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Andreas Melin
Född 1968, och alla år efter det, samt up-
pvuxen i Gamla Stan och på Kungsholmen 
med en konstnär till far och en sjukskötetska 
till mor, samt invuxen i kojor och klubbar vid 
skogsdungar och citykorsningar. En ord-
blind tvåbarnspappa med stor nyfikenhet för 
detaljer och helheten. Överviktig och ovikt, 
men alltid närvarande, dock sällan deltagan-
de. Läser andetag och skriver ögonblick.

(Samtliga texter här i är skrivna och skickade - samt 
bilder tagna - med en HTC Incredible S, mobiltele-
fon, förutom porträttbilden samt bilderna på sidorna 
lxxx, lxxxix, xc, cxi och cxxx, där är en Canon EOS 
350D används. Profilbilden och bilden på sid xc 
är tagna av Paula Billqvist, men behandlade och 
redigerade Andreas. Alla andra bilder är självporträtt 
och tagna av Andreas Melin)
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Slut.

var min enda känsla
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Detta är
 
en mans resa, med hjälp av vänner, tankar, 
nyfikenhet, stöd och kommunikation. Denna 
skrift är för de som räddade mig då. Detta 
är min kristallkula till dem. Mitt träblock 
som jag ger dem och dig, till att forma till  
 

något magiskt.
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avd 24
av Andreas Melin
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Detta är reflektioner och iakttagelser samt livstankar från det att man 
självmant insett att livet inte har någon utväg, och det enda sättet som 

man kan överleva är att lämna över sig till andra. Detta är reflektioner 
och iaktattgelser samt livstankar som skickats som sms till människor 
i livet utanför, men som har en plats innanför själens vårdande band 

kring hjärtat. Detta är reflektioner och iakttagelser samt livstankar. 
Livet är en lång process och detta är ögonblicket då allt stannat upp. 

Ögonblicket på kanten av evigheten. Stunden då döden och livet byter 
sida, men inte roller. Vill jag fortsätta vara död, eller skall jag ta livet 

till mig?
Detta är jag efter att jag tagit livets sista beslut. Beslutet att inte avsluta 

livet, utan se om någon annan kan styra mig rätt innan jag slutar be om 
ett slut, tar det. Själv. Själmodet stoppade självmordet för ett ögonblick 

och vad händer då?



x

Livet var planerat till i måndags. Därefter fanns bara mörker och avslut.
Men genom vänner, fantastiska läkare och ett system som för en gångs 
skull verkade fungera som det skulle, så blev jag inlagd på psyk för min 
depression, ångest och oerhört kraftiga dödslängtan. 
Sitter på avd. 24 på s:t Görans sjukhus och försöker hitta något att hålla i 
även om allt fortfarande känns lika hopplöst. Byte av säng och rum löser 
inte så mycket. Men jag skall ge detta ett seriöst försök. 
Håll i mig, säger jag tyst till mig själv och tar mig i handen innan jag 
påbörjar denna vandring i stilhet och kaos.
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Följande texter är faktiska 
 
 

SMS
 

som skickades direkt till de närmaste vännerna 
under sjukhus vistelsen och visade på kändslorna

 när luften för att ta plats inte fanns,
 allt som återstod endast var mellanrummet
mellan svartvita bokstäver som skrev direkt

i ögonblicket och kunde läsas när mottagaren
 
 

hade tid.
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för vad det är: Det hela började fantastiskt bra med min nya 
läkare vid Alvik, som var otroligt bra och skickade direkt en ny remiss till 
akuten. Väl på akuten väntade vi för att sedan möta ännu en bra läkare 
som sa att det inte var frågan om något annat än att jag skulle bli inlagd. 
Men, sen började farsen. Kom upp på Avdelning 1 och blev genast frånta-
gen skor, väska och mobil, samt min livrem - något som gjorde att jag var 
tvungen att hålla upp byxorna med båda händerna. För trots att jag bad 
om något för det, så skulle jag få det EFTER rundvandringen... Där fick 
jag alltså gå omkring och hålla upp byxorna och hälsa på folk med armbå-
gen. Inte något som stärker ens självkänsla precis. Sedan blev jag lämnad 
i mitt rum, som jag delade med en kille. Det visade sig märkligt nog att 
dörren till toaletten var låst (!) till en början. Själva rummet var vitt, utan 
några detaljer eller färger, samt neddragna persienner och inget för att avs-
kilja mellan mig och den andra. Rummet var som en akustik låda. 
Sjuksköterskan som kom tyckte mest att jag bara skulle försöka att ta tag i 
saker... Märkligt, då vi ansåg att det var just det som var mitt problem. 
Sov senare halvdant. 
På morgonen så hade jag ett nytt samtal, och blev sedan inskriven på en 
riktig avdelning. Avdelning 24. Även där var det en liten fars i början - blev 
dumpad i ett rum utan någon information alls... Men nu har jag fått det 
och det känns faktiskt, om inte helt ok, ändå riktigt bra (för vad det är). 
 

12/1 

vilja: Jag börjar märkligt nog redan tappa begreppet om dagarna. 
När kom jag hit, var det igår? Näh, jag sov ju en natt på akuten. I förrgår? 
Näh, jag minns att jag sovit en natt till här. Alltså bör detta vara min tredje 
officiella dag som tokig.  
Märkligt hur kropp och intellekt är så skiljt ifrån varandra. Någonstans får 
jag en förståelse för andra psykiskt sjuka och s.k. mentalt handikappade. 
Kanske det är samma sak med dem, fast deras kropp även gett upp funk-
tionen över mun och tunga? 
Jag sitter i skräddarställning i sängen och bara fortsätter lyssna på alla ljud 
runt omkring. 
Upplever mig som en kameleont som känner av omgivningen för att sen 
smälta in. Hitta reglerna och formerna. Vill kunna ta av mig alla masker, 
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men måste ändå ha tryggheten och kontrollen av vad som funkar - då min 
själ är så sargad, att jag känner att flera av den formen av ”hard love” som 
ges faktiskt kan sänka mig mer... Måste känna av och avgöra var och hur 
mycket skydd jag måste bära för stunden. 
Talar inte med någon, men svarar på tilltal lika hurtigt och personligt som 
alltid. Vill att de skall må bra, och känna sig nöjda efter sin dag. Tror att 
det är jätteviktigt för deras jobb, ork och vilja... 
 

