2

Sarasota, USA, maj 2020

”Varje kris skapar ett oavvisligt behov av jämförelser, sammanhang och mening. Att kollektivt minnas och berätta krisen är avgörande för återhämtningsarbetet. I det arbetet spelar historien och kulturen en viktig roll. Den fungerar som ett förråd av erfarenheter och samlad förståelse som vi vänder oss till i situationer av osäkerhet och oavvisliga meningskrav.”
(Anders Ekström, DN, maj 2020)
Under många år har förlagets dramatiker skrivit hundratals pjäser, som vi läst och diskuterat och som vi arbetat
tillsammans med för att få till sceniska uppsättningar av. Tillsammans har vi också blivit nästan som en familj
av yrkesmässig, och personlig, djup gemenskap.
När Coronakrisen drabbade världen upphörde alla givna regler och frågor. Vilka kunskapskällor kan vi nu uppsöka, vilken forskning, vilken poesi och musik, vilka religioner, vilka gamla och nya världar? Vi står alla inför
den aldrig erfarna eller knappast tänkta situationen: En pandemi i modern tid.
Jag bad några av våra dramatiker att skriva ner sina personliga tankar för att kunna dela dem med oss alla i
denna lilla tankebok från Colombine, Ensamma tillsammans, med Stina Wirséns kongeniala omslag.
Läs den, dela den, använd den sceniskt eller publicera den, efter överenskommelse med oss.

En gång skrev jag: ”Så är nära är döden en människa – som ett hårstrå hennes kind.”
Det gäller också livet.
Här är boken.

Berit Gullberg
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Jon Fosse

Å FLYGA BAKLENGS
I
Finst det nokon grunn til å meina
at framtida ikkje alt

har funne stad, og berre er der
lik ein fugl
som flyg baklengs inn i
inn i
inn i denne mørke kvelden
tidleg på våren
tenkjer eg og lèt att vindauga
mot den aude gata
og eg ser at kvelden ikkje er mørk
men lys
og lauvet sprett på treet
der føre vindauga

II
Men ingen folk er å sjå
ingen bilar køyrer
og hjarta mitt er rolegare

enn det plar vera
(Oslo 30 mars 2020)
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Jon Fosse

ATT FLYGA BAKLÄNGES
I
Finns det någon anledning att tro
att framtiden inte redan

har ägt rum, och bara finns där
som en fågel
som flyger baklänges in i
in i
in i denna mörka kväll
tidigt om våren
tänker jag och öppnar fönstret
mot den öde gatan
och jag ser att kvällen inte är mörk
utan ljus
och löven spricker ut på trädet
där framför fönstret

II
Men inga människor syns
inga bilar hörs
och mitt hjärta är lugnare

än det brukar vara
(Oslo 30 mars 2020)
Övers. Marie Lundquist
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Stefan Lindberg
DET ENDA JAG SAKNAR FRÅN DEN GAMLA VÄRLDEN
Som författare är man ju ändå hemma mest, så för mig är det här nya tillståndet inte så farligt. Jag ligger på soffan och tycker och tänker saker, som att Stefan Zweigs Världen av igår är onödigt struttig och att pianot behöver
stämmas och att jag drömmer om att skriva manus till en svensk animerad vuxenserie. Men jag tänker också att
jag vill göra det tillsammans med andra. För Gud vad jag saknar andra. Er. Eller vad säger man. Människorna.
Det är egentligen det enda jag saknar.
Men jag längtar inte tillbaka till vanlig vecka med fotboll och ”jaha, så du ska renovera din bostadsrätt” och
”jaha, första säsongen är lite seg men om man bara håller ut så är säsong två mycket bättre”. Jag vet inte varför.
Jag är inte revolutionär eller så, jag kommer från en mexitegelvilla i Alingsås utkanter och då sysslar man inte
med sånt, tyvärr ska man kanske säga, men det är någonting som sker i mig varje gång en nyhet från den gamla
världen sipprar igenom coronaflödet. Som om jag hela mitt liv har känt en leda, simmat som en fisk i ett vatten
som träffar en annan fisk som frågar om jag vet var vattnet ligger någonstans och jag har ingen aning om vad
han menar. För det samhälle, det liv vi dagligen simmar omkring i, denna ideologi om man så säger, är alltid
osynlig för oss.
Och det är inte det att jag underskattar covid-19. Nejdå. Jag stod där två nätter med ett järnband över bröstet
med 112 i luren, pratade med en sån där sjuksköterska som fortfarande finns på jorden som ordinerade en
överdos av astmamedicin och gratulerade till att jag äntligen skulle sluta röka. Jag såg barnens ansikten och
kände att det är idiotiskt att skiljas från människor i vredesmod. Sådär lite helig kände jag mig mot morgonen,
när luften kom in genom det öppna fönstret och astmainhalatorn gjorde sitt.
Men ändå. Det enda jag saknar från den gamla världen, för vi lever nu, åtminstone ett tag, i ett nytt paradigm.
Det är er. Jag saknar Irma och Frank och Zara och Sara och Elis och Emanuel och Mili och moster Margareta
och jag saknar mina bröder och mina syskonbarn och jag saknar min mamma och pappa. Den sistnämnde
skulle en coronainfektion var direkt livshotande för, DET är han och jag åtminstone överens om, men av allt
att döma har han inte blivit crazy av karantänen, inte än, och fått för sig att gå till affären och köpa sin stock
snus eller ta en fika i köpcentret. Han går omkring med min mamma i skogarna åt Boråshållet till, eftermiddagssolen trycker på mellan stammarna och bildar ett vitt dis, något kommer in från havet, höga vindar, men
det i en värld liksom tömd på människor, på relationer.
Så det ska jag göra när det här är över. Jag ska åka till dem och jag ska vrida om näsan på min pappa och jag
ska ta min mamma i ansiktet och jag ska idka noll social distansering, för vi människor är inte gjorda för det.
Inte ens jag.
Men någonting i den gamla världen kändes onödigt, ja faktiskt ganska tvingande, som något man bara håller
på med, och snart ska jag komma på vad det var.
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Isabel Cruz Liljegren
REKOMMENDATIONER
DÅ
solen är livsfarlig
för bebisar
med nyutfärdade pass utan namnteckningar
man måste köpa hattar med uv-skydd, nacktyg
och extraöron
det är farligt att ha tråkigt
för bebisar
som har föräldrar på flygplan fullproppade med folk
man måste ha med sig obegränsat med klämmisar
och främmande föremål
galler innebär frihet
för bebisar
som just lärt sig stå
i synnerhet på balkonger i Spanien där ljummen vind
ger babyhår vingar
bebisar kan ta sig igenom galler
säger mormödrar
de kastar sig ut och faller om man inte håller i dem
mormödrar lyfter upp och gosar och bebisar försvinner in
mellan mjuka trygga bröst
det är ingen som har dött här
det är ingen fara
men det är inte bra när bebisar ramlar på ansiktet på stranden
och sanden är överallt, det är skrik och panik och blir bebisar blinda
av sand i ögat?
blir bebisar blinda av solen?
öronhattar slits av
bebisar hatar allt som skyddar
men restauranger som serverar boquerones och bröd
och havsutsikt uppskattas av alla
det är äckligt med fimpar
i bebishänder
men fågelbajs och tuggummin är nolltolerans
barn ignorerar bebisar i lekparker trots att bebisar ler sitt finaste
med 8 vassa tänder
andra saker som är förenade med livsfara
är kanten på tv-bänkar
krypa med föremål i händerna på stengolv
vinflaskor och små små saker som bebisars hjärtan klappar extra för
allt kul måste man beslagta
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NU
det är farligt med lekplatser
för alla
det är blå polisband runt och inga lekande barn
stranden och havet är avspärrat och det är röd flagga
fastän det är vindstilla
det är farligt att vara nära
andra
speciellt för bebisars mormödrar som tillhör riskgrupper
men bebisar är inte bra på att bedöma avstånd
de uppskattar närhet och kroppsvätskor

