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1.

I nästan ett år nu har han tagit fotografier av övergivna 
ting. Det blir minst två jobb per dag, ibland så många som 
sex eller sju, och varje gång som han och hans medhjälpare 
kommer in i ännu ett hus möts de av tingen, de oräkneliga 
kasserade ting som lämnats kvar av de utflyttade famil-
jerna. De frånvarande människorna har alla flytt i hast, i 
skam, i förvirring, och det är helt visst att var de än bor nu 
(om de har hittat någonstans att bo och inte kamperar ute 
på gatan) är deras bostäder mindre än de hus som de har 
förlorat. Varje hus är en berättelse om misslyckande – om 
konkurser och försummelser, om skulder och utmätningar 
– och han har tagit på sig uppgiften att dokumentera de 
sista, kvardröjande spåren efter dessa skingrade liv för att 
bevisa att de försvunna familjerna en gång funnits här, 
att de människor som han aldrig kommer att träffa och 
aldrig lära känna fortfarande lever kvar som gengångare i 
de ratade ting som ligger kringströdda i deras tomma hus.

Arbetet kallas för utkassering, och han tillhör en grupp 
på fyra man anställda av Dunbar Realty Corporation, som 
är kontrakterad att sälja sina »husbevarande tjänster« till de 
lokala banker som nu är ägare till ifrågavarande egendom. 
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De låglänta slätterna i södra Florida är fulla med detta slags 
övergivna byggnader, och eftersom det ligger i bankernas 
intresse att återförsälja de tömda husen så snart som möj-
ligt måste dessa städas, repareras och iordningställas för att 
kunna visas upp för hugade spekulanter. I en sammanstör-
tande värld av ekonomisk ruin och obevekligt växande nöd 
är nu utkasseringen en av de få framgångsrika affärsverk-
samheterna i området. Han har sannerligen haft tur som 
hittat detta jobb. Han vet inte hur länge till han kommer 
att orka med det, men lönen är anständig och i ett land där 
jobben bara blir färre och färre kan det nästan till och med 
betraktas som ett bra jobb.

Till en början häpnade han över oredan och smutsen, 
vanvården. Ytterst sällan har det hus han kommer in i 
lämnats i oklanderligt skick av sina förra ägare. Oftast 
har det i stället förekommit utbrott av våld och vrede, ett 
uppbrottsraseri av godtycklig vandalisering – från öppnade 
kranar i diskhoar och badkar där vattnet svämmat över till 
väggar sönderslagna med slägga eller väggar täckta med 
obscent klotter eller väggar pepprade med kulhål, för att 
inte tala om de nedrivna kopparrören, de urblekta fläckade 
mattorna och högarna av skit som lämnats på vardags-
rumsgolvet. Detta kanske är extrema exempel, impulsiva 
handlingar utlösta av ursinnet hos de avhysta, avskyvärda 
men begripliga uttryck för förtvivlan, men även om han 
inte alltid grips av äckel när han går in i ett hus öppnar 
han aldrig en dörr utan en känsla av fruktan. Det första att 
bekämpa är oundvikligen lukten, anstormningen av sur luft 
som strömmar in i näsborrarna, den allestädes närvarande 

Auster_Sunset Park_9789100125974_CS5.indd   8 2011-08-19   11:10:31



9

odören av en blandning av mögel, surnad mjölk, kattsand, 
nerkletade toalettstolar och ruttnande mat på köksbänken. 
Inte ens frisk luft som strömmar in genom öppna fönster 
kan utplåna dessa lukter; inte ens den prydligaste, mest 
omsorgsfulla rengöring kan utplåna stanken av nederlag.