12/1 

iakttagelser: Det faller små mörka stjärnor som exploderar 
likt popcorn mot fönsterrutan och färgar marken vit, men då det inte är 
tillräckligt kallt ute, poppar inte alla korn. Det hela döljs snabbt i en grå 
spegelbild av himmelens brist på kontrast. Själv sitter jag och lyssnar på de 
svaga skuggorna som varsamt rör sig längs väggarna. Lyssnar på ljud och 
låter dem formas till danser i huvudet, som fortfarande är vaket efter alla 
piller. Känner mig som ett utslaget vasstrå som någon tagit hem och satt i 
en vas. Stilla iakttagande, men med en minnesbild av vind, regn och sol-
ljus. Fast alla de nya intrycken av material som jag känner sen tidigare, trä 
och allt annat, bjuder på osedda former och stärker mina intryck. Det är 
idag iakttagelsernas tid. 
 

12/1 

färgskala: Sitter uppkrupen i sängen och känner mig som Mat-
thew Modines rollkaraktär i Alan Parkerfilmen ”Birdy” från 1984. Det året 
var ju ett stort år för många, det vara då framtiden var här. 
År 2000 handlade mest om datafel och liknande. 2012 däremot handlar 
åter om en framtid och en död. Därför känns kopplingen mellan 84 och 
12 så markant. Söker matematiska likheter och kopplingar, utan att vara 
intresserad av siffror.
Nåja. 
Sitter och tittat på vad folk säger är en tom vägg, men jag ser hur väggen 
ändras med ljuset, som varsamma smekningar eller ett lågmält och förtrol-
igt samtal. Tittar ut genom fönstret med dess vinklade persienner och ser 
dimman som döljer livet för mig. En grå mantel som tar bort ljus, mörker 
och alla färgers betydelse. Jag är som i en kokong som väntar på att kläckas. 
Behöver bara värmen ett tag. Sen så jag kan leva i alla fall en dag i full... 
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färgs kala... 
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12/1 

samma sak: Tittar ut igen. Änglars vita fallskärmar fyller luften, 
som ett fyrverkeri skickat från de gråvita molnens baksida. Deras rörelse är 
det enda som vittnar om tiden, då dess belysning ständigt rör sig, medan 
den inre belysningen tryggt, men stilla lyser från samma håll hela tiden. 
Ännu har de inte gjort något med mig, utöver att ge medicin och sagt att 
jag skall ut och röra på mig i korridoren - spelar ingen roll hur mycket mitt 
sinne rör sig, då mycket handlar om yta och likriktighet. Normen är... 
Tar ett djupt andetag och suckar. 
De är bra här, men många av dem använder sig ändå av retoriken att det är 
bara och att man måste. Det vet jag, det vill jag. Men kroppen säger ju lik-
som nej, och tyvärr lyssnar den väldigt dåligt till andra. Men jag försöker. 
Går och hämtar té titt som tätt iallafall... 
Dagen, den bara går för den måste det. Kanske är det därför som min själ 
gör så ont. För om jag står stilla och allt annat rör sig, så måste det ju slå in 
i mig hela tiden. Det är nog därför som jag så ofta känner mig i vägen eller 
felplacerad. 
Undrar om snöflingorna känner samma sak? 
 

13/1 

nattmörkt ute: Mörkret sipprar fortfarande ut genom persi-
ennerna, för att navigera sig vidare ut i natten med hjälp av gatlyktornas 
fyrar. Husens ögonlock blinkar nyvaket med några få vakna ögon... 
Kom att tänka på en sak: Natten har sina gatulampor för att lysa upp, 
vägleda och ge oss referenspunkter i mörkret. Men vad finns på dagen för 
att leda oss? 
I ljuset lyser ju allt lika starkt. Kan det kanske vara en orsak till att vi så 
ofta blir fartblinda, väljer fel vägar, går vilse och stöter på så många hinder i 
vår dagliga vardag under ljuset av en vaken sol? 
Nu är det en ny dag sägs det, man måste hålla en normal dygnsrytm säger 
de, men jag tittat ut och noterar att världen inte är normal. 
Det är fortfarande nattmörkt ute. 
 

13/1 

skuggbarn: Utanför leker de snövita änglabarnen kull och ta fatt, 
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så fort som de nuddar min hud ropar de “pass!” och smälter in i värmen 
från min blottade hud. Vissa gömmer sig i håret och skägget för att sakta 
krypa in, och försiktigt titta ut. 
Jag ler och lyssnar på alla deras fria skratt när de ömsom jagar varandra och 
ömsom dansar fritt. 
De faller inte från skyn utan leker sig ner, för att sen pusta ut och vila över 
marken som fortfarande bär deras kära. Sen suger de åt sig av våra mörka 
skuggor som fastnar i snön, för att ta dem med sig med ner i jorden där de 
färgar dem i vårblommornas färger, samtidigt som de själva gör sig redo att 
smeka våra kinder i ett kommande vårregn. 
Tar några djupa andetag för att bara vara. En efter en kommer de förbi och 
frågar om jag inte har tråkigt, är ensam eller skulle må bra av att sitta med 
de andra... Men som tjuren Ferdinand så trivs jag här under min lampa, 
luktande på skuggorna som försiktigt vakar i tiden. 
Skulle jag gå ut, så kommer min sociala mask på direkt. Är med, aktiv, 
deltar, ser, lyssnar och pratar och är allmänt fantastiskt social. Baksidan är 
att jag faller av total utmattning efteråt. 
Jag är som en sån där blomma som växer bäst lite i skuggan. 
Tror att det är därför som jag har ett så starkt band, inte till ljus eller 
mörker, utan just skuggor. 
Ett skuggbarn. 

13/1

där: Jag har en klocka på väggen. Den lyser i en digital röd ton. Tyvärr 
är siffrorna för små för mina ögon att tyda. Men om någon skulle fråga vad 
klockan var, så skulle jag i alla fall kunna peka på väggen och säga “där”. 
På något sätt så känns det fantastisk. Jag vet inte vad den är, men precis var 
den är. 
Kanske är det därför som jag inte tycker det är jobbigt att vänta, då jag 
nöjer mig med att tiden lutar sig mot min axel. Ansiktslöst, men värmesö-
kande. 
Både mamma och pappa har varit här nu, och jag har permissionsförbud i 
helgen. Så mycket mer vet jag inte om något. 
Men jag vet vart tiden är 
- där.
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för det här: Vid frukosten träffade jag Kalle Anka. Egentligen 
borde det nog varit ett oerhört egendomligt och märkligt möte, men här 
på psyk kändes det inte alls ens förvånande. 
Han var där, i den sista skvätten av apelsinjuice på botten av den plastblå 
koppen. Jag såg honom när jag mitt i en fundering sakta tippade muggen. 
Detta fick hans karaktäristiska varm-orangea näbb att syna min mycket 
normala näsa som nuddade kopp kanten. 
Hade jag bara tagit två russin från frukostbordet i andra änden av rummet 
och lagt i min juice, så hade han sett mig också, men nu var han blind. Så 
jag viskade bara lite tyst, för att inte skrämma honom: “Godmorgon”. 
Strax därefter ångrade jag mig, då jag efter duschen hade sönder resåren i 
mina mjukisbyxor. 
Inser att jag måste äta en hel del eller springa väldigt fort i korridoren för 
att inte avslöja mitt hemliga liv som näcken, även om det känns som de 
knappast skulle höja på ögonbrynen för det här. 

