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rummet, gatan och jag i paris 
1. Rummet, fönstret och parken 

Rue Payenne 11, Hôtel de Marle, gästrum 6, i stadsdelen Marais, Paris, Centre culturel 
suédois. 

Det är min adress och hemvist i september detta år (2009). Ett rum i ett palats 
inköpt av svenska staten 1965 för sex miljoner kronor, restaurerat, ett konstverk i sig, 
en renässansmöbel med idealiserade spår av tid som gått. Rummet, mitt rum, med 
dekorerade takstolar, knarrande golv och oändliga franska fönster utsätter mig för 
tidsförflyttningar, för rörelsens ideologi och magik. I stillhet i nuet, osedd, vid fönstret 
blickar jag ut över den smala gatan mot den späda parken Georges Cain, bara ett 
stenkast från mig och bevittnar sekvenser i händelseförlopp, detaljer i gester, röster 

som ritar visuella bilder. En man i femtioårsål-
dern gråter, tröstas av en ung kvinnas hand mot 
hans kind, hon tar resolut sats, de går in parken, 
för att liksom avsluta ett liv av ord, eller kanske 
brist på ord, och återvänder om en kort stund, 
nu mannen först med nedböjt huvud, och kvin-
nan bakom. Som ett följe i sorg släpar de fram 
på sandgången och den slamrande järngrinden. 

Jag ser ungdomar i grupp, skolklasser, av-
täcka parken i projektform, stirra en kort stund 
på renässanskonstnären Laurent Megniers ut-
manande bronsstaty, en naken ’Aurora’, som för-
visats från Versailles, kanske av det skälet. För 
att sekunden senare hasta vidare, skuttande som 
harpaltar. Jag medläser den äldre mannens bok 
där nere på bänken, bredvid hustrun som upptar 
tre fjärdedelar av sittutrymmet; det måste vara 
André Bretons Nadja han läser, fast det vet jag 

inte. Jag önskar bara att det var så. Jag står vid fönstret, kikhålet, varje dag. Stum, orör-
lig, känner en slags skuld. Jag finns, men inte. 

Ovanom hör jag knarret från steg. 

2. Walter Benjamin i Paris. Flanerandets mening 

Walter Benjamin bodde och arbetade i slutet av trettiotalet inte långt från mitt rum. 
I exil från ett nazistiskt judehatande Tyskland och på väg in ett rituellt självmord 
1940 i Spanien. Hans avsikt var att skriva en uppsats, en essä om staden Paris; det 
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blev en bok eller rättare sagt det blev ingen bok, bara fragment, citat, och oavslutade 
upprepande kommentarer som en eftervärld skulle skapa en bok eller flera böcker av. 
Ulf Peter Hallbergs översättning och sammanställning Paris, 1800-talets huvudstad 
(1990), ’Passagearbetet’, är en sådan. Den bästa av alla - oberoende av språk. 

Benjamin, tror jag, gick förbi skvären 
Georges Caïn, om det inte var så att han 
i förbifarten slängde en köttslig blick på 
kvinnokroppen stadd i steget ur morgon-
badet. Gatan simulerar rörelse, förändring, 
revolution; parken representerar stillastå-
ende, konservatism, monarki. För honom. 
Också för mig. Jag flanerar med Benjamin 
i ’Passagearbetet’ till att börja med i Bibli-
othèque Historique de la Ville de Paris, 24 
rue Pavée - där han satt och arbetade - för 
att sedan följa med honom ut på gatorna. 
”Ett rus överväldigar den som länge vand-
rat i fast takt längs gatan utan att ha ett 
mål;” ”... gåendets makt tilltar för varje steg, 
… dragningskraften från nästa gathörn, ett 
avlägset, dimhöljt torg eller ryggen av en 
kvinna som går framför honom blir allt oe-
motståndligare” (19); och ”Paris … öppnar 
sig för honom [flanören] som landskap 
som omsluter honom som kammaren” 
(345). Subjektets erotiserade mantralik-
nande tillstånd utan slut, utan ände, kan 
överföras till ideologiska och metodologis-
ka alternativ. Ruset blir en intention; gatan 
en lustfull formel för ständig förändring, 
för illojalitet; blicken blir tecken, uttryck; 
röster, ristande i väggen, i stenen; Paris en 
existens och ett kollektiv av individer. Inte konstigt att Jean-Paul Sartre skulle formu-
lera sitt förhållningssätt i denna stad ett par decennier senare. 

Jag samlar ihop mina tankar och vandrar en söndagsmorgon längs trista omänsk-
liga Avenue de la République österut, hela sträckan fram till gravarna. Ingen annan 
har gjort detta utom Walter Benjamin och jag! De enda levande jag upptäcker är ett 
fyllo nedhasat i ett värmande rännstensdike och en övergiven skitande hund. Inne i 
Cimetière du Père- Lachaise, i labyrinterna mellan gravarna som fyller denna kam-
mare på över 40 hektar, i letandet efter Edith Piaf och Oscar Wilde, förstår jag vad 
Benjamin menade med påståendet: ”staden är realiserandet om mänsklighetens gamla 
dröm om labyrinten” (357). 
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Labyrinten som det ideala projek-
tet, och, javisst, utan utgång hade den 
varit gudomlig. Fast det senare är inte 
för realistiska drömmare som jag utan 
för intrasslade religiösa som tror på tron. 
Vägen som mål är ändamålet. 

