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Både språket och förmågan att vara
innovativ är viktiga byggstenar för
framtiden. Med ett utvecklat språk och en
god portion fantasi kommer man långt.
På Humanistiska programmet på De Geer
får eleverna utveckla sina kunskaper om
språk, kultur och historia... och fantasin,
ja, fantasin blir mer levande än
någonsin.
"Humlan" är ett resultat av detta, av
elevers (och även lärarnas) kreativitet och
skrivande: mikronoveller, dystopier, sonetter, romaner, essäer, recensioner som fötts ur behovet
av att vilja uttrycka med ord olika världar, uppfattningar och känslor... Var med, bli även du
fångad av "Humlan", släpp fram humanisten du har inom dig.
Rodrigo Durán Alfaro
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SENSUS
”For san mise ros meli ora sequ entu r” Det är vad Virg il en
gån g sade , men hur kan man veta om det han sa är sant ?
Att hör a sån a ord med an man är fast i en kleti g svar t
klum p av misa ̈r och sma ̈r ta, i ett hav av mör ker. Så
ljusn ar det lite i vatt net, prec is som sole ns ljus
geno mtra ̈n ger have t. Ljus et för vand las till
geno msk inlig a krist aller i ocea nen, men prec is som
allti ng så går dem lät t sön der. Kris talle rnas sma ̊ bita r
flyte r upp och det är det jag anva ̈n der för att kom ma
tillb aka till ytan , men det är bara tjock , mör k och
kväv ande dim ma som omr inga r och stän ger in hela
vär lden . Jag käm par geno m dim man men det tar all den
styrk an som jag hade . Sitta nde i den för öd ande dim man
och vär lden så ser jag ett nerf allet hus, man ser lite in i
det, som om nån elda de där inne . Man kän ner den
tryg ga och skör a vär men som läc ker ut i dim man .
Vär men omf amn ar mig och ger mig styrk a, tillra ̈c kligt
myc ket med styrk a att ta mig in i bon inge n och klät tra
upp på dem nerf allna beto ngd elar av bygg nade n som
har kolla psat . Där inne ser jag en pers on som räc ker ut
sin hand och skrik er mitt nam n. Det går inte att se
pers onen s anle te men jag mär ker hur tår arna rinn er
nerf ör ansi ktet . Pers onen kram ar mig och ger mig
vär me, ljus, hop p och kär lek, det blir som en expl osio n
av glad a och varm a fär ger.
Inne i mitt badr um så ser jag hur blod et rinn er från
min a vrist er och hur pers onen skrik er och gråt er av
sorg . Den ber mig att inte dö.

ALI N ORI HU 1 5

V

Storm
Cyk la snab bt snab bt snab bt. Bor t, iväg , vill aldr ig
mer . Blod et pum par i hela krop pen. Kok ar näs tan i
brös tet, fräs er i bene n och svid er i ög onen . Av från
asfa ltsva ̈g en och in mell an busk arna . Cyk eln
skra mlar till när grus et är för grov t och flera gån ger
snär tar utst icka nde busk gren ar till bene n. Allt är för
hög ljutt , kän ns för myc ket. Inge n för står .
Det är när a nu. Sna rt. Gru sväg en blir sma lare inna n
den svän ger och bred dar ut sig till en liten
park erin g. Cyk eln slän gs åt sida n och vass en dela r
sig, som för att säg a väl kom men , vi för står . Vind en
är kall. Det lukt ar stark t av tån g men lufte n är frisk
och varje ande tag går djup t in i krop pen. Våg orna
stor mar , ilska n sköl js bort och blod et sval nar. Lug n.

CORNELIA ANDERSSON ,
HU 1 5

VI

Tre små ord
Hop plös t. Det var tank en som for geno m henn es hjär na.
Hon satt i hör net av det mör ka rum met med tår ar i
ög onen . Ens amh eten kros sade henn e med dess tyng d.
And etag en stoc kade sig i hals en. Hen nes huvu d var fyllt
med kaos . Ens am, vär delo ̈s , kons tig, oäl skad . Alla ord
de hade kast at efter henn e spel ades upp igen och ekad e i
henn es huvu d. Flic kan kän de att väg garn a kom när mar e
och lufte n ville inte ner i lung orna . Det kän des som att
någ ot i henn es brös tkor g ville klös a sig ut. Dör ren
öp pnad es och ljuse t som fylld e rum met blän dade henn e
i bör jan. Lag om till att henn es ög on vant sig vid ljuse t
kän de hon hur någ on omf amn ade henn e. De där vack ra
ög onen var allt hon kund e se och med henn es räd dare s
hjäl p kont rolle rade hon sin andn ing igen . Flic kan kän de
tår arna bli bort tork ade och hur hon blev indr agen i en
kram igen . Hon blev upp drag en i sin räd dare s knä,
luta de sitt huvu d mot den tryg ga axel n och kän de
ån gest en lån gsam t släp pa sitt grep p om henn e. De där
vack ra ög onen fann henn es igen och hon kän de hur de
syna de henn es själ . Då yttra des de tre sma ̊ orde n som
gav henn e ving ar och kraf t att forts ät ta käm pa.
“Jag äl skar dig” .
Vär lden såg inte lika mör k och hotf ull ut län gre. Hon
kän de käm parg löd en åt erva ̈n da.

E RIKA J OHANSSON
HU 1 5
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Osynlig
Den stro ̈m man de mus iken i hans hör lura r hade seda n län ge
sluta t spel a och han hade glöm t varf ör han öv erhu vudt aget
satt i tunn elba nan. Omk ring hono m stod män nisk or, de flest a
äl dre än vad han var. Viss a med ansi kten a rikta de mot
mob iltel efon erna som verk ade vara klist rade i dera s hän der.
And ra vid dör rarn a, för att seda n kunn a skyn da sig ut. Så
mån ga män nisk or, men inge n kast ade så myc ket som en blick
åt hans hål l. Inge n såg hono m, trot s hans utst icka nde, udd a
hår och ög on som såg för myc ket. Men i sluta ̈n dan spel ade
det dock inge n roll vem som såg . Ans ikten a man vittn at i
denn a stun d skul le vara bort glöm da så fort
upp mär ksam hete n rikta des någ on anna nsta ns. Män nisk or
falle r bort från män gden och glöm s om de inte är intre ssan ta
nog. Tun nelb anan forts ät ter fram åt , och han kom mer
fortf aran de inte ihåg varf ör han sitte r i den.
En ung flick a sät ter sig bred vid hono m. Hon har pigg a
ög on, men läg ger inte mär ke till hans när varo , prec is som alla
andr a. Suck ande vrid er han huvu det för att se ut, men
omv är lden svisc har för bi för snab bt för att han ska hinn a
upp fatta någ ot. När han vän der tillb aka möt er han ett par
ög on som inte funn its där inna n. Ög on som inte är som
någ on anna ns på tunn elba nan. Ög on som ser hono m. Äg aren
till ög onen står luta d mot väg gen tvär s öv er, med mör kt hår
som falle r i ansi ktet . Efte r att ha kast at en sista blick omk ring
sig i tunn elba nan, går han rakt fram , och stan nar fram för den
som sitte r. Flic kan bred vid sitte r orub bad, hon hade inte ens
titta t upp på främ ling en.
”Kan du se mig ?” hans rös t är lika kall som hans ög on. Den
sitta nde pojk en nick ar lån gsam t och den mör khår iga kille n
nick ar bekr äf tand e tillb aka. ”Bar a de död a kan se mig .”

F ELICIA S ÖDERSTRÖM
HU 1 5
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Den underbara sparkcykeln
Jag såg spar kcyk eln i en rekl am på tv, den var röd som blod
och glitt rade som en diam ant. Jag visst e att seku nden jag la
min a ög on på den så beho ̈v de jag ha den i mitt liv. Det enda
prob leme t med min mäs terli ka plan var att den var inte
prec is grat is. 285 kron or och 50 ör e skul le det kost a mig ,
men jag hade reda n best äm mt mig . 5 mån ader och 3 veck or
tog det mig att få fram den mäk tiga sum man , och om det
inte var nog med det så kost ade det mig yter ligen 5 kron or
för att kunn a ta buss en ner till stan (Som jag natu rligt vis
beho ̈v de lån a av min fade r) där leks aksa ffär en låg . Jag
vand rade in i affär en med ett enor mt grin på mitt ansi kte,
dage n hade kom mit! Men när jag kom fram till hylla n där
spar kcyk eln log så slog en ny och anor lund a tank e mig . 285
kron or (och 50 ör e för stås ) var inte lite med peng ar, och
äv en om det var en väl digt vack er spar kcyk el så kund e jag
köp a en hel hög med kara mell er för dom peng arna . Det
skul le ju bli vint er snar t enda ̊, man beho ̈v er ju inte prec is en
spar kcyk el när det är iska llt ute. Så jag gick ut ur
leks aksa ffär en med sam ma enor ma grin som för ut, och gick
min väg till den stor a, glitt rand e god isbu tiken .
Fin

J EREMIAH AHLSTRÄM
HU 1 5

IX

Inte en vanlig rast
Han satt ensa m på den där gun gan igen , och som allti d
hade han fäs t ner blick en på sand en und er de ding land e
bene n. Det sluta de allti d på sam ma sät t varje dag, vare nda
rast. Alla de andr a barn en spel ade ruto r eller hop pa hage ,
men det fann s aldr ig någ on plat s kvar för Kall e. De andr a
barn en la inte ens mär ken till hono m, han var som en
skug ga i mör kret för de. Osy nlig och obet ydlig , så han
spen dera de sin tid med att sät ta sig (lite halv t isole rad) på
gun gan och stud era sand korn en und er hans röd a skor .
Kall e för esta ̈l lde sig hur han var en stor jät te i ök nen, som
kolla de ner på våg orna i sand en som hade skap ats av
vind en. Plöt sligt så hör de han mitt i alla ljud från de
leka nde barn en hur någ on kom gåe nde mot hono m. Han
kolla de upp och såg hur en pojk e med vän liga ög on och
svar t, rufs igt hår , möt te hans blick .
- Får jag sät ta mig här ? Fråg ade pojk en, peka de på gun gan
bred vid Kall e och log.
- Såk lart, svar ade Kall e och log.
För för sta gån gen någ onsi n hade han nu någ on att vara
med .