frisk luft är ett privilegium
för alla
som inte har hund eller akuta ärenden såsom matinköp
balkonger är inte stora nog för bebisar, de måste smugglas ut
när man ska till återvinningen
det är inte bra att gå och handla
när mataffärer öppnar
det är fullt av folk med munskydd eller smittsam andedräkt
men bebisar behöver burkmat och mjölk till vällingen och på eftermiddagen
är hyllorna tomma
utomhus är det förbjudet att vara två och två eller fler
än ensam
många dör på sjukhus medan bebisar ramlar på tänderna på stengolv
och blod och avgrundsgråt blandas med applåder från fönster och balkonger
till vårdpersonalens ära
smittan är döden
för ekonomin
men bebisar ska överleva fast ingen vet säkert, alla gissar om allt
man kan inte lita på nån man måste handsprita och tvätta med tvål
ytdesinficera allt
det är livsfarligt att flyga flygplan men viktigt att komma hem
för bebisar
som varit borta länge och bebisars mormödrar vill inte dö här
de vill följa bebisar länge till och när det här är över vill de tända ett försenat ljus
på bebisars ettårstårta
tills dess kan de inte ses för bebisar
är smittsamma
eventuellt även utan symptom och mormödrar bör inte gå ut
fast i Sverige är det avslappnad inställning utan plasthandskar och avstånd
är rekommendationer

