Foton på baksidan: Caroline Nilsson
1969, Kjellbergs Foto, Malmö; Caroline
Nilsson 1992, självporträtt; Caroline
Ranby 2019, foto Christian Ranby.

H

ur hanterar man insikten att ens tid är begränsad? Och insikten att ens livspartners tid är
utmätt? Den medelålders akademikern Henrik
förlorar sin 55-åriga hustru Caroline i cancer.
Under sorgeåret passerar deras gemensamma
liv än en gång.
Ur hågkomster, vittnesbörd, efterlämnade papper och
fotoalbum framträder Minnet av Caroline, som kärlekshistoria, mikrohistoria, sjukdomshistoria, biografi och
sorgeprocess. Kan han lösa de obesvarade frågorna?
Den efterlängtade Caroline är en guldlockig prinsessa i
senmodernismens Malmö och står i familjens centrum. På
henne projiceras tidens flickföreställningar om att vara söt,
duktig och ordentlig. Natur, djur, böcker, kulturhistoria
och bild fångar snart den blyga men begåvade Caroline.
Genom arbetet träffar hon Henrik. Passion och syskontycke vävs samman i deras äktenskap. Tillsammans
renoverar de torp, bildar familj och hjälper varandra med
forskning och böcker.
När sjukdomen kommer orsakar den kris, men svetsar
sedan dem samman. Caroline använder sin begränsade
tid förnuftigt – till familj och vänner, arbete, forskning och
trädgård. Som en höstblomma ända till frosten tar henne.
Att kunna se ljuset i mörkret, att inse att även när det är som tyngst,
finns det en anledning och möjlighet att kämpa vidare, är bland de
mest betydelsefulla egenskaper att vara bärare av och att förmedla
vidare. För det finns alltid ett ljus på andra sidan och så småningom
blir det också möjligt att förnimma.
Caroline Ranby i Ebba Hochschild – Att leva efter döden, 2018

Minnet av Caroline

Foto på framsidan: Caroline Ranby
2013. Foto Anders Ranby med digital
redigering av Christian Ranby.

Henrik Ranby

HENRIK RANBY, född i Helsingborg 1965, är docent i konstvetenskap
och universitetslektor i kulturvård vid
Göteborgs universitet.
Han har främst skrivit facklitteratur
om bebyggelse och kulturhistoria. I
doktorsavhandlingen 2002 om arkitekten Harald Boklund, fördjupade han sig i
biografin som genre.
År 2020 gav han ut den självbiografiska sonettsamlingen Museum.

LF

Henrik Ranby

Röster om Henriks byggnadsvård, 2014
Rappt, personligt, intressant och bitvis himla
roligt skriver Ranby, men med allvarlig
underton
Karin Kristoffersson på Jönköpings läns
Museums hemsida
Henrik Ranby väjer glädjande nog inte för
det politiska. Han kopplar gärna kulturmiljövården – eller bristen på den – till inte bara
kulturpolitik utan också mer allmän politik.
Lars-Eric Jönsson i RIG
Röster om Museum, 2020
En skrift med kloka reflexioner och eftertankar, med finurliga infall och ett respektlöst sonettspråk, inspirerande läsning som
fungerar på mångahanda plan.
Sören Sommelius på Nya Kultur-Sörens blogg
Dikterna i Museum är allt annat än museala.
Här ventileras privata erfarenheter, glädjeämnen och besvikelser samtidigt med existentiella, allmänmänskliga frågor om liv och
död.
Christer Elfversson i Möllekuriren
En njutbar odyssé [...] allt roligt att hänga
med på.
Agnete Kinman
Det är framför allt när han för sin kamp för
»korsvirke och lera« och »stadens minnen«
som poeten Ranby fångar mig.
Ann Lingebrandt i Helsingborgs Dagblad
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Röster om Åkdon, blick och landskap, 2020
Boken är en överflödande rik genomgång
av landskapets och kulturhistoriens undanskymda aspekter.
Gunnar Wetterberg i Helsingborgs Dagblad
Ett överväldigande arbete – en kulturhistorisk bedrift.
Göran Hedlund i RIG
Helt enkelt vansinnigt imponerande.
Pär Blomqvist i Respons