Piafs och Wildes gravar är bara 200 
meter från varandra; en underjordisk se-
kulär logik. Piafs liten och översköljd av 
italienska turister; Wildes minnesmärke 

stort med graffiti, hälsningar från fansen, blommor, och ett par tomma vinflaskor. 
Den lilla skylten som avvisar klotter är så anspråkslös att förmaningen och även dess 
lågmälta placering längst nere på sockeln blir en parodi och därmed även den, liksom 
klottret och flaskorna, del av platsens anarki och motsägelsefullhet. 

3. Majrevolutionen 1968 och jag 

Det är den 7 maj 1968 i Paris. Vi befinner oss inne på Rue de Racinne, nära Sor-
bonne. Jag har nyss anlänt från London och bor i ett kyffe vid Jardin de Babylone. 
Framför mig trampar åtminstone tusen studenter, i låsta kolonner och längst framme 
den långrockade kravallpolisen med batonger och tårgas som blockerar tillträdet till 
Boul’ Mich. Vi skanderar ”on ne revendiquera rien/ on ne demandera rien/ on prendra/ 
on occupera” (vi gör inte anspråk på något/ vi kräver inget/ vi tar / vi ockuperar) och ett 
otal variationer på ’bort med de Gaulle.’ Dagen därpå är jag med i en grupp studenter, 
många icke-franska, som sprider flygblad, affischer och notiser och tar bort vissa andra. 
Vi skriver, textar, klistrar, klättrar på väggarna i Quartier Latin. Det är fest! ”Plutôt la 
vie” (Hellre livet), ”Ne travaillez jamais” (Arbeta aldrig),”Sois jeune et tais toi” (Va ung 
och håll käften). Och den tredje dagen är jag 
i en manifestation på Rue Victor Cousin. De 
som är längst framme kastar gatstenar. 

En flicka slås ner. Jag skymtar univer-
sitetsbyggnaden där framme. Det är den vi 
skall inta! Vi på gatan vill förmå president 
de Gaulle avgå; vi fördömer polisens bruta-
litet, kritiserar kapitalismen och imperialis-
men, opponerar oss emot parlamentarismen, 
försvarar ”pouvoir populaire”, enade studenter 
och arbetare. Jag skiter i de Gaulle men är 
desto högljuddare när kampen mot kapita-
lism, imperialism och kolonialism är i cen-
trum för våra aktiviteter på gatan. Och jag 
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beundrar den röde mohikanen, Daniel Cohn-Bendit för hans politiska lättfärdighet. 
Sliter med affischerna! Den 15 maj har studenterna intagit Théâtre de l’Odéon. Hissat 
den svarta och röda flaggan på taket. Då har jag åkt hem. 

4. Rummet och seendets politik 

Staden som skådeplats; ledan och väntan som 
flanörens gissel och stimulans är återkommande 
teman i Bejnamins estetik. ”Vi känner leda när 
vi inte vet vad vi väntar på” och det mera hopp-
fulla ”leda är tröskeln till storslagna handlingar” 
(130). I mitt rums gästbok skriver Anne-Marie 
Berglund, författare i Stockholm (född i Fin-
land) för snart trettio år sedan (28/2/1980): 
”Från sitt fönster ser hon sagoparken, men hon aktar sig noga för att gå över gatan 
och stiga ditin. Där paren kysses och damernas lila hattar flyger högt över marken och 
hundarna jagar varandras svansar och inga ensamma flickor gråter, utan sitter i blom-
miga kjolar och läser hemliga böcker.” Här förvandlas gatan till tröskel eller passage 
mellan två rum, två interiörer som är varandras motsatser, för att använda Benjamins 
terminologi. För tar hon steget ut, lämnar sin fristad för gatan, ”rusar skrämmande 
ansikten mot henne och stora varghundar morrar överallt … och männen visar sina 
lömska tänder.” I en annan nedteckning i gästboken, ett år senare (1/2/1981), ristar 
den finske poeten Pentti Saarikoski ned följande rader: 

Yö yöta suojelee 
kun kuuta varjelee 
talo nojaa taloon 
ihmiset ovat eri maata 
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(I Mia Berners, ”skyndsamma,” något klumpiga, men ”auktoriserade,” översättning 
lyder dikten så här: ”Natten tar skydd av natten/ månen försvarar månen/ husen 
stöder varandra/ människor som främmande länder.”) Båda berättelserna i rum 6’s 
minnesbank ledsagas av teckningar. Saarikoskis dikt och bild lovsjunger ömsesidighet 
och social mångfald; Berglunds gestaltar slutenhet och individens vilsenhet. Bådas 
är gatans språk. Benjamin sammanfattar tillståndet så här i en sina många parallella 
axiomer: ”Liksom väntan är den orörliga kontemplatives verklighet, tycks tvivlet vara 
flanörens” (353). 