(2020-04-02)
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Nicolas Kolovos
FÖDELSEDAGEN
Personer
EN PAPPA
EN SON
Sommar. Ett bostadshus. En port. En balkong med gallerräcke på första våningen. Vid portgången knappar pappan in olika
sifferkombinationer på portkodsdosan. Han röker. Han rycker i den låsta entrédörren. Pappan ställer sig på en sten nedanför
balkongen och fimpar cigaretten. Han äter körsbär ur en papperspåse och kastar kärnorna på balkongfönstret. Sonen öppnar
balkongdörren. Han bär munskydd och skyddshandskar. Pappan kastar en kärna som träffar sonen.
PAPPAN Vad är koden?
SONEN går ut på balkongen. Vad gör du här?
PAPPAN visar påsen. Jag har köpt körsbär.
SONEN Du får ju inte gå ut.
PAPPAN Tänker du släppa in mig?
SONEN Du ska sitta i karantän.
PAPPAN Att stänga in mig ensam blir garanterat min död.
SONEN Det här viruset är livsfarligt.
PAPPAN Ta av dig masken. Det är som att prata med en mumie.
SONEN Pappa, åk hem.
PAPPAN tar upp ett körsbär. Ska du inte ha ett körsbär?
SONEN Håll avstånd.
PAPPAN Var inte löjlig.
SONEN Människor dör som flugor. Försök få in det i skallen.
PAPPAN Vad är du rädd för? Inget kommer hända dig. Du är ung och frisk.
SONEN Ingen går säker. Speciellt inte du.
PAPPAN Oroa dig inte för mig. Jag har fler liv än en katt.
SONEN Du är gammal. Du har diabetes. Högt blodtryck. Du super. Och du kedjeröker.
Blir du smittad så kommer du att...
PAPPAN Dö?
SONEN Ja, vad tror du?
PAPPAN Vi kommer alla att dö för eller senare. Se hur det gick för din morbror. Han rökte
inte, drack aldrig och åt bara grönsaker. Och vad hände? Han blev påkörd av tåget.
SONEN Han tog sitt liv.
PAPPAN Det är det jag menar. Det finns farligare saker än en epidemi?
SONEN Det är en pandemi. Pan-de-mi. Det är en stor jävla skillnad!
PAPPAN tar upp en cigarett. Vet du vad Sokrates sa?
SONEN Du får inte röka här.
PAPPAN ”Det enda jag vet är att jag ingenting vet”.
SONEN Men jag vet att det är förbjudet att röka på gården.
PAPPAN besviket. Jag får inte röka. Inte träffa min son. Snart får jag inte andas i det här
förbannade landet.
SONEN Är du full?
PAPPAN Är det också förbjudet?
SONEN Det stinker sprit ända hit.
PAPPAN Fråga mig varför jag har druckit.
SONEN tänker efter.
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PAPPAN Du har glömt det va?
SONEN Vi får ta och fira dig en annan dag.
PAPPAN Vilken dag då?
SONEN Jag vet inte… när det kommer ett vaccin.
PAPPAN Och om jag inte lever den dagen?
SONEN Var inte så dramatisk.
PAPPAN Det kanske är min sista födelsedag.
SONEN Men håll dig inne om du vill blåsa ut fler ljus.
PAPPAN Tror du att jag mår bra av sitta instängd som en apa?
SONEN Du gör ju inte det.
PAPPAN Jag får ångest och mardrömmar.
SONEN Okej, jag skiter i det här nu.
PAPPAN Ja, ja… jag ska gå.
SONEN Du gör som du vill, men ring inte en läkare om du blir sjuk.
PAPPAN Vem ska jag ringa?
SONEN En präst. Vi ses på din begravning.
PAPPAN börjar skratta. Jag har alltid gillat din humor. Han äter ett körsbär. På tal om sprit.
Vad hette whiskyn jag drack här i jul?
SONEN Vilken av dom?
PAPPAN Den dyra.
SONEN Jag vet inte vilken du menar.
PAPPAN Den rökiga.
SONEN Laphroaig.
PAPPAN La…phro…aj…aj, aj. Svårt namn. Vad betyder det?
SONEN 40.
PAPPAN 40?
SONEN Alkoholhalten är 40 procent. Det är väl det enda som intresserar dig.
PAPPAN tar fram en flaska Laphroaig från innerfickan och läser på etiketten. Det stämmer. Han
ler. Tar du fram glas.
SONEN vänder för att gå in i lägenheten. Jag följer dig till bilen.
PAPPAN Då får vi gå långt.
SONEN stannar. Var har du ställt den?
PAPPAN I garaget. Bakaxeln knakar igen. Jag ska skrota…
SONEN Tog du tunnelbanan?
PAPPAN Nej, jag red hit på en elefant.
SONEN Fan också. Fan! Han gräver i fickorna. Du kommer direkt från en bakteriehärd. Han
kastar en liten plastflaska till pappan.
PAPPAN fångar den. Vad är det?
SONEN Handsprit.
PAPPAN Jag har whiskey.
SONEN Du ska inte dricka det.
PAPPAN studerar flaskan? 70 procent, den går nog ner.
SONEN Smörj in händerna.
PAPPAN kastar tillbaka plastflaskan. Jag är inte rädd för att dö. Han tänder cigaretten. Jag har
levt mitt liv och njutit av det. Och det borde du också göra istället för att hålla dig undan
som en eremit. Han blåser ut cigarettröken.
SONEN Släck ciggen.
PAPPAN Redan som liten var du en hypokondriker. Fick du huvudvärk så var det en
hjärntumör. Blev du förkyld så hade du fått AIDS. Minns du det? Du lekte för fan mer
med blodtrycksmätaren än med dina leksaker.
SONEN Släck den!
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PAPPAN Du är precis som din mamma. Hon hade mörka tankar. Det gick inte en dag utan
att hon tänkte på cancer. Hon pressade fram sin sjukdom. Och när hon började se ljust på
livet så var det försent.
SONEN Fimpa den jävla cigaretten!
PAPPAN fimpar cigaretten. Du… jag kom inte hit för att bråka. Jag vill inte att något ska hända dig… jag har
bara dig.
SONEN Och mamma hade dig, men du var inte där.
PAPPAN Men jag är här nu. Paus. Vet du vad vi behöver?
SONEN Glöm det.
PAPPAN Ett glas bara. För min födelsedag. Sen går jag. Du behöver inte sjunga.
SONEN Hej då.
PAPPAN nedstämt. Som du vill. Han räcker fram papperspåsen. Du kan väl ta körsbären. Dom är söta.
SONEN böjer sig ner och sträcker fram armen genom balkonggallret.
PAPPAN drar av sonen masken. Roligt att äntligen få se dig.
SONEN Ge tillbaka den.
PAPPAN Ser du, det finns inget att vara rädd för.
SONEN Ta hit masken!
PAPPAN Njut av din frihet. Livet är underbart! Han hostar rossligt.
SONEN Jag kände det på mig.
PAPPAN hostar. Vad pratar du om?
SONEN Du är alldeles blek.
PAPPAN Jag har varit ute i solen varje dag.
SONEN Du har det.
PAPPAN Vad?
SONEN Viruset!
PAPPAN hostar. Jag fick nåt i halsen.
SONEN Du ser sjuk ut.
PAPPAN Alla gamla ser sjuka ut.
SONEN Har du feber?
PAPPAN hostar. Va?
SONEN Har du det?
PAPPAN Känn efter om du vill veta!
SONEN backar. Kom inte nära!
PAPPAN Herregud. Var inte så jävla hysterisk. Det är inget fel på mig.
SONEN Pandemin är en osynlig fiende.
PAPPAN harklar sig. Vet du vad jag tror? Du har längtat efter det här viruset.
Du använder det som en bortförklaring för att slippa ta tag i ditt liv.
SONEN Vad snackar du om?
PAPPAN Du är rädd för att utmana dig själv. Rädd för att gå emot dina katastroftankar.
Du lurar dig själv. Lita på mig. Du kommer bara må sämre och sämre. Jag har sett det
förut. Paus. Viruset skrämmer inte mig. Det som gör mig rädd är att se dig bli galen. Jag
tänker inte tillåta det. Inte den här gången.
SONEN eftertänksamt. Du har rätt… ge mig whiskyn.
PAPPAN räcker sonen flaskan. Jag vill inte ha is.
SONEN greppar tag i pappans arm och bänder den mot balkonggallret. Nu lyssnar du på mig.
Du åker raka vägen hem och stannar där. Fattar du det? Du ringer mig bara när du
behöver något. Ser jag dig ute en gång till så vet jag inte vad jag gör. Är det förstått?
PAPPAN Aj…
SONEN Är det förstått säger jag?
PAPPAN Ja…
SONEN släpper honom. Stick hem nu!
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PAPPAN känner på sin onda arm. Tack för presenten. Pappan backar ett par steg och snubblar på
stenen. Han faller baklänges och slår bakhuvudet i asfalten.
SONEN Pappa! Han hoppar ner från balkongen och springer fram till pappan som är medvetslös.
Fan! Pappa? Vakna. Pappa!
PAPPAN öppnar ögonen. Åh…
SONEN Har du ont?
PAPPAN känner på sitt bakhuvud.
SONEN ser att han blöder. Helvete, du blöder. Han tar av sig sin tröja och pressar den mot
pappans huvud. Jag ringer en ambulans.
PAPPAN sätter sig upp. Nej.
SONEN tar tag i pappans arm och lyfter upp honom. Kom, vi går upp till lägenheten.
PAPPAN Jag åker hem.
SONEN Vi måste tvätta bort blodet.
PAPPAN Det behövs inte.
SONEN Du är skadad.
PAPPAN börjar gå. Jag klarar mig.
SONEN Du, gå inte. Pappa. Stanna. Paus. Jag har bara dig.
Pappan vänder sig mot sonen. De ser på varandra. Sonen tar upp papperspåsen och whiskyflaskan. Han hjälper pappan in i huset. Efter en kort stund kommer de ut på balkongen med var sitt whiskyglas. De äter körsbären ur papperspåsen.
PAPPAN dricker. Det finns inget som väcker lusten till livet som döden.
SONEN ”Den vackra dalen vid den breda viken”. Pappan ser frågande ut. Laphroaig.
PAPPAN 40 lät bättre. Han ler mot sonen och sveper whiskyn. Med pekfingret lyfter han upp ett
par körsbär i stjälken. Vet du varför körsbär växer i par? Dom är beroende av varandra. Dom
skyddar varandra. Ger varandra energi… styrka… liv. Rycker du av det ena så dröjer det
inte länge förrän det andra ruttnar och dör.

