
»… och från sin vimlande vik
försvinner myrspoven mot ännu en sommar.
Överallt i stillhet och ljus märks uppbrottets
sorlande Skugga; avståndet blickar mot oss;
Och ingen vet var han ska finna vila till natten.«

– Charles Brasch, ur »The Islands«
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1

När hon kom till det här landet hade hennes kropp slutat 
växa, hennes benstomme hade tagit upp så mycket antipodiska 
avlagringar att det skulle räcka till den dag hon dog, håret som 
förr flammat rödblont i söderns sol bleknade och blev damm-
grått på det nya halvklotet, och hon var trettio, ogift förutom 
några utomäktenskapliga månader ihop med en amerikansk 
författare (så kallad) som vaknade på morgonen, sa: 

– Jag skriver bäst på fastande mage,
drog upp en papperslapp ur tweedkavajen som hängde över 
dubbelsängens fotgavel och skrev en rad. En rad per dag. Även 
hon var författare, så kallad, och det var mellan den andra och 
den tredje delen i hennes roman »under arbete« som veckoslutet 
trängde sig på; det satte sig i strupen på romanen; inget kunde 
komma ut, inget kunde komma in, och hela boken riskerade 
att bli en »ett lång tystnads fosterbarn«.

Så därför tillgrep hon litterär kirurgi för att befria sina 
figur er och driva dem i dans eller i flykt; hon skrev historien 
om veckoslutet.

Det snöade. I flera veckor hade växterna i trädgården sett så 
chockat askgrå ut att man kunde tro att de hade fått ett slag anfall 
och skulle dö – som den gamle mannen som hade segnat ner på 
trottoaren utanför Victoria Station, och ambulans personalen 
hade svept in honom i en grå filt och folk runtomkring sa:
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– Är han död, kan man se det, när ansiktet blir så där 
grått … 

Sot satte fingeravtryck överallt; efter den första nattens 
glansiga snöfyllda sömn tog staden över med sin egen aptit 
på rök, pappersskräp och bussbiljetter. De tolv krokusarna i 
täppan utanför hennes lägenhet mjuknade i sina gulbruna 
skal och sköt upp slaka gräddgula skott. Trädet vid muren i 
gathörnet som hade tappat sina blad före jul fortsatte märk-
ligt nog att släppa torra knastrande skelett vilka hopade sig 
mot gårdsporten och i avloppsrännorna och lade sig över det 
lilla korallrevet av rost som spottats ut ur stuprörets mynning. 
I trädgården fanns det tre stora krukor – två med städse-
gröna buskar, städsegröna bara till namnet för deras tjocka 
läder artade blad var höljda i sot, och en med en pelargon, 
vars vissna blad och stjälkar växte som slingor av åldrande 
hår ur den sot- och slasktäckta jorden. Var pelargonen död? 
Varje gång hon tittade på den frågade hon Är den död, för 
i sitt eget land hade hon aldrig varit med om att pelargoner 
inte blommade, de bar på för mycket eld för att låta sig vila, 
»nedbäddade« under den långa vinternatten i sin egen likgrå 
aska.

I mitt eget land.
Hon använde inte de orden lika ofta nu som första tiden hon 

var här. Då lät det jämt Hemma, Där hemma, Där jag kommer 
från … lustigt att här tar ni … när vi alltid … ni gör så här, vi 
gör så där … ni … vi … här … där …

Och så var det ju det här med Södra korset, att försöka passa 
in dunkla stjärnor i en redan fullspäckad norrhimmel, skjuta 
undan Aldebaran, Stora björn, och bli vimmelkantig av att 
försöka ersätta till och med stadens svepande ljus med ensam-
ma söderstjärnor, men inte förmå sträcka sig tillräckligt långt 
över jorden för att kunna fånga dem; och så ge upp, glömma 
Vi, Där, Oss, Hemma, Där jag kommer från, I mitt land, allt 
som nu gör sig påmint endast genom ett fåtal saker – vädret i 
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detta klimat, den slokande pelargonen – om pelargonen dog 
skulle väl allting dö?

Inomhus stod de elektriska brasorna och sög in och blåste ut 
samma trötta kvava luft; pedalhinken i köket var proppfull av 
tomma soppburkar, väggarna i badrummet glänste av fuktig 
mossa, den levrade fukten efter förra veckans blöta tvätt.