5. Majrevolutionens verkan på oss och mig 

Under maj och juni månaderna 1968 fick Marshal McLuhans ’Gutenberg Man’ (The 
Gutenberg Galaxy: The Typographic Man, 1962) sådana stötar att han aldrig mera skulle 
återhämta sig. De audio-visuella medierna, radion, televisionen, fotoreportaget har sitt 
uppsving i det bruk som gatans språk utvecklade. Det ställdes inför krav inte bara från 

en ungdomsgeneration i konflikt med 
sin föräldrageneration, utan med en 
samtid som passiviserats i konservativ 
självgodhet. Vi ville inte ha ’écrivains,’ 
skrek vi, utan ’inscrivains’; alla kunde 
skriva, var som helst; och det skrivna 
var också det talade, det gestikulerade, 
det fantastiska och det kunde ersättas, 
raderas ut i den stund det uppnått sin 
funktion. Det är detta som var la parole 
sauvage (det vilda, grymma, primitiva 
ordet) (Roland Barthes). 

Uttrycken, inskriptionerna, dik-
terna, sloganerna, afffischerna var 
likvärdiga; de informerade, de roade, 
de provocerade. Ingen textsort, ingen 
medial form var helig eller kanoni-
serad. Kulturstudierna har här sitt 
ursprung. Jag undrar om inte denna 

revolution har varit mera betydelsefull än 1917 års. I varje fall skonade den liv. Sett 
ur det lilla perspektivet är det här jag kan spåra min illojalitet med min i grunden 
koloniala disciplin, kallad engelsk litteratur, som nu utmynnat i solidaritet med det 
postkoloniala, litteraturer på engelska språk, liksom min aversion mot litteraturbegrep-
pets arroganta inskränkthet. 

Det är också här jag hittar mina böjelser för anarki och ateism. Tack Paris 1968! 
Un jeu, une fête! (En lek/ett spel, en fest). 
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6. Visualiteten i Belleville. Kampen fortsätter 

Jag strövar omkring i Quartier Latin. Det är städat. Väggarna är tysta, eller snarare 
de talar maktens urbota språk som inte behöver diftonger, snedstreck och fula gubbar, 
utan bara volymen och dess meningslösa eko. Skräpet frän barrikaderna, orden, skri-
ken, och polisbilarnas och ambulansernas sirener är borta från gatan, men städpa-
trullen har inte lyckats rengöra min skalle, trots de fyrtio åren som passerat. Utanför 
huvudentrén till universitetsbyggnaden Sorbonne, utrustad med vakter, hittar jag ut-
spridda flygblad. 

Texten börjar hoppfullt och retoriken känns igen: ”Je vais faire de vous, les Francais, 
les acteurs de la révolution d’ajourd’hui, LA REVOLUTION DE LA VIE” ( Jag skall göra 
er, alla fransmän, delaktiga i dagens revolution. LIVETS REVOLUTION). Men det 
visar sig vara en varning om att utomjordingar hotar det franska samhället! Jag bluffar 
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mig in i byggnaden med 
ett bibliotekskort. Lite 
djävulskap måste jag ändå 
åstadkomma. Den sociala 
och politiska immobili-
teten - och motståndet 
- finns på annat håll i met-
ropolen. Jag flanerar från 
Place de la République upp 
längs Rue du Faubourg du 
Temple upp till Belleville, 
passerar ett stråk med här-
bärgerande papperslösa 

migranter, förflyttar mig allt längre in i fransk invandrarkultur; varje steg innebär en 
intensifierad och fragmenterad närvaro av nya röster och nya uttryck. Väl framme vid 
Rue Dénoyez hör jag swahili, ser kambodjanska, kinesiska, vietnamesiska, marockan-
ska, libanesiska.... Gatan är dränkt i graffiti, sanktionerade väggmålningar som nästa 
dag är nya målningar. Konst som parodi på förgänglighet. Kvarteret är hotat, skall rivas 
och kulturarbetarna är på väg att skyfflas undan. Jag känner igen murala uttryck från 
1968! Och attityden av trots! Affischen som uppmanar folket i arrondsissement 20 att 
rösta mot privatiseringen av posten kunde till sin utformning vara tagen ur L’Atelier 
Populaire des Beaux-Arts’ repertoar av över 400 affischer från maj-juni 1968. Misstro 
orden, men skriv för fan! 

Au revoir! 
raoul j.  granqvist 
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Raoul Granqvists text ”Rummet, gatan 
och jag i Paris” publicerades i Horisont 
2/2010. Då hamnade bilderna fel, 
något redaktionen ber om ursäkt för. 
Här publiceras därför texten igen, nu 
med bilderna på rätt plats.
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