KIARA ANDERSSON
HU 1 5

X

Ett tågmöte
Inge n är väl egen tlige n räd d för att ta initi ativ. Det är
räd slan för att miss lyck as som får oss att falla inna n vi ens
pass erat start linje n.
”He j”, rös ten var för svag för att någ on någ onsi n skul le
kunn a ha hör t häl snin gen. Ett djup t ande tag. ”He j”, sade
hon igen , någ ot hög re. Pers onen fram för henn e reag erad e
och vred för sikti gt på huvu det.
”He j?”
”Me lissa ”
”För låt ?”
”Me lissa , jag hete r det allts å. ” Plöt sligt blev hon räd d, vad
för sök te hon egen tlige n gör a. Men ett leen de synt es
plöt sligt på med rese när ens läp par.
”Åh , jag är Elsa ” svar ade hon. Det blev tyst. Sna bbt letad e
sig Mel issas blick emo t sät et på andr a sida n mitt gån gen.
Tän k att de anta glig en varit öv erall t i Sver ige. I orte r
Mel issa aldr ig ens hör t talas om. De röd a sät ena med
brod erad text . Död a ting mån ga gån ger mer leva nde än
hon någ onsi n kän t sig.
”Gil lar du prog g?” Det kan inte stäm ma, Mel issa såg på sin
med rese när , jo hon prat ade med henn e. ”Allt så, jag dric ker
inte .” Elsa bör jade skra tta. En för virri ng synt es i Mel issas
ansi kte, och räd sla bör jade sakt a ersa ̈t tas av en kän sla av
för nedr ing.
”Inte grog g, prog g sa jag, det är en mus ikge nre. ” Elsa
räc kte öv er sin ena hör lur. Det var bra. Mus iken ocks å.

