- Varför blir man så elak av att vara gift? frågar jag. 
- Jag betvivlar inte att du var elak, men jag undrar om Gus

tav var fullt så helgonlik som du framställer honom numera. 
- Jag har förstås alltid idealiserat honom mest på avstånd. 

Men nu behövs det ju också, för att jag ska unna honom att 
ha det bra som han har det - det är bäst att han håller sig på 
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avstånd, för varje gång jag träffar honom upptäcker jag ju hur 
osympatisk han är, och tycker så illa om honom att jag börjar 
ångra att jag släppte honom. 

- Osympatisk på vilket sätt då? 
- Som i går, när han plötsligt frågar om jag vill gifta mig 

med honom - vad gör han det för, när han nu inte är till 
äktenskap ledig? För att jävlas, för att det roar honom att vara 
eftertrånad? 

- Han kanske bara undrade, föreslår hon. Av vetenskapligt 
intresse menar jag, bara att han ville informera sig om saklä
get? 

Jag suckar. 
- Ja antagligen. Det faller honom inte in att tänka på hur 

åhöraren tar det. Eller också är det bara som han glappar med 
käften. Han har uttalat de där orden så många gånger att de 
kommer som en reflex så fort han far se mig nu, de slinker ur 
honom utan att han menar över huvud taget någonting med 
det. 

- Men lösmynt har han alltid varit, tillägger jag - upprördare 
ju mer jag tänker på det - , bara speaks his mind, tänker aldrig 
på att sovra verbaliseringsimpulserna. Det måste vara någon 
sorts kontrollmekanism han saknar, någon som behövs för att 
göra det mellanmänskliga umgänget drägligt. 

Hon ser inte ut att förstå riktigt vad det är jag stimmar om, 
så jag exemplifierar: 

- Kan du tänka dig att han har panna att berätta för mig om 
sin frus mardrömmar om mig - och mina för henne förstås! 

- Men herregud, en sån människa kan man ju inte umgås 
med. 

- Nejvisst, säger jag belåtet. Man blir så förbannad så man 
bara vill gifta sig med honom. 
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- För att ha kontroll över vad han släpper ur sig menar du? 
- För att kunna sparka honom i magen tillbaka. 
Eftermiddagsmörkret tätnar i mitt rum, Cilla sträcker sig 

efter skrivbordslampan. Trafikbruset nere på gatan låter som 
snart rusningstid. Jag har en belåten känsla av att ha gjort 
henne "svarslös", fast jag inte riktigt vet vad det i så fall är hon 
inte har svarat på. 

- Aron då? 
- Äsch det. 
- Äsch? Säger du äsch nu om den stora passionen? 
- Det finns inte så stora passioner att de fyller hålet efter 

ett äktenskap. Förresten säger jag ju att en människa kan inte 
ersätta en annan, de är inte utbytbara. Aron är Aron och jag 
är glad att ha honom i den mån jag har honom, men det har 
inget med det här att göra. 

- Det är det Gustav aldrig har velat begripa, tillägger jag. 
Och för honom tycks det ju inte fungera så, jag menar det 
verkar ju som om han har hittat en ersättning för mig. 

- Men Martina, var det inte egentligen det som var meningen 
med att ni skildes? Som du beskrev det då? 

- Jovisst, jag lät honom överge mig för att han skulle kunna 
bli lycklig med någon annan. Och så går han och gör det, på 
nolltid! Och den ska prata om passioner! Trolöst är vad det är, 
svekfullt och trolöst. 

- Det är skönt att se att du kan skratta Lalla fall, säger Cilla. 
Hon reser sig och tar kappan över axlarna, stannar i dörren 
och frågar: 

- Kan du sova? Jag har sömntabletter om du vill ha. 
- J ag gör inte annat för det mesta. Utom i natt, men det 

var undantag, jag ska verkligen undvika att stöta ihop med 
honom mer. 
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- Det är inte att sova som är svårt, aforiserar jag, det är att 
vara vaken. 

Cilla låtsasantecknar visdomsordet och vi skiljs skrattande. 
Sedan kan jag fortsätta gråta utan att förskräcka någon 

annan. 
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33 

Om man någon gång kunde nå botten och sedan komma upp 
med en sån där stor och skön resignation som går att leva på. 
Längre ner kan jag inte komma än den kvällen i gatukors
ningen när jag stod öga mot öga med det faktum att jag inte 
har någon makt över honom längre. Men vad är det jag kom
mer upp med, inte är det någon stor och skön resignation. För 
ett litet tag lyckas jag kanske inbilla mig det, för ett dygn då 
och då. Jag vet inte hur det går till, ingenting särskilt behöver 
inträffa, det är bara något invärtes skred- plötsligt är förnuftet 
ur funktion, lämnar plats för vilda spekulationer och förryckta 
planer, den lilla rösten är där och viskar igen: 

Hon kan ju dö. Kan hon inte? Läser man kanske inte varenda 
dag i tidningen om folk som dör! Hon kan tröttna på honom. 
Hon kan bli kär i någon annan. Han kan tröttna på henne. Det 
finns otaliga möjligheter i själva verket - och man kan ju hjälpa 
ödet på traven också. Om jag blev med barn med honom: ett 
barn kunde åstadkomma vad inte jag förmår längre. Frivilligt 
skulle han inte göra det, lura honom alltså, berusa och förföra 
honom i redlöst tillstånd - nej det kanske inte fungerar, men 
berusa honom så att han inte minns vad som hänt då, och 
sedan bli med barn med någon vem som helst och säga att det 
är hans... 

Om man kunde trycka ner detta en gång för alla och slippa 
höra om det mer. Men det bara fortsätter, runt runt i samma 
banor, tills man vill skrika om nåd och förbarmande: en obe
griplig självtortyr. 
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Jag kan inte begära mer själavård av Cilla, och förresten är hon 
alldeles för finkänslig i sina försök att förstå, jag skulle snarare 
behöva någon som tog i på skärpen. 

Jag ringer Harriet och ber henne tala förstånd med mig. Det 
gör hon, hon säger det som mitt eget förstånd redan har sagt 
tio tusen gånger: 

- Gustav? säger hon, förvånat - nej lägg av! Gustav tycker 
jag verkligen det är dags att du lägger av. 

Och det är bra att höra henne säga det, jag hör att det är 
förnuftets röst som talar. 

Men inte tiger den andra rösten för det. Den viskar: Å du vet 
inte, Harriet, vad vet du om Gustav och mig... 

Förryckthetens högmodigt pipande lilla röst. 

* 

Det var inte för att kunna gifta mig med Aron som jag lät 
Gustav överge mig. Det var inte ens för att kunna umgås mer 
obehindrat med honom. Det hade över huvud taget inte med 
Aron att göra på annat sätt än att han råkade bli en sorts utlö
sande faktor: hade det inte blivit han så hade det blivit något 
annat. 

Men eftersom jag inte kan fa mitt undermedvetna att fatta 
det, bulnar bitterhet oåtkomlig för sakskäl: "det är Arons 
fel". 

Eller är det inte det som är orsaken till att han plötsligt har 
bytt gestalt? Vad beror det över huvud taget på att förälskelse 
går över - att en aura som har funnits omkring en människa 
skrumpnar bort och man står häpen och stirrar på vad som 
fanns innanför? 

Jag tycker fortfarande om att träffa och prata med honom 
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- och människor att träffe och prata med är det nu så ont om 
att jag inte har råd att förlora en enda en. Cilla kommer inte 
hit med mindre än att jag låter självmordsmässig i telefon 
(och jag insisterar inte med mindre än att jag känner mig 
självmordsmässig). Harriet har också jobb att sköta, fungerar 
som inhoppande lärarvikarie som Gustav gjorde förr. För 
övrigt har hon flyttat in i storfamilj med sin dotter och är 
minst lika oåtkomlig där som i en vanlig familj, måste "hem 
till middan" varenda dag förefaller det. De bor i Djursholm, 
så man kan inte precis titta in och påstå att man hade vägarna 
förbi heller. 

Jag behöver Aron för att över huvud taget ha någon att byta 
ord med. Men ligga med honom? När jag tar i honom liknar 
det den känsla beröring ger när man är bedövad: visst känner 
man, men det är en känsla utan innebörd. Utan smärta eller 
lust, bara en sorts registrerande, och det är svårbegripligt att 
den kroppsdel som känner utan att känna tillhör en själv. 

Någon särskilt framstående älskare har han aldrig varit, jag 
har tyckt om honom för det också - en klåpare till älskare, 
tänkte jag ömt. 

Det roar mig inte längre. Den målmedvetenhet med vil
ken han går in för att "tillfredsställa" mig fryser mig till sten. 
Visserligen kräver det mycket riktigt fest beslutsamhet och 
målinriktning, men det måste ju ske liksom i förbigående för 
att fungera. Jag försöker engagera mig, men kroppen låter sig 
inte kommenderas till sådant, den är så oengagerad att det 
gnisslar. 

Med Gustav gick det på sin tid därhän att han gick till apo
teket och köpte kräm. (Att jag skulle göra det var ju uteslutet: 
är man inte kåt så är man inte, var min ståndpunkt, och att 
ta till hjälpmedel skulle ju vara att erkänna att sexuallivet har 
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någon annan uppgift än att tillfredsställa drifter. Jag lät honom 
stå för konjaken och krämerna och erkände aldrig någonting 
som helst.) 

Med Aron kommer det aldrig att bli tal om sådana oroman
tiska lösningar. Det kommer inte att bli tal alls, eftersom vår 
intimitet inte är av den arten att vi talar om den. Sängkam
marrealism passar bara i äktenskap. 

Vilken lösning ges då? Vad är det över huvud taget för mening 
med en älskare som man inte är kåt på? En äkta man har ju 
andra funktioner, men vad återstår av en kärleksaffär när auran 
har fördunstat och kättjan torkat in? En vänskap, i bästa fall, 
men Aron har alldeles för mycket hormoner för att ge sig till tåls 
med att vara bara vänner med mig, han har så mycket hormoner 
att han inte behöver förälskelse också för att se någon "mening" 
i könsakten. Min inställning skulle antagligen förefalla honom 
artonhundratalsmässig, och det kanske den är, jag är kanske 
ensam i världen om den. 

Det är inte lönt att tala om det, men det känns så ensamt att 
jag gråter när han ligger med mig, tyst förstås, så att han inte 
märker det, och så att jag blir ännu bittrare för att han är en 
sån okänslig knöl att han inte märker det. 

* 

- Kan jag få tala med Harriet? 
- Jag vet inte om hon är inne, svarar den okände storfamiljs

medlemmen, men ett ögonblick ska jag höra efter. 
- Ja det var inget viktigt, säger jag hastigt, stör henne inte 

om hon är upptagen -
Men han gastar redan så att det ska höras genom sjurumsvil-

lan: Harriet! Telefoon! 
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Det dröjer en stund, steg och skrap, och så kommer Harriets 
röst (otålig?): 

-Jahallå? 
- Ja det är Martina, det var en sak jag undrade bara. 
-Ja? 
- Jag undrade, vad betyder egentligen gräma sig? 
- Har du ingen ordbok? 
- Ingen sån där bra etymologisk som du har. Bara en syno

nymbok, och där står så mycket. "Gräma - fortryta, pina, 
smärta, bedröva, härma, förarga, förbittra, kränka; gräma sig 
- sörja, ta illa vid sig, ångra." Vilket ska det vara, är gräma sig 
detsamma som ångra? Eller kan man gräma sig över något 
utan att ångra det? 

- Det kan man väl, tycker Harriet. Saker kan ju gräma en 
utan att man själv är orsak till dem. 

- Det är klart, men det som intresserar mig är om man 
kan gräma sig över saker som man är orsak till utan att ångra 
dem? 

- Det blir väl en hårfin distinktion förstås. Hurså? 
- Å jag bara undrade. 
Mitt undermedvetna är inget bra på hårfina distinktioner. 

* 

Varför egentligen detta besatta letande efter en förklaring? 
Varför går jag omkring och grubblar på en förklaring till att vi 
misslyckades med vårt förhållande som om det skulle kunna 
uttömmande klargöras i en enda sats, en formel som skulle 
komma till mig med en uppenbarelses visshet och i ett slag 
befria mig från det förflutna. "Vi var i själva verket för olika", 
tänker jag plötsligt: tanken bara står där i mitt medvetande 
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med pretention på att vara allfbrklarande. Eller en annan gång: 
"Egentligen var vi alldeles för lika." Eller: "Det var bara det att 
han älskade mig för mycket." Och återigen: "Det var Arons fel. 
"Eller självanklagande: "Jag klarade helt enkelt inte att anpassa 
mig." 

Jag vet ju att man inte kan göra det så enkelt, varför har jag 
då ett sådant behov av att finna en enda slutgiltig sats att hamra 
in som gravskrift över vårt äktenskap? 

Förgäves försöker jag resonera med mig själv. Jag försöker till 
och med lansera den fördomsfria synpunkten att en skilsmässa 
i och för sig inte alls behöver vara ett misslyckande: det kan ju 
ha varit trevligt så länge det varade och blivit avslutat i rattan 
tid. 

Det må gälla andra, men inte oss. Det var inte alls trevligt 
så länge det varade, och om det var bra att det blev avslutat så 
hade det varit ännu bättre om det aldrig hade inletts; det kan 
inte gälla en sanning nu och en sanning då, jag behöver ett 
absolut, reservationslöst, slutgiltigt omdöme. 

De säger att sorg är en sorts arbete som man måste genom
föra, en ansträngning som man inte kan dra sig undan. Är 
det likadant med ångerarbete? Att man måste erkänna ånger 
liksom man måste erkänna sorg för att komma igenom den? 
Låta bli att försöka efterrationalisera, göra rationellt något som 
kanske var rena vanvettet? 

Ja, jag går med på vad som helst numera. Jag skriver under 
på vad som helst och allting på en gång, att jag har begått mitt 
livs dumhet och att det var det enda rätta att göra, att han ändå 
inte var något att ha och att jag nog får tillbaka honom, att 
allting är mitt fel och att jag inte kunde handla annorlunda, 
att vi var skapade för varandra och att det aldrig var meningen 
att vi skulle få varann - vad som helst bara det kan göra mig 
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livsduglig igen. Just som en sjuk som i desperation tar till vilka 
mediciner som helst är jag beredd att ta till mig vad det vara 
må - fatalism, stoicism, cynism, feminism, spontanism - jag 
uttalar vilka formler som helst om de biter på ångest. 

