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rummet var döpt efter en av författarna på förlaget, en av 
dessa finländska sextiotalsmän som skrivit böcker med mas-
kulint korthuggna meningar, som gjort konst av sin alkoho-
lism, och som hyllats för sin förmåga att spränga borgerlighe-
ten inifrån. Den här författarens böcker trycktes fortfarande i 
nya upplagor och räknades som moderna klassiker.

Eftersom det närmade sig jul var borden pyntade med vär-
meljus i små Marimekkoglas. En slocknad projektor hängde i 
taket, och en dörr stod på glänt mot en liten balkong där man 
kunde se stora, blöta flingor yra runt i vintermörkret, som 
om Helsingfors varit en stor glaskula som någon skakat om.

Richard hade kommit lite senare till festen. Han ville ta ett 
par öl på krogen mittemot först, för att lugna nerverna, eller 
bara för att han njöt av ensamheten, av den upplysta stunden 
strax innan den här typen av sociala sammanhang, då kvällen 
ännu låg öppen som en bok.

Hur sent det blev spelade egentligen ingen roll för Sonja. 
Men han skulle ta en taxi hem någon gång under natten och 
nästa dag var det fredag, och han skulle vakna, och hans familj 
skulle vakna, och han skulle ta sig till jobbet med spårvagnen, 
som han gjorde alla veckodagar.
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Det här var det enda rummet på förlaget där man fortfarande 
fick röka, men bara på fester. Normalt var det ett mötesrum. 
När Richard kom in tände han lampan av misstag och ett 
ögonblick såg det ut som om alla befann sig i ett glas vatten 
blandat med mjölk.

Han hälsade på Tuomas, en jämnårig författarkollega som 
rökte koncentrerat medan han vände sin cigarettask i handen 
som om han försökte uttyda någon djup hemlighet i varnings-
etiketten.

I ett hörn av bordet satt Gitte, som Richard kände sedan 
länge. De hade båda jobbat på kulturredaktionen på samma 
dagstidning. Hon hade varit konstredaktör, och han hade varit 
hennes chef. Men hon hade gått i pension häromåret. Ändå 
dök Gitte fortfarande upp på olika jobbrelaterade fester, satt 
i timmar och rökte, hängde ofta kvar till slutet.

Hennes man hade dött nyligen och när Richard slog sig 
ner och frågade hur det stod till berättade hon det för honom 
igen, trots att de haft samma diskussion när de sågs senast. 
Richard hade aldrig känt hennes man men visste att han hade 
varit inblandad i något slags postmodern scen på åttio- och 
nittiotalet.

Det är tungt förstås, jag saknar honom varje dag, sa hon. 
Katterna har också börjat bete sig konstigt, de sitter i fönstret 
och jamar på eftermiddagarna som om de väntar på att han 
ska komma hem.

Hon lät nästan road, som om hon läste en monolog hon 
skrivit för publik.

Richard tänkte att det var underligt att han ofta hamnade i 
sådana här samtal: lyssnade på någons livshistoria i rökrum-
met. Men att ta sig ut till festen kändes inte så lockande, han 
var alldeles för nykter för det.
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Hur länge sedan var det han dog? Är det inte fint på något 
sätt att katterna påminner om honom? frågade Richard.

Jag vet inte, sa Gitte. Ibland väcker de mig på natten och 
bara stirrar på mig eller slår mig i ansiktet med sina tassar. Det 
är nästan som om Jaakko försöker kommunicera via dem. Han 
trodde inte alls på sånt, men man vet aldrig, eller hur?

Hon drog ett djupt halsbloss och sprack plötsligt upp i ett 
leende som blottade hennes kindtand av guld.

Hur gamla är dina bebisar nu igen? frågade hon.
Ibland när barnen varit små hade Richard tagit med dem 

till jobbet, till alla kvinnliga kollegers förtjusning. De brukade 
sitta under hans skrivbord och läsa bilderböcker och dricka 
varm choklad från automaten i personalköket.