14/1

galenskap: Jag vill inte att 
någon skall tro att jag är knäpp bara 
för att jag… öh, sitter på psyk... Så 
jag vill förklara om popcornen som 
föll. Jag såg det som en metafor för 
regndropparna som lämnade molnen 
och sen slog ut till de stora fluffiga 
snöflingorna som yrde omkring... 
Och ang. Herr Anka, så får jag vänta 
till morgon juicen i morgon och ta 
en bild för att visa. 
Så jag är inte knäpp ännu, inte heller 
neddrogad, utan jag ser bara saker 
med ett öppet, lekfullt och öppet 
sinne ... Fast det kanske är just det 
som är galenskap? ;) 
- Ser du honom?
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14/1

vita väggen: Första veckan har nog bara varit för att varva ner 
mig. Nästa vecka skall jag i alla fall ha någon form av arbetsterapi. Denna 
helg får jag inte ens permis. Vi får se vad de säger nästa vecka. Denna vecka 
har jag suttit i sängen och stirrat in i levande skuggor på den vita 
väggen... 

14/1

är i alla fall det: Jag tänker mycket på buddismen och 
Zen-tankarna. Återfaller till ord jag läst av Lin YuTang om hur krigsher-
rarna lugnt satte sig ner och tog en kopp té innan de gick till strid. Många 
gånger uteblev striden för att man fick ett lugn och en distans till situ-
ationen. 
Lite är det så när jag äter här. Jag tar verkligen min tid på mig. Kastar inte 
i mig det sista av måltidsdrycken, eller reser mig hastigt efter det att jag är 
klar. Jag låter drycken sakta snurra i botten på glasen och blicken får vila... 
Jag sitter till det att jag är klar och inväntar ett tillfälle att resa mig. 
Det handlar om någon form av harmoni och vördnad för tiden. All tid jag 
har nu är ju en gåva. 
Mitt liv skulle tagit slut i måndags, men ändå så sitter jag här. Studerar hur 
skuggorna låter döda ting ändra form och undrar sakta om jag är en form 
eller en skugga. 
I vilket fall ändras jag lite som en stilla bäck hela tiden. Den ser så lugn och 
stilla ut, men botten är i ständig rörelse. Sandkorn för sandkorn. 
Större än så är jag inte just nu. Men jag är i iallafall det... 

15/1

64 till antalet: Jag läser mig sakta igenom Maria Wines bok 
‘Man har skjutit ett lejon’, stycke för stycke och bara njuter av de bilder 
som målas med ordens våta pensel. 
Jag har inte bäddat upp sängen här ännu, utan ligger ovanpå med bara en 
filt över mina kläder. Vet inte om det är för att kroppen vill fly om natten 
eller för att den känner den där tryggheten som uppstår när man slocknar 
på någons soffa med kläderna på. Det där momentet av trygghet och liv. 
Tittar på när solen sakta öppnar sina ögonlock och hur ljuset från dess öga 
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andas



xxiii

andas
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stillsamt, smeker väggen, allt som medan det sipprar strålar genom dess 
blinkande ögonfransar.  
Om och om igen försökte jag räkna dess antal, men tappade ständigt bort 
mig bland de av himmelhavets urvattnade brandgula stavar som smög fram 
längs väggen likt trevande blindkäppar, eller som när en blivande partners 
arm försiktigt smyger längs ryggstödet bakom väldoftande hår i en mörk 
biosalong. 
Det hela slutade med att jag gick fram till den ensamma väggen och 
räknade dem en och en, genom att försiktigt ta dem i hand. För ett ögon-
blick blev jag orolig över vad någon skulle säga, tycka och tro om mig, om 
de kom in just då. Jag skulle med största sannorlikhet klassas som tokig, 
men sen insåg jag vart jag var och att det därmed skulle anses helt normalt. 
Märkligt hur det kan vara. Så efter att jag insett det så presenterade jag mig 
istället för var och en av strålarna och frågade om deras resa varit bra. 
De var 64 till antalet. 

15/1

märkeskoll: Det är ändå lite märkligt. 
Jag hade just ett samtal med en sjuksyster och lösningarna verkar fortfar-
ande vara desamma, man måste ta eget initiativ och ansvar, det är bara att 
göra än det ena och än det andra. 
Förklarar man att man haft problem med det i 20-40 år, så svarar de med 
att man bara måste tänka nu och helt enkelt - åter igen - bara ändra på det, 
samt - ännu en gång - bara göra något åt det. 
Frågan som jag kan ställa mig då, är om allt är så ”bara” och att ansvaret 
ligger hos mig på I princip alla plan... Varför får jag då Cymbalta, Oxas-
cand, Theralen och Nitrazepam? Det känns inte så ”bara”, eller något jag 
kan kontrollera själv... 
Sen kan man också fråga sig varför jag är inlåst här och varför det finns 
vårdare, om allt nu är så ”bara” och upp till mig själv. Blir det inte bara 
kontraproduktivt att droga ner mig - minska min förmåga med andra ord - 
ta hand om mig samt begränsa min rörelseförmåga? 
Plötsligt känner jag att jag får ångest och prestationskrav, samt en rädsla 
över att inte vara en tillräckligt bra patient. 
Det är ändå lite märkligt. 
Över lunchen satt jag och åt och drack i ett lugnt tempo och kände 
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hur buddisten i mig trädde fram, hur den Zen-lugna tillvaron gav mig 
utrymme och tid. Men sen slog det mig, att det kanske inte alls är så - jag 
kanske bara är så neddrogad att allt automatiskt går i slowmotion. 
Det för tankarna till huruvida de gamla munkarna som tuggade på rötter 
och använde sig av rökelser, också egentligen inte alls var så fromma, utan 
bara neddrogade... 
Det är också lite märkligt. 