KIM KARLSSON
HU 1 5

XI

D ö d e n s Ri k e
av Joakim Ydebäck, HU14

Tystnaden låg tung över landskapet men han hade vants sig vid
att det en gång livfulla riket hade tystats. Då när uppförda
monument och tusenåriga berg raserat täckte dammet och
smutsen Jordens yta. Han var ständigt smutsig, hans fötter
hade fått sår efter milslånga färder till fots och ständigt
törstade han efter vatten och anledning att fortsätta sin resa.
Just som hans törst nästan fick honom att svimma fann han en
bäck som svagt lyckades föra till synes drickbart vatten genom
det döda landskapet. Väl framme lade han sig ner på den kala
marken för att dricka av vattnet. Han drack men äcklades av
det. Han funderade på det och tyckte vattnet smakade beskt
och ruttet. Ruttet som att ett flertal lik beslutit sig för att
bada i den svala bäcken, vilkas unkna odör nu färgat av sig i
den. Han drack vattnet ändå, även om han äcklades. Det var ju
trots allt ändå vatten och det hjälpte att släcka hans tortyrlika
törst. Hans läppar förblev torra, vattnet tycktes inte kunna
hela hans läppar som efter lång tid av törst och vistelse i den
torra luften nu blivit spruckna och bleka. Han hämtade andan
en kort minut och fortsatte sedan förgäves sin vandring.
Vandringen utan mål eller mening.
Då solens sista strålar försvunnit bakom horisonten och
landskapet täcktes av ett ohyggligt mörker fann han sig i en
liten ödelagd by. Det tycktes som om ingen hade bott där på
väldigt länge trots att det som hände inte inträffade för mer
än några veckor sedan, exakt hur länge vet han inte då
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mörkret tycktes stanna kvar längre in på dagarna och dagarna
blev svårare att räkna. Han fann ett litet hus som inte än
hade raserat och bestämde sig för att bosätta sig där fram tills
dess att han visste vart han skulle ta vägen härnäst. Därinne
fann han ett litet kök där bordet fortfarande var dukat, på
bordet fanns tallrikar med nu förruttnad mat uppställt. Han
övervägde till en början om han skulle se efter om maten
fortfarande var ätbar men då han närmat sig och känt av
lukten bestämde han sig för att det var en dålig idé. Han
slängde sin väska på marken med de små verktyg han burit i.
Den skramlade högt när väskan kolliderade med den hårda
marken. Ljudet fick honom att hoppa till i chock, men det var
ändå på något sätt behagligt att något äntligen hade brutit
tystnaden. Han satte sig på en pall, som såg stadig nog ut att
kunna bära hans tyngd, och andades. Han andades sakta och
länge, han bestämde sig för att inte sluta sitta där förrän all
ångest och förtvivlan han kände försvann. Han satt där ett bra
tag. Han blev så avslappnad att han nästan somnade men
vaknade snabbt till igen med ett ryck. På natten vågade han
inte somna, den senaste tiden hade han hört hemska ljud och
läten på natten. På dagen hade han sett grymma rovdjur
stryka omkring på landskapen. Natten var för hemsk för att
sova under. Åtminstone på dagen höll sig djuren på håll. Denna
natt kändes lång, längre än de vanligtvis kändes. Troligtvis
eftersom han den här gången kände sig mindre stressad och
mer säker. Han njöt av känslan medan den varade. Inte ens
den kraftfulla hungern plågade honom längre.
När väl morgonen kom vaknade han ur sitt halvsovande
tillstånd och tog sig ut från hyttan. Solens varma strålar
värmde hans ansikte och färgade den kala marken röd medan
de steg högre upp på himlen. Nära byn fann han en liten
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skogsdunge där träden växte vilt men han lyckades ändå få tag
på en del frukt som han hoppades skulle kunna stoppa hans
hunger. Efter att ha ätit och han kunde känna sig något
belåten kunde han äntligen slappna av helt och somnade på
det dammiga golvet inne i det lilla huset. Sömnen var till en
början behaglig. Äntligen kunde han få en blund utan att oroa
sig för morgondagen. Äntligen kunde han få sova ut. Men just
som hans trötthet helt försvunnit drabbades han av
fruktansvärda mardrömmar. De stora odjur han skådat om
dagarna dök i drömmen upp i huset och slet och drog i hans
armar och ben. Han skrek så högt av smärta att han vaknade i
fasa. I huset var han ensam, allt hade bara varit en förvirrande
illusion men smärtan var verklig. Utanför fönstret var solen på
väg att stiga ner. Han vågade inte somna om och bestämde sig
för att hålla sig vaken tiden innan natten kom. Det var det
något som störde honom. Först antog han att det var
mardrömmen som fick honom att känna sig illa till mods, men
det var något annat. Det var en känsla som hängde i luften,
något elektriskt, något var annorlunda. Det var en känsla han
inte känt alla de andra dagar han vandrat och han undrade vad
det berodde på. Han övervägde att lämna huset för att
undersöka men tänkte på odjuren som han kunde möta.
Slutligen bestämde han sig för att göra tvärtemot vad hans
känslor sa och lämnade sakta huset han gjort till sin fristad.
Han öppnade den knarrande dörren och gick med lätta steg
utanför. Till synes var allting lugnt och han kunde först inte se
att något var fel. Det var innan han i ögonvrån kunde se något
annorlunda, något omänskligt ljus som bröt mörkret. Längre
bort, i byns nu förstörda torg, stod någon eller något. Han gick
närmare. Han kunde se att det var någon sorts skepnad men
han kunde inte riktigt se vad det skulle föreställa, inte på det
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avståndet. Det var vackert, skepnaden. Som en förvirrande
hägring som var mycket skarp och klar i sin skönhet, en
skönhet som var så oskuldsfull men också på något sätt
ondskefull att han övervägde om han skulle gå åt motsatt håll.
Fötterna rörde sig framåt och ju närmare han kom ju klarar
blev skepnaden. Trots att det var något omänskligt över
skepnaden såg den ut som en mänsklig kvinna. Hon var vacker,
onaturligt vacker, med böljande hår och en kropp som insvept i
gyllene färger. Det lyste om henne som det lyser om solen.
“Hallå?” sade han. Hoppet steg i honom. Kanske var han inte
ensam trots allt. Hon såg inte på honom utan stirrade tomt ut i
tomheten och reagerade inte på hans ord.
“Han gjorde ett misstag”, sade hon med en kyla i rösten.
“Varför?”
“Vem gjorde ett misstag?” sade han, ännu mer förvirrad än
tidigare.
“Han”, var allt hon sade.
“Vem?” frågade han, mycket angelägen att få ett svar.
“Han”, sade hon igen. Hennes blick var tom, hennes attityd
utan känslor eller empati. Han såg sig om men kunde inte se
någon annan vara där än han själv och den kusliga skepnaden.
“Vem är du?” lyckades han fråga.
“Jag har kommit för att hämta dig”, sade hon, “Han gjorde
fel.”
“Vem? Varför är det fel?” frågade han, nu irriterad. Skepnaden
varade inte, hon stod bara där i sin deprimerande skönhet. Det
var något sorgset över hennes blick, som att det som var fel
gjorde henne sorgsen. “Vem är du?”
“Jag?” sade hon, “Är det viktigt?”
“Det vet jag inte”, svarade han, men han var mycket
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angelägen att få några klara svar för en gångs skulle. “Vem är
du?” varade skepnaden. När hon yttrade sitt namn hördes ett
förfärligt ljud, som plågoropen från alla de döda själar hon
stulit från livet sade det med henne.
“Dödens Ängel?” sade han, en obehaglig rysning klättrade längs
med ryggen när han sade orden. Skepnaden förblev tyst.
“Orsakade du denna förödelse?”
“Ja. Det var mitt uppdrag,” svarade hon. “Han skickade mig.
Han gjorde ett misstag.”
“Vad för misstag?” frågade han.
“Du,” svarade hon.
“Jag?” frågade han, chockad.
“Ja,” svarade hon kort. En tår, en strimma av glittrande
sorgsenhet föll hastigt nerför hennes kind. Detta misstag
tycktes göra henne mycket sorgsen och upprörd. Hon såg
fortfarande inte på honom utan stirrade rakt ut med en tomhet
i blicken. “Det borde inte ha varit möjligt. Men det hände.
Han gjorde ett misstag.”
Han förblev tyst när hon slutade tala och tänkte efter det hon
sade. Han förstod henne fortfarande inte. Han såg bakom sig
igen. Skulle han gå därifrån? Vad skulle han ta sig till?
“Jag måste rätta till misstaget,” sade hon till sist. Tårarna föll
hastigt från hennes lysande ögon men gråten hördes inte i
hennes röst, tårarna bara föll. “Jag måste få det ogjort.”
“Jag hjälper dig,” sade han. Han kände medlidande med henne
när hon grät. Han ville få det att sluta. “Vad kan jag göra?”
Skepnaden var tyst i vad som kändes som en minut. Vid det här
laget hade solen försvunnit helt och himlen täcktes av svarta,
illavarslande moln. Till slut vände sig skepnaden mot honom,
för en gångs skull såg hon på honom och han kunde känna att
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hon såg honom. Plötsligt kände han sig tom och en knut slöt sig
i magen.
“Förlåt mig,” sade hon, kallt och ondskefullt. “Lova mig det.
Förlåt mig någon gång.”
Hon placerade sitt eleganta finger på hans panna och en känsla
av både hopp och förtvivlan spred sig hastigt genom hans
kropp. Han skrek högt men ljudet försvann då hans hörsel
gjorde det. Sinnena försvann en efter en. Sist försvann hans
syn. Det sista han såg var hans liv passera framför honom och
det sista han kände vara alla känslor han någonsin känt på en
och samma gång. Till sist blev allt svart och han var borta. Det
var ett ganska bra liv ändå.
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En världsstad som styrs med
järnhand
av Felicia Mörsin
16 juni 1907: En julirevolution och en ny era.
Det här är vad som hände den ödesdigra veckan när den förra
styrande makten i Italien avsattes. Det hela började med att det
italienska folket hade tröttnat på hur de behandlades av den
styrande monarkin som styrt landet i decennier. Det var perioder
då det var akut matbrist och knappt någon mat eller pengar kvar i
de mindre städerna i landet. Medan furstefamiljen, aristokraterna
och köpmännen hade mat och pengar i överflöd.. Men bland folket i
städerna hade ilskan börjat att sjuda under ytan och dröjde bara
en vecka innan planer om att avsätta furstefamiljen och istället
inleda en ny demokratisk republik. Fursten och aristokraterna
hörde talas om vad som planerades av en liten motståndsgrupp led
av den förmögna friherren Alvaro Lonietti som sett igenom lögnerna
som kom från det furstliga hovet. Men fursten lät sig inte skrämmas
av rykten utan fortsatte att leva på det italienska folkets
bekostnad som de gjort tidigare. Tills en dag, då allt skulle komma
att förändras för alltid. Den 16 Juni 1807 det var dagen för den
årliga sommarbalen som skulle hållas i palatset, på kvällen när alla
gästerna var samlade i balsalen. Marscherade tusentals med
missnöjda invånare. Slottets soldater hade ingen chans att försvara
fursten och aristokraterna mot folkmassan och det ledde till att
flera av soldaterna gick över till motståndarsidan.
Utan soldater att försvara sig med. Fängslades fursten och dagen
efter den 17 Juni 1807 klockan tolv på dagen fördes han och de
andra högre aristokraterna till Piazza del Fiore och avrättades.
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Detta var starten på en ny gyllene era, men det hopp som landets
invånare hade fått skulle snart komma att krossas då Alvaro
Lonietti, den 22 Juni utropade sig själv till landets ledare.. Dagen
efter avskaffade han landets säkerhetstjänst och ersatte den med
en grupp med specialtränade tonåriga kommandosoldater som lydde
och lyder varje order han ger dem. Nu drygt två decennier senare
lever befolkningen i skräck och i slaveri för Loniettis diktatur som
han styr med järnhand.
Kan någon, någonsin sätta stopp för Loniettis ondska?
Eller ska någon som står på hans sidan gå bakom ryggen på honom
och göra motstånd?
Vad tror ni, vad har framtiden att utvisa för det här landet?
Lorenzo Ozerioné
E l m a g a z i n o d e Ro m a
17/5‐2195
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Kleopatras hemlighet
av Egle Dambrauskaite
Detta år har varit helt outhärdlig för mig. Min kära, älskade
son, Caesarion, dog. Hans kropp brann, han låg i sängen och
svettades, ibland började hans kropp skaka okontrollerat. Han
torterades av symptomen i flera veckor tills han dog. Mitt
hjärta sprack i tusen bitar som ingen kunde sätta ihop. Dag
efter dag fick mina tjänarinnor trösta mig, helt utan resultat.
Jag anklagade alla och allting för Caesarions död, alla är
skyldiga, även jag.
Caesar fick höra om vår sons död och skickade en av hans
tjänare till mig för att vara säker att hans son dog. Patetisk
gubbe. Han brydde sig aldrig om honom eller mig för den
delen. För mig var han bara ett hjälpmedel till återtagandet
av Egypten till mina händer. Patetisk som han var bjöd han in
mig till Rom, antagligen för att återigen kunna utnyttja min
kropp till hans nöje. Jag är så trött på människor runt omkring
mig här i Egypten. Jag har ingenting att förlora heller om jag
åker till Rom. Min glädje är borta, min solstråle är död, min
själ finns inte kvar.
Efter ett långt färd på en bärstol och båt var jag äntligen
framme i Rom i Caesars palats. Jag såg honom bara en gång.
Han hälsade på mig och berättade att han skulle komma
tillbaka efter 3 månader. Jag var omringad av massor av hans
tjänarinnor, men min blick fastnade på en flicka som var
jättetyst och blyg. Hennes hår glänser som guld i solskenet.
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Det är svart som natthimlen och går rakt till hennes feminina
axlar. Luggen gör det nästintill omöjligt att se hennes bruna
ögon, som får mig att tänka på varje lycklig stund i mitt liv.
Hennes kropp är som ett timglas som min pappa hade på sitt
bord innan han dog. Varje gång min blick fångar henne, tappar
jag andan.
Dag efter dag kunde jag inte släppa henne ur siktet. Hennes
graciösa rörelser får mitt hjärta att stanna till och klistra ihop
sig bit efter bit. Varje gång jag hör henne prata kittlas det i
magen, hennes skratt ger mina öron en orgasm. Plötsligt
känner jag mig som en liten flicka. Varför kan jag inte
kontrollera mina känslor? Varför blev det en tjänarinna, varför
blev det en kvinna? Jag kan inte stå emot hennes mildhet och
skönhet, hela hon är någonting omänskligt.
En dag började jag våga prata med henne. Hon var så vacker
den dagen. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att höra
hennes röst.
• Skulle jag kunna få guldarmbandet?
• Såklart, ers nåd . Vilket vill Ni ha, det som Ni fick av Caesar
eller det från Er pappa?
• Det som du tycker passar mig bäst.
Hennes hand rörde min hand, jag fick rysningar genom hela
min kropp, jag kunde känna hur tusentals rastlösa fjärilar
fladdrade i min mage som om det var deras sista sekunder av
deras liv. Hon kollade på mig med sina stora, uttrycksfulla
bruna ögon och log samtidigt som hon satte på mig armbandet
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som jag fick av min pappa innan hans död.
Våra samtal blev längre, ämnen djupare och ögonkontakten hölls längre.
Jag kände så stark attraktion till henne. Jag blev förförd av henne dag
efter dag och om på nytt. Jag kunde inte längre hålla mig ifrån henne,
jag bjöd in henne in till mitt rum, sent på kvällen. Det var bara hon och
jag. Hon verkade vara förvirrad, men självsäker. Hon satte sig precis vid
mig. Jag strök hennes hår. Hon lutade sitt huvud sakta ner och kollade på
sina händer. Det verkade som att det var bara jag som hade