De är inte några bebisar längre, sa han, de är faktiskt rätt 
stora. Tretton och tio. Nelly och William.

Oj då, skrattade Gitte, som om hon inte kunnat föreställa 
sig att åren gått så fort.

Richard beklagade sorgen igen och ursäktade sig och gick 
ut på balkongen för att få lite frisk luft.

Han tyckte om känslan av att kvällen var i sin linda, att den 
långsamt lyfte. Förväntningarna i luften. Han hade tre öl i 
kroppen och tänkte hämta en fjärde.

När Richard var barn brukade hans familj varje år besöka 
en julfest som hölls i gymnasiet i den lilla staden där de bodde, 
och av någon anledning hade de festerna stannat i minnet. 
Den särskilda doften av parfym och pepparkakor, kvinnor 
som sprang omkring och ordnade med fat och tallrikar, den 
fladdrande belysningen från stearinljus, de stora ekande korri-
dorerna i byggnaden, de hemgjorda karamellerna som såldes, 
gröna och röda och genomskinliga som glas. Han kunde lätt 
framkalla den känslan igen, av julen som närmast förtrollad. 
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Han mindes sina systrar från de festerna, mindes hur de alla 
suttit vid bordet med de andra barnen, den högtidliga känslan 
av att höra ihop, att vara åtta år och någons bror. På den tiden 
jobbade hans pappa på pappersfabriken i stan, medan hans 
mamma var lärare i en skola en bit bort. Familjen hade en blå 
Saab och det luktade alltid cellulosa i deras garderob i hallen.

Det märkliga med att ha egna barn var att Richard nu var 
ansvarig för Williams och Nellys erfarenheter, som en kurator 
för deras samlade minnesbank – men hur skulle han veta vilka 
ögonblick som registrerades hos dem?

Han gick in för att hämta en ny öl.

Inne på festen var det varmt och klibbigt, och en tung doft av 
parfym hängde i luften. En ung kvinna stod och väntade i kön 
till toaletten och bläddrade snabbt i mobilen. Richard gissade 
att hon var debutant. Han hade hört om en debutförfattare 
som kommit till förlagets höstfest en gång, så full att hon fått 
skickas hem med taxi innan hon ens hunnit upp för trapporna. 
Det var nervöst att komma in i den här världen första gången, 
det hade också Richard tyckt för några år sedan. Han trängde 
sig genom massan och bad om en öl från serveringsbordet.

På de inrökta vävtapeterna i korridorerna hängde porträtt 
av förläggare och författare, mest män. Folk stod längs väg-
garna i små grupper om två och tre och pratade: författare, 
journalister, några gamla högdjur som satt ensamma på stolar 
och vilade sina ben. Några av dem gav fortfarande ut böcker, 
varje år, en del av dem hade inte kommit med något nytt på 
länge.

Rummet längst in hade en originalinredning från trettio-
talet, med en kakelugn i hörnet, en dämpad lampkrona och 
tunga jugendmöbler i mörk ek.
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När Richard hade varit på förlagets julfest första gången 
hade han tagit bilder med sin mobilkamera och visat för Sonja. 
Det fanns både historia och karaktär i rummet, det var lätt att 
föreställa sig möten mellan legendariska förläggare och deras 
författare, hetsiga diskussioner och uppgörelser; fattiga poeter 
som försökt tigga till sig nya förskott eller allmosor.

En av de äldre författarna, som nyss gett ut den senaste delen 
i sin serie av dagböcker, satt i en fåtölj i ett hörn. Richards 
förläggare, Matti, stod bredvid och pratade med honom, det 
var hans jobb, tänkte Richard, att mingla och hålla alla på gott 
humör, och på det viset skilde sig de här festerna inte så mycket 
från festerna i Richards barndom, där det fanns vuxna som höll 
ordning på barnen, som såg till att de fick vad de behövde för 
att vara glada och nöjda.