Mitt gamla goda morgonhumör, vad jag saknar det. Kvälls
trött har jag alltid varit, men på morgonen vaknade jag nästan 
alltid med välbehag, början av dagen var så självklar med sina 
vanor: tvätta sig, dricka kaffe, läsa tidning, och det var en 
sådan lycka bara detta att vakna, att ha sovit och vara vaken 
och ha framfor sig att tvätta sig, dricka kaffe och läsa tidning. 
Att finnas kort sagt. 

Om jag hade anat att den känslan skulle försvinna med Gus
tav. Aldrig mer är det en vanlig vardag att vakna till, varenda 
morgon är det Mitt Liv som grinar mig i ansiktet. Jag ligger 
kvar med täcket över huvudet som om jag kunde gömma mig, 
ibland i timmar innan jag orkar få fötterna över sängkanten. 
Det är bara en eller två förmiddagar i veckan jag har tider 
på institutionen att passa, i övrigt måste jag hålla mig själv i 
gång. 

Jag sover. Tio-tolv timmar om dygnet sover jag, och går 
resten av tiden omkring sömnförgiftad, tung i huvudet. Slä
pigt rör jag mig mellan rum och kök, dukar fram filmjölk och 
bröd och sätter mig att äta i tystnaden. Men det är som om 
ansträngningen var övermäktig, jag kan fastna mitt i en tugga 
och bara inte orka röra käkarna mer. 

Alltid är det jag som ska finnas till hands på de tider som passar 
Aron. Alltid är det den familjelösa som måste anpassa sig. 

Det passar mig inte. Jag säger nej när Aron ringer, eller sna-
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rare säger jag njaä, låter vagt avvisande utan att ange någon 
speciell ursäkt. Att jag är upptagen kan jag ju inte påstå, jag är 
inte mer upptagen än att jag kommer att använda kvällen till 
att ligga i soffan och räkna mina tår. 

Men varför ska jag träffa Aron när jag ändå bara blir ledsen 
av det. 

Det behövs inte mer än ett par sådana tillfällen för att han 
ska sluta ringa - inte är han den som krusar, det borde jag ha 
vetat. 

Det var ju inte riktigt meningen förstås, vad som var mening
en hade jag inte precis gjort klart för mig (om det inte var att 
han skulle krusa). Efter ett par veckor beslutar jag att ringa själv 
- är det frun som svarar så ska jag bara låta alldeles naturlig och 
fråga efter Aron som om jag var i min fulla rätt att göra det. 

Men det är varken Florence eller Aron som svarar, det är 
någon som knappt förefaller ha hört talas om dem men som så 
småningom lyckas få fram att familjen har rest till England. 

- Jaså, för hur länge då? 
- Det vet jag inte. (Vet inte? Men han bor ju i deras lägenhet 

under tiden, eller vad?) 
- Inte för gott i alla fall? 
- Det vet jag inte. 

Aron också borta. 
Egentligen förvånar det mig inte, det är som om det tvärtom 

var en följdriktig utveckling, som om det bara bekräftade 
något. Vad vet jag inte, men det känns som ett fastslående: 
Det är förstås så här det ska vara. 

* 
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Man vänjer sig vid allt, det gör man väl. Man vänjer sig kanske 
vid att ångesten står vid sängkanten och börjar hälsa på den 
som på en bekant. 

Jag ligger med armarna under huvudet och tänker stiga upp 
alldeles strax, jag ligger och tänker på det mänskliga medve
tandet och börjar känna mig riktigt mopsig. Hur fint det är 
konstruerat: att man kan abstrahera och ideifiera allting, så att 
när man saknar något tänker man: saknad, och den blir till 
ett något, tomheten blir ett begrepp, bristen som sådan något 
positivt i betydelsen ett raktum, något att leva med. Till och 
med detta att gå omkring och sakna honom, tänka hans namn 
i ensamheten, det blir en sorts sällskap till slut. 

Jag kanske vänjer mig vid att leva med ett hål, lär mig att 
kalla hålet för Gustav och att det är så tillvaron numera ser ut. 
Till och med ångesten får det välbekantas trygghet och själva 
saknaden blir till ett sällskap. Och det här att leva utan någon 
man alls, det kan man kalla för "celibat" så låter det genast 
intressantare: som en erfarenhet att pröva. 

Alltid finner man på sätt, oändlig är anpassningsförmågan. 
Och när man har klarat några timmar och rentav kommit 
igång med att arbeta igen börjar man redan mopsa sig: Haha, 
jag överlever ju! Fyllas av trots och triumf: Mig knäcker ni inte 
så lätt, ont krut ochsåvidare. 

Tills telefonen ringer, tio minuter i ett. Gustav som behöver 
adressen till en översättare. Vad ska du ha den till, frågar jag 
medan jag bläddrar i adressboken, för en artikel, svarar han, 
har bråttom och hinner inte förklara, tack och hej. 

Det är gjort på femton sekunder. Hans röst, och bakom den 
musik - Handel lät det som, och det var hans nya liv jag hörde: 
förut hade han ingen musikanläggning, det måste vara något 
han har fatt med henne. 
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Jag vill inte veta, jag vill ingenting ingenting veta. Varje ny 
vetskap, om också till den grad betydelselös, är det ett nytt 
dagsverke att komma över. 

* 

Mitt liv är alldeles meningslöst. När jag betraktar dess olika 
perioder går det med mitt liv som med ordet Schnur i lexiko
net, som for det första betyder snöre, for det andra sonhustru. 
Det fattas bara att det för det tredje skulle betyda kamel och 
för det fjärde sopkvast. 

Jag sitter på stadsbiblioteket och läser Kierkegaard (under hån
fulla tillmålen från den inre iakttagaren: jaså, det stadiet när 
man söker sig till litteratur han gillade, författare förknippade 
med honom - det stadiet, jahaja). Intalade mig att jag skulle 
behöva läsa något uppbyggligt och frikallade mig för dagen 
från avhandlingsarbete med hänvisning till psykisk insuffi
ciens. 

Förresten, förklarar jag (för att demonstrera att jag inte är 
dummare än min inre iakttagare) kan det inte bara ses som en 
nostalgihandling utan med lika stor rätt som en aggressions
handling, riktad mot Aron. Vi hade nämligen en diskussion 
om Kierkegaard strax före hans försvinnande; om man nu kan 
kalla det diskussion. Jag hade nämnt att bekantskapen med 
honom var bland det mest givande med filosonföreläsningarna 
jag gick på en gång i världen, det kunde Aron inte förstå. Han 
begrep över huvud taget inte vad det kunde vara för intressant 
med Kierkegaard. Jag frågade om han hade läst honom, det 
hade han förstås inte, och bad mig förklara varför man skulle 
det. Det gjorde jag ingalunda: om folk inte kan hitta på någon 
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anledning själva att läsa Kierkegaard så tänker inte jag ta till 
min uppgift att göra det åt dem. 

Några snitsiga formuleringar kanske, sa Aron, men vad är 
det annars som är så jävla märkvärdigt med Kierkegaard, han 
var väl en produkt av det samhälle han levde i, och var han 
riktigt klok förresten? 

Han var absolut inte klok, han var alldeles galen och fruk
tansvärt rolig och hans eld var den största i Danmark, men 
annars var det väl inget speciellt med honom inte, sa jag och 
förargade mig ännu mer över att han inte märkte hur arg jag var 
och över att han om han hade märkt det inte skulle ha kunnat 
begripa varför. Att det var av olycklig kärlek menar jag. 

Jag letar fram Begreppet Ångest ur hyllan, men den är inte 
så mycket till uppbyggelse, det måste jag medge, mer galen än 
rolig. Det handlar om syndafallet, jag upptäcker att jag inte har 
det särskilt present för mig och måste gå och hämta bibliotekets 
referensbibel för att slå upp det. Jag vet var den står, sedan första 
gången Gustav skickade mig en bibelvers... Nå det hör inte hit. 
Cbc, "religion", facksal 3 längst in till vänster. 

När jag sitter med den svarta boken i handen, en bibel av den 
riktiga, gammaldags sorten, kommer jag att tänka på anekdo
terna om folk som tar tumgrepp för att få fingervisningar från 
ovan. Ungefär som att läsa horoskop i tidningen, tänker jag, 
blundar och slår upp på måfå. 

1 Krön. 9:39 pekar mitt finger på. 
Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, 

Malki-Sua, Abinadab och Esbaal. 
Naturligtvis, såna där släkttavlor som Gamla testamentet är 

fullt av; då är tidningshoroskopen bättre redigerade. Men något 
roligare än så måste väl ändå finnas - bara ett försök till, sen 
ska jag sluta larva mig. Jag fuskar lite och tar ett stadigt tag åt 
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Nya testamentet till, men det gamla är tjockare än jag räknade 
med, jag hamnar bara i Hosea i alla fall, och läser: 

När hon dä löper efter sina älskare, skall hon icke fl dem fatt; 
när hon söker dem, skall hon ej finna dem. Då skall hon säga: 
"Jag vill gå tillbaka till min förste man, ty båttre var mig då 
än nu." 

Jag flackar med blicken, vad handlar det egentligen om - "Is
raels trolöshet" står det som kapitelrubrik. Jag ställer tillbaka 
boken på dess plats. 

Ingen anledning att ta åt sig, det var ju bara en liknelse. 
Ingen anledning att bli vidskeplig och börja tro på vinkar från 
ovan för det. 

Men det är svårt att behålla det för sig själv. Jag hade inte 
alls tänkt skicka fler verser till Gustav, men vem utom han 
skulle förstå att uppskatta den här. Jag kilar nerför trappan 
till Svanströms och köper ett vykort, skriver hans adress och 
"Hos. 2:7". 

Det goda skrattet kan jag inte undanhålla honom, att fa 
tycka att det är rätt åt mig. 

Det tycker jag ju själv. 

* 

Krogbesöken efter seminarierna har bortfallit sedan institutio
nen flyttade till Frescati, ska det bli något umgänge så får det 
bli där. Ibland hålls det postseminarium i en av dessa fönster
lösa plastmöbelmoduler - vin och ost och bröd och levande 
ljus: under sådana omständigheter kan till och med en modul 
i Frescati anta något som vagt liknar mänsklighet, jag menar 
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rummighet, det kan påminna om ett rum avsett för människor 

att vara i. 
Normalt är det bara de gamla vanliga doktorandkamraterna, 

men den här kvällen har en kille från granninstitutionen förir
rat sig in till oss, en orientalist alltså, det låter väl intressant. 
Dessutom har han ett intressant utseende, hela ansiktet fullt 
med skägg, man blir intresserad av hur han ser ut under. Medel
ålders, en väl bibehållen fyrtisjuåring skulle jag gissa, jag vet 
inte om han undervisar eller är någon sorts vuxenstuderande. 
En mogen man, det skulle passa bra. Visserligen bär han ring 
på vänsterhanden, men än sen, äktenskap är ju så lättupplösta 
numera, det är bara att blåsa på dem så faller de sönder. 

Det är för orientalistens skull jag sitter mig igenom kvällen, 
mitt behov av nya bekantskaper är rent desperat. Vi sitter på 
var sin sida av bordet och kommer inte i direkt samtal, men 
han håller ögonen på mig. Jag kanske också ser intressant ut, 
olycklig och intressant? Folk skulle bara veta hur tråkig man 
blir av att vara olycklig. 

Det pratas en del om ett teaterbesök som vi hade planerat, 
några i kursen som skulle gå och se Dödsdansen tillsammans 
var det meningen, men det visar sig ogörligt att hitta en dag 
som passar alla dessa upptagna nutidsmänniskor och projektet 
faller. Det förvånar mig inte när den skäggprydde sackar kvar 
efter de andra på vägen ut och föreslår mig att vi går på teatern 
i alla fall, "bara vi". Jag svarar att gärna, och han åtar sig att 
köpa biljetter till fredag. (Mogna män tycker om att betala 
biljetter själva.) 

Mitt behov av nya människor är desperat, men jag saknar tå
lamod med dem. Han försöker konversera när vi möts i foajén 
på Klarateatern, jag blir så trött att jag knappt orkar svara 
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- berätta om vad jag gör, berätta om min avhandling - å låt 
oss tala om vad som helst utom den. 

Sedan visar han sig till råga på eländet vara den där sorten 
som vill ha valuta för att han har bjudit en på teater genom att 
se föreställningen tillsammans - ideligen vänder han blicken 
från scenen till mig som om han vill ha del av min upplevelse, 
och ridån har inte gått ner för mellanakt förrän han efterfrågar 
min åsikt om skådespelarprestationerna. 

I andra akten börjar jag blunda för att få vara ifred: han kan 
väl för helvete använda sina egna ögon i stället för att se pjäsen 
speglad i mina. 

Jag avböjer restaurangbesök efteråt. Han följer mig till por
ten och kysser mig och det smakar ingenting, det smakar bara 
karl, alldeles abstrakt. 

Jag lösgör mig otåligt, han ser skuldmedveten ut, det är ett 
idiotiskt utseende och jag tar godnatt innan han hinner säga 
något. 

Dagen därpå när vi stöter ihop i korridoren ber han om ursäkt 
för sin förlöpning. Att han kysste mig menar han? Jag ler lite, 
avfärdande. Arg blir jag först när han senare samma dag i ett 
folktomt kapprum försöker göra om det. Han får väl bestäm
ma sig åtminstone - antingen framhärda med närmanden eller 
också bli ursäktad och lägga av, men inte dels tala om det som 
ett klandervärt felsteg, dels göra om det - någon konsekvens 
kan man väl begära. 

* 

"Kasta sig ut i det okända"? Man inbillar sig att det är att kasta 
sig ut i det okända, att skiljas. Tvärtom, det är att stänga sig in 
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i det kändaste av allt: sig själv och sig själv och sig själv. 
"Stå på egna ben"? Jag kunde det förr, jag tyckte att jag kunde 

det före Gustavs tid, men under dessa år måtte mina ben ha 
förtvinat eftersom jag nu tillbringar mina dagar liggande på 
sängen. 