okontrollerade känslor. Jag kände mig som en skurk, jag ville
inte tvinga henne till någonting, jag ville att hon skulle gå ut
ur mitt rum, för att jag inte klarade av att se på henne. Innan
jag ens hann tänka på det kände jag hennes läppar på mina
läppar. Hennes läppar var så mjuka och fylliga, jag ville inte
att kyssen skulle någonsin ta slut. Hennes händer var över hela
min kropp. Jag strök hennes armar och rygg samtidigt som jag
kysste henne i nacken. Hon kunde inte hålla tillbaka sina stön,
mitt hjärta stannade till av belåtenhet. Allting kändes som en
dröm. Jag tog av hennes tunika lite i taget, tills hon var helt
naken, sedan rullade hon på mig och sa: “Min tur, ers nåd”
Hon var så lekfull, jag kände glädje, mitt hjärta kändes hel
igen. Hon tog av alla armbanden av mig, den svarta peruken
med guldiga pärlor och örhängen. Jag kände mig redan naken,
men hon fortsatte, tunikan kom snabbt av också. Hon låg över
mig, och kollade ner på mig, jag kände mig så liten, så
hjälplös, men jag tyckte om det. Hellre styrd av en kvinna i
sängen än av en man i vardagslivet. Jag lämnade våta kyssar
över hela hennes kropp, från hennes läppar ända till hennes
fötter. Hon drog upp mig från hennes fötter till hennes ansikte
och började kyssa mig igen. Jag har aldrig känt så här för
någon förut. Så mycket passion och attraktion, jag kunde inte
sluta kyssa henne. Plötsligt avbröt hon kyssen och jag såg
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henne kippa efter andan samtidigt som det kändes varmt och
blött på magen. Jag trodde att det var en hallucination, jag
såg Caesar bakom oss med ett blodigt kniv. Jag kollade på
mina händer som var helt bodiga. Jag insåg att det inte var en
hallucination, att det inte var en dröm, att det var en
katastrof, min kära älskare blev knivhuggen, av en man som
egentligen inte brydde sig om mig. Jag såg honom gå
sofistikerad ut ur rummet utan att säga att ett ord.
Jag var helt vilse och förvirrad, jag ropade efter hjälp, ingen
kom, ingen svarade, antagligen för att Caesar gav order till
det. Jag höll i hennes kropp, hon var fortfarande levande, men
jag såg hennes liv slockna. Mina saltiga tårar rann från mina
kinder ner till hennes nakna feminina kropp. Jag kände hur
mitt hjärta återigen föll i tusen bitar. Jag satt och höll henne i
mina knän tills hennes kropp stelnade. Till slut hade jag ingen
vätska kvar för att bilda tårar.
Hon var helt ensam. Hon hade ingen familj, jag var egentligen
allt hon hade. Jag fick själv begrava henne, då jag inte fick
hjälp av tjänare av Caesars order. Hon var min första riktiga
kärlek, och antagligen den sista, det finns ingen annan som
hon.
Jag och Caesar låtsades som om ingenting hände, för allas
bästa. Denna historia begravdes tillsammans med min kärlek
Aurelia. Ödet skulle ändå ta kål på Caesar.
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Första kapitlet till historiska
romanen om Rom
Kim Karlsson, HU1 5

Första plats

Omvärldens stannade upp; tåget stod stilla. Sara tittade ut
igenom fönstret, perrongen var full av färger; färger som
tillsammans bildade okända figurer. Kanske speglade de bara
den hopplöst romantiserade känslan av att komma hemifrån och
få upptäcka nytt. Men det var vackert att se, vackert att
uppleva. Hon reste sig upp och hängde sin väska över axeln.
Resan hade tagit oräkneliga timmar, men nu, nu var hon
äntligen framme.
På perrongen stod hennes barndomsvän, Ellen, och
väntade – eller stod och stod – det var snarare så att hon
hoppade upp och ner. Plötsligt såg hon henne på väg ut från
tåget och störtade fram i full fart. Väskans axelrem hoppade ner
i armvecken samtidigt som Sara försökte behålla balansen efter
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att Ellen flugit in i hennes famn. Tårar letade sig ner för bådas
kinder. En otrolig lättnad och en känsla av förvirring infann sig .
Solen lyste starkt över staden och det var nästan plågsamt
varmt – men bara nästan. Sara höll upp handen och kisade för
att se vilken dörr som Ellen pekade på.
”Den vita, precis innan korsningen!”, sade hon och plockade
upp nycklarna ur fickan och de gick över gatan. I nne i
lägenheten spelades Vivaldis La primavera – självfallet bara
andra satsen då den första sedan länge var sönderspelad.
Olivier reste sig upp för att ta i hand med den person han både
hört talats om och fått se bilder på oupphörligen de senaste två
veckorna. De presenterade sig - utan egentlig anledning.
Hedvig satt i fönstret och sög på en cigarett. De två hade träffat
varandra tre år tidigare, precis när Ellen skulle flytta från
Sverige; Sara hade följt med ner till Berlin där Hedvig bodde då
och upplevt staden i några dagar innan tåget till I talien avgick.
De gav varandra ett leende.
”Vin?” frågade Olivier med sin charmiga brytning. Sara log
och tog emot plastmuggen. ”Skål för Moravia” utbrast han och
de andra tittade frågande på honom. ”Alberto Moravia, jag läste
det i tidningen; de hittade honom i badrummet eller nåt såntdär. "
”Men du har väl aldrig gillat honom?” frågade Hedvig, något
nedlåtande. Olivier var i full färd med att fylla upp sitt glas igen
och avstod från att svara på frågan. Sara satte sig mitt emot
Hedvig i fönstret och tittade ner på människorna en våning ner.
Ett ensamt barn gick och drog fingrarna längs med fasaden på
andra sidan. Lägenheten låg en bit utanför stadskärnan. Den
var spartanskt inredd, det var färgstänk på de vita väggarna och
överallt stod urdruckna glas.
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Vad tycker du om den här?” frågade Olivier och höll upp en
skiss.
”Den . . . ”
”Du suger!” avbröt Hedvig. Olivier gav henne fingret.
”Den är ju fantastisk!” Han log.
Dörren slängdes upp.
”De tog med den, de tog med den!” Luca viftade med en
tidning. Hedvig fortsatte titta ut emot gatan. Olivier reste sig upp
och kramade om honom och Ellen höjde sitt glas.
”Men du, kom och hälsa på Sara!” sade Olivier och backade
undan.
”Jag hälsar inte på idioter”
”Men ge dig!” röt Hedvig innan hon vände sig emot Sara ”Bry
dig inte om honom, stans sämsta tidning plockade med hans
artikel och nu tror han att han är någon. ” Luca skakade av sig
kritiken och satte tidningen i handen på Sara. Hon såg på den
men förstod inte ett dyft. Olivier fyllde sitt glas för tredje – eller
fjärde – gången sedan Sara trätt in i rummet. Han började bli
något pratsammare, men det var inget som någon lade märke
till – allting var som vanligt.
Efter att ha läst artikeln för femte gången – som för att
försäkra sig om att den verkligen var där – släpade Luca med
sig alla ut på stan. Klockan var närmare sex och Sara hade inte
ätit på hela dagen. Det kände hon när de stannade utanför en
restaurang; den bästa restaurangen i hela staden om hon skulle
tro sällskapet. Luca gestikulerade vilt och sade en massa saker
på italienska till kyparen, Hedvig skrattade men Sara förstod
ingenting. Kyparen försvann iväg men var snart tillbaka med en
flaska och fyllde deras glas med champagne. Sara sneglade ner
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i glaset och kände paniken komma krypande. Hon avskydde
champagne – men när de andra höjde sina glas så fanns det
inget annat alternativ än att göra detsamma. Hon fick helt enkelt
hoppas på att hon inte skulle få kväljningar. De åt, drack och
skrattade – feststämningen avbröts bara då och då av att den
nyblivna journalisten – eller upplysaren – som han själv
uttryckte ett par gånger, någon gång mellan det för dagen
åttonde och nionde glaset vin.
”Å andra sidan är de döda” utbrast han om de människor som
inte ännu upplevt det han upplevt.
”Vänner!” utbrast Sara och höjde sitt glas och citerade Lucas –
enligt honom själv överskattade föregångare: ”Där jag är, är
paradiset på jorden” innan hon tömde sitt glas och lutade sig
tillbaka. De alla blev emotionella, skålade för en framtid
tillsammans och förnekade morgondagen.
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Första kapitlet till historiska
romanen om Rom
Hugo Jonsson, HU1 5