15/1

sköttes: Solstrålarna blev sakta med tidens dragningskraft till långa 
blekvita armar, som sakta försvann i ett myller av ljus. Ett ljus som med 
tiden vände sig från att söka sig inåt, till att blicka utåt mot stjärnorna. 
Att vara tokig är lätt och kanske en självklarhet då man sitter inne på psyk. 
Tvättade bl a mina mysbyxor idag, vilket gjorde att jag fick sätta på mig 
mina jeans för att inte skrämma folk. Problemet är bara att man fråntagit 
mig min livrem och utan det, faller byxorna ner som torra och trötta 
höstlöv i en stormby. Så jag var tvungen att hålla upp dem med minst en 
hand. 
Jag hade visserligen kunnat knipa ihop benen och gått på ett sätt som hade 
speglat Charlie Chaplins vaggande i färg, men jag valde att hålla upp dem 
med ena handen på sidan. Det kändes bättre tills jag insåg att jag var på 
väg till matsalen för att hämta dryck och mat. 
Det måste sett helt vansinnigt ut när jag balanserade byxor, tallrik och glas. 
Så jag hade verkligen tur att jag var just här nu, här där det vansinniga och 
tokiga är normalt. 
Nu undrar jag bara istället om de anser mig som udda och knäpp när 
byxorna sitter uppe av sig själv, om det är så att det knäppa är normalt här 
- så borde ju det som är normalt ute, anses som knäppt här... 
Tror jag får låtsas tappa byxorna som sitter uppe, så kanske jag kan smälta 
in mellan skötare och de som sköts. 

15/1

varningssignal: Rummen är lite lustiga. De är helt utan ut-
tryck eller detaljer för intryck. Endast ljuset visar att väggarna ens finns där. 
Allt är vitt eller i ljusaste och den mest urvattnade blå nyansen. 



xxvi



xxvii

Tydligen är det för att man skall vara fri från in- och uttryck. Men finns 
det något mer lockande och krävande än ett blankt papper? 
Fast det lustigaste är att smörgåsunderläggen och té/kaffe/vatten kropparna 
är i IKEAs mest skrikande plastfärger. Knallorange och chockrosa, jämte 
illgrönt och blåaste blått. 
Funderar om jag inte en kväll skall smyga ut och hämta en famn muggar, 
för att bygga ett spännande torn av dem i fönstret till mitt rum. Då kan 
jag vakna genom att lyssna på toner från livets hela skala - istället för en 
skrämd entonig varningssignal... 