"Mogna, bli vuxen"? Men jag går ju i barndom! Jag finner 
mig kastad tillbaka till samma förnedringens tillstånd som i 
den grönaste plågsammaste ungdomen då man gick omkring 
och sökte Sin Man, såg en äktenskapskandidat i allt levande 
av mankön och levde i ständigt uppflammande förhoppningar, 
i ett eldhav av små och stora flammor, ständigt slocknande i 
besvikelse. På den tiden var man själv ännu osynlig för dem, 
besvikelsen var att den man såg på aldrig såg tillbaka. Nu gör 
han det för det mesta, och illusionen att han vore något brister 
desto fortare. Det finns ingen som vill ha mig, det var puber
tetens stora förtvivlan. Det finns ingen jag vill ha, det är alltså 
mogenhetens. I den mån det är en förändring är det knappast 
en förbättring. 

"Nya kontakter, stimulans"? Å detta övermåttan välbekanta 
jagande efter nya kontakter: springa på fester och på möten, 
konversera, flirta, byta telefonnummer, och sedan inte gitta 
svara när telefonen ringer. Det är för tröttsamt att börja om från 
grunden, det är för ansträngande med nya människor. De bara 
irriterar mig med sina frågor, som om de borde veta redan, som 
om de borde vara någon som vet. Den nya människa jag skulle 
vilja träffa måste vara en som jag redan känner - en som jag 
mött i ett föregående liv precis som min tapet, någon som lika 
ordlöst, smärtfritt, omärkligt skulle smälta in i mitt liv och bara 
finnas där. Som i romanerna, där de två bara ser på varandra 
och ser att det är de, som i en uppenbarelse. Jag tål inte att nya 
människor kommer inpå mig som om de inbillade sig att de 
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skulle kunna ersätta Gustav eller någonsin bli förtroliga med 
mig som han var, jag tål dem inte för att de inte är Gustav, nej 
det finns inte en karl i världen som jag någonsin kommer att 
förlåta att han inte är Gustav. 

"Frihet, oberoende"? Utlämnad är vad man blir. Den här 
påsken till exempel, jag skulle få resa med Cilla till landet som 
förra året, vi hade bestämt avresetid och jag räknade dagarna 
dit, längtade efter att komma bort och upp ur det här ältandet. 
I sista stund visar det sig att hennes man måste stanna i stan för 
att gå till tandläkaren, och då vill inte Cilla resa heller. 

Om man inte har en egen man att vara beroende av blir man 
beroende av andras, av fullkomligt ovidkommande människors 
tandläkartider blir man avhängig, man hänger i trådar som 
andra håller i. Det kan väl bli nån annan gång, säger Cilla 
ursäktande, javisst, säger jag, det är klart att du ska stanna hos 
din man, säger jag, och lägger på luren och gråter i ett dygn. 

Det går inte att leva ogift i det här samhället, det upptäckte 
jag ju redan första gången vi skildes, hur har det kunnat falla 
mig ur minnet? De enda stabila relationer som finns är familje
band, sånt som vänskap räknas inte. Gifta sig eller vara ensam, 
något tredje gives icke. 

Jag tror uppriktigt att det är galet, jag tror de har rätt som 
propagerar för andra och nya gemenskapsformer; att gifta sig 
och krypa in i kärnfamiljens trygga hägn blir då bara att svika 
sitt ansvar mot alla dem som är kvar utanför. Någonstans måste 
förändringen börja, säger jag till mig själv. Men den måste väl 
inte börja med mig, tjuter jag, jag vill inte alls vara pionjär i 
självständighet och martyr för andras barnbarns framtid, jag 
vill ha en man att virka slipsar åt! 

"Värdighet", minns jag att jag tänkte den gången jag satt 
vid fönstret i stugan på ö n och grät över den löjlighet och 
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förnedring som vårt förhållande sänkte mig i. Mänsklig stolthet 
och värdighet! 

Den enda synpunkt ur vilken detta skulle kunna anses vär
digare är att ingen ser mig. Jag kan ligga på min säng och gråta 
av rädsla hela dagen utan att bli störd, kan snyta mig och gå ner 
till Metro och handla middagsmat och betala utan att säga ett 
ord och återvända utan att någon lägger märke till mig. Mina 
inre upplopp och sinnesförvirrade känsloskred behöver ingen 
veta om. Ingen mer än jag behöver se med förakt på mig. 
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34 

Påsk. Påsk i stan alltså. Jag föreslår Harriet att komma på mid
dag, men hennes flicka är förkyld och kan inte tas med ut, och 
förresten har de redan planerat påskmiddagen i storfamiljen. 

Jag går ut och handlar mat ändå, som om jag hade någon 
att bjuda, handlar lax och potatissallad och dukar i rummet i 
stället för att stå och äta vid diskbänken, tänder gula ljus och 
lägger på en Mozartplatta. För att måna om mig själv när ingen 
annan gör det, för att det är så hemskt när man inte orkar bry 
sig om. 

Om det nu är mindre hemskt så här. 

Annandag påsk. Vad dagarna har blivit långa. Vad livet går 
sakta. Dag ut och dag in, vad tjatigt det är. 

Jag ringer Harriet igen. 
- Vad är det för mening med att skriva en avhandling? 
- Ha, säger Harriet, varför skulle det vara nån mening just 

med det? Tror du det är mindre meningslöst att jobba som 
springvikarie. 

- Vad äfr det för mening med att leva då, gnäller jag, om det 
inte är nån mening med nånting? 

- När man nu gör det så är det ju ingen mening med att ta 
livet av sig heller. 

- Men jag är trött på det! Bara leva och leva och leva, det 
är så enformigt. 

- Inget mot vad det är att inte leva, det är enformigt det. 
Det måste man väl ge henne rätt i förstås. Mindre enformigt 

lär det inte bli att vara död, men mindre tröttande kanske. 
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"Jag vill dö", den tanken har jag aldrig tänkt förr. Jag har 
varken varit rädd för att dö eller känt något annat för det, har 
inte tänkt på döden alls. Jag har varit fullt upptagen av att leva, 
tyckte det var spännande: att vara ung var ju så till vida ett 
äventyr som allting var nytt, man var själv ny, och att upptäcka 
sig själv var något som bjöd på dagliga överraskningar. 

Nu kan jag mig. Nu känner jag mig utan och innan till leda 
och förargelse. Och otålighet övermannar mig: Jag är trött på 
det här, jag vill dö! 

- Du kommer att dö, säger Harriet lugnt. Det finns ingen
ting du kan vara säkrare på, det är bara att se tiden an. 

Jag suckar tungt in i luren. 
- Det vore väl ändå för sorgligt om du skulle göra av med 

dig så här i blomman av din ålder? 
- Det är inte precis det jag vill, jag vill vara gammal nog att 

dö en naturlig död nu genast. Jag önskar jag var uråldrig och 
avklarnad och Stod över Allting. 

- Du vet inte vad du snackar om. Att bli gammal, det är bara 
att få en massa krämpor och förlora den ena själsförmögenheten 
efter den andra. Jag för min del tycker jag ar alldeles tillräckligt 
gammal som jag är. 

Nehej, det är väl inte det heller jag vill då. Jag önskar bara 
att det var om tio år, om till exempel tio år. Att tiden kunde 
gå fort, den närmaste tiden. Att jag kunde gå i ide och vakna 
när det är En annan gång. Som i en film: klipp klipp - "Tio 
år senare". 

Detta omåttliga sovande är förstås just ett sätt att göra av 
med sig. Om man sover två timmar extra per natt blir det 
fjorton timmar mindre i veckan av vakenhet: det är också att 
förkorta sitt liv. 

- Jag är inte van att vara olycklig, klagar jag. Folk som har 
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haft ångest hela sitt liv lär sig väl att hantera det, men jag 
står alldeles handfallen. För mig är det naturtillståndet att 
vara lycklig, och så blir jag ju extra olycklig över att jag är 
olycklig. 

- Det är klart att det är syndast om dig i hela världen, mycket 
syndare än om dem som alltid har varit lika olyckliga. Dom 
gillar det nog i själva verket, innerst inne, annars skulle dom 
väl inte vara det va. 

- Gillar och gillar, men det kanske är naturligt för dem, så 
att de inte behöver gripas av självförakt också. Jag vill inte gå 
omkring och ha en kris, det är larvigt med kriser. Jag vill vara 
Starke Arvid och flyta ovanpå! 

- Högmod går före fall, säger Harriet glatt, och det bestrider 
ingen. 

Jag önskar det vore så att Gustav rått och svekfullt hade 
övergivit mig: det hade varit en enkel och entydig situation, 
klassiskt ren i konturen, som hade väckt omgivningens odelade 
medkänsla. Men en så rörig och dunkel olycka som den här? 
Det är för all del ingen som direkt säger till mig att jag far 
skylla mig själv, men det säger sig ju självt. Skylla: lägga skulden 
på. Javisst, jag skyller mig själv, varenda vaken minut och in i 
sömnens drömscener skyller jag mig själv, och eftersom ingen 
annan har medlidande med mig står jag själv för det också, jag 
ömkar mig, å ja, jag simmar i självömkans sega sirap. 

Jag skyller mig, jag ömkar mig, jag hatar mig. 

* 

Det går inte att skärma av våren, den brakar på ändå, utan att 
fråga efter ens åsikt. Jag kan inte sitta inomhus och läsa när 
himlen illar blå utanför fönstret och krokusen spirar upp ur 
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gräsmattan så att man kan se det - jag måste ut och se det. 
Smugglar med mig Taines Histoire de la littérature anglaise, 

ut förbi KB:s alla vakter och sätter mig på gräsmattan - inte 
på en sofia, jag vill ha markkontakt, helst skulle jag kasta mig 
raklång med näsan i jorden, men Humlegården står under 
sträng uppsikt och det är säkrast att uppföra sig ordentligt. 
Jag sitter sedesamt på utbredd kappa och läser snällt i bok, och 
tänker inte på en höstdag när vi gick här genom parken för att 
äta middag på Promenade, tänker inte alls på det utan samlar 
nu tankarna på vad det står i boken - tills en cykelklocka 
pinglar till på gången. Gustav, överallt? 

Han är på väg in till biblioteket och parkerar i cykelstället, 
jag vinkar för att locka honom från den rätta vägen. 

- Kom och sitt i solen, det är inte en dag för bibliotek! 
- Ska bara in med en bok, hojtar han, jag har lektion om 

en kvart. 
- Kom och sitt en kvart då. 
-Jag ska vara där om en kvart, magistern får inte komma 

för sent. 
- Sitt fem minuter då, det tar väl inte en kvart till Norra 

Latin. 
Han kommer och sätter sig på det låga staketet efter att ha 

lämnat in boken. 
- Hur är det? 
- Tackar som frågar, och själv? 
Jag är rädd, hjärtat skenar när jag ser honom: vad kommer 

han att säga den här gången, hur blir återstoden av min dag 
efter detta? 

- Jag tänkte just, berättar jag och lägger ihop boken, att 
det är fan vad allting påminner om dig. Det går mig på ner
verna. 
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- Tror du inte allting påminner om dig då. Varenda gång 
jag kommer till Ön är jag tvungen att tänka på dig när jag ser 
de där tapeterna som du var med och satte upp. 

- Vada, säger jag argt, det gör väl inte dig nåt? (Ögonen 
lysande av hopp: Gör det dig nåt? gör det, gör det?) 

- Ditt regnställ hänger kvar där förresten, vill du ha det? 
Jag skakar på huvudet (inte komma från ämnet). 
- Man skulle annars kunna tro att du hade glömt bort mig 

helt och hållet. 
- Hurså, jag trodde inte du ville att jag skulle höra av mig, 

du sa ju att du bara blir uppriven av det? 
- Du behöver ju inte behandla mig som icke-existerande 

för det. 
- Det är väl du som -
Ja så sitter vi och gnabbas på det kära gamla sättet igen. 

Gustav anser att det är han som är efterhängsen, ringer stup i 
ett och känner sig som om han stör, jag framhåller att det är 
jag som skriver stup i ett och aldrig far något svar - och hur 
skönt är det inte att gnabbas som förr i världen. 

Men jag vill passa på att få höra hans åsikt om en del nya 
tankar jag har haft sen sist, och skuggande med handen över 
ögonen för att se hans ansikte mot solljuset frågar jag: 

- Vad anser du om döden? Din egen menar jag, har du 
någonsin funnit något positivt i tanken att du ska dö? 

Han gör ingen min av förvåning, svarar utan betänketid 
med att citera: 

- Det är en skandal att jag ska dö. Något annat har jag aldrig 
ansett i den frågan. 

Jag fnyser. 
- Du med dina andliga äppelkinder. Din mentala balans är 

rena oförskämdheten mot alla lidande i världen. 
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- Mot dig menar du - önskar du dig döden? 
- Inte precis på fläcken, men jag har insett att det ligger en 

tröst i tanken att jag vad som än händer kommer att dö förr 
eller senare. Hur svårt livet än blir finns det ett slut på det. 
Det har faktiskt inte slagit mig förut, jag har aldrig tänkt på 
döden egentligen. 

- Du är nog en rätt gedigen optimist du också i själva verket 
- första gången i ditt liv du kommer att tänka på döden är det 
som glädjeämne! 

- Någon reson måste det väl vara i svartsynen också. "Inte 
nog med att livet är för jävligt, sen ska man dö också" - på det 
viset går det ju inte ihop. 

- Det är det jag menar, så länge du bryr dig om att få ihop 
det har du inte tappat den mentala balansen på allvar. Så länge 
du kräver reson i olyckan. 

Gustav skrattar, jag skrattar också, vi skrattar tillsammans. 
Allt är så annorlunda än den förfärliga natten på Fleminggatan 
sist då det kändes som att sluta finnas, denna förmiddag i solen 
i gräset i Humlegården är allt så annorlunda att jag glatt och 
fräckt ser honom i ögonen och säger: 

- Jag tror i alla fall att vi får varandra! Varannan vecka tror 
jag det. 

Lidandet förädlar? Inte. Lidandet förråar, och efter dessa 
månaders vånda är jag så skamlöst grov att jag inte betänker 
mig för att säga något sådant till en man som har avvisat inviter 
från mig förut och är i sin fulla rätt att svara: där tror du fel, slå 
det ur hågen för din egen skull, den här gången har jag lösgjort 
mig från dig för gott. 

Det säger inte Gustav. Han skrattar och säger: 
- Det gör jag också. Varannan vecka alltså. 
- Vad tror du den varandra veckan då? 
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- Då ser jag mig omkring där hemma och säger mig att det 
är så här det är, det är henne jag lever med nu och det tänker 
jag fortsätta med. 