Pappan och sonen står lutade mot balkongräcket. Ridå.
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Emma Broström
ALLT ÄR SOM VANLIGT, INGENTING ÄR SIG LIKT.
Jag sitter vid datorn i mitt kök och låter tangenterna som vanligt gå. Replikerna ska sitta där. Scenen ska lyfta.
Jag drömmer fortfarande om teaterpremiären till hösten. Nerverna i huset. Sorlet bland publiken. Och så tystnaden. Ridå upp. Framför mig på scenen står människor av kött och blod. Levande kroppar som upprepar orden. Igen, igen. Det måste hända igen. Skådespelarna så nära att en ynka liten hostning i publiken hörs. En ynka liten
hostning.
Ridå ner. Tills vidare…

Jag fortsätter skriva – vissa dagar. Andra dagar tar tankarna om undergången över. Tankarna om att ingenting
någonsin kommer bli som förut. Att vi nu befinner oss i andra akten, nära slutet och att detta mycket riktigt är
den tragedi som förespåtts. Och som ett barn av min tid, som växt upp i en verklighet där vi alla levt över våra
tillgångar är den första tanke som slår mig; köp! Jag måste bränna alla mina pengar. Shoppa loss på nätet medan det är tid. Men det enda jag kan komma på att vilja köpa är ord. Det enda som kan trösta och lugna mig är
böcker. Så jag klickar på köp. Och köp igen.
Och kväll efter kväll levereras sen paketen till min dörr. Stora lådor med tjocka böcker alla ditburna av män
jag aldrig ser. De lämnar bara pakten utanför dörren, ringer på och försvinner sen spårlöst iväg. Också de barn
av sin tid, allt går att köpa – men ingenting ska synas.
Jag sitter i min lägenhet omgärdad av mina bokhögar. Bara jag ser på böckerna känner jag mig trygg. Bara jag
kan känna deras tyngd när jag väger dem i min hand blir jag lugn. Orden. De finns där. Det enda som kan
hjälpa en själ som saknar och längtar är ord. Om så bara på ett papper. Mellan några pärmar. Orden som förenar oss människor. Och det är Charles Dickens som kommer till mig. I inledningen till A tale of two cities skriver han;
It was the best of times, it was the worst of times, it was the age og wisdom, it was the age of foolishness, it was the
epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of Darkness, it was the
spring of hope, it was the winter of despair…

Stockholm 4 maj 2020
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Kristofer Grønskag
JEG DRØMMER OM Å FORTJENE EN HENGIVEN HUND
/
På tv sier alle hvor fælt det er å være alene. Hvor grusomt det er å ikke få lov til å møtes og klemme. At vi er
skapt for å være sammen. Hvor godt det er å se andre mennesker.

Men de vet jo ikke hvordan det er å være meg.
/
Hva ville du gjort om verden gikk under i morgen?
I morgen? Da ville jeg nok antageligvis sagt at jeg elsker deg og at jeg ønsker å satse fullt og helt på deg, at det
er meg og deg all the way liksom, og at du nok er den personen som jeg vil tilbringe resten av mitt liv med.
Ville du?
Ja.
Men hvis den, altså verden, går under i morgen, så er jo dét, altså all elskingen og det, bare ett døgn, maks.
Men det er jo tross alt hundre prosent må du huske.
Jeg har aldri likt prosentregning jeg. Prosentregning er noe ordentlig dritt.
/
Om det er en ting jeg har lært, ja om jeg skal oppsummere all min menneskelige erfaring, om hvert øyeblikk
opp til dette øyeblikket har opplyst denne ene innsikten, altså om jeg skal komme med en slags konklusjon på
det hele, om jeg fornemmer noe helt sånn i utkanten av bevisstheten som nærmer seg en slags eksistensiell
realisering, om jeg virkelig lytter til hjertet mitt, ja om jeg nå skal uttale meg om én ting som jeg nesten helt
sikkert tror jeg har forstått, så er det dette: At vi ikke fortjener dyr. Spesielt ikke hengivne hunder.
/
Plutselig gikk alle reklamene fra å si: ”KJØP EN BIL”.
Til å si: ”Det er vanskelige tider for oss alle, nå vi må stå sammen. KJØP EN BIL”.
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/
Tenk det. Jeg hadde fullstendig glemt hvordan man står opp. Var det høyre eller venstre bein først? Eller var
det kanskje begge samtidig? Hadde det overhodet noen betydning? Først rundt klokken elleve på kvelden kom
jeg på hva fasiten var, men da var det uansett leggetid.
/
Jeg satt på stolen ved kjøkkenbordet og gråt. Mest fordi jeg ikke liker å sitte behagelig når jeg gråter, og den
kjøkkenstolen og det kjøkkenbordet har ærlig talt aldri vært helt optimale. Men midt i all gråtingen så kom jeg

på at jeg hadde jo en rødglinsende partyhatt liggende et sted. Jeg begynte å lete. Og ikke tro at det var lett, så
mye rot som jeg har, på et punkt så ble det hele såpass komisk at det ikke var annet å gjøre enn å le høylytt.
Men til slutt fant jeg den. Nå kunne jeg gråte med partyhatt.
/
En dag var jeg ute for å finne ut hvor raskt jeg kunne løpe. Jeg nærmet meg antatt topphastighet da jeg løp
forbi mitt lokale gamlehjem. Denne dagen flagget de på halv stang. Det var som bare, tenkte jeg og stoppet
opp. Dette var nå en tapt sak. Ingen når jo sin topphastighet under slike umulige forhold, det er noe alle vet.