16/1

mycket just nu: Vaknar med ångest. 
Idag har de bestämt att jag skall börja göra saker varje dag på avdelningen. 
Det är allt ifrån någon form av arbetsträning med lera, garn och måleri, 
till träning som spänner sin bröstkorg över avslappningsövningar, till ren 
styrketräning. 
Hela magen vänder sig och jag känner hur ångesten river sönder mina inre 
väggar av rispapper. Jag saknar motionskläder och ångesten över min kropp 
har aldrig riktigt flyttat ut. 
Den har stundtals endast hyrt ut sin möblerade paradvåning i andra hand, 
men ångesten har alltid stått för kontraktet och nu har den dessutom så 
smått börjat flytta hem igen. 
Jag som så sällan ältar ord, men nu gör jag det. Orden går som i en köttk-
varn där rivjärnen sitter på utsidan och sliter loss del för del av mig. Orden 
om att vården bygger på att jag är delaktig och att jag måste försöka. Men 
den rädslan som denna ångest nu ger, speglar sig på ett annat värre sätt. 
Vågar jag gå emot min ångest med träningen, så känner jag att jag också 
kommer att lära mig att gå emot min ångest och rädsla, för att i ett snabbt 
ögonblick svänga min kropp över ett broräcke. 
Någonstans tror jag inte att det är just den rädslan och ångesten som jag 
skall försöka bryta här och nu. 
Det är lite samma sak som när de tycker att jag skall komma ut till sällska-
psrummet och leka med alla de andra patienterna, och jag svarar att jag 
trivs bra här, där jag kan sitta och lukta på tidens ljus och de accepterar det 
till slut, trots att de är sjuksköterskor. 
Jag har inga problem med att umgås med andra, men det blir hela tiden så 
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att jag ser till dem och tar hand om dem. Under de korta stunder som jag 
ändå varit där, har jag blivit den man går till med data- och musikproblem/
frågor. Samtidigt som jag själv lyssnar med ett halvt öra på alla samtal, för 
att se om det finns något som jag kan hjälpa någon med. 
De talar även om att jag måste ut ur rummet och jag vet att om jag bara 
skulle sätta mig på en stol i korridoren, så skulle de vara nöjda. De är så 
låsta vid det ensamma rummets mörker, fast det är just där som jag ser 
ljuset leva... 
Men just nu oroar jag mig inte så mycket över att ta hand om andra, utan 
jag kämpar med att mota bort den där bron, som åter verkligen skrämmer 
mig med sin självklarhet. 
Läser i tidningar till frukost om att det var starkölsförbud mellan 1917-
1955 och man endast kunde köpa porter via recept på Apoteket, hur det 
nu finns en vit Whiskey som skall vara makalöst god vid namn Death’s 
Door samt hur matte-geniet Jeff Hammerbacher, vid Facebook sa när han 
såg sig omkring i Silicon Valley, “De främsta hjärnorna i min generation 
lägger all sin kraft på hur man får folk att klicka på annonser. Det suger.” 
På något sätt känns det sista väldigt sammanfattande för mycket just nu. 
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de som andas: Någonstans känner jag mig som en snökristall, 
som skall pressas ihop till en kompakt is-hård snöboll i ett krig mellan 
himmel och helvete, där livet egentligen är marken där emellan - där jag 
skulle gnistra i ett snövitt täcke... 
Allt handlar om att synas. “Jag har inte sett dig idag”, återkommer hela 
tiden. “Har du varit ute med de andra något?”. Allt handlar om andra och 
att synas. 
Inte konstigt att jag mår dåligt. Jag är ju inte som alla andra och har inget 
behov av att synas av många. Jag ser mig själv. 
Det är det jag behöver hjälp med. Inte att synas för andra eller vara med 
andra. 
Det klarar jag bättre än många andra, som anses helt friska. 
Mötte läkaren idag. Hon var en aktiv lyssnare och hela hennes kropp del-
tog i upprättandet av signaler. Det kändes mycket bra. Hon fick dessutom 
läsa mitt senaste mms. Hon drog på mungiporna vid ett tillfälle. Tror det 
var när hon kände igen Ferdinand. 
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Hon lyckades också peka på ett av mina ständiga problem, men som jag 
inte ens tror att jag var i närheten av att beröra. Nämligen det med att 
komma igång, startsträckan. Jag har många idéer och är inte rädd för att 
jobba, men den korta lilla stubinen där emellan finns inte. 
Tror att det kan vara därför mina självmordstankar är så farliga. De kan gå 
från tanke till fullfjädrad handling, utan startstrecka, utan varningssignaler 
eller tydliga rop på hjälp. 
Lite paradoxalt, så kan jag aldrig göra något mot någon annan och mina 
självmordsplaner innebär hela tiden tankar på att det inte skall vara för 
otäckt att hitta mig, inte för slafsigt att ta reda på efteråt och rent allmänt 
bara lämna dödens ärr efter sig, det som läker men alltid bärs vidare av 
kärlek även när livet går vidare bland de som andas... 
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min gordiska knut: De säger till att jag måste säga till när 
jag mår dåligt. 
Kom och tänka på när jag gjorde min GBP-operation och gick på toal-
etten. När jag skulle resa mig, så var det som om någon låst fast mig. Fanns 
ingen kraft i benen alls... När jag tittade ner i toaletten var den full av 
mörkrött blod. Det tog över en halvtimme innan jag tryckte på larmknap-
pen, för jag bävade mig så för att vara till besvär och ta tid från någon som 
mådde sämre. 
Det visade sig att något kärl eller något sådant brustit, men det läkte sig 
under några dagar senare av själv utan operation. 
Men jag bad knappt om hjälp för det. Trots den uppenbara blodförlusten.
Kanske är det så att jag alltid gjort mig så transparant för att smälta in i alla 
sammanhang och har alla dess själsliga kostymer för att ändå synas, men i 
grund och botten är det enda jag vill och behöver, är att någon ser mig. 
Så trivialt, så enkelt och så självklart att det mycket väl kunde vara lösnin-
gen på min Gordiska knut... 
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barnet som aldrig fanns: “Kan han ha gått förlorad 
för alltid? sade jag till mamma. För alltid finns inte, sade hon. Inte i alma-
nackan, inte heller på väggklockan. Till sist kommer alla människor till 
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rätta. Ingenting är för alltid.” 
Orden är Maria Wines, och på något plan tror jag att jag skall införliva 
dem bland de ord som jag sedan tidigare tagit till mig av Lin YuTang. 
Maria skriver verkligen mitt språk och målar med min syn, eller så som jag 
önskar och drömmer att jag kunde. Vad sägs om detta stycke: “I stan faller 
regnet annorlunda än på landet. Stenarna kan inte dricka, de låter bara 
regnet rinna likgiltigt över sina hårda kinder ner i rännstenen, men på lan-
det dricker jorden regnet med törstiga munnar. Dagarna i stan är mycket 
kortare än dagarna på landet. Stadens klockor hugger dagen i småbitar, 
men på landet är dagen lika lång som bryggan mellan soluppgången och 
solnedgången, där vaknar blommorna med daggstjärnor i sina munnar, 
men i stan växer blommorna sneda i fönstrens fängelser och på kvällen 
gråter de efter stjärnorna...”. Så underbart fantastiskt! 
Jag skulle vilja beskriva den vita väggen framför mig på samma sätt. Så som 
jag ser den och så som alla andra uppfattar den. 
Saknar min kamera något oerhört. Känns inte som jag kan se mig själv 
längre. Har inte någon orsak till att koppla ihop ögon, känslor, smak och 
hörsel till något. Allt vänder ryggen till varandra och agerar som en pri-
vat sjukvårdsenhet. Alla ser bara till sitt. Inte till helheten. Det är inte vår 
avdelning. Vi kan bara ta ansvar för det som är, här- inte, där.
Det som min kamera gjorde. Den lockade fram ångesten ur mörka hål 
och fick den att blekna i ljuset. Den fick mig att gå ut och se, känna och 
uppleva. Den gav mig lugn och trygghet samt en självkänsla som jag aldrig 
hittat någon annanstans. 
Nu ligger kameran ensam hemma. Död och obrukbar. Den skulle lika 
gärna kunna vara en cementblandare eller en jetmotor. Jag har precis lika 
lite utbytte av något av det. Ett av mina sinnen har dött och stora delar av 
min själ hänger förlamad. 
Bilden har alltid varit mitt hjärta, i språk som i handling, och nu är det 
som ett av mina barn dött, där jag måste leva vidare för de som överlevde... 
Men man tröstar mig med att det finns annat kul att göra och man skall 
inte hänga upp sig så mycket på en sak. 
Undrar om alla änglabarn föräldrar fått höra samma sak? 
Tänker på Ingela Norlins bok ‘Den maniska krokodilen’, och det korta 
berättelsen om barnet som aldrig fanns... 
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» Mitt Barn © Ingela Norlin 
(Bonniers/Prosa 1985)
“Lukten av dina kläder som du har på dig, och så mina där bredvid, 
och en grön genomskinlig klump med fingrar och ben. Tänkte jag 
skulle visa den för dig men jag visste inte om jag vågade.
Den luktade inte barn, faktiskt ingenting, kanske lite av mig.
Jag kunde ana ett huvud, små ögon men ingen mun.
Det där lilla huvudet rörde sig hit och dit, vickade på kroppen.
Det fanns ingen hals.
Jag tänkte jag skulle visa klumpen för dig, men jag visste inte vad du 
skulle säga. Att jag blivit med barn, tänk om du inte ville ha det.
Klumpen verkade trivas bland smutskläderna. Jag gav den lite vatten 
och lite mosad banan. Jag hittade ingen mun, så jag smorde in den 
gröna genomskinliga kroppen med vattnet.
Klumpen blev större och större, men inte mer mänsklig. Den fortsatte 
ha ett litet huvud utan hals och små armar och små ben.
Jag tänkte att jag skulle tala om för dig att du hade ett barn men nu 
kändes det försent. Barnet var fyra månader.
Det krälade omkring bland kläderna och gnydde lite.
Jag tog ut det i solen men det skulle jag inte gjort.
Den gröna genomskinliga kroppen lyste plötsligt av små ådror och jag 
såg för första gången hjärtat. Det slog hårt.
Vårt barn klarade inte värmen, hur skulle jag veta det.
Jag talade aldig om för dig att vi haft barn. Det kändes onödigt nu när 
vi inte har det längre.”
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att se allt där: Tidens tårar knackar uppgivet på fönstret och 
man har tagit bort livets färg samt dagens skimrande ljus. 
Lyssnar man noga kan man höra andetagen från rum som väntar likt 
blivande föräldrar, för att få hålla om någon. 
Man kan höra mycket om någon lyssnar, nästan mer än man ser... Men 
ändå ser nästan ingen något, utan alla klagar på tristessen, inget som 
händer och hur allt går i samma spår. 
Alla dom vill ändå leva. Jag ser nya saker hela tiden, hur ljus faller och hur 
nyanser skiftar, men ändå vill jag stundtals verkligen dö. 
Är jag mätt på livet? Har jag fått ta del av ett mentalt godisbord och förätit 
mig, eller är det nyfikenhet av att sett allt här, som drar mig till att se allt 
där? 
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galning 101: Läser i tidningen om hur Stockholms stads fiske-
konsulent Sverker Lovén vill att man skall skjuta fler sälar i vår skärgård. 
Det är det enda sättet att rädda fiskbeståndet säger han. Man kanske skulle 
passa på att skjuta några fiskare också i så fall kan jag tycka... 
Allt för ofta ser vi inte oss själva, trots att verkligen alla talar om att man 
skall ta plats och våga tänka på sig själv. Jag kan stilla fundera på vilka 
framsteg och vilka viktiga stunder i vår historia som just bygger på att 
någon tänkt på sig själv och lyft fram sig själv. 