- Men du Älskar henne inte, säger jag rått. 
- Jo (långsamt som om han söker en diplomatisk formule

ring), det gör jag. På ett annat sätt. 
- Men du älskar mig mer, ropar jag, för jag är likare dig! 
Han reser sig och tar sin portfölj. 
- Det kan vara en fördel att inte vara för lika. Jag har faktiskt 

upptäckt att det är en poäng det här att andra människor är - ja, 
andra människor. Förr i världen, jag menar med Birgitta och 
Eivor och så där, då verkade kvinnor som underliga varelser av 
någon helt annan sort. Ja, och sen var det du då, men det var 
ju jag, om du förstår hur jag menar. 

- Jag förstår alltid hur du menar. Jag är av precis samma 
åsikt. Poängen med en sån som Aron till exempel är just precis 
att det är en Annan, en människa men en främmande sort som 
inger respekt. Inte kan man gifta sig med en sån. 

- Fast egentligen vet jag inte riktigt vad den där känslan av 
identitet med dig beror på, invänder han. Det är ju inte alltid 
vi är överens precis. 

- Är du alltid överens med dig själv då? Det är inte jag, 
identitet måste vara något annat. Men det var väl för att du 
betraktade mig som dig själv som du inte kunde acceptera när 
jag inte tyckte som du. 

- Och tvärtom, flinar han. Det är det jag menar, att det är 
bättre att veta vem som är vem hela tiden. 

Han låser upp sin cykel, pinglar med klockan och far iväg, 
och jag sitter i gräset under träden i Humlegården och världen 
är en annan. 

"On s aime", tänker jag — som om vi var singularis; detta 
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egendomliga franska idiom - och ser åter för mig Aristofanes 
krocketklot. 

Vi får varandra, jo när även han tror det (om också bara 
varannan vecka), då är det inte möjligt annat. Vi får varandra 
och allting får en mening, också lidandet som luttring och 
skilsmässan som skärseld, och sedan blir det det paradis vi 
har förtjänat. 

Livslögnen, jag låter den slå rot i mig och den spirar snab
bare än krokusen i gräsmattan, den prunkar redan manshög 
i feberflammande färger och jag ler mot den, blundar i solen 
och ler så att det känns som om lyckan sprider sig från ansiktet 
genom hela kroppen, och tänker att nu måste han allt ha kom
mit för sent till sin lektion i alla fall! 

* 

Jag vill ha någon att prata med. Om döden eller identiteten 
eller Taines litteraturhistoria eller vad som helst. Jag ringer 
till Gustav. 

Det är han själv som svarar, så långt går det bra. Men han 
sitter just med en bunt skrivningar som han måste rätta och 
frågar om det var något särskilt. Det var det ju inte, så han 
föreslår att han ska ringa upp någon annan dag när han är 
mindre jäktad. 

Livslögnen slokar och falnar. Det är det med livslögner, att 
de är så känsliga för klimatet. En rejäl resignation skulle vara 
stabilare att leva med, jag vet det. 

Men det är det med livslögner också att de är svårutrotade 
som ogräs, de blommar upp igen så snart man vänder ryggen 
till. Man tror man har fått bukt med dem, känner sig så död 
som om ingenting som helst någonsin skulle kunna spira i en 

506 



mer. Men hoppet, det lever sitt underjordiska liv, och efter bara 
en god natts sömn sticker det upp huvudet igen, och det är ju 
så kärt att se ändå, det lilla huvudet: 

Sa han kanske inte att han brukar tänka på mig när han 
kommer ut till stugan, som om det var något som störde honom 
- då är han ju inte alldeles oberörd av mig i alla fall? 

Och det är klart att han är upptagen av sitt krävande arbete 
och inte kan ha tid att prata med mig när som helst, men det 
betyder ju inte att det inte är vad han helst av allt i världen 
vill, gör det? 

Outrotlig är den känsla jag har att allt det här är ett misstag, 
absurt intill det komiska - det är ju vi som hör ihop och det 
kan till slut ändå inte gå annorlunda än att vi återförenas, låt 
oss nu sluta larva oss, lägg av, sluta låtsas att du är tillsammans 
med en annan! 

En känsla så stark att jag skulle kunna övertyga mig själv om 
att hon bara är något han har hittat på för att skrämma mig, 
för att retas. Hon har aldrig funnits, han bor där på Lindha-
gensgatan ensam som förr och jag kan gå dit endera dagen och 
falla i hans armar med ett befriande skratt... 

Naturligtvis inte så att jag tror det, men det är så det känns. 
Jag vet inte hennes namn, och den som inte har ett namn finns 
inte riktigt. Genom att undvika att få veta något mer konkret 
om henne behåller jag henne overklig, som något han kan sluta 
med när han tröttnar på att larva sig. 
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35 

För att fa ett slut på denna oro, som inte låter mig vara herre 
över mina tankar, och för att döva mitt bultande hjärta, som 
blivit alltför upprört av så många sorgliga bilder, ser jag inte 
något annat botemedel än en avhandling. 

Ja, jag vill lägga denna isbit på mitt hjärta. 

Ja, det vill jag. 
När jag började med det här doktorerandet utbad sig Gustav 

en tackfras i förordet. Då var det rimligt i den alldeles van
liga meningen att han hade hjälpt mig genom att diskutera 
idéer med mig, men även nu skulle tacket motivera sin plats 
i avhandlingen: blir det något av den så är det hans förtjänst, 
eftersom det är som en isbit på mitt hjärta jag behöver den. Jag 
funderar på att citera Xavier de Maistre som motto i stället. Jag 
funderar på vilket intryck det skulle göra på den akademiska 
menigheten. 

* 

I Spökslottskällaren på Drottninggatan ska en författare hålla 
föredrag om sin nya roman, annonseras det i Gaudeamus. 

Jag intresserar mig inte ett jota för hans gamla roman, men 
jag måste tvinga mig ut bland folk någon gång, jag löper risk 
att bli allvarligt rubbad av att bara sitta för mig själv och läsa 
och skriva, leva i excerpter och notapparater, pappersliv. 

Det är trångt i källaren och ont om luft, och författaren är 
nog bättre på att skriva än att prata. Jag sitter bara och väntar 
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på att han ska sluta och allmänt dryckeslag och fritt umgänge 
ta vid. Men när det väl kommer därhän sitter jag ändå och tiger 
vid bordet, orkar nätt och jämnt svara på tilltal. 

Jag sitter och ser på en kille från litteraturfbreningen som 
har slagit sig i samspråk med författaren. Han var en gång 
kurskamrat med Gustav, jag minns inte vad han heter, det 
egendomliga med honom är att han är så lik honom till utse
endet. Inte på nära håll, han är mörkhårigare, men till figur 
och kroppshållning är det en sådan likhet att det hände att 
folk tog fel på dem och trodde att Gustav var han och tvärtom. 
Han pratar med författaren om en diktsamling han själv har 
skrivit men inte har kunnat intressera något förlag för, de sitter 
så nära att jag inte kan undgå att höra det, han beskriver sina 
dikter och de låter tröstlöst ointressanta. 

Jag ser på honom och söker efter likheterna, men ju mer jag 
ser desto mer tycks de undfly blicken. Jag ser att det inte är han, 
men jag vill att det ska vara han, jag vill GUSTAV. 

Och när jag tänker det är det som om jag såg ordet framför 
mig i rummet, i versaler - hängande i luften mellan mig själv 
och människorna på andra sidan. 

Jag har alltså redan blivit rubbad av mitt arbete, så yrkes-
deformerad att jag tänker i skrift, känner i skrift. Om man 
hade tyckt sig höra en röst ropa hans namn, det skulle väl ha 
verkat något mer normalt? Men det är verkligen i text som min 
längtan efter honom detta ögonblick materialiserar sig: jag ser 
hans namn framför mig, och det är mycket tydligt att det är 
skrivet med stora bokstäver. 

Ett stumt rop i förtvivlans versaler. 

På väg att gå hejdas jag i kapprummet av en något beskänkt 
gosse som suger fast mig med blicken — föreningscasanovan, 
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jag har dansat med honom vid något tillfälle men knappt bytt 
ett ord med honom så vitt jag kan minnas och blir lite förvånad 
när han föreslår att han ska följa med mig hem. Jag svarar artigt 
(det är det bekvämaste): 

- Tack, men jag tror helst jag går ensam. 
Han suger sig fast, spärrar min väg i trappan upp till porten. 
- Vi kommer ju i alla fall att hamna i säng förr eller senare, 

det vet du ju. 
Jag stirrar på honom. 
- Skulle jag! Skulle ni! Det intima! 
Han blir tillräckligt förvirrad för att släppa taget om trapp

räcket. 
-Va? 
- Delblanc, Åminne, Stockholm 1970, upplyser jag och 

skyndar uppför trappan ut i det fria. 

* 

Om och om igen. Som när man har fatt en tand utdragen och 
inte kan låta bli att utforska hålet med tungan, fastän det gör 
ont och man vet att det gör ont - om och om igen är jag där, 
utforskar med tanken hålet i mitt liv, hålet efter Gustav: och 
det ilar av smärta och rädsla. 

Kanske är det så, jag börjar tro det, att man också odlar sin 
smärta. Att jag lider med avsikt: därför att det är det enda som 
ännu håller oss samman, att jag är olycklig. Om jag slutar bry 
mig om, då finns ingenting kvar, då finns bara ingenting. Så 
länge jag lider består ett förhållande mellan oss. 

Kanske också en vidskeplig föreställning om att lider jag bara 
tillräckligt länge och mycket, då måste jag till sist få min lön 
- en litteraturförgiftads föreställning om den poetiska rättvi-
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san. Men så är inte verkligheten inrättad. Om mitt lidande ska 
förändra något, då kan det bara ske via Gustav, i den formen 
att det återuppväcker hans känslor. 

För att inte lida förgäves måste jag alltså informera honom 
om att jag gör det, fortlöpande hålla honom underrättad, inte 
låta honom tro att det har gått över. 

Jag skriver brev. Många brev, inte långa och sorgliga, nej 
korta och skojiga, jag försöker göra min olycka rolig för honom. 
Han ska inte vara ledsen för min skull, medlidande, det är 
bara okonstruktivt, förändrar ingenting. Jag vill ha honom att 
skratta, det är de enda känslotrådar jag ännu tror mig om att 
kunna rycka i. Finns det ännu något som kan driva honom i 
mina armar så är det skrattlystnaden. 

(Eller är det bara i min förryckta föreställningsvärld som 
skrattet är magiskt, som man kan skratta bort inte bara en 
skilsmässa utan ett äktenskap också, det nya förhållande som 
han i verkligheten lever i sedan ett halvt år?) 

Jag gör i varje fall det enda jag kan. Jag postar till honom 
all min självironi, all galghumor, all rolighet jag kan uppdriva. 
Citat och tidningsurklipp och korta små meddelanden. Inte 
bara sånt som handlar om mig - sånt som Hosea och Xavier 
de Maistre - utan över huvud taget allt som jag får lust att 
kommunicera. I Bibeln letar jag förresten förgäves efter roliga 
sorgliga verser, han har redan använt alla bra ställen i Klago
visorna och Job. 

En söndag slår jag på radiohögmässan till lunch (ber vänligt 
men bestämt den inre iakttagaren hålla käft) och får höra en 
präst som förklarar att den helige ande är precis som bensin för 
en bilmotor, människosjälen är som bilmotorn, som visserligen 
finns men inte Vaxv fungera utan bensin... Som om han aldrig 
hade hört pastor Jansson! 
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Om det hade varit i en kyrka skulle jag ha fått hyssja åt 
Gustav för hans vanvördiga fniss. Nu är det ingen kyrka och 
ingen Gustav här, och jag inser att utan någon att skratta med, 
utan någon att med skratt hålla all världens dumhet från livet 
kommer jag att bli en förgrämd misantrop, jag står bara inte 
ut med att höra sånt där. 

Så jag antecknar det, fnittrande i tanken med honom, och 
adresserar kuvertet till hans arbetsplats. 

* 

Det kommer inga svar från Gustav, och jag börjar frukta att 
han bara känner sig besvärad. Men efter ett par veckors brev
kampanj ringer han och förklarar att det är det att han inte 
hittar några bra citat åt mig - besvärad verkar han inte alls, han 
uppskattar ohämmat att vara eftersökt och mina lidandesgri
maser roar honom vederbörligen. 

- Jag försöker låta bli att bli påverkad på något annat sätt, 
tillägger han. 

Hear, hear! "Försöker" - det gnistrar till av hopp: han måste 
anstränga sig alltså, det vill säga kämpa emot, eller med andra 
ord uppbjuda sina yttersta krafter! 

- Jo, fnissar jag anspråkslöst, du har ju alltid sagt att rolig
heten är mitt enda företräde, så jag tänkte att jag får väl spela 
på det då. (En dålig taktiker som avslöjar sin taktik, men den 
är ju ändå så genomskinlig.) 

- Apropå det så slog det mig häromdan att det är tråkigt att 
aldrig träffa Harriet längre. 

Tråkigt att inte träffa Harriet - här slår det höga flammor 
av hopp! Harriet, som han brukade säga var som jag fast ännu 
värre, att vi var odrägliga tillsammans och en av oss det mesta 
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man kunde stå ut med - saknar han Harriet så är det mig han 
saknar! 

- Hur kom det sig? 
- Att det slog mig? Det var en kollega som berättade om 

sin skilsmässa och hur hon hade blivit av med alla sina gamla 
umgängesvänner genom den. Jag tänkte efter om vi hade något 
gemensamt umgänge, det var ju inte så många av dina bekanta 
jag träffade egentligen. 

- Nej, du gillade ju aldrig samma människor som jag, av 
någon anledning. 

- Jag blev aldrig kär i samma människor som du, av någon 
anledning. Men jag kom att tänka på något som Harriet hade 
sagt någon gång, och det slog mig att henne kunde man ju 
faktiskt prata med, till skillnad från de flesta andra. 

- Inte sant, säger jag allvarligt, är inte de flesta människor 
omöjliga att prata med? (Älskade, låt oss bosätta oss i ett torn du 
och jag, sitta där tillsammans och se ned på mänskligheten!) 

- Det var dina bekanta jag talade om nu. Annars är väl de 
flesta människor ganska trevliga. 

Jag suckar. Är jag redan för mycket misantrop för Gustav? 
Ensam i mitt torn. 

