
 
 

Samtidigt, på en helt annan plats 
 
Av Anders Marner 
FD, universitetslektor, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå 
 
 
MAN BLIR avbruten av något annat. 
Spelar landhockey ute på gården 
när jag får veta att president 
Kennedy är skjuten. Jag vaknar på 
lördagsmorgonen, slår på TVn. 
Får veta att Palme mördats. Min 
fru sitter på toaletten. Jag berättar 
det för henne. 
På 20 000 fots höjd informerar 
flygkaptenen om Estoniakatastrofen. 
Lättad suck; inte en 
flygolycka! 
11 september: Varför är så 
många människor samlade utanför 
ON-OFF-butiken? Är det realisation 
nu igen? Nej, de tittar på 
TVn i skyltfönstret. Pratar med 
varann. Någonting har hänt. Manhattan: 
folk på stan hör underliga 
ljud, tittar upp: ”What the hell was 
that?” En annan parallell handling 
skjuter in och tar över. 
 
 
PLÖTSLIGT DET ofattbara: 
”Oh, my God, this is fucking 
crazy!” 
Börsmäklare faller från himlen. 
I stället för att förkolna i eldstormen 
väljer de självmord. Vad 
är egentligen självmord? En man i 
hissen brinner. Bush, som vansinnig, 
drogad. Folk springer in på en 
deli för att skydda sig från stoftmolnet 
som väller fram mot dem 
från den kollapsade byggnaden. 
Delin inifrån nu, den förmörkas 
av molnet. Snö, aska över Manhattan. 
Estonia: fotografier från det 
vältande skrovet. En man med 
röda ögon hukar därborta i mörkret. 
Bara blodet kvar, format efter 
hans kropp liggande på asfalten. 
Arvet efter Palme. 
 
 
SEN FÖRSÖKEN att göra det 
rimligt, förståeligt. Ketchup, inte 
blod. Katastroffilmssekvenser. 
Vilken musik passar bäst till flygplanen 
som kör in i tvillingtornen?? 
Mannen, blodig i ansiktet, 
med söndertrasad T-shirt, 
raglar förbi journalisterna, ropar: 
”Still around guys, still around”. 
Ingenting har egentligen hänt. För 
mig: Palle Nielsens grafik. För 



Karl-Heinz Stockhausen: ”det 
största konstverket någonsin”. 
Fascism. Colin Powell: ”This is 
war!”. President Bush, nu redo i 
oljerock, diskuterar med jaktlaget 
hur man bäst ska ”track’em 
down”. Vilda västern-metaforer legitimerar 
kriget. I kongressen: 
tunnhåriga medelålders män i 
slips och kostym applåderar. 
Sten Andersson intervjuad på 
natten efter Palmemordet: ”Det 
här är ju ganska hemskt.” Politikern 
lugnar sig själv, inte folket. 
Kent till Sara vid relingen innan 
de hoppar från det sjunkande Estonia. 
– Klarar vi det här bjuder jag på 
middag nästa vecka. 
Aktuellt filmade middagen. En 
sån hiskelig historia! 
 
 
BERÄTTELSEN MÅSTE ha en 
poäng. En konflikt måste finnas. 
USA har inte riktigt varit sig själv 
sedan de av misstag lät Sovjetunionen 
upplösas. 
Vi är som närmast i kärlek och 
hat. Vår fiende står oss närmre än 
den vi är likgiltiga inför. Vi skapas 
av fienden. I ett 50-50-läge efter 
valet var George Bush nästan inte 
president. Efter 11 september är 
han väldigt mycket president. 
”Thank God for terrorism!” Till och 
med konstnärer och uteliggare viftar 
med fanor. Efter Kennedy, 
Vietnamkriget, efter Palme, 
nyliberalismen. Är du med eller 
mot? 
Människans motsvarighet till naturens 
biosfär, semiosfären är sammanhängande. 
Vi är sammankopplade, 
uppkopplade i realtid, tillsammans 
Det som sker, sker samtidigt på samma 
plats. 