På en av redaktörernas rum hade man rest en vägg som var 
täckt av förlagsgruppens olika logotyper, och idén var tydligen 
att man kunde ställa sig framför väggen och låta ta en bild, 
ungefär som på galapremiärer. Några yngre författare hade 
samlats i rummet och lät sig fotograferas. De kindpussades 
eller ställde sig med armarna i kors som om de poserade för 
en krönika i någon tidning.

Richard höll sin öl i handen och tänkte att han måste gå 
tillbaka innan den blev varm. Han kryssade förbi gästerna, slog 
sig ner bredvid Tuomas i rökrummet och tände en cigarett. 
Någon hade öppnat balkongdörren för att vädra.

Jag började läsa din senaste bok, sa Tuomas.
Richards roman hade kommit ut på våren. Han hade haft 

en idé om att det skulle vara en släkthistoria som utvidgades 
horisontellt, att berättandet skulle röra sig liksom en film-
kamera genom en familj. Han var rädd för att han inte lyck-
ats helt – kanske var han, trots allt, en medioker författare. 
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Recensionerna hade varit blandade: å ena sidan berömde man 
honom för hans blick på samtiden, å andra sidan verkade en 
del finska kritiker kräva att familjeskildringar innehöll mera av 
allt – mera dramatik, mera blod, mera svordomar, mera spyor.

Jag började faktiskt på din också, sa han, men jag har inte 
kommit så långt.

Han hade försökt läsa Tuomas nya bok men inte kom-
mit längre än till tredje kapitlet. Det betydde inte att han 
hade något emot boken, snarare kände han att det tydde på 
karaktärsbrist hos honom själv. Ibland var det som att hans 
kollegers böcker kom från en annan planet. Han hade inget 
mätinstrument för dem. Tuomas skrev detaljrikt och tätt, om 
sin – vad det verkade – egen uppväxtmiljö, men det var oklart 
för Richard vart texten var på väg, den tycktes mest intresserad 
av atmosfär. Boken utspelade sig på landsbygden i närheten 
av staden där Richard vuxit upp.

Jag måste säga att jag blev lite besviken, sa Tuomas. Hoppas 
du inte tar illa upp.

Richard blev förvånad.
Det var tråkigt att höra, sa han.
Ja, det var som att du inte brydde dig om hur det gick för 

karaktärerna. En person i boken förlorar jobbet och det verkar 
inte röra honom alls. Det är liksom likgiltigt för honom, och 
då tänker jag att det är det för dig med.

Richard kunde förstå Tuomas reaktion. I de kapitel han läst 
av Tuomas roman verkade det finnas en förkärlek för samman-
bitna män som grät och svor över sitt öde.

Det handlar ju om medelklassen, sa Richard. Jag känner 
sådana människor. Man förlorar jobbet men håller fasaden 
uppe. Det betyder inte att de inte har riktiga problem. Allt 
står i relation till vilka förväntningar man har.
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Tuomas askade sin cigarett och nickade tyst.
Förvisso, sa han.
Och det är klart att jag bryr mig om mina romanfigurer. 

Varför skulle jag annars skriva en bok om dem?
Richard hejdade sig – han ville inte förklara mera, det verka-

de dumt att försvara sitt eget verk mot någon annans läsning.
De var tysta i en halv minut medan Tuomas tittade på sitt 

cigarettpaket.
Apropå något annat, sa han till slut. Kommer du ihåg den 

där butiken, den där som fanns i en gammal lagerlokal längs 
riksåttan? Nära en bensinmack?

Kjellins? frågade Richard.
Just det. Det var visst nån familj som drev den, jag minns 

bara att de sålde allt möjligt billigt som man inte fick någon 
annanstans. Importerat från Kina eller något liknande, kanske 
Ryssland?