Och så är det förstås alltid föremålen, de kvarglömda 
ägodelarna, de övergivna tingen. Vid det här laget uppgår 
hans fotografier till flera tusen, och i hans spirande arkiv 
återfinns bilder av böcker, skor och oljemålningar, pianon 
och brödrostar, dockor, teserviser och smutsiga sockor, tv-
apparater och brädspel, festklänningar och tennisracketar, 
soffor, sidenunderkläder, fogsvetspistoler, häftstift, plast-
figurer, läppstiftshylsor, gevär, missfärgade madrasser, 
knivar och gafflar, spelmarker, en frimärkssamling och en 
död kanariefågel liggande på botten av sin bur. Han har 
ingen aning om varför han känner sig manad att ta dessa 
bilder. Han inser att det är en meningslös sysselsättning, 
utan minsta nytta för någon, men ändå känner han varje 
gång han går in i ett hus att tingen ropar på honom, talar 
till honom med rösterna från de människor som inte längre 
finns där, ber honom om att få bli sedda en sista gång in-
nan de forslas bort. De andra medlemmarna i arbetslaget 
gör narr av honom för detta besatta fotograferande, men 
han bryr sig inte om dem. De betyder föga enligt hans sätt 
att se, och han föraktar dem alla. Den hjärndöde Victor, 
bossen; den stammande pratkvarnen Paco; och så den fete, 
rosslande Freddy – hopplöshetens tre musketörer. Lagen 
säger att alla föremål som går att rädda och överstiger ett 
visst värde måste lämnas in till banken, som är förpliktigad 
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att ge dem tillbaka till ägarna, men hans arbetskamrater 
tar vad de vill ha utan några som helst betänkligheter. De 
betraktar honom som en dåre som säger nej till dessa kap – 
whiskyflaskorna, radioapparaterna, cd-spelarna, bågskyt-
teutrustningen, de snuskiga tidningarna – men det enda 
han vill ha är sina fotografier, inte ting utan bilderna av 
ting. En tid nu har han lagt sig vinn om att säga så lite som 
möjligt när han är på jobbet. Paco och Freddy har börjat 
kalla honom El Mudo.

Han är tjugoåtta år gammal och såvitt han vet har han 
inga ambitioner. Inga brinnande ambitioner i alla fall, 
ingen klar uppfattning om vad en framtid rimligen kan 
ha i beredskap åt honom. Han vet att han inte kommer att 
stanna i Florida så länge till, att ögonblicket närmar sig då 
han åter kommer att känna behovet av att flytta vidare, men 
innan det behovet mognar till en nödvändighet att handla 
nöjer han sig med att vila i nuet och inte se framåt. Om det 
är någonting alls han har uppnått under de sju och ett halvt 
år som gått sedan han lämnade college och började slå sig 
fram på egen hand, är det denna förmåga att leva i nuet, att 
begränsa sig till här och nu, och även om det kanske inte 
är den mest berömvärda prestation man kan tänka sig har 
det ändå krävt en ansenlig disciplin och självbehärskning 
av honom att nå dithän. Att inte ha några planer, vilket 
innebär att inte ha någon längtan, att inte ha några för-
hoppningar, att vara nöjd med sin lott, att acceptera vad 
världen har i beredskap åt en från en soluppgång till nästa 
– för att kunna leva så måste man kräva mycket lite, så lite 
som det är mänskligt möjligt.
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Bit för bit har han skurit ner sina anspråk till något som 
nu närmar sig ett absolut minimum. Han har lagt av med 
att röka och dricka, han äter inte längre på restaurang, han 
äger ingen tv, ingen radio, ingen dator. Helst skulle han 
vilja byta ut bilen mot en cykel, men han kan inte göra sig 
av med bilen eftersom arbetsresorna innebär alltför stora 
avstånd. Samma sak gäller den mobiltelefon som han går 
omkring med i fickan och som han med största nöje skulle 
ha slängt i soptunnan, men han behöver också den i sitt 
arbete och kan därför inte undvara den. Digitalkameran 
var kanske ett onödigt slöseri, men med tanke på det trista 
slitet under de tröstlösa utkasseringsrutinerna känner han 
att den räddar hans liv. Hans hyra är låg, eftersom han bor 
i en liten lägenhet i ett fattigt område, och den enda lyx 
han tillåter sig, utöver rena basutgifter, är att köpa böcker, 
pocketböcker, mestadels romaner, amerikanska romaner, 
engelska romaner, utländska romaner i översättning, men 
när allt kommer omkring är ju böcker snarare nödvändig-
heter än lyxartiklar och läsandet är en last som han inte har 
någon som helst önskan att bli botad ifrån.

