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Death is not an event in life

Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare 
lät Hamlet säga: ”Döden, det oupptäckta landet varifrån man icke 
återvänder.” 

Ändå, eller just därför, finns många platser i livet där tankarna uppsöker
döden. Det behöver inte vara kyrkogårdar eller depressioner utan vanliga 
livsplatser. Ställen och stunder som kokar av liv och vardag men där 
slutet glimtar till mitt i språnget. Döden som stoppningen i sakerna, som 
underström och bismak. Jag ger mig ut på resa, ett liv är en resa, och letar 
platser där döden spricker fram. Jag försöker forma en berättelse om livets 
snabbhet och skörhet och om dödens främlingskap.



Offer

Äggskal, blommor, matrester och en hastig begravning i plast. Livet som 
sugits ur. Kronblad, ägg och frukt är typiska offer till gudarna och jag vill 
tänka att jag är av samma snabbhet och skörhet.



Ben

Mina ben liknar bananskalet och potatisbitarna. Klänningen är grön och 
blommig, som resten av soporna. Vi vilar i vitt, soporna i påse, jag i lakan.



Hand

En hälsande eller hindrande hand. Ett ja, snälla se mig, rädda mig, eller ett 
stopp, nej, skona och låt bli. Jag sträcker mig ur mitt mörkröda rum. En slags 
födelse. Där ute finns bara havet.



Krona

Kristallkrona av benknotor. Det här är festen som jag är bjuden på,
som jag drar undan förhänget till.



Primavera

Fjärilar av metall och blommor av plast i mitt grånande hår.



Chans

Bjärta bollar finns när genetik förklaras, när barn leker och vuxna spelar.
Alla kastar sig ut.



Framåt

Jag smakar med trampdynan på himlen. En pil som pekar uppåt betyder 
framåt. Jag har satt mig i rörelse. Åkt länge, det är kväll.



Fjäderfä

All världens fåglar, de flesta utrotade, dammas med vippa av färgade fjädrar.



Isola

Våra krukväxter utlämnade till honom som vattnar medan vi är borta.
Tänk om han inte skulle komma. En ö som dör.



Stranden

Allt mitt som ska packas torkar. Om något av detta sköljs upp på stranden 
och jag inte finns någonstans kommer Tomas veta att det är jag som är
borta.



Vågen

Det var en strand och en skog, ett landskap och en värld och så kom vågen. 
Och vågen förstörde allt. Vågen var inte av denna världen och kunde inte 
begripas. Precis som de målade träden inte begriper de vita fläckarna.



Blind bil

Cyklop med ögonlapp. Glänsande, scharlakansrött drömmande. I en sån 
bilbur är jag fri, bilburen.



Bur för gud

I ett terrarium för helighet bör du ha: en flaska vatten, en flaska olja, bilder
på guds familj, döda insekter, servetter, aluminiumfolie och stearinljus.
Det här är ett vägkapell.



Kvitterhjärtat

Gul fågel bakom guldgaller. Blir det frön eller frön idag, vatten till höger 
eller vatten till vänster. Fågeln är själen och hjärtat är buren. Bakom är det 
marmorådror som påminner om trädgrenar. Ingen vind rör i linjerna.



Barn med barn

Förskrämda Bambi-ögon på dem båda. Målade över ögonlock och kinder.
Du ska vara som ett barn sa Jesus.



Roadkill

Pälsen är mjuk och flugorna skimrar. Men vad fan är det för bulor ur ryggen
på den? Den långa vita linjen på vars andra sida de levande åker. Döden är 
ingen livshändelse.



Bubbla

Supersåpa för extra stora bubblor. Luftbollar i klasar i lungan också.



Ner

Ner, och regnet gnuggade mjukglassblomhuvudena slemmiga in i asfalten. 
Småstenen djupt in i dem och sniglar.



Mardröm

Jag dog inte kort efter att vi fotade trots att jag tänkte det, för fotandet 
gjorde att vi tog en annan väg i tiden. Enligt vårt egentliga öde skulle vi 
förstås inte dö men nu när jag höll på att ändra allt så kanske… Hursomhelst, 
jag ville bli fotad i det lilla rummet med träpanel och på den röda sängen, för 
det är ett sånt rum man dödas i. Speciellt om man är kvinna med mörkt hår 
och blek hud.



Smash

Aldrig har något större och mer blodfyllt krossats mot vår bil.
Det här var en insekt.



Havet

Stora ljuset är ett släckt fyrtorn. De små ljusen är öar eller skepp eller 
människor eller själar. Aluminiumvågorna andas.



Slut

80, 80, 80 med darrig hand, suddiga skyltar och mörker. EKG.
Jag kanske dör vid åttio.