Richard mindes butiken väldigt bra. Hans farmor brukade 
ta med honom dit när han var barn. Det fanns långa rader med 
hyllor av småsaker som inte kostade någonting.

Jag undrar vad som hände med det stället? frågade Tuomas. 
Jag kom att tänka på det häromdagen när jag skrev på min nya 
roman, som ska handla lite om den platsen, alltså riksåttan.

Du menar landsvägen?
Ja, jag har en idé om att skriva en roman som samtidigt är 

riksvägens biografi, som att man ser allt från vägens perspek-
tiv. Du vet, hela flytten från landet till stan, rörelsen i Finland 
under nittonhundratalet. Allt har ju skett via vägarna.

Låter spännande, ljög Richard. Men jo, jag minns det där 
stället. En gång fick jag en stor sax av min farmor i julklapp, 
en sån som man klipper, jag vet inte, grova saker med. Hon 
var där jämt.
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Ja, precis, sa Tuomas, de hade visst motorsågar och sånt 
där också.

Och yllesockor, sa Richard.
Det hade blivit kallare i rummet, och Richard steg upp för 

att stänga balkongdörren. Någon tände belysningen igen och 
alla reagerade med att ropa ”släck!”.

När Richard tittade upp såg han att det var en kvinna han 
inte sett förr. Mörkblå klänning och mörkt, tjockt hår. Hon 
famlade efter strömbrytaren. När hon släckt lampan tittade 
han på henne genom rökdimman.

Hon märkte honom och log.
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en timme senare, när Richard befann sig i ett större säll-
skap och pratade, var det som om han och kvinnan hade en 
ordlös kommunikation. Deras blickar rörde sig hela tiden mot 
varandra och de skrattade samtidigt åt vad de andra sa.

Han kände sympati för henne när hon misslyckades med 
att förklara en lång teori för de andra, eftersom han på något 
intuitivt plan förstod vad hon ville säga, som om han redan 
kände henne. Hon pratade om att unga människor idag inte 
skriver böcker utan flyttar till Berlin och jobbar på barer, och 
att servicen därför är så dålig just för att de här unga männi-
skorna är där för att leva ut en dröm i stället för att servera 
kunder.

Richard hade bara varit i Berlin en gång, när hans debut-
roman hade översatts till tyska. Han hade besökt en bar med 
sin förläggare, och de hade båda blivit fulla, och det hade varit 
konstigt dagen efter då allt varit så intensivt och sedan bara tog 
slut. Efteråt undrade han om han bara drömt alltihopa.

Nu berättade kvinnan att hon brukade fira jul i Berlin, och 
anekdoten var för lång, och till slut var det bara han som lyss-
nade, så att hon pratade direkt med honom.

Känner du många människor där? frågade han.
I Berlin? Egentligen bara en. Förra året firade jag nyår med 
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honom och hans kompisar. Det gick en massa män med bara 
överkroppar och sådana där trollspön i händerna. Det var nog 
ganska mycket droger där. Vad heter det … MDA?

MDMA, sa Richard.
Jo, exakt, just det.
Hon skrattade, som om hon kommit på något som bara 

hon kände till. 
Hon är vacker, tänkte han, och undrade om andra såg det 

också.

Så småningom kom någon och sa att alkoholen var slut och 
att det var dags att gå vidare till efterfesten som skulle hållas 
på krogen runt hörnet. 

Det ekade i trapphuset när alla gäster gick ner, när de häm-
tade sina rockar, gick på toaletten, pratade om hur mörkt det 
hade varit de senaste månaderna, hur det var ett under att 
man överhuvudtaget överlevde i Finland, när det var som att 
befinna sig längst ner i botten av en säck.

De gick ut på gatan. Luften var klar och stilla.
Nej, jag tror att jag kanske går hem ändå, sa hon plötsligt.
Han ville inte säga något, utan hoppades att någon skulle 

övertala henne att följa med.
Det är klart du ska komma med, sa en kvinna som han inte 

kände. Du går alltid hem tidigare, men idag bestämmer jag 
att du följer med.