Hon satt och skrev sin roman på maskin.
Slut på Del Två.
Del Tre, sid ett, sid två, sid tre, »de sa mig att du till henne 

hade gått, och omnämnde mig för honom« … 
Sid fyra.
Och så en morgon kom The Times till mr Burton, The 

Director’s Journal till mr Willow, ett brev från Nigeria till mr 
och mrs Mille-Semple, ett massutskick till Grace – Distri-
butionstjänst – är era morgontidningar smutsfria, brukbara, 
kommer de punktligt? Till Grace även det omsorgsfullt 
adresserade vykortet – Miss Grace Cleave: Vet ni att det är en 
femton dels grad varmare i Relham än i London. Kom hit och 
gona er! Philip Thirkettle.

Resor var nu ingen enkel sak för Grace, ingenting är en enkel 
sak om ens hjärna är en kringirrande apportör från uppstyckad 
farofylld yttervärld till hemlig trygg inre värld; om ens tankar 
kryper ut i natten som ett lurvigt djur för att i skydd av mörkret 
finna, fånga och döda sin föda och släpa bytet med sig till det 
hemliga huset i den hemliga världen, bara för att upptäcka att 
den hemliga världen har försvunnit eller utvidgats så till den 
grad att den blivit en offentlig mardröm; om sedan märkliga 
bestar vandrar upp och ner som flugor i taket, blodröda vingar 
slår, gardinerna vajar; en sorgsen man i blå väst med gröna 
knappar sitter mitt i rummet och han gråter för han har svalt 
spegeln och det gör ont och han rapar blänk av glas och ljus; 
om kornknarrar springer och spelar; världen vänds runt, rul-
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las ut nerför den breda marmortrappan, en fläckig trådsliten 
matta, de ihåliga dansskorna av silver, jakthorn …

Det är meningslöst att säga Freud, Freud. Folk gör faktiskt 
det. Som att krama ur en gammal svamp.

Inget var enkelt, välkänt, tryggt, tillförlitligt, identifierat. 
Gränser var inte möjliga där ingenting avslutades, former cirk-
lade runt och det inte fanns någon början. Det blåste hårda 
vindar och Grace Cleave stod mitt i stormen och pressade kjo-
len mot knäna med ena handen och det dammgrå bleknande 
håret mot skallen med den andra. Under sådana förhållanden 
krävdes det mod att vistas bland människor, om så bara i fem, 
tio minuter. En helg i Relham med Philip Thirkettle, hans fru 
Anne, hennes far Reuben och kanske – Grace visste inte – ett 
eller två barn – lät som en garanterad mardröm. Ingen utväg. 
Två, tre dagar. Alla problem med när man stiger upp, går och 
lägger sig, vad man ska säga, vart man ska gå och när, hade 
för Graces del nått gränserna för det olösliga: för ni förstår att 
under natten hade Grace Cleave förvandlats till en flyttfågel.

Jo, hon kunde skratta åt det nu, fast till en början hade hon 
blivit rädd. På eftermiddagen hade hallåmannen som läser 
väderrapporten före ettnyheterna sagt: – Varning för töväder. 
Ett töväder med regn breder långsamt ut sig västerifrån.

Grace gick fram till fönstret i vardagsrummet och tittade 
ut och kände ända in i märgen detta töväder som långsamt 
drog in från väster, hon kände att blodet stannade, virvlade 
än åt vänster, än åt höger för att öva sig på sitt varma vårflöde; 
ett poröst grått regnmoln gled in i huvudet och blev kvar där 
och genomdränkte hennes förr så klara kalla exakta tankar, 
avsöndrade dem som skrovliga silverlänkar, regndroppar av 
diffus dimma.