Aron ringer, presenterar sig som om det skulle vara osäkert 
om jag minns vem han är; det är väl ett maskspel avsett att ge 
mig tillfälle att klargöra om det är så att jag inte vill veta av 
honom, eftersom en viss oklarhet om den saken rådde när vi 
senast talades vid. Men jag blir glad och låter det höras, och 
då förklarar han vad hans försvinnande berodde på: Florence 
har blivit med hus, ärvt en liten villa i en Londonförort efter 
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sin gamla mor som dog i våras. Hon är kvar där med de två 
småbarnen, själv har han kommit hem med äldsta pojken för 
att han ska få gå ut terminen i sin skola här. Om de ska behålla 
huset i framtiden tycks vara en öppen fråga, över sommaren 
ska de i varje fall bo där. 

Men nu är han i Stockholm, nu står han i en telefonkiosk 
på Centralen och undrar om jag tycker att det är en plats att 
stå på det. 

- För ingen del, svarar jag, mitt hem är alltid öppet för 
dig. 

- Har du en middag? 
- Nej, hur kan du tro det. Men mitt kök är alltid öppet för 

dig om det är så att du har lust att laga en. Du kan ju köpa 
något på Åhléns? 

Jag trodde knappast han skulle gå på det, men när han 
kommer har han en kasse med sig med lövbiff och djupfrysta 
potatispuffar och till och med sallad och tomater. Jag plockar 
fram stekpanna och bunke åt honom innan jag nappar åt mig 
Aftonbladet som ligger överst i kassen och slår mig ner vid 
köksbordet, och Aron tar itu med tillagningen. 

Jag börjar tro att bara man framhärdar i att inte laga mat 
själv så är det alltid någon annan som gör det. Bara man låter 
bli tillräckligt länge är det någon annan som blir hungrig. Det 
är väl den metoden karlar i alla tider har levt på förresten. 

Aron vid spisen, det är en märklig syn, det är ju nästan som 
om man var gift. Nej, det är det inte alls. 

När vi har ätit går vi på bio och går hem igen och tar en 
öl och pratar glatt och otvunget och går och lägger oss, och 
det är roligt för det var evigheter sen, både det ena och det 
andra. Det är ett idealt fritt och kravlöst förhållande, visst är 
det det, och jag skulle inte alls vilja vara gift med honom. Det 
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är egentligen bara en hake med det: att om han flyttar så är det 
den han är gift med som flyttar med honom. Andra relationer 
räknas inte i den situationen. Gamla vänner far man umgås 
brevledes med, och gamla älskarinnor, tja, dem firman hänvisa 
till metafysiken. 

Valborgsmässoafton ringer Cilla och vill bjuda hem mig. 
Jaså, man börjar ömka mig nu? Man tänker att Martina, hon 

sitter förstås ensam en kväll som den här, borde vi inte säga 
till henne också? Jag är ingen sällskapsmänniska, passar inte 
på parties i vanliga fall heller och mindre än någonsin i min 
nuvarande sinnesstämning, och att någon skulle bjuda mig för 
att de direkt har lust att ha mig med inbillar jag mig inte. Men 
se någon välgörenhet tänker jag inte låta mig utsättas för. 

- Tack, säger jag, men jag känner mig lite risig faktiskt. 
Håller nog på att få en vårsnuva, så det är bäst jag håller mig 
hemma. 

- Men ett litet slag bara, jag sitter här och är gräsänka och 
har så tråkigt. 

Jaså på det viset, frun är gräsänka och då passar det att ta till 
sina gamla ungdomsvänner. 

- Var har du maken då. 
- Han är på repmånad i Boden, och jag har lappsjuka efter 

honom. 
Men jag har inte lust att vara den som utövar välgörenhet 

heller. Om Cilla inte sätter så mycket värde på mitt sällskap 
att hon kan se någon anledning att umgås med mig annars så 
tänker jag visst inte ställa upp som reserv så fort maken råkar 
vara borta. Hon kan gärna få sitta ensam ett tag och känna på 
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hur det är för dem som ingen make har. 
- En annan gång, säger jag, i kväll ska jag faktiskt vårda 

min förkylning. 
Jag går och lägger mig med en gammal Dorothy Sayers, 

känner mig småsint, och nedstämd på det sätt som man blir 
av att vara småsint. Är på väg att ringa upp henne flera gånger, 
men hejdar mig med tanken att hon säkert har hittat på något 
annat att ta sig för, och då skulle det ju bara bli fånigt. 

Vaknar med en olust som antingen är en begynnande snuva 
till straff för den jag hittade på eller också bara samvetet. Nu 
får jag sluta gräva ner mig i alla fall, gå ut och demonstrera och 
vara som folk. 

Att jag löper risk att stöta ihop med Gustav med fru är vis
serligen en otäck tanke, men det är många olika förstamajtåg 
i år och jag vet inte vilken politisk riktning hon hör hemma i. 
Jag har förresten inte klart för mig vilket tåg jag själv ska välja 
när jag cyklar ner i stan, skulle egentligen ha lust att som protest 
mot splittringen lägga upp en egen marschväg som innefattade 
dem allihop; enligt kartorna som har publicerats i tidningen 
borde det vara möjligt. 

Men vpk-marschen är den första jag råkar på, jag inväntar en 
Vietnambanderoll och klämmer in mig på kanten en bit bakom 
den, längst ut åt sidan för att kunna leda cykeln. 

Märkvärdigt att alla människor i demonstrationståg tycks 
känna varandra. Det är förstås bara som det verkar, därför att 
det är de som känner varandra som märks, hälsar och hejar 
hit och dit och går tillsammans i grupper. Det är naturligtvis 
inte så att de har något emot att man sluter upp bredvid dem i 
ledet, men när de går där och pratar med varandra känns det 
ändå som en ofinhet att gå bredvid och lyssna, själv tigande. 
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Det är som om jag "tiger", som om det är något jag gör, fäst det 
ju egentligen bara råkar vara så att jag inte pratar. 

Jag försöker vara som folk men det känns som en hinna av 
tystnad omkring mig. 

* 

Jag önskar att det inte var just till fredagarna min tjänstgö
ring var förlagd just nu. Den där helgstämningen som bryter 
ut, arbetskamraterna som har handlat mat och ställer undan 
stora kassar och väskor under skrivborden till eftermiddagen 
då deras fruar och deras män kommer och hämtar i bil och de 
far ut till landet. 

Och konversationsfrågorna: Vad ska du göra över helgen 
då? Ingenting, svarar jag, ingenting särskilt. Nej, jag ska vara 
hemma. I stan, javisst, i stan. 

Fredagar i maj. 
Har alla människor landställen utom jag? Nästa vecka lika

dant: Och vad ska Martina göra? Vara hemma bara, går väl på 
bio kanske, annars vet jag inte. Men hade du inte ett ställe i 
skärgården nånstans? Inte jag, det var min mans. Min före detta 
mans. A jaså, var det så (generad tystnad och byte av ämne). 

Fredag efter fredag. Varenda helg, varenda förbannad helg en 
pinlig påminnelse om mitt civilstånd, mitt stånd av bereft. 

Inte för att jag avundas de andra deras äktenskap. Viveka 
berättar ofta om sitt, varannan vecka låter det som om de skulle 
bestämma sig för att skaffa barn och varannan som om de 
skulle skiljas, men av brist på övertygelse blir det aldrig något 
av någondera. Tomas blir regelbundet hämtad av en parant 
blondin på fredagarna, de tycks också hålla ihop mest för att de 
inte gitter annat: det står i hans ögon att han är öppen för alla 
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möjligheter och att i samma ögonblick han finner något som 
tilltalar honom mer kommer han saklöst att överge henne. 

En av lärarna kommer efter några glas vin på postseminari
erna ofelbart in på hur lyckligt gift han är, detta uppenbarligen 
som ett slags ursäkt, eftersom ingen undgår att märka att han 
har ett förhållande med en flicka som jobbar på biblioteket, 
de praktiskt taget sammanbor i hans tjänsterum och tycks ha 
gjort det i åratal. "Alla vet det utom hans fru", när hon ringer 
och han ska ut med Den andra ber han någon av oss svara att 
han har kvällsundervisning eller sammanträde. Om det är vad 
han kallar att vara lyckligt gift så är det vad jag kallar stulen 
lycka: eftersom han utgår från att frun inte skulle ge honom 
den om hon visste hur han lever så är det ju stöld. 

Jag föraktar det, precis som jag föraktar Aron för att han utan 
skuggan av betänkligheter lever med andra bakom ryggen på 
sin hustru (och mig själv för att jag medverkar till det). Och 
precis tvärtom föraktar jag Gustav för att han envisas med 
trohet - en sån inskränkthet, att bara ha plats i hjärtat för en 
kvinna åt gången. (Och mig själv för att jag inte kan disciplinera 
mitt känsloliv till ett minimum av logik ens.) 

När jag ser hur jämmerligt de flesta andras förhållanden 
fungerar förstår jag bara inte varför jag ställde sådana krav på 
vårt. Det var förstås rena högmodet det också. Jag ville vara en 
God hustru, jag ville vara lyckligt gift, och gick inte det så fick 
det hellre vara- har man hört på maken till högfärdsgalenskap. 
Inbilla sig att man kan vara gift utan att göra varandra illa 
—vilken uppblåst ambition, vilken verklighetsfrämmande ideal 
fordring. Vilken förhävelse att över huvud taget tro att man 
kan gå genom livet utan att göra medmänniskor illa, och vilket 
nätt litet åtagande för framtiden. 

Deras äktenskap avundas jag hur som helst inte mina arbets-
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kamrater. Men deras sommarställen. 
Jag kan blunda och minnas i kroppen: att komma ut på 

farstutrappan i den klara kalla morgonluften, stillheten innan 
vinden vaknat. Följa stigen ner till dasset, en smal sträng 
genom det höga gräset, hur försiktigt man än gick blev man 
daggvåt ända upp till midjan, lika bra att gå naken. Eller 
senare när ängen var slagen: stigen hård och varm under 
fotsulan, sprickor av torka mot sensommaren. Och bryggans 
lukt i solen. Och skogens lukt i regnet. Och klippskrevan där 
j^g hade min favoritplats med utsikt över fjärden, fötterna 
svalkade av svallvågor när båtar gick nära. Berget skavde i 
korsryggen men om man la en kudde bakom sig blev det en 
fulländad läsfåtölj. 

Det finns ingen annan plats - ingen efter barndomens träd 
dch stenar — som jag har växt ihop med på det sättet. 

Det var obetänksamt. 

* 

Vid lyktstolpen framfor KB står Gustavs cykel. Jag tvekar ett 
ögonblick på trappan, men jag kan ju ändå inte gå omvägar 
i är honom. 

Jag finner honom i katalogrummet, han står och slår i kar
toteket. 

- Vad gör du här, har du börjat forska? 
— Jag håller på med en artikel, en kille på Sida som har 

beställt den. Det är några referenser jag ska slå upp bara. 
Han står lutad över en utdragen låda med kort, antecknar 

något i sitt block och ser inte upp. Jag vet inte om jag ska gå 
eller vänta. 

Det är ju jag, ser du inte det? Det är ju jag, Martina, som du 

519 



får hjärtrusning varje gång du ser? 
Äntligen rätar han på ryggen, tittar på mig och frågar hur jag 

mår. Det gör jag ju dåligt, så därmed är vi inne på det vanliga 
ämnet. Inte ens vädret skulle vara ett neutralt ämne om Gustav 
försökte tala med mig om det. 

- Men det kan inte vara ditt allvar, du kan inte mena att vi 
ska börja om igen? 

- Varför inte? 
Han skakar på huvudet. 
- Det skulle bara bli som förut. Precis som förut: för lite 

knulla och för mycket svartsjuka. 
Är det allt han har att säga som sammanfattning - Gustavs 

version av gravskrift över vårt äktenskap? 
- Måste du fortsätta att tala förklenande om vårt förhållande 

så där, det är ju som att bespotta en död. 
Vi står i gången mellan skåpen med kortregister, pratar låg

mält för att inte störa forskarna. 
- Du kan väl inte minnas det som något paradis du heller, 

även om du idealiserar det för att det är slut. 
- Inte var det så taskigt som du framställer det i alla fall. 

Förresten är ju förutsättningarna annorlunda nu, jag har blivit 
en annan människa sedan dess. 

- Jag också i så fall, jag har blivit bortskämd. Det är så trev
ligt med en kvinna som är huslig. 

Där kom det. Efter sju år: där kom det. 
Huslig, skulle jag kunna bli det ens om det gällde livet? 

Varför inte, när till och med Aron kan. 
- Jag kan gå en matlagningskurs, säger jag dämpat. 
Det är inte ett av mina försök att vara lustig, och han förefal

ler inte road heller. 
- Jag kan ta en kurs i segling också? 
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Jag följer honom mot utgången, i vestibulen övergår vi till 
normalt röstläge. 

- Du skulle inte trivas med borgerligt familjeliv, säger han 
c tåligt, jag gör det men du skulle inte passa för det. 

- Jag kan väl anpassa mig. 
- Det hade varit roligt om du hade kommit på det där förut, 

men det är för sent nu. 
- För ett år sedan, säger jag anklagande, för precis ett år 

ssdan sa du att du hade kommit till insikt om att du inte kunde 
bli lycklig utan mig heller — och så går du och gör det i alla 
fall! Just like that! 

- J o , för ett år sedan - då visste jag ju inte av något alter
nativ. 

Nu skrattar han, men i samma ögonblick övermannas jag 
av meningslösheten i det hela och släpper taget. Vad är det 
jag håller på med: att försöka argumentera honom in i en 
återförening, försöka övertyga honom om att det kunde bli 
trevligt - meningslöst, gick det inte genom att vädja till hans 
skrattlystnad så går det aldrig med förnuftsskäl. Det är inte 
det förödmjukande i situationen som överväldigar mig, det 
struntar jag i, men det absurda: det är ju som en absurd pjäs 
där vi har bytt roller, här står jag och säger det som har varit 
hans repliker, och han svarar med det som var mina - det 
överväldigar mig med leda och jag vill inte vara med längre. 

- Okay, det var ju bra då att det blev som det blev. Det var 
ju tur att du inte blev gift med mig bara för att du inte visste 
bättre. 