En liten stund då, sa hon. Men om de spelar dålig musik 
går jag hem.

Han gick framför henne men sa ingenting, han ville inte 
verka påträngande. Han ställde sig lite utanför hela sällskapet 
och därmed närmare henne.
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De stod utanför krogen en stund medan de väntade på att kön 
skulle bli kortare. När de väl kom in var stämningen uppslup-
pen och stimmig.

Någon delade ut drinkbiljetter, folk gick mot dansgolvet, 
författare och förlagsmänniskor satt i små grupper och drack.

Han frågade om hon hade fått drinkbiljetter.
Hon sträckte fram handen och visade att hon redan hade fått 

fyra. Volymen från dansgolvet var så hög att de var tvungna 
att ställa sig närmare varandra. Richard böjde huvudet mot 
henne för att höra vad hon sa.

Jag kommer aldrig att dricka så här mycket, sa hon och gav 
honom två. Det är bäst att du tar dem.

Richard beställde en öl och hon beställde en drink. Han såg 
sig omkring efter någon han kände, någon de båda kunde tala 
med, men alla verkade upptagna av sina samtal, så han stod 
kvar och tog en klunk av sin öl, och de var tysta en stund, log 
bara mot varandra.

Det var roligt det där du berättade, sa hon till slut, där inne 
i rökrummet, om att du fått en trädgårdssax i julklapp av din 
farmor.

Ah, hörde du det? Det var inte en trädgårdssax, sa han, det 
var snarare en sån där stor bultsax som man använder för att 
klippa upp hänglås med. Du vet, om jag skulle få lust att stjäla 
en cykel nån gång. Eller bryta mig in i ett vindsförråd.

Din farmor låter rolig, sa hon.
Jo, det är hon. Hon är väldigt dålig på att använda sin mobil-

telefon också. Hon tror liksom att bara den som hon pratar 
med kan höra henne. En gång var hon på en begravning och 
svarade mitt i kyrkan. Hon sa att det gick bra att prata, efter-
som det var tråkigt på begravningen. Alla hörde det förstås.

Hon skrattade.
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Vilka andra presenter har du fått?
I fjol gav hon mig en sån där bunke av plast, du vet en sån 

man har glass i, i en glasskiosk? Men den var urdiskad. Och 
den innehöll en broderad kudde. Jag tror att hon bara hade 
plockat första bästa ur skåpet. I födelsedagspresent fick jag 
en delfin. En sån där figurin, av porslin. Den var så kitschig 
att den nästan var fin. Vänta, jag tror jag har en bild av den 
någonstans.

Bilder av barnen flimrade förbi i Richards telefon innan han 
hittade delfinen, som hans farmor hade gett honom när han 
senast fyllde år.

Den är jättefin!
Jag tycker också det.
Han lade telefonen tillbaka i fickan. Musiken i salen var hög, 

basen fick väggarna att vibrera.
Vad heter du förresten? Jag tror att du kanske har sagt det 

redan.
Paula, sa hon.
Paula drack ur sin drink och gjorde en plötslig grimas för att 

visa att den var stark. Hon drog håret bakom örat.

Resten av kvällen satt de och pratade i ett hörn, om böcker 
de läst, om musik de gillade, och de beställde mera att dricka. 
Richard blev så småningom ganska berusad. Paula skrattade 
hela tiden åt allt han sa, och han undrade om hon skrattade 
lite för mycket.

Han och Sonja hade varit tillsammans i femton år och han 
hade aldrig varit otrogen. Med åren hade han börjat undvika 
den sortens situationer, han trodde inte på flörten som socialt 
bränsle, det gav honom bara ångest efteråt: det futtiga och 
liksom självupptaget pubertala, att få känna sig sedd. Sonja 
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brukade säga till honom att han flörtade med kvinnor, och 
också med män, att det kanske var omedvetet, men att han 
gjorde det. Själv tänkte han att det kanske var sant men i så 
fall utan någon särskild agenda.