Hon såg bortom ljusen från bilsalongen – European Cars 
–  och från de höga hyreshusen med sina svävande trappor, sin 
golvvärme, sina niohundranittionioårskontrakt, upp mot den 
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mörka himlen där en tunn solstråle knuffade sig fram genom 
den täta molnhäcken, ställde sig på en i ett slag somrig stig i 
gröna ärmar, gul hätta och lyste. Huden blev varm, och hon 
släppte kjolen som hållits i ett bestämt grepp mot knäna, gick 
bort från fönstret och slängde sig, på tvären med benen brett isär, 
i den djupa fåtölj som uthyraren hade beskrivit som tillhörande 
en »soffgrupp i tre delar, med plymåer och blommig klädsel« 
när hon inventerade möblemanget. Och den kvällen fortsatte 
Grace inte med sidan fyra av tredje delen i sin roman. Hon gick 
tidigt till sängs, och tog med sig en sömntablett i en liten alu-
miniumform i vilken det hade legat en portion Lyon’s äppelpaj. 
Hon stoppade i sig tabletten, sov och vaknade vid midnatt och 
låg och tänkte på temperatur, ljus, flytt fåglar, corioliskraften, 
och tövädret, med regn, som långsamt bredde ut sig västerifrån; 
och dimmolnet som skockade sig inne i huvudet och hennes 
fritt strömmande blod som hade släppts lös från sin botten-
frusna källa; hjärtat slog snabbare när hon kände de lätta små 
stickningarna av fjädrar som började växa ut på armar och ben, 
på brösten och magen och till och med uppe på hjässan. Hon 
slängde fram armen som hon haft under täcket och slog till den 
vita knappen som tände sänglampan; hon kastade sängkläderna 
åt sidan och granskade sitt skinn. Inga fjädrar. Bara förnim-
melser av dun och vingpenna och de, liksom andra yttringar av 
den andra världen, kunde hållas hemliga; ingen annan behövde 
få reda på det. På sätt och vis var det en lättnad att upptäcka 
sin rätta identitet. Hon hade känt sig som en ickemänniska så 
länge och ändå inte förmått närma sig en alternativ art; nu hade 
lösningen presenterats för henne, hon var en flyttfågel: sångare, 
ärla, gulsparv? nålfågel, risfågel, labb? albatross, myrspov.

•

Hon sov och vaknade igen när den tidiga morgontrafiken hade 
börjat flyta och de första tunnelbanetågen skakade i under-
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jorden, det kändes som om de var alldeles inpå. Hon undrade 
om spåren gick rakt under hennes hus, hon hade tänkt fråga 
om det men glömde jämt att lokalisera skakningen som kom 
regelbundet var femte minut. Just det, då mindes hon. Hon 
visste att hon hade koncentrerat sig på trafikbullret för att 
glömma det mest överhängande ämnet för sina tankar: hon 
hade förvandlats till en flyttfågel.

Hur känner du dig? frågade hon sig själv, inte rädd nu längre, 
snarast road av det komiska i situationen.

– Bra, svarade hon. Inte så värst annorlunda, bara lättad över 
att jag äntligen vet, men det kommer att bli ensammare nu än 
någonsin, tanken finns att när jag väl har vant mig vid att jag 
är en fågel går jag inte att hejda, jag kanske förvandlas till ännu 
en art, jag kan fortsätta och fortsätta – vart? Jag vet inte, men 
allt längre bort från människornas värld.

Hon borrade ner ansiktet i kudden, hon försökte hitta 
orsaker bland de färgade ljusen som blixtrade baktill i ögo-
nen, bland de röda och gula ränderna, de bruna träden, solen 
som rörde sig i det västra hörnet i änden av ett blodrött snöre. 
Varför en flyttfågel? Helt säkert för att jag har gjort en lång 
resa från andra sidan jordklotet. Kanske längtar jag hem till 
mitt eget land men har inte insett det. Längtar jag hem? Jag 
har inte tänkt på mitt land på mycket länge, mitt land och 
mitt folk, det är så det uttrycks, som en bön, en sådan vars 
mumlanden jag snarare behärskar än behöver, ett lyckönsk-
ningsarrangemang mellan mig själv och Gud; jag har försökt 
glömma mitt land och mitt folk; när tidskrifterna kommer 
slänger jag dem oöppnade längst in i garderoben, men jag läser 
breven – minns du Willy Flute, han du vet som brukade hänga 
efter Mary Macintosh, ja han är död nu. Willy Flute? Med de 
solglittriga ögonen? Mary Macintosh? Den snorkiga slampan 
vid körkortsdisken på posten? Nej, dem minns jag inte, jag har 
vaggats till sömn, bedövad, jag ska i alla fall inte skriva dikter 
och noveller som börjar I mitt land och är fyllda av längtan 
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tillbaka efter »vajande grenar« »tvärs över månen« – var då? I 
Oamaru, Timaru, Waianakarua? Nej, den sortens tankar och 
drömmar är inget för mig.