Jag sätter mig på bänken för att röka en cigarrett innan 
jag går in i läsesalen. Han ställer ifrån sig portföljen bredvid 
mig, stoppar ner sitt antecknihgsblock, plockar fram cykel
nyckeln. 
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Jag försöker tala om något annat: 
- Såg du på första maj, att det finns folk som använder stu

dentmössan fortfarande? Jag blir alltid så nostalgisk, tänk vad 
det är länge sen man tog studenten. 

- Jag tänkte på det förra veckan, då var det åtta år sen för 
mig. Om två år blir det väl jubileumsfest. 

- Vad gör man med sitt liv, tänker jag varje gång. Vad har 
man gjort med sitt liv alladessaår? 

- Dom senaste åtta åren har jag ägnat åt den stora passionen. 
Ett år åt att vänta på den, sex år åt att ha den, ett åt att komma 
över den. 

- Att du använde ett år till att vänta på den kan du väl 
åtminstone inte skylla på mig. 

- Kan jag inte? 
- Naturligtvis, så dum jag är: du väntade ett helt år och så 

blev det mig du mötte. Det är jag som har förstört din ungdom! 
Verkligen dags att du får något annat gjort hördu, låt inte mig 
störa mer. 

Han skrattar och går. 

Nya känslor bultar i mellangärdet (hur många sorter finns det 
man ska igenom?): vrede nu. Han har aldrig älskat mig! Om 
det var så lätt att komma över det var det ju ingen kärlek värd 
namnet. Kall som en fisk är han, har alltid varit. Hans kär
lek var en hypotes som det roade honom att pröva, nu är den 
förkastad, som andra misslyckade teorier. Hur har jag kunnat 
stå ut med honom så lång tid? Det grämer mig att tänka på 
hur mycket förflutet vi har tillsammans, jag vill ta tillbaka det 
från honom, vill inte ha något alls tillsammans med en sådan 
människa! 

Det är väl likadant med hans övriga engagemang kantänka, 
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hans så kallade tro som man aldrig har kunnat se några utslag 
av, det är väl också en arbetshypotes som han spolar när den 
inte är bekväm, och hans politiska övertygelse, vad är det annat 
än den vanliga modeflugan — 

Nej, nu tog jag i för mycket, nu blev jag så orimlig att jag 
kom av mig. Är det något jag alltid har uppskattat hos Gustav 
så är det hans förmåga att i ett demonstrationståg viska ironiska 
kommentarer ur mungipan i samma andetag som han stämmer 
in i slagorden för full hals. Om det är schizofrent så är det i alla 
fall mindre schizofrent än att prata gravallvarligt om politik 
men bara prata. 

På det sättet kan jag inte komma åt honom. Men så här 
då: politiken är det enda som verkligen har engagerat honom, 
vanliga mänskliga känslor vet han inte vad det är... 

Möjligen är det orättvist det också. Möjligen är det inte 
bara teoretiskt intresse för den stora kärleken som idé som har 
kommit även Gustav att stå ut så lång tid. Men jag orkar inte 
vara rättvis just nu, jag är inte mäktig en sådan nyansering som 
att han kan ha älskat mig en gång om han inte gör det längre. 
Kärleken är evig, Gustav har bara låtsats, och vad det grämer 
mig att ha förslösat år av mitt liv på en sån som han. 

Förresten är det väl meningslöst att begära logik av sina 
känslor. I varenda psykologibok kan man läsa att ett naturligt 
stadium i sorg är vrede mot den döde - "att bara överge mig så 
här!" - alldeles oberoende av om vederbörande har ryckts bort 
genom sjukdom eller olyckshändelse eller tagit sitt liv. I så fall 
är det ju inte underligare om man hatar sin frånskilde utan att 
fästa sig vid vem det egentligen var som övergav vem. 

Underligare än annat är det inte. Är det något som jag tycker 
att mitt långa liv har lärt mig så är det att inte vänta förnuft av 
känslor. Vad jag inte har kommit underfund med ännu är hur 
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man då ska bära sig åt för att hantera dem. 
Jag hatar Gustav och förmodar bara, trött och rådbråkad i 

själen, att det är ett av de stadier man ska igenom. 
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36 

Och du då, vad ska du göra i sommar? 
Artigt och mer eller mindre intresserat frågar de, och vet inte 

att de vrider om tumskruvar. 
Vad gör andra människor? Resa, det vore skönt, "resa bort 

från allting". Men vart - utomlands vill jag inte resa ensam, 
jag blir bara deprimerad av att vara i främmande land utan att 
ha ett sammanhang. Cilla? Ska resa till Jugoslavien med sin 
man. Harriet? Svarar på förfrågan att hon knappt har råd att 
resa pendeltåg in till stan. 

Jag går till en uthyrningsbyrå och frågar efter stugor i 
Stockholmstrakten. Det är naturligtvis alldeles för sent, alla 
attraktiva ställen är bokade för månader sedan. Byrån har 
tjocka pärmar där uthyrningsobjekten är beskrivna, det enda 
man kan inhämta där är hur många trevliga stugor man har 
gått miste om. 

Jag ögnar igenom annonserna i DN, ringer på försök på en 
och annan. De flesta ställen är alldeles för stora och dyra. När 
jag äntligen får tag i ett som låter lagom och trasslar mig ut 
med Värmdöbussen för att titta på det, finner jag ett uthus av 
ordinär hundkojas storlek, beläget vid knuten till ett större hus 
som redan är uthyrt till en familj med tre småbarn. "Ostört 
läge" hade ägaren försäkrat, men det är kanske olika vad man 
blir störd av. 

En annan annons leder mig till skogarna norr om Arlanda, 
det kräver en timmes promenad från busshållplatsen men borde 
ju i gengäld kunna vara ostört. För visningen blir jag hämtad i 
bil vid hållplatsen av paret som hyr ut. De ser så förvirrade ut 
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när det bara är jag som stiger av bussen, väntar så uppenbart 
att det ska komma en mansperson bakom mig att jag nästan 
vänder mig om själv, som i en komisk filmscen. 

Damen kan inte ens låta bli att fråga när vi sitter i bilen: 
- Är det fröken själv som ska hyra? 
- Ja, det var jag som ringde ja. (Ser jag inte solvent ut?) 
- Bara en person? 
Jag tittar mig omkring i baksätet, räknande (spelande kom

edi för mig själv). 
- Ja, jag är bara en. 
Stugan visar sig rymma sex bäddar, så man måste ju hålla 

med om att det vore slöseri. Ögon följer mig från bakom gar
dinen när jag vandrar tillbaka in i skogen, efter att ha avböjt 
bilskjuts åter. Jag kanske är konstig? 

Skulle fröken inte vara rädd att bo ensam så här avsides, 
frågade damen. Nej. Skulle det inte bli lite långtråkigt i alla 
fall, frågade hon. Jo. 

Långtråkigt blir det väl var jag än slår mig ner, men det 
som avgjorde saken, bortsett från att paret ingav mig känslan 
att jag bara ville därifrån fortast möjligt, var att jag saknade 
havet. Att det inte finns något hav norr om Arlanda borde jag 
visserligen ha vetat på förhand, men jag saknade det inte förrän 
jag inte såg det. 

Jag är färdig att ge upp hela företaget, det är för hopplöst 
att ta sig runt och se på ställen när man inte har egen bil. 
De offentliga kommunikationerna medger bara resor fram 
och tillbaka (i bästa fall fram och tillbaka samma dag) men 
inga förflyttningar i sidled, vilket gör att varje besök kräver en 
heldagsutflykt. 

Utan att tro på det gör jag ett försök till, med ett ställe på 
Tynningö, och bestämmer mig utan entusiasm för att stanna 
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för det. Det är onödigt stort och inte precis avskilt och mycket 
till hav är det inte heller, alldeles utanför Vaxholm. Men det 
finns ordentliga båtförbindelser, och kommunikationerna har 
vid det laget börjat framstå som avgörande. Möjligheten att 
snabbt komma hem. Det första jag gör efter att ha tagit huset 
i besittning är att utnyttja den. 

* 

Stugan är både möblerad och försedd med det elementäraste i 
fråga om husgeråd, men det är mycket som behöver köpas ändå. 
Jag går runt på varuhusens fritidsavdelningar och gör små upp
köp och gonar mig i känslan att äntligen vara en normal och 
fullvärdig medborgare: med ett landställe att göra uppköp till. 
Äntligen talar de till mig, alla dessa säsongerbjudanden som 
tidningar och skyltfönster svämmar över av, äntligen talar de 
till mig också. Jag går runt på Domus och köper plastbaljor 
och sololja och desinficeringsmedel för utedasset och vaxduk 
till trädgårdsbordet - statusprylar om någonsin något har varit 
det. Även om det är de enklaste bruksföremål är det viktiga 
den status de bekräftar: normalitetsprylar, sånt som alla andra 
köper. Jag anade inte vilket förtärande behov jag har av att vara 
som alla andra. 

Jag far ut igen med Vaxholmsbåten, med cykeln klövjad som 
en packåsna, dignande under papperskassar. Att cyklar får 
medföras på båten måste vara ett tillfälligt förbiseende från 
ansvariga myndigheters sida, stridande mot hela andan i tra
fikpolitiken i övrigt. 

Leder försiktigt det vacklande lasset uppför backen från 
bryggan, över ön och ner till den motsatta stranden, lands-
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vägen går alldeles förbi huset. Lastar av och bär in, börjar lite 
håglöst med uppackningen. Det känns kyligt i rummet, bäst 
att lägga in en brasa i kaminen. Men först tänka på middags
mat, färskvaror tog jag inte med från sun eftersom det finns 
handelsbod på ön. 

Jag cyklar ner och handlar mjölk och bröd, pulverkaffe 
(eftersom jag inte minns om det fanns någon melitta i huset) 
och påste (eftersom jag inte sett någon tekanna). Vid köttdisken 
tvekar jag i skydd av andra kunder, lyckas bestämma mig tills 
det blir min tur och ber om en liten bit falukorv. Expediten 
mattar upp. 

- Nja, inte så stor. 
Han flyttar kniven, jag tvekar. 
- Ännu mindre? 
Han är så förvånad att jag blir osäker igen. Hur köper andra 

människor falukorv, som metervara? 
Den här biten var ändå så stor att den kommer att räcka till 

mer än en middag åt mig som bara är en. 
Tillbaka i stugan fortsätter jag uppackningen och märker 

till min oresonliga glädje att jag har glömt en av de viktigaste 
anteckningspärmarna hemma så att jag kommer att bli tvungen 
att åka till stan igen. 

* 

Självständighet. Det låter bra. Självständig måste vara bra att 
vara. Självständighet kan man inte ha för mycket av. 

Inte det? I själva verket är det ju fråga om en form av bero
ende, detta som allting annat: att nämligen vara beroende av 
oberoende. Det är ett behov som andra behov, lika svårt att 
tillfredsställa, lika svårt att förena med andras intressen och 
med egna intressen av andra slag. 
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Jag tycks ha ett överdimensionerat, jag menar mer än genom
snittligt, behov av självbestämmande, suveränitet. I praktisk 
mening, av ungkarlsvanor, och i andlig mening: till exempel 
detta att jag avskyr att representera något annat än mig själv 
eller att representeras av något annat, att jag inte vill förekomma 
tillsammans med någon som är "min man" eller "min vän", jag 
tycker förresten till och med illa om att underteckna tjänste
brev från institutionen med mitt namn, även om det är en ren 
formalitet och något som hör till arbetet. Jag vill count for one, 
mig själv, varken mer eller mindre. 

Det är ett absolut och omöjligt krav som man genast måste 
kompromissa med. Jag vill inte vara arbetslös, eller vänlös, eller 
manlös. Men hur ska man egentligen kunna ha vare sig arbete 
eller vänner på sådana villkor? Att ha man ska vi bara inte tala 
om. 

"Du har ju valt att leva som ensamstående, vad klagar du 
på då?" 

Nej, det är inte det jag har valt. Jag har bara valt bort alla 
samlevnadsalternativ som har erbjudits mig. Kvar blev jag. 

Men jag har aldrig sagt att jag vill vara ensam. 
Det kan tyckas att en "självständig" människa skulle ha lät

tare att ordna sitt liv efter egen smak. Men så länge man inte 
är totalt oberoende, så länge man inte lever lycklig som eremit 
i öknen, är förstås det lättaste att vara genomsnittlig: då finns 
det fler människor som är lika en själv, maximalt antal individer 
som kan önska ordna sin tillvaro på motsvarande sätt. 

Om ens ideal för samliv är en ännu aldrig realiserad, aldrig 
i sinnevärlden skådad utopi, då är förstås chansen mindre att 
man möter en människa med samma önskemål. Och möter 
man en, blir man mer beroende av henne, mer ju mer svårfun-
nen hon var: hela balansen desto ömtåligare. 
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- Nej, säger Harriet, det är inte lätt att vara en stor ande i 
denna värld av småskurna medelmåttor. 

- Blä. Jag lägger faktiskt inga moraliska aspekter på det. 
Det är ett strikt statistiskt resonemang jag försöker föra, för 
att visa att en självständig människa är mer beroende än 
andra. 

- Du menar inte att du är märkvärdigare än andra alltså? 
Jamen intressantare är du väl i alla fall? Du måste åtmins
tone medge att det är en fördel att vara utrustad med en sån 
ovanlig förmåga att genomskåda, en sån röntgenblick till 
klarsyn. 

- Tvärtom, det är den största förbannelsen av dem alla. Det 
hjälper inte att jag är mästare i att uppfinna livslögner, för jag 
genomskådar dem hela tiden, fortare än jag hinner producera 
dem. 

- Det måste vara ett visst underhällningsvärde i det i alla 

fall? 
- Det är väl det enda värde jag kan tillskriva mig för tillfället. 

Men till vilket pris! 
- Varför kan man inte vara som folk i romanerna, frågar jag. 

Så där exemplarisk menar jag, renodlad och konsekvent och 
illustration till ett eller annat. Varje gång jag tror att jag har 
kommit på vad det är jag är en illustration till, som fördärvlig
heten i myten om den stora kärleken eller något sånt där, då 
upptäcker jag att det är ju precis tvärtom. Och tvärtom. Det 
finns ingen tendens i min historia, tendensen i mitt liv är som en 
kompassros, pekar åt alla håll som finns. Snöre och sonhustru 
och kamel och sopkvast. 

- Då får du väl bestämma dig för att det är det du är ett 
exempel på då. 