Paula satt tyst i några sekunder och tittade mot bardisken. 
Mörkret gjorde att hennes ansikte blev skarpare, ett blått ljus 
som fick det att se ut som om hon rörde sig i slow motion. 
Hur gammal var hon? Hon var äldre, men hur mycket? Det 
var någonting glamoröst med hennes utseende.

Förlagets vd var dj, det var han alltid på deras fester, och nu 
spelade han gamla hits som höll dansgolvet i ett slags ständigt 
gungande tillstånd av dämpad medelåldersextas.

Efter Madonnas Holiday och Daft Punks Around the World 
kom plötsligt Princes gamla ballad Purple Rain. Hälften av 
dansgolvet tömdes, medan de som var kvar bildade par.

Paula tittade på honom bakom de tomma glasen på bordet. 
Hon frågade: Vill du dansa?

Han nickade och reste sig.

Det var som om kvällen omslöt dem, den seglade iväg just där 
och då och när han kände hennes hår i sin ena hand var det som 
att kliva av planet på en flygplats i ett varmt land, främmande 
och exotiskt, med en sällsam och bekant doft där under, bekant 
men ändå omöjlig att placera.

Lite senare stod han ensam utanför och rökte, ingen annan 
var ute, hela festen var där inne, bildade ett dovt muller, och 
han tänkte att om han går nu, om han bara hämtar sin rock 
i garderoben och går, utan att säga något, så är det som om 
ingenting hänt. 

Det var mörkt och tomt på gatan, snön låg som ett tunt 
lakan över trottoaren och det hade blivit kallare. 
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Han hade haft en trevlig kväll, och han skulle kunna gå till 
jobbet nästa morgon och fortsätta sitt liv som vanligt. Han 
gjorde den vanliga överläggningen kring hur mycket han 
druckit under kvällen: de första tre ölen var bara flaskor, men 
han hade druckit två öl innan festen också, på krogen mitt-
emot. Så kanske fyra stora och tre små? Det var tillräckligt 
för en kväll.

Men så vände han om och gick in igen.
Och där stod Paula vid garderoben. Hon hade precis gett 

sin bricka till vaktmästaren.
Han blev förvånad och lite besviken, sedan tänkte han: Hon 

har tänkt likadant.
Ska du gå nu, frågade han.
Hon log och sa att hon måste upp tidigt.
Håret täckte delvis hennes kind, men han såg hur det föll ner 

på hennes svarta kappa, hur det lockade sig vid kragen. Hon 
såg ut som en filmstjärna från femtiotalet, han hade inte tänkt 
på det tidigare, men det var hennes Elizabeth Taylor- utseende 
som gjorde att hon såg bekant ut, som om hon inte hade någon 
ålder, som om hon snarare representerade hans föreställning 
om en viss sorts kvinna än en verklig person.

Han tänkte att hon var en kvinna man skulle kunna se på 
en tågperrong, en elegant främling som kliver på ett tåg, som 
fångar ens uppmärksamhet, som får en att fantisera om vilket 
slags liv hon lever, hur den där elegansen antagligen bär henne 
i andra sammanhang, hur den säkert spiller över på allt annat 
i hennes liv, genomlyser det, och gör det vackert.

Insikten gjorde ont i hela kroppen, för han skulle förstås 
aldrig kunna vara med henne, det var en möjlighet som bara 
existerade i ett parallellt universum, där de båda träffats tidi-
gare, för länge sedan.
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Kommer vi att ses igen, frågade han, och tänkte att hans röst 
avslöjade en desperation som inte var helt cool.

Finns du på Facebook?
Hon skrattade till.
Jo, jag finns på Facebook.
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