Slik stod jeg slukøret en stund og kjente kroppen elde sakte, men akk så bestemt sikkert. Noen minutter eldre
gikk jeg inn på gamlehjemmet og satte meg i en dyp stol. Noen få pleiere så litt usikkert på joggedrakten min,
på svettebåndet rundt hodet, kort sagt på hele meg, som om jeg ikke hørte hjemme der, men ved nærmere
ettersyn så konkluderte de med at jeg kanskje var på riktig sted allikevel. Noen timer senere fikk vi servert
middag, en helt utmerket lapskaus med flatbrød og tyttebær. Pleieren som matet meg smilte oppmuntrende og
stolt hver gang jeg svelget maten. Rett etter desserten, som bestod av hermetiserte fersken med pisket krem,
bøyde en rynkete mann seg mot meg. Er du ute og løper? spurte han. Ja, men plutselig ble jeg så tung i
kroppen, sa jeg. Prøv med en kopp kaffe, sa mannen, se om det hjelper. Så lærte han meg hvordan man kan
legge en sukkerbit mellom tennene og liksom filtrere kaffen gjennom den. Alt man kan lære. Kanskje vi skal gå
en tur? spurte han, du kan dytte rullestolen min. Det vil jeg gjerne, sa jeg. Ute hadde det blitt kveld, men
heldigvis hadde vi reflekser på oss, slik at vi lyste i mørket.
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Cristina Gottfridsson
EN HOSTNING BORT
Det bara smög sig på. Och så slog det om.
Karantän. Det var ju för… hundar som varit i Spanien. När pudeln fick följa med till Mallorca. Då fick den
sitta i karantän. Det var för rikingar som hade råd ta hunden med på semester. Långt före EU. Och Eu-pass
för pudlar och rotweilrar.
Först var det liksom för andra. I Kina. Och sen… jamen Italien. Jag var i Stockholm när det svängde eller snarare hände – bara några timmar tog det. Eller, jag hade inte ens hunnit fram till Stockholm. Jag satt på tåget
från Malmö. Det var på ett sätt när jag steg på då var det livligt och i liksom vanligt och ett annat sätt när jag
steg av – avstannat. Lite folk på T-centralen, glest på bussarna. Söndagskänsla en tisdag mitt i Stockholm. Det
var vanlig tisdag i Malmö. Samma tisdag.
Jag åkte buss ut till Filmhuset och frapperande många behöll vantarna på och var noga med avstånd. Detta var
första gången man tänkte på vantarna och på metrarna på bussen med söndagskänsla en tisdag.
Men på Filmhuset kom den vanliga tisdagskänslan tillbaka. Där är det ju alltid lite exklusivt. Alla fall när man är
från Malmö. Vi hade workshop och det var lunch och analys, logline, pitch och presentation och filmvisning
och prestationsångest och intensivt och kaffe med vetefläta och mer workshop och så var dagen som var tisdag
med tisdagskänsla slut och kvällen tog vid och vi hade lite special arrangemang med VIP-middag i Filmhusets
kantin och puff! Så var det nåt annat. Alla i kontorslandskapet var borta, de vitmålade kontorsenheterna var
nersläckta, det var mörkt ute och tomt överallt.
Vi, som var ett litet särskilt sällskap med manusförfattare, kom ner i kantinen i betongbunkern Filmhusets
fönsterlösa källare med väggar av råbetong. Där stod ett surrealistiskt buffébord uppdukat som från ingenstans
och VIParna från filmbranschen hade fått restriktioner från sina chefchefer att: Rör ingen! Ta inte i hand! Håll
avstånd! Det var första ”ta-inte-i-hand-situationen” för mig, min ”ta-inte-i-hand-debut” eller premiär om man
så vill i denna pandemidebutpremiär – och så var det vi och så buffébordet och i övrigt tomt - det var som att
befinna sig i den danska tv-serien RAIN där vi hittat ett prepperställe och tagit skydd för en fantastisk vegetarisk buffé en sista måltid tillsammans med en näve höjdare från film- och tv-branschen. När måltiden och samtalet var över höll vi avstånd och traskade upp ur källaren genom den nersläckta öde bunkern mot utgången till
ett mörkt, folktomt och regnigt Stockholm var det sista begrepp vi yppat´deadline´ och betoningen på ´dead´
var väldigt påtaglig.
Nästa morgons tågresa mot Malmö blev absurd, för tåget var övertrångt och folk hade buffar och halsdukar
för munnen, vantar på när man gick mellan stolen och toan.
Helgen som kom var den sista på länge som jag fick träffa barn och barnbarn som bor i Köpenhamn.
Nu har karantänen varit ett faktum i evighet och vi ser inget egentligt slut.
Men först var det lite som vanligt. För en författare lever alltid i nån slags karantän. Man är ensam. Man skriver
ensam. Varje social kontakt utanför arbetsrummet är skolk. Kaffet dricker man själv, möjligen i sällskap av nyheter eller guförbjudefacebook.
Sen blev det lite trevligt för hemmavarande sonen fick inte gå till folkhögskolan. Ha! Sällskap till kaffet!
Så fick maken symptom. Lindriga men obestridliga. Mer sällskap till kaffet. Hunden får fler promenader och
vilda lekstunder – vi borde passa på och träna henne så som valpar bör tränas men….
Vi går till hundrastgården. Där är det som vanligt. Där träffar man förutom hundarna de som har tid att gå på
hundrastgård mitt på dagen: pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna och så jag, kulturarbetaren.
Stämningen är långt från tisdagar med tisdagskänsla. Det är mer som en jämntjock… flytning. Ingen doft. Inget
större besvär. Men oroande. Var är alla?
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Skoj med virtuella möten och föreläsning. Hoppsan! Helt plötsligt är STDH tillgänglig för en Malmöbo en tisdag!! Från mitt eget hemmabibliotek i favoritfåtöljen fick jag vara med på föresläsning. Chat och allt.
Och i veckan blir det virtuellt samtal kring manus från Göteborg. Och idag blir det möte mellan Malmö, Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Om mitt manus. Tänk! I fåtöljen! Jag sätter läppstift på och snyggaste glasögonen. Håret i hög hästsvans. Microsoft Team, var har du funnits i hela mitt e-liv?
Syrebristen i hjärnan som jag förnimmer när jag suttit långa, ensamma, tröga skrivstunder och nickat till framför en dialog-to-be, har jag tidigare åtgärdat med ömsom promenad med hunden ömsom ett besök på Friskis o
Svettis. Nu har jag hantlar, gummiband olika längd och styrka, pilatesboll, yogamatta för sit ups medmera och
studsmatta. Karantäncirkelträning.
Bron. Jag får cravings och svårmanövrerade tvångsreflexer att styra ut på avfarten mot bron. Vad gör danskarna om jag bara kör? Min stora skräck när äldste sonen flyttade över till Byen har alltid varit att tänk om det blir
krig, eller terror eller naturkatastrof och man inte kan komma dit och hämta, rädda, hålla om, hitta dem? Nu är
det ett osynligt litet jävla virus och tänk om det stängs för alltid? Barnbarnen växer - och ett tredje på väg ska
jag inte få hålla om dem? Leka gömme, bygga lego och ha vattenkrig? Hur får jag till digital närhet, vad innebär
ett digitalt farmorskap?
Luften är ju renare. Syns särskilt över Kastrup och såna ställen. Men vem tål viruset? Mina svärföräldrar står
inne i sitt hus vi står utanför och så pratar vi genom fönsterglipan. Ställer matkasse utanför dörren och en nybakad rabarberpaj – vågar man lämna över en glasform som varit i ugnen? De är över 80 de blir bortprioriterade från ECMO och respirator tur de är pigga vi håller oss utanför och vi har trevligt på håll.
Tja. Man får hålla sig covid gott humör.
I skrivarstugan – jag försöker kalla det ”studion” för att inte låta jämtländskt folkhögskolig men
”skrivarstugan” slipper alltid ur mig ändå för när jag ska säga eller skriva studion så får jag för mig att det verkar som jag vill verka märkvärdig och det känns b, vad är det för fel? – är det mest normalt. Alltså i studion.
Stuganskriv. Här är karantän en förutsättning. Jag tragglar med en pjäs som fått förlamning av att tisdagskänslan är normal på tisdagar här inne i studiostugan men så fort jag öppnar dörren flyter det ut och tyvärr lyckades
det sippra in och förlama eller är det bara som jag skyller ifrån mig när jag gör allt jag kan för att det inte ska
synas i min pjäs. Men vad i den kan vara väsentligt när vi inte kan ses?
Nåja. Vi umgås och utbildar oss och arbetar i audiovisuella talks.
Fem minuter på studsmattan och sen rattar jag liv i pjäsen. För sjutton och tusan hakar. Inget stör ju.
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Mia Törnqvist
CORONAKVÄLL
Jag minns att någon låg bredvid mig
En hand strök uppför mitt ben, en andedräkt levde i mitt öra
Jag minns en rygg och den var varm
Jag minns min hand, så länge sen min hand, låg i någons hand
Jag minns att någon andades i mina rum
Minns fotsteg
Ibland stötte vi ihop och det var varmt
Det brände till, slog gnistor och gick upp i rök
Kroppsdel söker kroppsdel framför tv:n nu
Fot söker fot i stora sockor
Jag fryser
Har jag någonsin varit så nedfrusen?
På tv säger dom att himlen över Indien är blå
Att Venedigs kanaler är genomskinliga
En förgången värld har trätt fram ur glömskan
Och kanske, kanske, kanske kommer där att finnas framtid
För haven, för himmelen och jorden
För människan är osäkerhetsfaktorn fortfarande stor
Poeterna dör, en, två, tre, fyra
Arbetslöshetssiffrorna skjuter i höjden,
Hunger och girighet är i högsta grad levande
Den siste poeten var min vän