Jag skrattar, riktigt förtjust över uppslaget: 
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- Vad praktisk du är! "Rov för stridiga känslor", naturligt
vis. 

- Så kan det ju uttryckas, om det är en slaskroman du vill 
vara som i. Att vara en vandrande kliché, ska nu det vara något 
att stå efter. 

- Jag vill bara att mitt Öde ska Belysa någonting, att det 
ska vara lite ordning och reda i det som händer. Verkligheten 
är så oordentlig. 

- Jag trodde du menade att du känner dig mindre ensam om 
du är som i en roman. 

- Inte precis det. Men mer verklig. 
- Om nu det ska vara något att stå efter? 

* 

"Man ska akta sig för att vara ledsen, börjar det en gång tar det 
aldrig slut", skriver Harriet Löwenhielm. 

Jag förstår det när jag kommer ut till Tynningö för tredje 
gången, efter att ha hämtat ut mer böcker och en radio: platsen 
är redan märkt av min ledsenhet. Vägen upp från ångbåtsbryg
gan är en tung väg. Trädgården kring stugan ser dyster ut. Det 
gamla trähuset har en särskild lukt, jag känner igen den när jag 
låser upp dörren, och jag tycker att det luktar olycka. 

Ingen idé att söka sig till nya miljöer om man bär smittan 
med sig, om man lämnar ledsenhet efter sig varhelst man sätter 
sin fot, så att olyckslukten fastnar i gardinerna och inte kan 
vädras ut. 

Börjar det en gång tar det aldrig slut. 

Jag sätter mig att läsa, det faller ett fint sommarregn och jag 
sätter mig vid fönstret med en bok men kommer ingen vart, 
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faller i tanketomt tittande. Ser ut över havet, den lilla bit av det 
som syns mellan de nu helt lövade fruktträden. Grenarna rör 
sig lite i vinden, molnen drar över himlen. Jag sitter som man 
sitter vid ett tågfonster och låter livet gå. 

Nej nu ska det smaka gott med en kopp kaffe, försöker jag i 
ett invärtes hurtrop, nu går vi ut i köket och lagar oss en kopp 
kaffe på primusköket. Sedan cyklar vi ner till handelsbon och 
köper en kvällstidning, att sitta och läsa på verandan i skym
ningen, med en pipa, hm? 

Bilder: jag målar upp små bilder av trivsel för mig själv att 
hanka mig fram på timme för timme, små stilleben att flytta 
in i. Fast måltidsbilder är jag dålig på, middagar kräver fler 
deltagare för att inte bara se sorgliga ut, det blir mest veranda
scener med kaffe och pipa. 

Med dem är det sorgliga bara att ingen ser dem. Här sitter 
jag på den lilla stugans farstutrapp, svensk sommar skymmer 
mot kväll, röd emaljmugg och gult Tiedemannspaket, en bild 
så lyckad som jag någonsin kan fa den. Och så är det alldeles 
bortkastat. 

Det går inte att arbeta i en sån ostördhet, jag borde ha kommit 
ihåg det. Jag försöker som den gången på ö n åstadkomma en 
lagom störning genom att låta radion prata nyheter på fin
ska och serbokroatiska, men det blir distraherande fastän jag 
inte förstår något, för plötsligt dyker det upp igenkännliga 
namn mitt i en obegriplig harang - Papadopoulos, Le Due 
Tho, Mururoa - och öronen spetsas reflexmässigt, förledda att 
ställa in sig på att begripa fortsättningen också. 

Jag kan inte slå mig till ro, åker in till stan utan att ens hitta 
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på någon förevändning, åker ut igen och det angår ingen, ingen 
vet när jag far eller när jag kommer. Jag reser hemifrån mig 
hem till mig, från lägenheten i stan till stugan i skärgården: 
mellan Mig och Mig. 

Är det ett syndastraff? Som i Inferno, avpassat efter syndens 
art: egoisten i evighet lämnad åt sig själv. Den som vill bevara 
sitt liv ("psyche står det, det betyder väl snarare sig själv")... 

Egentligen vantrivs jag ju inte med mitt eget sällskap, har 
aldrig gjort det förr. Det är inte det att vara ensam som är 
hemskt, det är det att vara utan Gustav. Och eftersom Gustav 
kunde ha varit hos mig är det utan Gustav jag är när jag är 
ensam, varenda dag. 

När jag tittar på mig utifrån kan jag inte annat än rysa: 
bilden av mig som ensam är en så sorglig bild, och det kan inte 
förnekas att det ser på ett otäckt sätt meningslöst ut, allt det 
jag gör bara för mig själv. 

Detta farande mellan mig och mig. 
Men när jag som tycker om att vara ensam har så svårt för 

det, hur ska det då vara för dem som inte tycker om det. De 
många. 

Hur många de är börjar gå upp för mig: jag har upptäckt 
hur tidningarnas insändarspalter ekar av nödrop. Kvinnan som 
skriver att hon varit gift i tjugosex år, änka i tio, och inte kan 
vänja sig vid ensamheten utan ropar efter en "livskamrat". Tio 
år! Tio år under vilka man inte vänjer sig! 

Eller den nyfrånskilde mannen som berättar att han inte 
förmår gå till affären på fredagen, se alla familjer som gör sina 
helginköp och minnas... 

Jag känner igen det med en växande vrede. När det är så 
många, hur kan det komma sig att det betraktas som en abnor
mitet? Vart tredje hushåll i Sverige består av bara en person (jag 
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har slagit upp det!), det finns tre millioner hushåll: en million 
ensamstående. Var är denna million? Gömmer sig med sin 
skam bakom neddragna rullgardiner, tar aldrig till orda annat 
än i de kontaktspalter genom vilka de hoppas förvandlas till 
normala samhällsmedborgare? 

Ungefar lika många hushåll består av bara två, utan barn. 
Ändå är det alltid barnfamiljen som framställs som det typiska, 
normalfallet. I alla officiella sammanhang, som i deklarations
handledningen som kommer i brevlådan varje år - den utgår 
alltid från tvåbarnsfamiljen: pappa, mamma, pojke, flicka. 

Undra på om awikarna (som visserligen är i majoritet) blir 
psykade. När man inte kan skriva sin inkomstdeklaration utan 
att suggereras tro att man är abnorm. När man inte kan gå och 
handla falukorv till middag utan att expediten spärrar upp 
ögonen för att man ber om en så liten bit. 

* 

Det sägs att sjunde året är det svåraste i ett äktenskap. Vilket är 
det värsta i en skilsmässa? Hur mycket värre kan det bli? 

Att allting påminner om honom, det trodde jag skulle gå över 
med tiden. Men det är tvärtom: det blir mer och mer, tills allt, 
bokstavligen allt, leder dit. 

Min egen lägenhet är full av stolar han har suttit i, dörrar 
han har gått genom, ord som sades där och där. Ting som han 
har gett mig, den vietnamesiska tuschteckningen jag fick på 
min sista födelsedag till exempel (jag menar, sista födelsedagen 
före skilsmässan), den plågade mig så att jag tog ner den från 
väggen. Men inte hjälpte det: antingen jag lämnade platsen tom 
eller satte upp något annat påminde det bara om vad som inte 
satt där, och varför. Sjöskumspipan från Paris har fått stanna 
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i hans ägo men fungerar som "souvenir" lika ohjälpligt genom 
sin frånvaro. 

Alla platser där han har varit påminner om honom. Alla 
platser där han inte har varit är "platser där han inte har varit". 
Det här landstället, jag skulle vilja visa honom det. Det är 
inte särskilt likt Ön, en lummigare innerskärgårdsnatur, men 
gräset är ju grönt och stugorna röda och havet blått som där, 
och det är tillräckligt för att ideligen associera. Jag skulle vilja 
visa honom platsen, föra honom runt och berätta. Jag berättar 
hela tiden för mig själv, formulerar och memorerar som om det 
gällde att komma ihåg tills jag träffar honom. 

Natten till i går drömde jag att han var här. Vi låg med 
varandra i trädgården, i gräset som var så högt att det gömde 
oss för de förbipasserande. Det var svårt att vakna. 

Natten till i dag drömde jag att jag berättade den drömmen 
för honom. 

Och i natt - ? Det kan ju fortsätta ad infinitum. 
Att läsa böcker är inte heller något tillflykt. Antingen är det 

böcker han har talat om, eller också är det böcker som jag inte 
vet om han har läst och skulle vilja veta vad han skulle säga 
om. Radion törs jag knappt sätta på längre, det är inte bara 
svensktoppens kärlekstjat som är olidligt: numera kan jag ju 
inte höra väderleksrapporten utan att brista i gråt över Öland 
och Gotland. 

Sist jag var inne i stan skymtade jag Torsten på uteserveringen 
bredvid stadsbiblioteket. Jag hade en impuls att gå fram och tala 
med honom, men kom av mig när jag upptäckte varför: det jag 
såg i Torsten var en-person-som-Gustav-har-varit-svartsjuk-på. 
Det var för detta sambands skull - detta bräckliga samband: 
de har aldrig träffat varandra, bara hört varandra nämnas, 
och jag hade aldrig ens en riktig affär med honom, Gustav 
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blev bara halvbedragen. Den person med vilken Gustav blev 
halvbedragen intresserar mig alltså mer än andra människor i 
världen - det är som när man är nyfbrälskad och allting som har 
någon som helst anknytning till föremålet får något numinöst 
över sig. 

Men jag söker mig inte till det, så som man gör när man är 
nyfbrälskad. Jag försöker undslippa, det är bara det att associa
tionerna inte lämnar mig i fred. Sololjan var nära att knäcka 
mig. När jag köpte flaskan tänkte jag inte på att det var samma 
sort som vi brukade ha med på årets första båtutfärder för att 
inte bränna sönder vårt vårbleka skinn, det är först då jag har 
gnidit in axlarna och sträckt ut mig på badkappan som doften 
av Delial på solvarm hud överrumplar mig med en så kroppsligt 
intensiv förnimmelse av att vara förflyttad till stjärnbåten på 
Grindafjärden att det blir outhärdligt, jag måste ut i vattnet och 
tvätta av mig och kastar den gula plastflaskan i soptunnan; får 
försöka med ett annat märke eller klara mig utan. 

Men hur ska jag någonsin kunna låta bli att tänka på Gustav 
när min egen person påminner om honom? Jagkan ju inte titta 
mig i spegeln utan att det jag ser är Gustavs före detta. Jag kan 
inte kamma mig utan att minnas den gången jag satt mellan 
hans knän på Kastellholmen och han redde mitt hår så tåligt 
(och rycka i vredesmod så att tovorna dalar över golvet). Jag kan 
inte klä av mig långbyxorna utan att tänka på hur han förkla
rade sin kärlek till mina stabbiga ben, kan inte se dem utan att 
överväldigas av medömkan med dessa inte-längre-älskade. 

Tiden går, men den enda förändringen är att det blir mer 
och mer som påminner om honom på det plågsammaste sättet: 
genom att inte påminna om honom. 
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Solen gassar juli igenom, det är en het sommar. Sundet fylls 
av segelbåtar. 

Idiotiskt att slå sig ner vid havet när varje vitt segel är ett 
styng i hjärtat (ett knip i magen snarare, fast det låter så natu
ralistiskt). Ideligen får jag för mig att det är hans båt jag ser där 
ute och sitter och kisar för att urskilja märket i seglet. Jag vet 
inte var han finns; efter det senaste sammanträffandet kom vi 
på nytt överens om att inte hålla någon kontakt eftersom jag 
inte orkade med det. Så nu sitter jag här och undrar i stället. 

Idiotiskt, jag flyttar om på verandan och placerar mig med 
ryggen åt stranden för att slippa se. Vad skulle jag alls vid 
havet att göra. De stora skogarnas frid, tänker jag, det är dit 
jag skulle. 

Cykeln har jag lyckligtvis, att cykla är det enda som är svalt 
nog i hettan, utom att ligga i vattnet och plaska vilket blir 
enformigt i längden. Med färja kan man komma både till 
Rindö och över till Värmdölandet, jag ger mig av på utflykt 
och cyklar ända ner till kyrkan. 

Sitter på en parkbänk och dricker kall saft ur termos. Strövar 
på kyrkogården, och stannar till för en gravsten med ovanlig 
inskription. Överst står "Hilda Andersson" - utan årtal, en 
ännu levande? - och därunder: 

Mina makar 
Oskar född... död... 
Viktor född... död... 

Makar, tänker jag. Kan man ha fler? Ligger det inte i ordet 
make att det är hälften av ett par, eller betyder det bara att man 
hör ihop? Det kan man ju göra med flera - det kan man ju. 

Den okonventionella idén tilltalar mig. Att ha sina män 
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samlade under samma vård, under ens eget namn. Alla de som 
jag har kallat mina. Föralldel, ingen massgrav för min skull, 
det skulle inte behövas någon obelisk för att rymma namnen. 
Något i lagom family size bara, för de allra käraste. Efter döden 
skulle de väl kunna samsas. Visst vore det vackert? Och jag 
skulle slippa ränna med vita liljor på flera olika håll. 

Jag sitter på huk vid graven och tänker, och behöver inte 
tänka länge för att komma på vad det hela faller på: de som jag 
har hört ihop med har ju i sin tur hört ihop med andra, som 
med lika stor rätt kan vilja hysa dem under sitt namn. Någon 
kunde rentav propsa på att bilda familjegrav med mig i stället 
för tvärtom. Visionen av en vård med inskriptionen "Mina 
makor" och "Martina" i en rad med åttio bihustrur tilltalar 
mig inte ett dugg. 

Så faller alla goda okonventionella idéer. Ett par är ett par är 
ett par, det rymmer bara två, och om det är det make betyder 
så skulle jag ju inte vilja ha inhugget i sten att jag tror att det 
går tre i ett par - ett omatematiskt monument. 

Det finns en telefonkiosk nere vid vägen, jag ringer till Har
riet. 

- Slå upp make i etymologiordboken, men fort, jag har bara 
två tjufemöringar. 

Hon försvinner för att hämta den, återvänder efter en god 
stund och läser högt. 

- "Make - fsv isl maki: like, kamrat, substantivering av ett 
adj med bet 'passande' " - mmm, sen står det under "maka" 
som adjektiv: "som hör ihop, som bildar ett par". 

- Äsch, jag ville veta om det var "som hör ihop" eller "som 
bildar ett par", aldrig kan man få klara besked. 