Andra plats

Det är varmt. I solen har hjälmen samlat på sig en väldig värme
och har blivit nästan outhärdligt varm. Stora svettdroppar rinner
långsamt ner över hans huvud och suddar bort den svarta kolen
som täcker hans ansikte. Ljudet av tusentals människor fyller
hans huvud, ropen ekar mellan hjälmens sidor. Hur de hurrar,
hur deras skrik manar till blod. Den stora järngrinden som
separerar gladiatorerna från arenan börjar långsamt höjas,
medan centurionen bakom dem låter sin röst och piska ryta.
Männen rusar ut ur buren, de vet att piskan inte är det enda
som väntar dem om de inte lyder. I arenan finns ju fortfarande
en chans att smita undan döden, den chans som så få av dem
någonsin lyckats greppa. Utanför buren stannar de. Publiken
tystnar i förväntan. Allas blickar vänds mot den siste mannen att
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kliva ur buren.
Hans hållning om gladiuset är perfekt, trots all den hala svetten
som klibbar mellan fästet och hans hand. Hans hållning är rak
och robust, likt de pelare som håller uppe Jupiters tempel i
Rom. Likt härskarguden har mannen en kraftigt byggd kropp,
värdig ettusen statyer. På den ett ansikte som skulle kunna fylla
ett hav med de lyckotårar det frammanat. Hans namn är
publikens älskare och hans fienders bane .
”Spartacus! Spartacus!” Folkmassan uppe på läktaren
återupptar sitt hurrande, nu med en nästan gudfruktig stämma.
Den gudalika mannen går sakta in bland de andra gladiatorerna.
Han passerar dem sakta, och ser varenda en av dem i ögonen
som om de alla var livslånga kamrater med honom. Bakom sig
hör han ljudet av portens kedjor som börjar röra på sig. När den
till slut är fullt nedsänkt ställer sig gladiatorerna runt arenans
runda vägg med jämt avstånd från varandra. Publiken jublar och
en man blåser i ett horn för att signalera stridens stund.
Gladiatorerna ser på varandra. De rör sig inte. Efter en stund
övergår jublandet till burop och skrik som manar till strid. Men
med sina höga hakor och bestämda blickar står gladiatorerna
fast. Spartacus tar några steg framåt tills han befinner sig i
arenans fokus. Publiken håller andan.
”Jag undrar hur lång tid det tar för oss att klättra upp för
väggarna”, säger han högt. Gladiatorerna vänder sig plötsligt
om och sätter händerna mot väggens stenar och börjar klättra.
Arenans vakter är förberedda för just en sån här situation så de
ställer sig vid läktarens kanter och riktar sina spjut nedåt mot
gladiatorerna. Spjutspetsarnas stål blänker i solens ljus. Men
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trots att spjuten skall komma att bli deras död om de inte
stannar, fortsätter gladiatorerna att röra sig uppåt.
”Slåss mot varandra eller möt en säker död vid mina mäns
spjut!” vrålar centurionen, som nu befinner sig på läktaren med
sin gladius i handen. Hans ansikte är rött av ilska och en stor
blodådra har blottats på hans panna. Spartacus ser på den
förargade mannen med ett lugnt, stilla hat i blicken.
”Det här är inte dagen då vi dör. För vi är ännu inte i frihet!”
svarar Spartacus.
Det är inte ovanligt att slavar ser på gladiatorspelen, som
tidsfördriv under den lediga tid de har. De slavar som denna dag
bestämde sig för att titta gjorde det inte av en slump. I
publikens kaotiska upphetsning är det ingen som märker hur ett
fåtal slavar drar fram slipade järnstångar, utsmugglade från
smedjorna, och börjar röra sig mot de upptagna vakterna. Likt
hämndlystna rovdjur slår de till. Deras hugg innehåller ilskan av
alla de år av smärta, orättvisa och slaveri de har fått genomgå.
Men nu är det de som håller i dödens verktyg, och deras enda
avsikt med det är att hugga de soldater som står framför dem i
ryggen. För att vara slavar utan någon som helst utbildning i
strid så utför de alla processen väldigt koordinerat och kvickt.
Soldaternas kroppar faller framåt och landar i arenans gula
sand. Läktaren blir plötsligt ännu mer kaotisk, då åskådarna nu
fruktar för sina liv och försöker desperat ta sig bort från de
blodtäckta läktarna.
Spartacus blickar ut över slavarna, de klättrande
gladiatorerna och kropparna. Hans ansikte är dolt i hjälmens
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skugga så man skulle kanske inte kunna se det, men under
hjälmen ler den store Spartacus ett kort leende. Ett leende för
att han kommer dö som en fri man. Till slut beger sig även han
mot väggen för att börja klättra.
Arenan står tom, förutom slavarna och gladiatorerna som
nu hurrar över segern.
”Spartacus!” Hälsar Gaius när Spartacus tagit sig upp ur
stridsgropen. Spartacus ser upp mot sin vän och ler. Gaius
skrattar och kramar om honom. ”Jag trodde aldrig att jag en dag
skulle fly från det ständiga stridandet i groparna, men jag visste
alltid att om det skulle ske så skulle det ske under din ledning”.
Spartacus ger bara en kort nick till svar. Gaius låter sig släppa
ut ännu en skrattsalva.
”Bröder och systrar, tiden för firande är ännu inte kommen”,
börjar Spartacus och höjer sitt svärd. ”Det finns fortfarande en
full legion soldater här i Capua, och det dröjer inte länge tills de
får reda på vårt dåd. Dessutom finns det fortfarande slavar här
som behöver räddas”. Han går uppför trapporna till läktarens
högsta rad och vänder sig mot de nu, fria männen och
kvinnorna. ”Skulle vi misslyckas denna dag, så gör det inget, för
gudarna kommer ta in oss i deras salar, inte som slavar utan
som fria män!”
”Spartacus! Spartacus!” Ryter de andra högt och höjer sina
vapen. Hans hjälm skiner från solens strålar som om den vore
smidd av guld, och med svärdet riktat mot himlen har han en
heroisk uppsyn utan like. I deras ögon står inte gladiatorn
Spartacus framför dem, nej. Det enda de ser är deras ledare, en
gud i mänsklig gestalt som besvarat deras böner om frihet.
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Första kapitlet till historiska romanen om
Rom Tredje plats