xxxiii

Själv kommer jag bara på viktiga saker där folk tänk på andra och lyft fram 
andra. Men det var lite som i ett formulär som jag fick fylla i här. Under 
mina tillgångar fyllde jag i ”empati” och efter att hon läst den, sa hon snällt 
att det skulle jag nog minska på. 
Hon kommenterade också att jag endast skrivit upp fotografering på vad 
som gjorde att jag mådde bra och vad som fanns för lite av (nu när kam-
eran är trasig). Någonstans inser jag att folk bara tror att det handlar om 
att ta en bild på olika saker. 
Men för mig spänner den från att se känslor, upptäcka nya saker, vara ute 
att röra mig, studera mig själv, interagera med andra, kunna slappna av, får 
mig att må bra, göra ett hantverk, utmana kreativiteten, en vilja att synas 
och höra vad andra ser. Den är allt som motion, jobba med lera, umgås 
med människor är tillsammans, och än mer. 
Men någonstans är det viktigt att jag följer en formel markerad 101. Man 
måste ut och gå bara, för att röra på sig. Men med min kamera går jag 
gladeligen, som jag gjort ett par gånger, från Abrahamsberg till Globen. 
Man måste vara ute med de andra, bara för att vara med människor. Men 
samtidigt har jag arrangerat TV-bevakade musikgalor, där även utländsk 
press varit på plats och jag i centrum. Gjort tvprogram, radioprogram och 
stått på scen både i TV och på Hultsfred. 
Mina problem ligger inte inom mallen för galning 101. 
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olika valutor: Tittade genom ett av alla de papper som jag fått, 
t ex ‘Tillägg till Krisplan’ och hittar under rubriken ‘Vad kan hjälpa dig när 
du mår dåligt’ en punkt som lyder: “Dricka en kopp örtte”. Det finns té på 
avdelningen, men alla sorter är svarta. Inget rött, grönt eller vitt. Endast ett 
enkelt Earl Grey och en vanlig Black Currant. 
Som tur är, tog jag med mig lite té hemifrån. Ett vanligt Rooibos, en spän-
nande Minty Liquorice, hederliga Lapsang Souchong, ett grönt Apelsin té 
och slutligen det té som barnen gav till mig på farsdag. Ett grönt té med 
solrosblommor, aprikos och grädde. Den heter LIVSLUST. 
Namnet får mig att tänka på en fråga som jag fick idag. Inte den vanliga 
om huruvida jag inte ville leva för barnen, utan man vände på den och 
gav den ett ljus som jag inte noterar. Man är ju villiga att offra allt för sina 
barn, så frågan löd: Är du villig att offra din dödslängtan för dina barn? 
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Oerhört tänkvärt. 
Det är just detta med Livslust som jag måste försöka möta igen. Just nu sit-
ter jag inte ständigt i sällskap med döden, men det är inte heller något som 
jag tyvärr fruktar eller känner mig främmande för, de gånger som den slår 
sig ner av olika anledningar. 
Döden är fortfarande en närvarande följeslagare, fast vi pratar inte så my-
cket med varandra längre. Men även tysta vänner påverkar och håller sig så 
tätt intill varandra, att de när som helst kan rycka i ens ärm och peka på en 
annan riktning än den man borde gå. 
Över frukosten hade jag frågat mig själv: “Vill jag dö idag?”. Svaret kom 
oväntat tydligt och snabbt med sitt torra och korthuggna: “Nej.” 
Nöjd över det, tar jag lite av den livsbrinnande och stjärngula juicen. Men 
innan lugnet hunnit sträcka ut sina trötta leder, så har jag vänt på frågan: 
“Vill jag leva idag?”. Svaret tar avstånd till den aristokratiska torrheten och 
det buddistiska lugnet och istället blir det ett känslokladdigt och osäkert: 
“Öh, nja, Erhm, vet inte... Typ...”. 
Får nöja mig med insikten om tryggheten i att kroppen inte ser liv och död 
som två sidor av samma mynt, utan att det är två helt olika valutor.
Katching! 
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som ett liv: Fråga: Om man inte får köra bil, inte äta och dricka 
vad som helst, inte får röra sig fritt. Har man då blivit friskare eller sjukare 
sedan man fått vård? 
En vän berättade om strössel. Hur man skulle strössla sitt liv, ge de där 
vardagliga sakerna, de tunga sakerna och även alla glädjeämnen lite strös-
sel. Inte för mycket och inte för lite, men ändå ständigt ge livet sitt strössel 
i olika former. Det känns så oerhört rätt och påminner mig om det helt 
fantastiska barnfilmen ‘Den magiska leksaksaffären’, med bl.a. Natalie 
Portman och självaste Dustin Hoffman som den fantastiska Mr. Magorium 
- med alla sina underbara små tankar och syner på livet. 
Min far berättade även om den franske fotografen Brassai, som hade sagt: 
“Om jag går ute I naturen ser jag olika saker om jag går utan kamera el-
ler om jag har en kamera med. Med en viss kamera ser jag blommor och 
småfåglar. Har jag en annan kamera med mig ser jag stora djur och lands-
vyer.”. Ett fotografi är så mycket mer än en kamera, ett tryck och en bild. 
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Precis som ett liv. 

Detta skrev jag efter att jag sett filmen “Den Magiska Leksaksaffären” i 
November 2008. Jag hittade textöversättningen till filmen på nätet, så jag 
kunde lätt ta ut delar av dialogen som jag tyckte var så fantastisk - nu är 
kanske inte översättningen den bästa - men detta ger i allafall en vink om 
vad jag såg och hörde. Jag har även lagt till några av mina egna känslor och 
noteringar kring de olika text passagerna.
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Kronologiska citalt och anteckningar från filmen.
 