Om det inte vore för flickan skulle han förmodligen ge 
sig iväg före månadsskiftet. Han har sparat ihop tillräckligt 
med pengar för att åka vart han vill, och det råder inga som 
helst tvivel om att han har fått nog av Floridas sol – som 
han efter noggrant studium nu anser vara snarare skadlig 
än välgörande för själen. Enligt hans åsikt är den en machi-
avellisk sol, en hycklande sol, och ljuset den ger ifrån sig 
lyser inte upp saker och ting utan fördunklar dem – den 
förblindar en med sin ständiga, alltför starka strålglans, 
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hamrar på en med sina utbrott av ångande fuktighet, får en 
att tappa balansen med sina hägringsliknande reflexer och 
sina skimrande sköljande vågor av intighet. Den glittrar 
och bländar, men den erbjuder ingen substans, inget lugn, 
inget andrum. Ändå var det under denna sol som han först 
fick syn på flickan, och eftersom han inte kan förmå sig 
till att ge upp henne fortsätter han att leva med solen och 
försöka försona sig med den.

Hennes namn är Pilar Sanchez, och han träffade henne 
för sex månader sedan i en allmän park, ett fullkomligt 
slumpmässigt möte en sen lördagseftermiddag i mitten av 
maj, det mest osannolika sammanträffande man kan tänka 
sig. Hon satt i gräset och läste en bok, och inte ens tre meter 
ifrån henne satt också han i gräset och läste en bok, som 
råkade vara samma bok som hennes, samma bok i identisk 
pocketupplaga, Den store Gatsby, som han läste för tredje 
gången eftersom hans far gav den till honom på hans sex-
tonårsdag. Han hade suttit där i tjugo eller trettio minuter, 
så inne i boken att han var avskärmad från omgivningen, 
då han hörde någon skratta. Han vände sig om, och vid 
denna första, ödesdigra anblick av henne, där hon satt och 
log mot honom och pekade på titeln på sin bok, gissade han 
att hon måste vara till och med under sexton, bara en flicka 
egentligen, och dessutom en späd flicka, en smal tonåring 
i snäva avklippta shorts, sandaler och tajt halternecklinne, 
samma kläder som bars av varenda halvsöt tjej över hela 
det solglittrande Floridas låglänta regioner. Inte mer än en 
barnunge, sa han sig, men där satt hon i alla fall med sina 
lena, blottade lemmar och sitt vakna, leende ansikte, och 
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han som sällan ler mot någon eller något såg in i hennes 
mörka, livliga ögon och log tillbaka mot henne.

Sex månader senare är hon fortfarande minderårig. Hen-
nes körkort säger att hon är sjutton, att hon inte fyller arton 
förrän i maj, och därför måste han vara försiktig tillsam-
mans med henne på offentliga platser, till varje pris undvika 
att göra något som kan väcka misstankar om osedlighet, 
för ett enda telefonsamtal till polisen från någon uppretad 
beskäftig snokare skulle lätt kunna få honom att hamna i 
fängelse. Varje morgon som inte är helgdagsmorgon skjut-
sar han henne till John F. Kennedy High School, där hon 
går sista året och klarar sig bra, med inriktning på college 
och en framtid som legitimerad sjuksköterska, men han 
släpper inte av henne framför byggnaden. Det skulle vara 
för farligt. Någon lärare eller tjänsteman på skolan skulle 
kunna få syn på dem tillsammans i bilen och slå larm, så 
han stannar bilen tre-fyra kvarter innan de är framme vid 
Kennedy och lämnar av henne där. Han kysser henne inte 
adjö. Han rör inte vid henne. Hon är sorgsen över hans 
återhållsamhet, eftersom hon i sina egna ögon redan är 
en fullvuxen kvinna, men hon accepterar denna hycklade 
likgiltighet därför att han har sagt åt henne att hon måste 
acceptera den.