Jag är en flyttfågel. Stork, svala, näktergal, gök, lira. Grålira – 
du minns att de bor i hålor, du fångar dem nere i söder och de 
täcker din mun och ditt ansikte med mörkbrunt flott, det är 
som att äta jord som har blivit till kött och fett, och efteråt är 
du så tung att det känns som om du sjunker ner i en fettskvim-
pande grav, djup, varm som en fårfågels håla – jaha, nu sa jag 
det. Fårfågel. Nej. Grålira. Och så finns maorinamnet, titi, 
gamle Jimmy Wanaka sa det, han var pappas äldste vän, den 
förste maorilokföraren i hela landet – du minns sön dagarna 
när de två var ute och fiskade lax, och den gången de lät fisken 
ligga kvar i lokstallet »borta vid Waitaki« medan de gick och 
åt, och någon stal fisken och mamma diktade ihop den obli-
gatoriska visstumpen:

En dag när Jimmy och jag gick hem
För att få en bit mat och en hutt 
Kom någon som stal våra laxar fem 
Fisk vi fångat och lagt i vår futt
nån snodde vår lax, nån snodde vår lax ojojoj
Fast jag vet ju att det bara var skoj …

– och sedan kom en sluddrig sista rad som ingen förstod, med 
just det tonfall som ska antyda något vulgärt, det var bara det 
att min mor aldrig skulle kunna vara »vulgär« …

Nej nej, jag får inte minnas, tänkte Grace. Jag är en flyttfågel. 
Jag bor i London. Södra korset skär genom hjärtat på mig, inte 
över himlen, och jag kan inte se det och jag kan inte gå under 
det, och det gör mig detsamma, det gör mig detsamma. Jag har 
slutat mjölka kor, jag sitter inte längre och vaktar en fårskock 
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hela dagen, går inte längre under de avbarkade gummi träden 
förbi bäckar och vattenfall med botten av guldgula stenar; 
vilken gnistrande luft, jag har aldrig sett så många löv, vår, 
sommar, höst och vinter är jag begravd i löv, se hur min hand 
sträcker sig upp ur deras mjuka drivor, Hjälp.

•

Här – trafikens skälvande ständigt ospräckta skal. Blommande 
bilar vid vägrenen. Fällan med jämförelser lika gagnlösa som 
att springa ikapp för att lägga potatisar i en korg.

Grace Cleave steg upp med ett leende, tvättade sig, klädde 
sig, bäddade sängen och då hon inte längre skrämdes av att 
vara en flyttfågel gick hon fram till fönstret och tittade ut 
igen på tövädret, med regn, som långsamt nalkades från väster. 
Sedan sköt hon ifrån regeln på både ytterdörren och köks-
dörren, drog kedjorna ur sina spår (Tjuvar! Minst ett inbrott 
varje natt!) lossade spärren på yalelåset, hakade av hänglåset 
och när hon hade öppnat ytterdörren gick hon en trappa upp 
för att hämta posten.

– Miss Grace Cleave: Vet ni att det är en femtondels grad 
varmare i Relham än i London. Kom hit och gona er! Philip.
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2

Som jag redan har berättat var Grace Cleave författare, även 
om hyresvärdar med pekuniära farhågor föredrog att hon pre-
senterade sig som »journalist« eller »privatstuderande« eller att 
hon sa att hon »ägnade sig åt undervisning«. Det fanns sådana 
som kallade sig författare, fick hon veta, som hamnade i rätten 
åtalade för att de inte hade betalat hyra, biljetter, notor för 
måltider som dumdristigt intagits på serveringar. I hånfull ton 
kunde åklagaren påpeka:

– Han kallar sig författare, herr ordförande.
– Författare? Det var värst, jag trodde författare var väl-

betalda numera. Televisionen, filmer och så vidare. Ni borde ta 
er i kragen, unge man, och försöka komma in vid televisionen, 
skriv något som tittarna vill ha, håll er borta från de där udda 
existenserna som propagerar för fred och poesi, skaffa er ett 
välbetalt jobb, så kommer jag inte att ha er här framför mig 
månad efter månad för bedrägeri mot fastighetsägare, restau-
ranger, British Railways … de här förseelserna kan leda till 
något mycket värre … er far var ju ändå statstjänsteman …