S om e tt b yte för e n få g e l
Felicia Söderström, HU1 5

London 201 6
Det satt ett vykort föreställande Colosseum på hennes dörr när
hon kom hem. Klockan var snart två på natten och Hana var
fortfarande lätt berusad från kvällens tidigare drinkar. Hon
plockade ned det från dörren, men var för trött för att analysera
det vidare. Hon lade det på hallbordet innanför sin dörr, innan
hon sparkade av sig skorna och lade sig i sin säng som var
alldeles för hård för att kunna sova bekvämt i.
Hana fick inte mer än ett par timmars sömn. När hon vaknade
hade huvudvärk tagit över berusningen, och hon fick kämpa sig
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upp ur sängen. När hon väl lyckats ställa sig upp ålade hon sig
ur sina svarta jeans och den skrynkliga blusen från gårdagen,
och drog på sig en tunn morgonrock. Med släpande steg gick
hon mot badrummet där skafferiet med mediciner fanns. Väl där
plockade hon ur burken innehållande värktabletterna, och
sköljde ner en med ett rejält glas vatten.
Det blev inte mer än en torr brödskiva till frukost. Medan hon
vandrade runt i sin etta och smuttade på det rykande kaffet som
fortfarande var för varmt, noterade hon vykortet som låg stilla
kvar på hennes hallbord.
Hon plockade upp det och studerade det. Framsidan var ett
simpelt foto av Colosseum. Det liknade vilket kort som helst
som en turist i Rom skulle köpa och skicka hem till sin familj,
men på baksidan stod varken hennes namn eller adress. Hon
hade ingen familjemedlem som var i rom just nu för den delen
heller. Kortet fick följa med till köksbordet där hon satte sig ned
för att inspektera det vidare.
”Möt mig i Rom. 1 850”
Det var en enda simpel mening som stod skrivet i det övre
vänstra hörnet med rött bläck. Handstilen var snirklig och kunde
bara tillhöra en person som Hana kände till. En person som hon
inte hört från på två år. En person hon har varit på ständigt
sökande efter, och som nu befann sig i Rom.
Men ens var Hana klarvaken, trots att hon inte ens tagit sig
igenom halva koppen med kaffe. Hon ställde sig upp så hastigt
att köksstolen nästan tippade, och skyndade sig till sitt sovrum.
Längst in i garderoben stod en låda med kläder och andra saker
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som Hanas föräldrar skulle kalla för krimskrams. Med hetsiga
händer drog hon ut lådan och började rota igenom den efter
passande kläder. En ångklänning som matchade hennes
mörkgröna ögon, samt ett par guldiga kikare som hon fått låna
av sin vännina för längesedan och ej haft chansen att
återlämna. Hon satte på sig klänningen, samt ett par svarta skor
med snörning och granskade sig i helkropps-spegeln bredvid
garderoben. Hennes ojämnt klippta, korta, mörkbruna hår skulle
sticka ut ur mängden, men det var inte mycket att göra åt
saken. Hon fixade till det så gott som möjligt, strök ut vecken i
hennes klänning, och lade till sist ner kikaren i sin axelväska.
Efter en sista blick i spegeln knäppte hon med fingrarna, och
hon var försvunnen från sitt sovrum.
Rom 1 850
Hästar drog droskor längs kullerstensvägarna, och ljudet från
deras klapprande hovar fyllde luften tillsammans med de artiga
konversationerna från paren som gick armkrok vid sidan om.
Hana stack ut, ingen frågan om saken. Här sågs hon som en
ung flicka som inte borde vandra gatorna på egen hand, men
hon hade ett uppdrag att sköta och om hon inte skyndade sig på
kunde hon tappa spåret hon fått upp. Doften av lavendel var
starkare än vad den varit på länge, och hon visste att doften
inte var ett sammanträffande.
Trots hennes längd släpade fållen på klänningen nästan i
marken, och Hana fick lyfta den i sidorna för att kunna jogga
nedför gatan utan att snubbla vartannat steg hon tog. Upprörda
civilpersoner klev åt sidan och ropade saker efter henne som
hon inte förstod. Deras åsikter påverkade dock inte Hana. Om
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något så fick det henne att öka farten ännu mer, bara för sakens
skull. När hon väl nått sitt mål skulle folket här aldrig se
skymten av henne igen ändå.
Hon hade lyckligtvis lyckats landa nära Colosseum, och resan
dit hade tagit henne åtminstone 20 minuter till fots. Andfådd och
med den starka doften av lavendel kvar i hennes näsa fick hon
syn på en sittande ung kvinna, iklädd i en vinröd viktoriansk
klänning. Hennes chokladfärgade hår var vackert uppsatt i en
knut, och hennes ansikte hade fått mer definierad struktur
sedan sist Hana sett henne. Men det var fortfarande samma
unga kvinna som hon känt sedan hennes barndom. I nget tvivel
om saken.
När hon noterade Hana log hon och ställde sig upp. Hade det
inte varit ett sådant folktätt område hade Hana gett henne en
örfil. Eller kramat henne. Kanske båda alternativen. Men istället
behöll hon samma bryska ansiktsuttryck när Oliwia ställde sig
framför henne. Hon hade vuxit om Hana med ett par centimeter
och såg mer mogen ut, eller så såg hon bara trött ut. Sminket
hon bar lyckades inte riktigt dölja de mörka ringarna under
Oliwias ögon.
"Kaffe?"
"Gärna. "
De gick med jämna steg bredvid varandra, ingen sa något, inte
ens när de suttit sig ner vid ett café och beställt varsin rykande
kopp kaffe. Oliwia hade fortfarande mjölk och två sockerbitar i
kaffet, som alltid. Hur mycket hade egentligen hunnit ändrats
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under dessa två år?
”Du tar fortfarande ditt kaffe svart, ” sa Oliwia till slut. Hana
nickade till svar. ”Allt bra med Laura och Mathilda?” återigen en
nick från Hana. Laura och Mathilda var två andra tidshoppare,
bundna till samma sekt som Hana och Oliwia, Svalorna.
De drack upp sitt kaffe, men Hanas stubin började bli farligt
kort.
Det var hennes tur att ställa frågorna. Hana drog med sig Oliwia
till en gränd, utom synhåll från folk. Hon höll fast Oliwia mot
väggen, och tänkte inte låta henne gå fri förens hon fått svar på
sina frågor. Fast egentligen var hon nog mest rädd för att den
unga kvinnan framför henne skulle försvinna mitt framför
hennes ögon igen, precis som så många gånger förr.
”Varför?” var det första som föll ur hennes mun.
”Du kan aldrig stanna för länge på en plats när du är efterlyst
jorden runt. ” Det fanns inget tecken på nonchalans i Oliwias
röst. Hon var allvarlig och kollade Hana rakt i ögonen. Att Oliwia
var en mästertjuv var inget nytt. Men varje gång Hana påmindes
om det kom det som en hård spark i magen. Hon var efterlyst
och dömd till döden för alla de gods hon stulit värda
sammanlagt miljontals kronor. Den så kallade sekten Korparna
var hennes största hot inte minst den före detta medlemmen
från Svalornas sekt, Kitagawa. Hon hade makten att
kunna skrämma iväg vem som helst med bara en blick,
dessutom var hon både lång och stark. Hon konverterade till
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Korparna efter ett långvarigt bråk med Oliwia, och var nu på
ständig jakt på hämnd. Att Oliwia var efterlyst gjorde bara saken
bättre för Kitagawa.
Hana andades ut långsamt och klev bak ett stag för att ge
Oliwia mer andningsrum.
”Varför Rom? Varför 1 850?” Hana granskade Oliwia i det dunkla
ljuset.
”Den viktorianska eran är fridfull. Jag kunde ha valt London,
men risken att bli hittad där skulle varit större. Dessutom har jag
alltid velat besöka Rom med dig. Kanske inte under dessa
omständigheter dock. ”
Lusten att ge Oliwia en örfil återvände, men istället sträckte hon
på sig för att lossa på hennes hårknut. Det chokladbruna håret
föll i mjuka vågor över hennes axlar. Det hade vuxit sedan sist
och sträckte sig nu nästan till midjan. Oliwia hade alltid varit
den vackra av dem två.
Hana öppnade sin axelväska. Hon behövde återlämna kikaren
till sin rätte ägare, för hon klarade inte längre av att ha dem
liggande i sin mörka garderob utan att någon använde dem.
Men väskan var tom. Hade hon glömt att lägga ned dem? Nej,
hon var helt säker på att hon gjort det. Hana hade till och med
försäkrat sig om att de var där under tiden hon sprang mot
Colosseum. Paniken ilade längs ryggraden, och både hon och
Oliwia frös till när en röst hördes bakifrån.
”Saknar ni något?” En tjej med långt, svart, hår, kanske arton
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eller nitton år gammal stod mitt i gränden ochsnurrade runt den
guldiga kikaren med bandet fäst till den runt hennes pekfinger.
I skalla mörkblå ögon granskade de två, och ett farligt leende
prydde hennes läppar. Hon var lika lång som Hana, om inte lite
längre. På två blanka sekunder rörde hon sig framåt och
armbågade Hana hårt, först i ryggen, sedan i sidan och övergick
sedan till att pressa Oliwia mot tegelväggen, med en hand
pressad över hennes mun. Ett välsiktat slag mot käken var
nästan tillräckligt för att slå ut brunetten, och Oliwia lyckades
nästan slå till henne mot halsen, men den svarthåriga tjejen var
snabbare och slog Oliwias huvud mot väggen en gång innan
hon föll ner medvetslös. Hana kved från marken där hon låg och
sträckte sig mot hennes lagkamrat. Den svarthåriga yngre tjejen
satte sig på huk bredvid Hana och tog ett fast tag i hennes hår
och vred hennes huvud mot sig själv.
”Korparna är här, och denna gång ger vi inte upp, ” väste hon
medan hon dinglade kikaren framför Hanas ansikte. Hennes
ögon fulla av ilska var det sista Hana såg innan hon tog en
spark emot magen och föll medvetslös.
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E S TE TI S K ATTI TYD O CH E S TE TI S KT S TAD I U M H O S
S CH O P E N H AU E R O CH KI E RKE G AARD
1 . I N LEDN I N G

Sylve Johansson

Det finns många likheter mellan
Schopenhauer och Kierkegaard:
de är samtida under det tidiga
1 800-talet; de är skönlitterära
”livsfilosofer” och något udda
existenser med obetydliga
akademiska karriärer. De har en
pessimistisk uppfattning om
tillvaron och världen och de
ogillade båda tidens gigant,
Hegel; men de har helt olika
förhållnings-sätt till det
”estetiska”. Estetik från
grekiskans a´isthesis definierad
som uppfattning eller
förnimmelse.
Det estetiska är för
Schopenhauer en ”lösning” på
tillvarons meningslösa och eviga
strävan och ett sätt att undkomma
livsviljan medan det för
Kierkegaard framstår som
blott en enda stor ytlighet. Alltså:
vad menar Schopenhauer och
Kierkegaard med ”det estetiska”
och hur kan de tolka ”det
estetiska” så diametralt olika?
”Det estetiska” spelar en
avgörande roll I Schopenhauers
”Världen som vilja och
föreställning” (1 81 9) och
Kierkegaards ”Antingen-Eller”
(1 843).
1 . Schopenhauer s.41