Den förste sympatiserade jag med, ända in i märgen
Den förste Den Döde
Man dör av det säger de på tv
Nu är det bevisat, forskat, säkerställt och verifierat
Osäkerhetsfaktorn är mycket låg när det gäller ensamhet
I motsats till Corona
Där osäkerhetsfaktorn rusar ikapp med den lombardiska kurvan
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Jag känner det, jag ligger här och dör nu
När jag inte är på zoom
Eller möter mina väninnor utomhus, på två meters avstånd
Häromdagen bad jag min son krama om min rygg
Så att den skulle hålla ännu ett par dagar
Huden svider som bränt papper. Jag smörjer och smörjer
Vad söker du? frågar mannen på Tinder
Jag söker det jag inte kan få
En mun för min frusna fot

Lukten av svett, saliv som inte är min
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Erik Uddenberg
”Kanske känner jag mig inte hemma i ett samhälle utan dubbelmoral”
Det finns en bild ur Dostojevskijs Bröderna Karamazov som återkommit för mig de senaste veckorna. Jag tror
att det är den intellektuelle brodern Ivan, som i dialog med den yngste, djupt troende brodern Aljosja målar
upp en bild av ett närmast perfekt samhälle. Alla människor är lyckliga, fattigdomen är avskaffad, harmoni råder i alla relationer, utom i ett enda avseende. Hela samhällets välstånd bygger på det ohyggliga plågandet av ett
enda helt oskyldigt barn. Är det värt det? frågar sig Ivan. Om faktiskt alla andra är lyckliga, kan man då inte för
alla dessas skull blunda för det där oskyldigt torterade barnet? Aljosja svarar med ett skrikande ”Nej!”. Det kan
aldrig, aldrig vara rättvist att plåga ett oskyldigt barn, hur lyckliga än alla andra skulle bli av det.
Jag har tänkt mycket på den där bilden, eftersom den är en så intressant bild av kapitalism, särskilt om man
sätter kapitalismen i ett globalt perspektiv. I realiteten är det ju så att vårt välstånd i västvärlden, vår lycka skulle
man kunna säga, delvis bygger på plågandet av oskyldiga barn. Barnarbete förekommer fortfarande i textilfabrikerna. Den fattigdom som är en förutsättning för de låga lönerna i många tillverkningsländer drabbar ofta barnen värst. Vi vet det, och accepterar det indirekt, eftersom njutningen i att köpa billiga prylar, och över huvud
taget leva i en välfungerande ekonomi, är större än det dåliga samvetet.
Huvuddoktrinen i detta system av utsugning, för att tala med Marx, har ju sedan länge varit att så länge de
rika får möjlighet att vara rika så spiller deras rikedom också ner till de mindre rika för ett mer allmänt spritt
välstånd. Och så blundar man hårt inför det faktum att några verkligen inte är rika alls och över huvud taget
inte får del av detta nedsipprande överflöd. Men: låt bara ekonomin fungera, hävdas det, trots lidande och död.
Det måste vara det prioriterade valet.
Enter: Corona.