- Hurså, var är du förresten, vad gör du? 
Apparaten surrar redan att slantarna är förbrukade. 
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- J ag är ute och cyklar och undrar vad det ska stå på min 
gravsten, förklarar jag men hinner inte hela meningen innan 
samtalet bryts. 

* 

Någon gång måste det väl ta slut, alla tänkbara känslor vara 
uttömda. Men någon utveckling kan jag inte se, stämningarna 
avlöser varandra utan logiskt sammanhang. 

Det finns en som är milt leende, moderligt unnande: Har 
du nu äntligen fått som du ville, präktigt stabilt familjeliv, nå 
det var ju på tiden - Gud signe, det är dig väl unt. 

Och så tvärtom irritationen: Det där var väl ändå jävligt 
onödigt. Tonen till en kamrat som har ställt till något hyss man 
inte uppskattar - lätt irritation, absurt inadekvat i förhållande 
till betydelsen av det den gäller. Samma oförståelsekänsla som 
man kan ha inför någon som är död, vid nyheten om en vän 
som har förolyckats: "Var det verkligen nödvändigt det där?" 

Dessemellan ögonblicken när jag fattar: stora paniken. 
Oftast nattlig, oftast när man vaknar till och på vakenhetens 
gräns en ögonblicklig insikt. Panikskriket Nej! så får det inte 
vara! - impulsen att störta upp och ställa till rätta, kalla alla 
himlens och underjordens makter till hjälp för att rätta det 
förfarliga misstag som har skett - "tillbaks igen, det gills inte" 
- och ångesten att den hjälpen inte ges. 

Följd av den besinningslösa aggressiviteten. Känslan att vara 
sviken på det mest oerhörda sätt: hur kan han ge sig till att 
höra ihop med en annan efter att ha hört ihop med mig, det är 
oförlåtligt. Det måste betyda att han i själva verket aldrig var 
min man, det var bara som han låtsades. Främlingskänslan: 
Gustav, vem är det, vad har han med mig att göra? Driften 
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att förneka, bestrida allt som varit, ta tillbaka allt av mig själv 
som han har fått, ty det är outhärdligt att det ligger i en vilt 
främmandes händer -

Och så ledan. Att när ingen annan bryr sig om en inte orka 
bry sig om själv heller. Den förlamande ledan: ingenting är värt 
att göra när det inte finns någon att göra det tillsammans med. 
Inte en bok värd att läsa, inte ett land värt att se, utan någon 
att tala om det med. 

Man kunde tro, när man har gått igenom det alltihop, att 
man skulle vara igenom. Men inte: då börjar föreställningen 
i repris. 
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37 

- Det var någon som sökte dig på telefon, säger Tomas när 
jag kommer tillbaka upp från lunchen, Gustav Lindberg eller 
nåt sånt. 

Lindgren. Gustav Lindgren. 
- Sa han vad det gällde? 
- Nej, men jag talade om att du skulle hem efter lunch, så 

han kunde ringa dit. 
Vad det gällde kunde han förstås inte precisera så där. Sedan 

i våras har vi gått ur vägen för varandra, och söker han mig 
nu så är det antingen för att hans förhållande med Den andra 
har tagit slut eller också en nyhet av det slag som vi tidigare 
har avtalat att inte låta varandra få del av genom tidningens 
familjeannonser. 

Hur länge tänker han låta mig gunga mellan de två möj
ligheterna? 

Jag åker ner med hissen, hämtar cykeln på parkeringsplatsen 
och trampar inåt stan, det är motvind men luften klar och skön. 
Längs Brunnsviken är det efter varje weekend fler båtar som 
har flyttat från bryggorna upp på träställningar på land, snart 
är det inga kvar i vattnet. 

Vid Norrtull genar jag över Stallmästargårdens område för 
att komma ut på stora vägen och är nära att köra ihop med 
en lastbil full med parksofFor på väg in till vinterförvaring, 
bromsar i sista stund och hinner le lugnande till den förskräckte 
föraren. 

Äntligen är sommaren över, ända in i oktober har det fortsatt 
med återfall, men nu virvlar döda löv över gatorna, nu är det 
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definitivt över, och måtte det aldrig bli sommar mer. 
Jag tänker efter vad det var jag skulle uträtta under eftermid

dagen - gå till posten och betala hyran, tvätta håret, avsluta 
renskrivning av manus till avsnittet som ska upp på semina
rium; posten får vänta, jag cyklar hem direkt nu. Han måste 
ju begripa att jag väntar. 

Det gör han tydligen, det ringer minuten efter att jag har 
kommit innanför dörren. Hjärtat bankar efter språngmarschen 
uppför trapporna. 

-Ja? 
- Martina? Det är Gustav. 
- Jag hör det. Säg fort vad det gällde. Familjenyheter förstår 

jag? 

- Ja, du har ju sagt att du ville veta -
- Inga detaljer, svara bara på vad jag frågar. Födde eller döde, 

vigde eller skilde? 
- Ingetdera ännu, men vi har alltså bestämt oss för att legali

sera vårt förhållande. Och så ska vi ha barn, ingen kommer väl 
att tro oss när vi påstår att vi hade bestämt oss innan vi visste 
det, men det hade vi faktiskt. 

- Martina? Du säger ingenting? 
- Jag är kvar. Men vad vill du jag ska säga. 
- Vad tänker du? 
- Jag tänker på vad jag ska göra i eftermiddag. 
Jag tänker på att jag vill ha någon att tala med, eller inte 

tala, för vad finns det att säga, men jag skulle vilja ha någon 
hos mig. 

- Du kan inte tänka dig att komma över en stund? 
Han tvekar, och jag tillägger hastigt: 
- Ja jag ska inte göra några svårigheter, om det är det du är 

rädd för, jag tänker inte resa några äktenskapshinder eller göra 
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scener eller så. Jag tycker liksom bara att jag vill se dig en sista 
gång som en fri man, om du förstår. 

— Föralldel, jag tror nog jag törs se dig i ögonen. Men jag 
ska äta lunch här först, så det dröjer någon timme. Jag kan ju 
få kaffe då till exempel. 

Någon timme. Jag tar på mig duffeln och går ner till posten, 
beundrande min fattning. 

Det blåser. Löv singlar. Det är över, nu kan ingenting bli 
svårare än det är. 

"Det var alltså inte jag som skulle föda hans barn." Nej, 
har jag någonsin trott det? Aldrig på allvar, jag är inte den 
barnafödande typen. 

Men att Gustav blir far. Det rycker honom bort, det gör 
honom så främmande att det är nästan bortom smärtgränsen. 
Att han får barn mig förutan. 

Jag erinrar mig en passus i Vbnneguts Slakthus fem, en fan
tasi om en planet där det krävdes medverkan av sju olika kön 
för att ett barn skulle komma till. Jag tänker att det är något åt 
det hållet jag skulle önska: att det hade behövts fler kön än deras 
två, att jag också hade behövts. Att jag vore med. Nu finns jag 
nog inte ens som en liten skugga i högra hörnet längre. 

På vägen tillbaka handlar jag bröd och mjölk. Lagar kaffe 
och ställer fram koppar innan jag sätter mig att läsa. När jag hör 
hans träskor i trappan lägger jag en piprensare som bokmärke 
och går och öppnar. Inte göra det svårt för honom, det har jag 
lovat. Och det behövs inte, då det visar sig att det inte är lätt 
för honom heller. Han fumlar fram en näsduk och snyter sig 
där han står i mitt rum, jag tittar misstroget på honom, om det 
är förkylning, men det är det visst inte. 

- Jaså, ropar jag, det är jag som ska trösta dig kanske? 
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- Jatack. 
Jag tänker efter, och säger: 
- Dina gamla föräldrar blir ju glada. Att du äntligen blir 

ordentligt gift. 
Han mumlar, jo det blir de ju. 
- Om du inte blir glad av det själv så tycker jag inte du ska 

göra det, säger jag torrt. Man ska inte gifta sig bara för barns 
skull om man inte skulle ha gjort det ändå. 

- Vi skulle göra det ändå, det sa jag ju. 
- Då så, men då ska du väl lägga din själ i det också. Vad du 

gör så gör det med innerlighet -
Jag brister i skratt: 
- Fan, nu är vi inne i den här absurda pjäsen igen, här står 

jag och säger dina repliker. Jag förstår inte varför jag ska behöva 
plocka upp dina gamla värderingar och predika dem för dig. 
Sätt dig nu så ska du få kaffe. 

Han sätter sig och ser sig om i rummet en liten stund innan 
han säger något. 

- Jag är glad åt det, både att bli gift och att bli far. Det var 
bara det att jag blev så sentimental på vägen hit. Jag måste ha 
drabbats av den där ovanan som du alltid har haft, att idealisera 
på avstånd, du har fått en sånt skimmer omkring dig. Det är 
så konstigt att inte ha träffat dig på så länge, som om du inte 
fanns. 

- Jag finns, säger jag lugnt, och det tänker jag fortsätta med, 
om det kan vara dig till någon tröst. 

Hans rörelse gör mig så lugn, tillförsikt och styrka strömmar 
till mig ur hans svaghet - en tillfällig svaghet naturligtvis, 
och en lika tillfällig styrka, men den gör de här minuterna 
lättare. 

- Det slog mig att om du gick och gifte dig skulle jag natur-
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ligtvis reagera som Kierkegaard när Regine Oisen gifte sig med 
Schlegel. 

- Vad gjorde Kierkegaard? 
- Först drev han igenom att deras förlovning bröts och sedan 

blev han oerhört upprörd över att hon gifte sig med en annan, 
skrev en massa bittra böcker om kvinnors trolöshet. När han 
dog femton år senare testamenterade han förresten hela sin 
förmögenhet till henne, men den visade sig i praktiken bara 
bestå av några vinflaskor. 

- Lämnar jag några vinflaskor efter mig så ska jag gärna 
testamentera dem till dig, fast så förmögen blir jag nog aldrig, 
det blir väl tomglas möjligen. Och några bittra böcker tror jag 
inte jag ska skriva. 

- Är du inte bitter? 
- Inte på dig. Jag är bitter på livet som skapade oss för varan

dra men gjorde det så klantigt att vi inte passade ihop. 
- Fast det är klart, tillägger jag hastigt, att jag tycker ju att 

det var mest dig det var fel på förstås. 
- Menar du att det inte hade behövt sluta så här? 
- 1 övrigt kan jag säga vad du vill för att trösta dig, men inte 

att du inte hade kunnat få mig. Det sista året har jag kommit 
till så mycket insikter att du kunde ha ringt och fått mig till 
rådhuset med tio minuters varsel. 

- Man ska inte gifta sig med sin passion. Och inte kan man 
behandla andra människor på det sättet, som verktyg för att 
få trögtänkta personer som du att fatta vad det är fråga om. 
Förresten skulle tio minuter ha varit tillräckligt för att du 
skulle ångra dig, vi skulle aldrig ha kommit så långt som till 
Fridhemsplan ens. 

- Oj så många goda skäl, behöver du så många? 
- Är det inte sant kanske, att du skulle ha ångrat dig? 
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- Naturligtvis, antingen jag hade gift mig eller inte skulle jag 
ha grämt livet ur mig. Men att det inte kunde ha blivit vi två, det 
tänker jag aldrig säga till din tröst. Vad som helst men inte det. 

- Säg något av det där andra då, vad skulle det vara? 
- Tja, jag kan ju säga att vi kan umgås ändå, eller att vi kan 

låta bli att umgås, jag kan ger er min välsignelse, eller min 
förbannelse, det är alldeles som du vill ha det. Jag kan säga att 
vi får varandra i himmelen. Eller hur är det, där ska det kanske 
inte bli fråga om sånt? 

Han sitter och leker med skeden, försöker fa den att balansera 
i kaffekoppens öra. 

- Jag hade alltid tänkt mig att vi skulle tillbringa vår ålder
dom tillsammans. 

- Men dit är det ju tusen år, eller i alla fall trettio. Det kan 
hända mycket på tusen år, eller trettio. 

- Du menar att någon gång när våra barn är vuxna och min 
fru har övergett mig och dina älskare har dött undan, då kan 
vi flytta ihop på pensionärshemmet? 

- Så kan vi ägna våra sista dagar åt att sentimentalt utmåla 
för varandra alla de år tillsammans som vi har gått miste om. 
Och att gräla om vems fel det var. 

Han flinar: 
- Skönt att höra att du är dig lik. 
- Detsamma. 
Vi dricker kaffe och pratar om annat, om biorepertoaren och 

böcker vi har läst, om vad vi gjorde i somras och om demon
strationen på onsdag mot stortingsbeslutet om fredspris till 
Kissinger. 

- Det är verkligen årets skämt. 
- Inte ens som skämt skulle det vara särskilt lyckat, det är 

för sjukt. 
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- Att tåga till norska ambassaden blir i alla fall en ny upp
levelse, även för demonstrationshabituéer. 

- Ja, dit har man inte haft ärende förr så vitt jag kan min
nas. 

Han går fram till fönstret och ser ut, det har börjat regna, en 
plötslig och häftig skur. Han väntar medan den drar förbi. Jag 
sitter och sneglar på hqnom: som om jag trodde att det skulle 
synas på honom att han är med barn, upptäcker jag. 

- Jag väntar mig att du bjuder på cigarr. 
Det dröjer ett ögonblick innan han kopplar, sedan skrattar 

han, visst. 
- När blir det? 
- Början av april säger doktorn. 
När han bryter upp gör jag mig ärende till kiosken, bara för 

att inte sitta kvar då han går, skiljs hellre ute på gatan. 
- Känns det mindre sentimentalt nu då, frågar jag på vägen 

nerför trappan, gick skimret bort när du fick se mig? 
-Jodå, det känns betydligt bättre. Du finns i alla fall, det 

är huvudsaken. 
Jag nickar, ja, det ska du veta: 
- Finns gör jag, så länge jag lever. 
Ljuset slår om vid övergångsstället, jag stiger ner från trottoa

ren. Han höjer båda händerna - en underlig gest, ett mellanting 
mellan vinkning och välsignelse, eller som om han uppgivet 
slår ut med armarna. Han säger ingenting, hela hans ansikte 
ett uttryck för att detta är ett avsked som inga ord finns för, 
hela hans gestalt ett uppgivet uttryck för det. 

Han vänder åt sitt håll, jag går över gatan och köper en 
kvällstidning. 
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