2 . D E T E S T E T I S KA E N L I G T
S C H O P E N H AU E R
2 . 1 ” V ä rl d e n s o m v i l j a o c h
fö r e s t ä l l n i n g ”
”Världen är min föreställning –
det är en sanning, som gäller om
varje levande och förnimmande
väsen /Q /” (1 ). Så inleds
Schopenhauers stora verk. Den
värld som omger oss, vår
sinnevärld, finns endast som en
föreställning. Den är en
skuggvärld – en fenomen-värld .
Det som buddhisterna kallar
”Mayas slöja”
Schopenhauer är påverkad av
Kant. De förenas av sin syn på
hur vi uppfattar världen: dels
genom fenomenen eller
föreställningarna, dels genom
”tinget i sig”. Schopenhauer
definierar dock ”tinget i sig”på ett
annorlunda sätt, och reducerar
aprioriformerna - det
vi vet på förhand/utan erfarenhet
och vår medfödda förmåga att
organisera vår verklighet till tre:
rummet, tiden och kausaliteten
(orsak-verkan). Dessa tre blir
förutsättningarna för vår kunskap.
Genom dessa föreställningar
(rum, tid och kausalitet)
”filtreras” vår syn på världen. Vi
kan inte uppfatta världen utan
dessa. Den värld som jag
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uppfattar/förnimmer är alltså
skapad av mitt medvetande med
dess inneboende medfödda lagar:
rum, tid och kausalitet. ”Världen är
min föreställning” innebär alltså
inget annat än att yttervärlden
endast är föreställningar i mitt
medvetande.
Vad är då den sanna
verkligheten? Jo, vilja: ”Världen är
ej blott alltigenom föreställning,
utan även alltigenom vilja”(2).
Det är viljan som är ”tinget i sig”
och vi kan, till skillnad från Kant,
få kunskap om detta ”tinget i sig”
enligt Schopenhauer. Vårt
egentliga jag är vilja. Kroppen är
endast en objektifiering av viljan.
Könsorganen är exempelvis den
objektifierade sexualdriften,
munnen och magen den
objektifierade hungern. Även
naturen är vilja: växter och djur
domineras av en vilja att leva.
Denna vilja är dock blind, när t. ex
en fågel för första gången bygger
ett bo vet den inte varför. Den
följer bara sin vilja att överleva.
2 . 2 L e d a n : d e n b l i n d a vi l j a n
Den blinda livsviljan skapar ett
ständigt upprepat lidande. Viljan
får oss att begära men eftersom
begäret inte omedelbart uppfylls
känner vi leda, och medan vi
stävar efter att uppnå våra mål
präglas livet av olust. Ett kort
ögonblick av lust inträffar då vi
uppnår våra mål, men ersätts
snart av leda igen. Så börjar vi
om igen: livet blir en ständig
2 . Schopenhauer s.43
3. Ibidem,

kretsgång mellan begär, leda,
olustfylld strävan och behovets
mättnad. Det finns inget mål i
tillvaron, enbart ett ständigt
cirkulärt lidande. Allt är dock inte
förlorat! Det går att befria sig från
den besinningslösa livsviljan:
genom filosofiska studier, genom
medlidande med andra, genom
inspiration från det buddhistisktasketiska livet eller genom att
”förlora sig” i konsten.
2 . 3 Rä d d n i n g s p l a n ka n : d e t
i n t re s s e l ö s a v ä l b e h a g e t
Konstens mål är det ”intresselösa”
betraktandet - återigen något
som Schopenhauer lånar från
Kant men modifierar till sitt eget.
När vi betraktar det sköna i
konsten befrias vi för ett
ögonblick från den obarmhärtiga
livsviljan, och glömmer bort jaget
med dess önskningar och begär.
Vi får en känsla av att helt
förflyttas ur tiden och rummet och
på så sätt ”ut ur oss själva” – ut
ur det materiella som vår kropp
är. Schopenhauer skriver:
Genom alla dessa betraktelser
önskar jag ha gjort tydligt av vilken
art den subjektiva betingelsen vid
de estetiska välbehaget är och
hur stor dess andel däri –
kunskapens frigörelse från viljans
tjänst, örgätandet av sig själv som
individ och höjandet av
medvetandet till det rena, viljelösa,
tidlösa, av alla relationer
oberoende kunskapssubjekt. (3)
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Schopenhauer inspireras också
av Platons idélära med dess
tankar om att det bortom alla ting
finns allmänna begrepp eller
mönsterbilder som inte existerar i
tid och rum. I sin estetik tolkar
dock Schopenhauer idéerna som
konstens föremål. Konsten blir en
representant för idéerna – en
förbindelselänk mellan det
sinnliga och det eviga. De olika
konstarterna kan få oss att se det
allmänna och tidlösa, få oss att
erfara något som inte är i tid och
rum. Vi är inte längre beroende
av frågor som när, varför eller i
vilket syfte utan vi slipper ”undan
viljans slavtjänst” (4) och ”låter
hela medvetandet utfyllas av den
lugna kontemplationen av det för
tillfället föreliggande naturliga
föremålet, vare sig det är ett
landskap eller ett träd, en klippa
/Q / så att man /Q / helt och hållet
förlorar sig idetta föremål /Q /” .
Vi är inte längre fångna i tid, rum
eller kausalitet utan kan för en
stund glömma bort oss själva och
undkomma den obevekliga
livsviljan. Till vår hjälp har vi
konstnärerna – de
gudainspirerade genierna – som
kan uppfatta det allmängiltiga i
det enskilda, som skådare av
eviga idéer och som rent av kan
se konsten som ett uttryck för det
gudomliga hos människan.

arkitekturen som han betraktar
som mest nyttoinriktad och därför
också den som är lägst.
Landskaps- och historiemåleriet
anses kunna åskådliggöra ”en
särskild sida av mänsklighetens
idé”. (6) Diktkonsten – i synnerhet
dess högsta form, tragedin – har
den sällsamma förmågan att
uttrycka de mänskliga viljornas
kamp och konflikter:
”mänsklighetens elände,
ondskans triumf, slumpens
hånande makt och den
rättrådiges och oskyldiges
räddningslösa fall/Q /”. (7) Allra
högst inom konsten når dock
musiken som Schopenhauer, till
skillnad från de andra
konstarterna, betraktar inte bara
som ”en avbild av idéerna; utan
en avbild av viljan själv”. (8)
Musiken blir därför mäktigast och
mest omedelbar.

Schopenhauer grupperar de olika
konstarterna mer eller mindre
hierarkiskt. Han börjar med

Enligt Kierkegaard förhåller sig
alla människor till livet på något

4. Schopenhauer s.43
5. Ibid s.267
6. Ibid. s.333
7. Ibid. s.363
8. Ibid s.369
9. Nordin s.448

Där ”jublar glädjen, klagar nöden,
ropar längtan, gråter saknaden på
ett sätt som utan förmedling talar
till vårt hjärta. I melodin finns
viljans objektivering, varje dess
impuls, strävan och rörelse
återges där”. (9)
3 . D E T E S T E T I S KA E N L I G T
KI E R KE G AAR D
3 . 1 S u b j e kti vi te te n ä r s a n n i n g e n
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sätt men utgångspunkten är alltid
den enskilde – ”hiin enkelte”.
Subjektiviteten är sanningen
innebär att människan inte har
någon medfödd mänsklig natur,
utan varje enskild människa
måste ställa sina villkor och
”skapa sig själv” genom sina val.
Människan är fri att välja, men
vad skall hon välja. Det finns
ingen vägledning, men människan
måste välja! Vi kan inte fly från
vår frihet och säga att vi avstår
från den – att välja att inte välja
innebär också ett val, nämligen
valet att avstå från att välja!
Det grundläggande
sanningskravet för Kierkegaard är
att ”våga välja sig själv” – inse
att man måste välja en
livshållning. Denna livshållning är
förenat med reflektion, och utan
detta lever man endast
”omedelbart” som ett barn. Den
”omedelbara människan” är
ständigt på flykt från sig själv och
därmed från ansvaret att välja.
Den gör som all andra. Sådana
människor kallar Kierkegaard för
”dussinmänniskor”. De hamnar i
”dödvatten” och har inte valt
någon livshållning alls.
Dussinmänniskan kan dock ta tag
i sitt liv och ta ett språng ut i det
okända: hon kan kasta sig ut på
”70 000 famnars djup”! Detta är
människans ”Antingen – Eller”: ska hon
välja sig själv eller inte? Antingen
iakttar man vad livet gör med en.
Eller så inser man vad man kan
göra med livet!