Och plötsligt är det som om denna ekonomiska doktrin inte gäller. Hela länder stängs ner. Hela branscher
dras mot konkurs, för att några människor riskerar att dö annars. Ganska många människor, onekligen, men
ändå få om man ser till den globala befolkningen.
Dessa människors möjliga död går nu före det ekonomiska systemet, och det är ingen liten förändring. Fullständigt oväntat har den politiska världen blivit lika moralisk som Aljosja Karamazov.
Plötsligt har ett människoliv blivit just så oändligt värdefullt som vi älskar att säga att det är.
Och det märkliga som händer med mig i detta nya paradigmskifte är att jag inte alls möter det med glädje.
Tvärt om: jag uppfattar det som bisarrt och overkligt. Jag märker att jag skäms. Jag skäms för att den självklara
cynism som jag lärt mig att leva med inte alls lämnar mig, nu när resten av världen plötsligt inte längre är cynisk. Jag skäms över att jag börjar jämföra dödstal i olika sjukdomar, runt 400 000 varje år i vanlig influensa,
ungefär 800 000 självmord, runt 1,2 miljoner döda i trafiken, med dödstalen för Covid-19, samtidigt som jag
hör om bekanta som råkat verkligt illa ut.

1,2 miljoner döda i trafiken varje år har inte stoppat all trafik säger jag. Och skäms. Är det inte bättre om vi
faktiskt får spela vår teater? tänker jag, och skäms ännu mer. Kommer inte denna totala nedsläckning av samhället skada mer än den hjälper?
Men mest känner jag förundran, förvirring. Osäkerhet. Hur kommer det sig att vanligtvis kallblodigt maktspelande politiker väljer denna väg? Utegångsförbud i Frankrike, Spanien och Storbritannien. Stängda gränser
överallt. Vad är det för erotisk dragning till undergången som plötsligt gripit alla? Det skrämmer mig. Jag förstår det inte.
Jag är ju så van vid cynism.
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Den svenska vägen, att skydda de sårbara och äldre, förstår jag. Men också den känns abstrakt. Jag tvättar
händerna med en känsla av att jag gör något meningslöst. Håller avståndet med en känsla av att vara oartig,
främmande. Noterar noggrant vad som är tillåtet. Ja, det är fortfarande möjligt att gå på kafé, om man bara håller avstånd. Alltså gör jag det, som en solidaritetshandling med kaféägarna. Personalen är påtagligt tacksam,
samtal pågår där var och en sitter vid ett eget bord. Jag går ut med en hund och känner det som att människor
blivit mer rädda för varandra. Hjälper min 81-årige och mycket pigga far med inköpen. Vi håller avstånden och
går på utomhuspromenader tillsammans, självklart vill vi båda att han ska få leva många år till. Ser förundrad
en man i min egen ålder cykla förbi med munskydd. Funderar för mig själv vem han tror att han skyddar.
Tror människor på riktigt att de lever i en katastroffilm?
Och varför är jag så motsträvig?
Ja, jag blir glad över att se hur Stefan Löfvén och den svenska sakligheten står pall i stormen. Att de automatiska högerklagomaskinerna får svårare att göra sig hörda. Kanske tappar de lite av sin trovärdighet för gott.
Men att hela politiken ställs in mot ett enda mål, att hejda smittan, betryggar mig märkligt nog inte alls. Istället grips jag av en odefinierbar känsla av olust. Jag undrar hela tiden var de nya, okända, plågade barnen befinner sig.
Jag försöker försvara mig med att jag sett människor som valt att alltid ta det säkra före det osäkra, på samma
sätt som många uppmanar mig att göra nu, gå in i en tvångsneuros av den tanken. Men kanske är det helt enkelt så hemskt, och jag tror att det är närmare sanningen, att jag inte känner mig hemma i ett samhälle utan
dubbelmoral.
Samtidigt ökar dödstalen. Jag inser att de redan stigit en bra bit över vad jag först kunde föreställa mig. Det
börjar bli kusligt. Med sorg läser jag om personer som avlidit, och det är något skrämmande nyckfullt över
sjukdomens förlopp. För många, även inom riskgrupper, märks den nästan inte alls. För andra, ofta utan att
man ännu förstår varför, blir den en snabb och plötslig död.
Sakta kryper det på mig hur lite jag faktiskt vet.
Och kanske är det det pinsamma faktumet hela min olust handlar om: att det finns tillfällen när jag säger till
mig själv att nu ska du enbart hålla käften, för du kan för lite om det här.
Att det här är ett av de tillfällena.
I hela mitt väsen har jag alltid varit en cynisk optimist. Jag har aldrig någonsin trott på worst case scenarios.
Men det har hänt förr i världshistorien att även cyniska optimister haft fel.
Kanske lever jag och de jag har omkring mig faktiskt i en, väldigt lågintensiv, katastroffilm.
Kanske är det faktiskt så att vi just nu på riktigt med vårt försiktiga agerande häver något som skulle kunna
ha blivit mycket, mycket värre, trots att min normalitetssökande hjärna inte vill tro det. Det är ju i hoppet om
att den ändå har effekt som hela denna totala omställning av samhället genomförs.
Jag blir alltså på ett högst osmickrande sätt besvärad av att min egen roll i detta läge måste vara att lyda. Men
det är så det är: just nu måste jag helt enkelt bara följa de rekommendationer som ges.
Jag är inte helt bekväm i det, tyvärr. Men det är så det är.