-:-
Men Herr Makapärs saga var på väg mot sina sista kapitel.
Det är okej. Alla sagor, även de vi gillar, måste sluta.
Och när de gör det. Är det bara en chans för en annan saga att börja.
Min notering: En rofylld tanke som handlar om saker som inte tar slut, 
utan om nya som börjar...
-:-
När hon var liten, trodde alla att hon var ett musikaliskt geni.
En duktig pianist. Och hon trodde på dem.
Men nu när hon är vuxen, är hon inte lika säker längre.
Jag vet inte varför vuxna inte tror på samma saker som de gjorde när de 
var små.
Ska de inte vara smartare?
Min notering: Ett så talande stycka om hur vuxenvärdens värderingar 
stänger ute, istället för att släpper in - och river istället för att bygga 
upp. Med kunskapen om valmöjligheterna så slutar vi välja och låter 
andra välja åt oss utifrån våra egna förutfattade meningar (som vi aldrig 
fattat, men gömmer oss bakom, i tror om att vi förut fattade vad de 
betydde)
-:-
- Min hatt har fastnat. (högt uppe)
- Det ser ut som att du behöver en stege.
- Jag behöver bara hoppa högre.
- Eric, det är minst två meter högt.
- Två meter?
- Minst.
- Tycker du att jag ska ta fart först?
Min notering: Så underbart bara. Att inte se problem, utan att våga tro 
på sig själv och alltid veta att det finns möjligheter vid varje problems 
fot.
-:-
- Fick du några kompisar på lägret?
- Ja, Jeff.
- Är Jeff verklig?
- Ja. Visst.
- Är han ett djur?
- Han var en ekorre.
Min notering: En fantastisk bild, som i ett första skede kan tyckas sor-
glig, men i nästa så inser man vad vänner och kompisar är och att det 
spelar ingen roll om man ens pratar samma språk, har samma åsikter 
eller något sånt. Vänskap är mer än vad folk säger att det är.
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- Den här, min älskade, är till dig.
- Vad är det?
- Det är en kub.
- Det ser ut som ett stort block av trä.
- Det är ett stort block av trä. Men nu är den din.
- Jag tänkte igår att jag inte hade tillräckligt med stora block av trä.
- Osannolika äventyr behöver osannolika redskap.
- Ska vi på äventyr?
- Vi är redan i ett.
Min notering: Ouch! Mitt i prick. Vad ser du, och vad är det som du 
upplever att du ser samt vad är det? Tre frågor som aldrig annars får sina 
svar i samhället. Svaren folk tror sig ge är oftast endast inlärda skydd 
mot att säga vad man verkligen ser. Man har lärt sig att säga vad andra 
förväntar sig att det skall vara. Ett påhitt. Ändå skrattar folk när du hit-
tar på att det är något annat. Hur konstigt är inte det? Egentligen.
-:-
- Här är det. Jag har inte slängt nåt.
- Jag kan se det. Är allt det här kvitton?
- Det mesta. Vissa är viktiga dokument, det andra är klotter som jag har 
sparat. Jag kan inte se skillnaden.
Min notering: Hehe, säger kanske mer om min syn på sakers värde än 
om något samhällsrelaterat ;)
-:-
- Jag ska lämna.
- Affären?
- Världen. Ser du de här skorna? Jag hittade dessa i en liten affär i Toscana. 
Jag blev så förälskad i dem att jag köpte så många så att de skulle räcka 
hela mitt liv. De här är mitt sista par.
Min notering: Också bara en så vacker bild av tillfredställelse och men-
tal trygghet. Kan känna igen mig i dessa rader på så många plan idag. 
Tillfredställelse i livet.
-:-
- Enligt din personallista, har du haft många påhittade personer på böck-
erna.
- Vem då?
- Kungen av planeten Yaweh.
- Han är inte påhittad. Han är inte riktigt kung och planeten existerar 
inte, men han är inte påhittad.
- Det är det som är grejen. Om det inte finns en planet...
- Du kan inte hindra folk från att ha aspirationer.
Min notering: Så många säger att saker är på ett sätt, att det är rätt 
eller fel, i ett försök att hindra andra från att leva sitt eget liv. Man vill 
anpassa sig, man vill så gärna vara den bilden som andra har av en - att 
man glömmer att måla sin egen. Jag vet många som kastar upp färg på 
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sin livsduk och skriker ut: Detta är jag, ta mig som den jag är - jag är 
stolt, stark, unik. Men på tavlan syns bara uppkastad färg, utan känslan 
- för den håller de gömd inne i sin själ och vågar inte kännas vid. De 
tar i, tar plats - bara för att deras mur skall bli stark, och att det skall bli 
långt för andra att komma in till deras inre. Detta är dödsleken
-:-
- Jag visste det, så fort jag såg den kostymen.
- Visste vad?
- Du är en “bara” kille.
- Vad är en “bara” kille?
- En kille som ser ut som dig med samma hår, samma kostym och samma 
skor, går runt.....och han tror att det bara är en affär eller en bänk. Det är 
bara ett träd. Det är bara vad det är, inget annat.
- Men detta...är bara en affär.
Min notering: Att lyssna och att se, är att släppa det man tror och vet. 
Så enkelt är det. Inget annat.
-:-
- Vad gjorde du?
- Jag byggde en skulptur. Jag fick 25 tusen poäng i paddelball. Jag kom på 
hur man vinner på solitaire varje gång utan att fuska.
- Det är saker som du gör själv.
- Det fanns människor...omkring mig.
Min notering: Den oroliga mamman som känner att sin son är ensam, 
medan han själv gjorde det han ville. Utan att känna sig ensam. Att 
hitta sorg där man istället borde se glädjen... Det är svårt, men det är 
ett mål. Ett mål som är självklart för barn, men otänkbart för de flesta 
vuxna.
-:-
- Ta reda på mitt arv till Mahoney.
- Ditt arv?
- Menar du att Mahoney får affären?
- Vad menar du med “ditt arv?”
- Du står i hans testamente.
- Varför finns det ett testamente? Varför vet du att det finns ett testamente?
- Jag har berättat för dig. Jag lämnar er.
- Jag trodde du menade pensionering... semester. Vad pratar du om?
- Jag tror han menar att han ska till himlen.
- Himlen, Elisium, Shangrila. Jag återuppföds kanske som en humla.
- Dör du?
- Glödlampor dör, jag avgår.
- Är du sjuk?
- Nej.
- När hade du tänkt dig att avgå?
- Omkring halv fem.
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Min notering: Glödlampor dör - jag avgår - när avgår du? Tre korta 
rader, som säger mer än de flesta böcker. Vad vill man med livet, det 
man gjort och hur ser man på sig själv samt det som folk kallar döden...
-:-
- Varför ljuger du?
- För att jag måste. Du måste leva.
- Älskling......det har jag.
Min notering: Folk tar till lögner så ofta för att försköna något, utan att 
egentligen inse att det är minst lika vackert som det redan är.
-:-
- Varför ska du lämna oss?
- Det är min tur.
- Är det allt?
- Vad kan det annars vara?
- Vad ska vi göra utan dig?
- Driva affären.
- Jag vet inte hur.
- Det är därför jag gav dig kuben.
- Men den gör ju inget.
- Vad händer när du är klar med den?
- Jag vet inte vad jag ska ha den till.
- Det är ett block av trä.
- Kan du inte komma på nåt?
- Jag kan säkert komma på en miljon saker som man kan göra med den.
- Det finns en miljon saker man kan göra med ett block av trä. Men vad 
skulle tror du skulle hända om någon......trodde på den.
- Jag förstår inte.
Min notering: Att förstå saker handlar oftast om att våga att INTE 
förstå. Att våga släppa tanken på hur något är och har varit. Att våga tro 
på det man inte hört någon säga....
-:-
Nu väntar vi.
- Nej, vi andas, pulserar och genererar. Våra hjärtan slår, våra sinnen ska-
par och vår själ andas. Väl använda 37 sekunder är en livstid.
Min notering Stunden. Hur viktig de små stunderna är, bara man vågar 
andas....
-:-
- Åk inte. Jag är inte redo. Jag är inte redo för detta.
- När Kung Lear dör i femte akten, vet du vad Shakespeare skrev då? Han 
skrev, “han dör”. Det är allt, inget mer. Ingen försköning, ingen metafor, 
inga smarta sista ord. Det vi kommer ihåg från den mest inspirerande 
dramalitteraturen är att......han dör. Det är genialiskt av Shakespeare att 
komma på att han dör. Varje gång jag läser de orden, känner jag mig över-
lycklig. Jag vet att det är naturligt att vara ledsen, men inte av orden han 
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dör, utan från livet som vi såg före orden. Jag har levt längre än alla mina 
föregångare. Jag ber dig inte att vara glad över att jag måste åka. Jag ber 
dig bara att vända på bladet. Fortsätter läsa... och låter nästa saga börja. 
Skulle någon fråga vad som hände mig, då berättar du om all den glädjen 
och slutar med ett enkelt och måttligt, “han dog.”
- Jag älskar dig.
- Jag älskar dig också. Ditt liv är ett tomt ark. Rita nått. Hejdå, min 
älskade.
Min notering: Mer behövs inte sägas. Allt annat ligger i känslan och 
minnet. Han dog.
-:-
- Det är du. Du är ett block av trä.
- Är jag ett block av trä?
- Ja, Mahoney, det är du. Vad du behöver tro på är inte kuben, affären eller 
mig. Vad du behöver tro på är dig själv.
Det är så Molly Mahoneys saga började.
Min notering: Precis det är det vad livet handlar om, enligt mig. Att 
våga tro på sig själv utifrån det som andra inte definierat åt en. Inte att 
tro att man är allt det folk säger, eller förväntar sig, eller ens det man 
tror sig vilja vara. Utan att tro på sig själv. Jag tror inte att jag träffat 
någon som gör det på riktigt... Men så längre som tron får finnas kvar, 
så finns också möjligheten.