Pilars föräldrar dödades i en bilolycka för två år sedan, 
och innan hon flyttade in i hans lägenhet efter skolårets slut 
i juni bodde hon med sina tre äldre systrar i familjens hus. 
Tjugoåriga Maria, tjugotreåriga Teresa och tjugofemåriga 
Angela. Maria studerar till kosmetolog på ett kommunalt 
college. Teresa arbetar som bankkassörska. Angela, den 
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vackraste i syskonskaran, är värdinna på en cocktailbar. 
Enligt Pilar ligger hon ibland med gästerna mot betalning. 
Pilar skyndar sig att tillägga att hon älskar Angela, att hon 
älskar alla sina systrar, men hon är glad att hon inte längre 
bor kvar i huset, som är fyllt av alltför många minnen av 
hennes föräldrar, och dessutom kan hon inte låta bli att 
vara arg på Angela för vad hon håller på med, hon anser det 
vara en synd när en kvinna säljer sin kropp och det känns 
som en lättnad att inte längre behöva gräla med systern om 
detta. Jovisst, säger hon till honom, hans lägenhet är en 
sjabbig liten håla till bostad, huset är mycket större och mer 
bekvämt, men lägenheten hyser inte den arton månader 
gamla Carlos Junior, och det är en annan enorm lättnad. 
Teresas son är förstås inte värre än barn är mest, och vad ska 
Teresa ta sig till med maken stationerad i Irak och med sina 
långa arbetsdagar på banken, men det ger henne inte rätten 
att pracka på sin lillasyster barnvaktsplikter var och varan-
nan dag i veckan. Pilar ville visa att hon ställde upp, men 
hon kunde inte låta bli att tycka illa om det. Hon behöver 
tid att få vara ensam och plugga, och hon vill bli något, och 
hur kan hon göra det om hon är fullt upptagen med att byta 
blöjor? Bebisar är jättebra för andra människor, men själv 
vill hon inte vara inblandad. Tack, säger hon, men nej tack.

Han häpnar över hennes tåga och intelligens. Redan 
första dagen, när de satt i parken och pratade om Den store 
Gatsby, blev han imponerad av att hon läste boken på eget 
bevåg och inte därför att en lärare hade gett den som läs-
uppgift, och sedan, under samtalets gång, blev han dubbelt 
imponerad när hon drev tesen att den viktigaste personen 
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i boken inte var Daisy eller Tom eller ens Gatsby själv utan 
Nick Carraway. Han bad henne förklara. Därför att det är 
han som berättar historien, sa hon. Han är den enda per-
sonen som står med fötterna på jorden, den enda som kan 
se bortom sig själv. Alla de andra är vilsna och ytliga män-
niskor, och utan Nicks medkänsla och förståelse skulle vi 
inte kunna känna någonting för dem. Boken är beroende av 
Nick. Om historien hade berättats av en allvetande berät-
tare skulle den inte fungera hälften så bra som den gör nu.

Allvetande berättare. Hon vet vad termen betyder, precis 
som hon begriper vad det är när man talar om suspension 
of disbelief, biogenes, antilogaritmer och fallet Brown mot 
Skolstyrelsen. Hur är det möjligt, frågar han sig, för en ung 
flicka som Pilar Sanchez, vars kubanske far arbetade som 
brevbärare i hela sitt liv, vars tre äldre systrar är fullt nöjda 
med ett liv i ett moras av enahanda dagliga rutiner, att 
ha utvecklats så annorlunda i jämförelse med den övriga 
familjen? Pilar vill veta saker, hon har planer, hon arbetar 
hårt, och han uppmuntrar henne mer än gärna, vill göra allt 
han kan för att hjälpa henne att gå vidare i sin utbildning. 
Från och med den dag hon lämnade hemmet och flyttade 
in hos honom har han drillat och finslipat henne i hur 
man gör bra ifrån sig på collegeproven, kritiskt granskat 
varenda en av hennes läxuppgifter, lärt henne grunderna i 
kalkylering (som inte erbjuds av hennes high school) samt 
läst dussintals romaner, noveller och dikter högt för henne. 
Han, den unge mannen utan ambitioner, avhopparen från 
college som föraktade de yttre tecknen på sitt en gång så 
privilegierade liv, har tagit på sig uppgiften att vara ambi-
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tiös å hennes vägnar, att driva henne så långt som hon är 
villig att gå. Högsta prioritet har college, ett bra college 
med ett heltäckande stipendium, och när hon väl har tagit 
sig in där känner han att resten kommer att ordna sig av sig 
självt. För ögonblicket drömmer hon om att bli legitimerad 
sjuksköterska, men saker och ting kommer att förändras så 
småningom, det är han säker på, och han är fullkomligt 
övertygad om att hon har vad som krävs för att en dag 
fortsätta läsa medicin och bli läkare.