Jag är inte smittskyddsläkare. Inte heller nationalekonom. Trots att jag läser varenda tidningsartikel jag kommer över, och lite till, vet jag ingenting. På det här området killgissar jag bara, och det betydligt mindre skarpt
än Ivan Karamazov.
En sak har i alla fall coronakrisen gjort tydligt: att det är möjligt att ställa saker på sin spets. Det är möjligt att
agera globalt politiskt. Drakoniskt, nyckfullt, ibland obegripligt konservativt, men också slagkraftigt.
Politiken har visat sina muskler, att den har möjligheter som den rena ekonomin saknar.
”När detta är över”, de orden återkommer allt mer. Men när detta är över, då är det dags att ta plats i samhällsdiskussionen igen.
Att diskutera vilka värden, bortom smittskydd, vi inte heller är beredda att offra.
Jag försöker trösta mig med det.
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Margareta Garpe
CORONA-DAGBOK
Wuhan. I januari är vi i Indien, följer genom nyhetskanalen Wion coronautbrottet dag för dag. Mänskliga tragedier och så småningom en välorganiserad kamp mot viruset. Tidningarna därhemma rapporterar ingenting,
med undantag för den unge läkarens och visselblåsaren Li Wenliangs död. Smittskyddet försäkrar, det kommer
inte hit. Surprise!
På planet från Delhi har personalen munskydd, det snörvlas och hostas. Jag har också munskydd och sammanbiten panik. Kvinnan bredvid mig får under natten, nånstans över Afghanistan, en utdragen hostattack. Det
låter som om hon ska kvävas. Jag gräver fram en ask Läkerol ur väskan och frågar henne vad hon ska göra i
Stockholm. HM. Hon reser runt och inspekterar vårkollektionerna. Orkar inte fråga vilka ytterligare stopp hon
gjort för den globala modeindustrin.
Vi landar i Stockholm sista veckan i februari, firar födelsedagar med familjen, packar upp och ihop och tar oss
till vårt andra hem, Östergarn på Gotland. Två 70-plussare, Rainer och jag, och Bonnie i en hytt på nattfärjan.
Det blåser i alla fall inte.
Döden, jag är döden…Jag får feber som kommer och går. Hosta. Snor. Ringer 1177. Kommer inte fram. Ägnar mig åt egen smittspårning och räknar inkubationsdagar. Den plötsliga döden skrämmer mig inte. Jag har en
aneurysm inne i huvudet, ett medfött kärl som om det brister innebär knall och fall. En bekväm sorti, man slipper städa och sortera. Men Coronan, andningen. Andnöden. Kroppen minns fortfarande. Jag kan vakna mitt i
natten av andningsångest och sover med många kuddar.
När jag var 26 år arbetade jag på Aftonbladet. Skiftgång, två täta barnafödslar. Hosta, feber och kilona rasade.
Skärmbilden visade TBC, en öppen smittsam kavern. Förvåningen var stor, sånt händer inte längre i Sverige.
Sanatorierna var nedlagda. Alla vaccinerade. Men smittlagstiftningen bestod. Ut och in på St Göran. Positiv,
Negativ, Tuberkelbakterierna kom igen, all medicinering till trots. Nya karantäner.
På en konferens för thoraxspecialister visades jag med min magra
överkropp upp och fick svara på frågor. ”Jag vill ha min frihet tillbaka”, sa jag.
Den angripna delen av lungan opererades bort. Komplikationer. Jag kippade efter luft, varje andetag gjorde
ont. Ett svärdliknande ärr över ryggen har nu bleknat och syns nästan inte alls.
Vi rastar Bonnie längs blåsiga stränder, snälla grannar handlar, vi saknar familjen men egentligen går det ingen
nöd på oss. Men Covid-19 har tagit sig in i hjärnan. Jag var djupt kritisk redan från början till svenska
”folkvettslinjen”. Tilliten rubbas nu per dag allt eftersom smittan sprider sig och dödstalen stiger. Jag anar undertexter i varje presskonferens om kurvan, läser statistik och tycker pressen skulle platsat i DDR. Jag är rasande och deprimerad över tillståndet i landet och den svenska självgodheten. Rätt eller fel. Framtiden har svaret. Jag gillar inte den position jag befinner mig i.
Det sista vi gjorde innan vi lämnade Stockholm var att åka ut till PeO i Vaxholm. Han var svag. Men hade lyckats komma igen gång på gång. I maj gör han det inte längre. Dotter Sara Garpe är präst på begravningen. Vi
kan inte närvara.
Två nära vänner förlorade. PeO från barndomens Västerbotten, Benny från tonårens södra förorter. Ringer
doktorn och ber för första gången i mitt liv om antidepressiva.
Lite skillnad kanske. Eller så vänjer man sig vid vaksamhet, rädsla,
döden. Att hålla fokus på ”en dag i taget”.
Men några nätter har jag drömt att jag åker en överfylld tunnelbana på väg till teatern.
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Greta Sundberg
TÅNGSNÄLLE-SÅNG
Genom grumligt dunkel skimrar,
pupiller i gåtfull glans
blixtsnabba blickars blänk;
En tångsnälla vajar,
i stum men böjlig dans
Långa smala nos, sjöhästtrut!
Din hemvist i ålgräsängars famn,
ur snärjtången kikar du ut
I hinnkräftors, havsnålars
och trollsländenymfers land
Lilla fisk vid din stängel,
svingar dig vigt över gungflyt
lyser bland späda strånI takt med smala stjälkar
vem känner ens ditt namn?
Med strömmarna kommer skuggor
sveper över botten och sand
Ditt havshem en dödens mark
Gälar pumpar, fenor fladdrar
Skäddan söker sin skyddande hamn
Så rasar strålar ner, slår ut i djupet
Knippen av ljus, det är vår
Tångsnälle-tålig är du:
En smidig skälvning, uppåt
Spanarblick, hungersnabel
genom plötsligt klara strömmar:
Ditt fäste i världen är vårt
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