17/1

visar upp: Pratade med en sjuksyster om intryck. Tänk hur ofta 
vi missar just intryck för vi tror att det är uttryck? 
Hon menade först att jag behövde komma ut för att få intryck, men jag 
menade på att jag skulle kunna sitta i detta rum i tre månader och ändå få 
nya intryck av det. Jag behöver inga pariserhjul, det räcker med skuggorna 
på en vägg, eller en tanke på stolen som står i mitt rum. Om jag inte visste 
vad det var, vad skulle det då kunna vara? Eller bara att se formen som 
uppstår mellan säng och sängbord. DET är intryck för mig. Allt annat är 
andras uttryck.  
Barnen var här idag och det kändes bra att visa den svenska verkligheten, 
som kontrast till alla amerikanska sjukhus scener... Men de var nog lite 
skärrade i början. De gick upp till fjärde våningen och alla våningar hade 
glasdörrar, men när de kom till fjärde våning där jag ligger, så möttes de av 
en stor ogenomtränglig ståldörr...! 
Efter ett något osäkert sms kom vi fram till att de endast läst halva väg-
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beskrivningen och gått in i fel hus i sjukhus området. :D 
Väl här kändes det bra att visa dem att det inte fanns madrasserade rum, 
tvångströjor eller annat som alla de amerikanska filmerna visar upp. 

18/1

knytkalas: Känns lite awkward just nu... Träffade in ny intagen 
kille som jag  kände igen, och när jag frågade lite försynt om vi inte kände 
varandra sen tidigare, så svarade han “nä, jag tror inte det”, och presen-
terade sig med sitt förnamn, men jag frågade ändå om han inte gått i den 
skolan och då gick det upp för även honom att vi faktiskt var klasskam-
rater. Hälsningen blev inte “vad kul att träffas” utan istället blev det, den 
lite mer ansträngda varianten “vad trist att ses (här)”.  
Men det var ändå lite kul att kunna knyta ihop ungdomen lite....  

18/1

färgade tankar: “Hur många repstegar har jag inte sprungit? 
Men de var aldrig tillräckligt långa. Hur många hjälpsamma händer har 
inte spunnit repstegar åt mig? Men de sänkte dem aldrig tillräckligt djupt.”
Orden står i den sista mängen av ord i Maria Wines bok ‘Man har skjutit 
ett lejon’, och jag kan verkligen känna doften av deras närhet till mig. 
Hade inte tänkt på det tidigare, men när jag med nyvakna ögon blickade 
ut genom fönstret på fjärde våningen och såg ut över den del av staden som 
vaknade upp inom mitt fönsters ramar, så insåg jag i min utblick att det 
var Sverige som vaknade framför mig. 
I sitt nattblå täcke - som vågade visa sin ljusare nyans för att locka solen till 
upptäckter här utan att vara rädd för mörkret, och de varmgula fönstren 
som varsamt lyste upp den nya dagens anletsdrag och karaktär i vågräta 
linjer samt höghusets lodrätta stående ovation - vaknade ett land.
Genast blev jag nyfiken på morgonljuset i andra länder, och såg framför 
mig alla dessa fantastiska färgkompositioner som kanske formade de lan-
dets färger. 
Gör en snabb koppling till Paulo Neruda som nobelpristagaren Harold 
Pinter citerade i sitt tal, men sen insåg jag plötsligt att detta faktiskt var 
min första helt egna längtan och en sedan länge saknad framtidslängtan... 