Det var hon som föreslog att hon skulle flytta in hos 
honom. Själv skulle han aldrig ha kommit på tanken att 
lägga fram en så djärv plan, men Pilar var fast besluten, 
samtidigt driven av en längtan efter att komma iväg och 
förtjust över utsikten att få ligga med honom varenda natt, 
och sedan hon hade bett honom att söka upp Angela, kla-
nens huvudsakliga försörjare och därför den som hade sista 
ordet vid alla familjebeslut, sammanträffade han med den 
äldsta systern Sanchez och lyckades övertala henne. Hon 
var tveksam först, hävdade att Pilar var för ung och oerfaren 
för att ta ett så betydelsefullt steg. Jodå, hon visste att hen-
nes syster var förälskad i honom, men hon gillade inte den 
kärleken på grund av åldersskillnaden, som skulle medföra 
att han förr eller senare skulle tröttna på sin tonårsleksak 
och lämna henne med krossat hjärta. Han svarade att det 
förmodligen skulle sluta tvärtom, att det var han som skulle 
bli den som lämnades med krossat hjärta. Sedan viftade 
han bort allt vidare prat om hjärtan och känslor och lade 
fram sin sak i rent praktiska termer. Pilar hade inget jobb, 
sa han, hon var en belastning på familjens ekonomi, och 
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han var i stånd att försörja henne och lyfta den bördan från 
deras axlar. Det var ju faktiskt inte så att han tänkte föra 
bort henne till Kina. Deras hus låg på bara femton minuters 
gångavstånd från hans lägenhet och de kunde träffa henne 
så ofta de ville. Som slutgiltig bekräftelse på avtalet erbjöd 
han dem presenter, vad som helst som de behövde men 
som de var för ekonomiskt pressade för att själva kunna 
köpa. Mött av både chock och spydig munterhet från sina 
tre pajaser till arbetskamrater ändrade han tillfälligtvis sin 
inställning till vad utkasseringsetiketten krävde, och under 
följande vecka snodde han lugnt en nästan fabriksny platt-
tv, en supermodern elektrisk kaffemaskin, en röd trehju-
ling, trettiosex filmer (inklusive en samlingsbox med alla 
Gudfadern-filmerna), en sminkspegel av proffskvalitet samt 
en uppsättning vinglas av kristall, och allt gavs i vederbörlig 
ordning som presenter till Angela och hennes systrar som 
ett uttryck för hans tacksamhet. Pilar lever med andra ord 
tillsammans med honom därför att han har mutat familjen. 
Han har köpt henne.

Ja, hon är förälskad i honom, och ja, trots sina betänk-
ligheter och inre tveksamheter älskar han henne tillbaka, 
hur osannolikt detta än kan tyckas honom. För ordningens 
skull bör påpekas att han inte är en person som är speciellt 
fixerad vid unga flickor. Hittills har alla kvinnorna i hans 
liv varit i mer eller mindre hans egen ålder. Sålunda repre-
senterar Pilar inte ett förkroppsligande av någon idealkvin-
notyp för honom – hon är bara hon, ett litet lyckosamt 
fynd som han råkat på en eftermiddag i en allmän park, ett 
undantag från varje regel. Han kan inte heller förklara för 
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sig själv varför han är så attraherad av henne. Han beundrar 
hennes intelligens, visst, men det är å andra sidan av ringa 
betydelse, eftersom han har beundrat intelligensen hos 
andra kvinnor före henne utan att känna sig det minsta 
attraherad av dem. Han tycker ju att hon är söt, men inte 
osedvanligt söt, inte vacker rent objektivt sett (även om 
man här skulle kunna invända att varenda sjuttonårig flicka 
är vacker av det enkla skälet att all ungdom är vacker). 
Men strunt i det. Han har alltså inte fallit för henne på 
grund av hennes kropp och inte heller på grund av hennes 
hjärna. Men vad är det då? Vad är det som håller honom 
kvar när allting säger åt honom att han borde ge sig iväg? 
Kanske beror det på sättet hon har att betrakta honom, det 
glupande vilda i hennes blick, den hänförda intensiteten i 
hennes ögon när hon lyssnar på vad han säger, en känsla av 
att hon är fullkomligt närvarande när de är tillsammans, 
att han är den enda människa som existerar för henne på 
hela jordens yta.