3 . 2 ” A n t i n g e n – E l l e r”
Författaren till verket döljer sig
bakom många pseudonymer.
Dessa representerar alla olika
grad av mänsklig mognad eller val
av olika livshållningar eller
–inriktningar.
Kierkegaard kallar dem för olika
stadier: dels omedelbarhetens
stadium där den omedvetna
individen styrs av modet eller av
yttre konventioner; dels
medvetenhetens stadium med tre
valda livshållningar: det estetiska,
det etiska och det religiösa.
I ”Antingen- Eller” är komposition
och berättarteknik både raffinerad
och komplex.
Kierkegaard använder sig a v
aforismer, essäer, brevskrivande
och romanens alla undergenrer.
Den fiktive utgivaren är Victor
Eremita (den som besegrar
ensamheten) och han har av en
händelse hittat en brevväxling
mellan A – den estetiske och
författaren till ”Antingen” – och B
– den etiske och författaren till
”Eller”. A är den unge
estetikern som helt och hållet
lever för sinnesnjutningen, och B
är den mogne etikern som själv
har valt inriktning på sitt liv och
tar ansvar för det. I ”AntingenEller” är de fyra stadierna ovan
sammanslagna så att titeln bara
syftar på två skilda sätt att leva:
”Antingen” omedelbart –estetiskt
(del 1 ), ”Eller” etiskt-religiöst (del
2).
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3 . 3 D e t e s te ti s ka s ta d i e t
”Vad är det estetiska hos en
människa/Q /det estetiska är det
genom vilket hon omedelbart är
vad hon är. /Q / Den som lever i
och genom och av och för det
estetiska som är i honom lever
estetiskt. ”(1 0) De estetiska
individerna lever omedelbart för
ögonblicket och i ögonblicket.
Deras mål är att roa sig.
Estetikern kan vara någon som
fyller sin tid med
konstupplevelser, musik eller god
mat och dryck; eller en rastlös
förförare som i sista kapitlet i
”Antingen” – ”Förförarens
dagbok”. Här berättas om flanören
och och flickjägaren Johannes
(A). Han är estet och söker det
sköna vilket han finner i den unga
Cordelia, men allt handlar om
ögonblickets förförelse och efter
att erövringen är gjord blir den
ointressant: ”Men nu är det över,
och jag vill aldrig se henne
igen. /Q /Jag vill inte ta avsked av
henne – ingenting är mig mera
motbjudande än kvinnors gråt och
böner som förändrar allt utan att
egentligen betyda något. ” (1 1 )
Förförelsen är också ämnet för ett
annat kapitel av A, en essä om
Mozarts "Don Juan". D on Juan
personifierar titeln på essän: ”det
musikaliskt erotiska”. Han är den
förföriska musiken – omedelbar
och utan reflektion.
I essän ”Växelbruket” förklarar A
att ”tråkigheten är roten till allt
1 0. Kierkegaard del 2 s.1 72
11 . Kierkegaard del 1 s.430
1 2. Ibid s.276
1 3. Kierkegaard del 2 s.1 86
1 4. Ibid s.1 96

ont”. (1 2) Något som lätt övergår i
leda. Botemedlet mot ledan är
växelbruk: skörda njutning genom
att skifta jord och utsäde. Välj ut
behagliga minnen och gör dig
snabbt av med de obehagliga;
undvik att bli allt för bunden av
andra människor; bli en mästare i
att glömma och kom endast
ihåg dina lyckliga stunder.
Estetikern är ständigt på jakt efter
ögonblicket, det omedelbara. Han
lever oengagerat och vill inte på
något sätt binda sig till något:
djupare vänskap, familj och
äktenskap eller alltför seriös
yrkeskarriär leder bara till ansvar
och obehag. Utåt sett verkar han
överlägsen och självsäker men
”varje estetisk livsåskådning är en
form av förtvivlan”. (1 3)
Estetikerns liv blir till sist ensamt
och tomt därför att ”anden tillåter
inte att den bespottas och
tungsinnets mörker samlas allt
tätare omkring dig/Q /”. (1 4) I ett
sista desperat försök undan sin
förtvivlan flyr estetikern till det
ironiska. Han raljerar på ett
cyniskt sätt över allt och alla
inklusive sig själv. Han har
slutligen avslöjat sin egen tomma
och ytliga livshållning men kan
inte se något alternativ. Det enda
som återstår är valet och
övergången till det etiska stadiet:
att ta ansvar och bestämma sig
för ett livsprojekt – arbete,
vänskap och äktenskap. I nte
”Antingen” utan ”Eller”Kierkegaard låter nu B få ordet.
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4 . S L U TO R D : E N J ÄM F Ö R E L S E
Schopenhauer och Kierkegaard
förenas i sin syn på estetiken ur
ett lexikaliskt-etymologiskt
perspektiv. Estetik, från
a´isthesis, definieras som
uppfattning-förnimmelsesinnesintryck. I ntrycket sker
omedelbart-ögonblickligt utan
djupare reflektion eller
engagemang – det är
intresselöst. De tangerar också
varandra i sin uppfattning om
ledan som en del av livet, liksom i
sin beundran för olika konstarter
– båda skriver exempelvis
insiktsfullt om musiken och
teaterns betydelse för den
enskilda människan. '
De båda har emellertid helt olika
förhållningssätt till det estetiska
när det tolkas i ett sammanhang,
som en bruksdefinition – vad är
estetikens funktion och egentliga
innebörd? För Schopenhauer är
estetiken själva
målet/slutpunkten, medan det för
Kierkegaard är början – en möjlig
startpunkt. Det estetiska stadiet
är omedelbart och enbart
förnimmande; det etiska stadiet
är reflekterande. Reflektion är en
del av det val du som
människa måste göra – för att
”bli” människa! Estetik är
omedelbar yta och ingenting
annat. Steget är inte långt från
a´isthesis till ane´stetisk, viket
definieras som bedövande.
Estetiken är något som bedövar,
ett ”opium” som estetikern
använder för att fly undan sitt val.
Det är också oengagerat, och ett

liv utan engagemang är
visserligen ett liv men det är inget
sant liv enligt Kierkegaard.
Schopenhauer däremot betonar
storheten i den oengagerade
estetiska attityden. Att vara
oengagerad eller intresselös är
själva poängen med
Schopenhauers estetik. Det som
Dickie kallar ”aesthetic
conciousness” är en av få
möjligheter att för ett ögonblick
”rädda sig” från den
besinningslösa livsviljan och
tillvarons grottekvarn. Det
oengagerade och
omedelbara blir inte som hos
Kierkegaard enbart yta, utan
själva ”lösningen” på livets
plågor. Skönheten i estetiken ger
oss möjligheten att få en glimt av
livets ”urbilder” bortom tid och
rum, och förmågan att för en
stund ”glömma bort oss själva”.
Det oengagerade och intresselöst
kontemplativa betraktandet i
konsten är i själva verket vår
räddning.
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T E AT E R R E C E N S I O N

1984
Nag
̊ ra till synes helt vanliga man
̈ niskor sitter på scenen med
sina
mobiltelefoner,
2000-talets
t e l e s k a r̈ m a r .
På
Os
̈ t g o ẗ a t e a t e r n f a r̊ v i u p p l e v a e n d r a m a t i s e r i n g a v G e o r g e
Orwells berom
̈ da bok 1984, regisserad av Sara Giese. Den
h i s t o r i a s o m f o r̈ s t p u b l i c e r a d e s 1 9 4 9 a r̈ i d a g m e r a k t u e l l a n
̈
nag
̊ onsin och kan
̈ s l a n a v a t t s t o r e b r o r s e r d i g g a r̊ i n t e a t t
i g n o r e r a : D e n a r̈ s k r a m
̈ mande verklig.
Vi kastats utan för varning rakt in i handlingen, och trots
att vi omedelbart ser att den är moderniserad så vandrar
tankarna omedelbart till boken. En ensam man, en ensam
rös t. Mannen heter Winston Smith och arbetar på
sanningsministeriet. För dem som inte redan kän ner till
historien så finns det säk ert en hel del detaljer som är svår a
att för stå, men tack vare skickligt skåd espeleri och ett
väl skrivet manus så är publiken snart som för trollad.
Vi går snabbt från att vara en passiva ås kåd are till att vara
en del av skåd espeleriet. Allt kän ns äk ta tack vare
skåd espelarnas lekfulla för hål lningssät t till den ”fjär de
väg gen”. Dessutom eskalerar allting snart till att vara
obehagligt när a inpå. För estäl lningen fär gas av ord om
revolution, revolution emot okunskap. Ord är viktigt,
sanningen är viktig. Vi ska titta upp från vår a skär mar och
våg a kritisera och se verkligheten. Att Giese valt att ta upp
väl digt mån ga samhäl lsproblem råd er det ingen tvekan om.
För st kän de jag näs tan att det blev löj ligt mycket, men när
jag såg hur skickligt allting gavs plats på scenen kunde jag
inte bli annat än mycket imponerad.
– Kim Karlsson, HU15
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