Ibland när han tar fram sin kamera och visar henne sina 
bilder av de övergivna tingen fylls hennes ögon av tårar. Det 
finns en mjuk, sentimental sida hos henne som han tycker 
nästan är komisk, men han är ändå rörd av den mjukheten 
hos henne, den där sårbarheten inför andras smärta, och 
eftersom hon även kan vara så tuff, så pratsam och fylld av 
skratt kan han aldrig förutse vilken del av henne som ska 
träda fram i ett givet ögonblick. Det kan vara påfrestande 
i det korta perspektivet, men i längden känner han att det 
bara för gott med sig. Han som har nekat sig så mycket 
under så många år, som har varit så halsstarrig i sina försa-
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kelser, som har lärt sig att tukta sitt humör och glida genom 
världen i ett svalt, envetet avståndstagande, har långsamt 
kommit tillbaka till livet i mötet med hennes känslosamma 
överdrifter, hennes hetsighet, hennes gråtmildhet när hon 
ställs inför en övergiven teddybjörn, en trasig cykel eller en 
vas med vissna blommor.

Första gången de låg med varandra försäkrade hon 
honom att hon inte längre var oskuld. Han tog henne på 
orden, men när stunden kom då han skulle tränga in i henne 
knuffade hon undan honom och sa till honom att så fick 
han inte göra. Mammahålet var förbjudet område, sa hon, 
absolut stängt för manslemmar. Tungor och fingrar gick an, 
men inte lemmar, på inga villkor någonsin, aldrig någon-
sin. Han hade ingen aning om vad hon pratade om. Han 
hade ju tagit på en kondom, eller hur? De var skyddade, och 
det fanns ingen anledning att oroa sig för någonting. Aha, 
sa hon, men där hade han fel! Teresa och hennes man hade 
också alltid trott på kondomer, och se hur det gick för dem. 
Ingenting var mer skrämmande för Pilar än tanken på att 
bli gravid, och hon skulle aldrig sätta sitt öde på spel genom 
att lita på ett sådant där osäkert gummi. Hon skulle hellre 
skära av sig pulsådrorna eller hoppa ner från en bro än låta 
sig bli på smällen. Förstod han det? Jadå, han förstod, men 
vad var alternativet? Skojhålet, sa hon. Angela hade berättat 
för henne om det, och han var tvungen att medge att från 
strikt biologisk och medicinsk synpunkt var det den enda 
riktigt trygga formen av födelsekontroll i världen.

I sex månader har han nu fogat sig efter hennes önske-
mål, begränsat all lempenetration till hennes skojhål och 
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inte stoppat in annat än tunga och fingrar i hennes mam-
mahål. Sådana är anomalierna och idiosynkrasierna i deras 
kärleksliv, som trots detta är ett rikt kärleksliv, ett fantas-
tiskt erotiskt partnerskap som inte visar några som helst 
tecken på att falna inom den närmaste framtiden. I själva 
verket är det denna sexuella ömsesidiga delaktighet som 
binder honom så starkt till henne och håller kvar honom i 
de förfallna och tomma husens heta ingenmansland. Han 
är förhäxad av hennes hud. Han är hennes brinnande unga 
muns fånge. Han är hemma i hennes kropp, och om han 
någonsin kan samla ihop mod nog för att lämna henne vet 
han att han kommer att ångra det i alla sin levnads dagar.
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