En författare samlade på svårigheter, som det svarta sotet som 
satte en outplånlig fläck på ens kläder när man gick genom en 
hage med tvillinghirs – det var i Auckland. En provins full av 
knäppande insekter, högröstade fåglar, kvittrande, drillande, 
klockringande, luften som putsat silver …
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När man är författare och utmattad kommer hem efter 
varje vågstycke, blir man verkligen förvånad när man på sig 
själv upptäcker en fläck, som sakta sprider sig, av förläggare, 
kritiker, agent. I panik söker man hjälp bland husmorsknepen 
i Pears Cyclopaedia: låter fingret löpa neråt i listan över fläckar – 
blekmedel, blod, blyerts, brännmärke, grönt bläck, märkbläck, 
nagellack, nikotin rost sigillack sot stearin syra tjära tusch vin 
och så borttagningsmedlen – vatten, terpentin, denaturerad 
sprit, koltetraklorid, fixersalt, vinäger. Man undrar vilken 
fläck och vilket borttagningsmedel som kan passa på förläg-
gare, agent, kritiker. Nagellack? Blod? Vin? Stearin? Fixersalt? 
Sedan inser man att det inte är något, man kan varken iden-
tifiera fläcken eller ta bort den. Uppgiven, modfälld ger man 
sig ut på nya vågstycken, går återigen genom hirs hagen, och 
fläcken sprider sig.

Mot slutet av sitt senaste vågstycke, på långsam promenad 
hemåt igen, fick Grace på sig en intervju med någon i en vecko-
tidning. Skit också. Ättikssyra? Fixersalt? Det var lönlöst, det 
fanns bara det beprövade långdragna borttagningsmedel som 
mor brukade ta till och därmed väcka raseri och otålighet 
genom sin förtröstan på det.

– Luften kommer att ta bort den. Låt luften verka, det är 
det bästa borttagningsmedlet. 

Men det fanns så mycket luft, och hur gjorde man för att 
meddela sig med den, be den komma förbi och hjälpa till, och 
hur visste man vilken luft man skulle vända sig till?

•

Mannen från tidningen kom till lägenheten. Från den andra 
fåtöljen i soffgruppen med blommig klädsel frågade han Grace 
saker som hon svarade på från den första fåtöljen. Allt var på 
sin plats. Hon muttrade:
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– Jag har inget särskilt att säga, jag kan inte prata om någon-
ting. Influenser? Hm, jag måste tänka efter, tänka efter …

Tystnad.
Philip Thirkettle hade den intellektuelle brittens nybadade, 

absorberade uppsyn. Han gestikulerade gärna, han var ivrig, 
livfull. Grace hade satt på sig sin blårutiga kjol och sin blå 
lågt knäppta nylonkofta med V-ringning och plockat ett par 
hårstrån som satt mellan brösten ifall de skulle synas när hon 
böjde sig fram, men hon hade inte behövt oroa sig. Hon hade 
slösat med deodorant också, en neutralt doftande grynig vit 
massa i en liten rosa burk, men återigen, hon hade inte behövt 
oroa sig. Det var hennes inre han ville komma åt och ingen 
kunde någonsin komma åt Graces inre, inte genom kallprat. 
Precis som graven var det ett »enskilt rum« och kunde inte 
delas med någon.

Influenser?
Tja, de vanliga skulle jag tro.
– Hur går ni till väga när ni arbetar?
– Jo jag, vänta lite, jag kan inte tänka, jag har aldrig blivit 

intervjuad förut i hela mitt liv, jag kan inte tänka, jag är senil 
– tror ni att jag håller på att bli senil?

Hon kokade te. De stod i köket och drack det. Hon viftade 
vagt bort mot kylskåpet som dunkade som en kuvös omgivet 
av barnkammarmålade väggar och »arbetsytor«.

– Jag är inte van vid sådant här. Jag har nyss flyttat in. Jag 
har aldrig haft en egen lägenhet förut.

Han berättade om sin fru, sin svärfar, sin tid i Nya Zee-
land.

– Nya Zeeland? Ja, inte vet jag, sa hon och avfärdade hela 
landet. Jag har varit borta så länge. Det här är mitt hem nu. 
Det finns vänlighet här.

Han envisades. Minns det här, minns det där.
– Jag kommer inte ihåg. Jag har ingen aning. Det var inte på 

min tid. Det hände senare när jag hade rest därifrån …
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– Vill ni inte återvända dit någon gång?
Grace log eftertänksamt, och valde sitt svar ur ett okompli-

cerat förråd av exempel som sparats enkom för detta.
– Jag förklarades sinnessjuk i Nya Zeeland. Återvända? De 

tyckte att jag skulle sälja hattar för att nå min frälsning. 
En medlidsam ryckning for över Philips ansikte. Herregud, 

tänkte hon, jag har sagt fel sak, den ömtåliga själen osv. 
– Men saknar ni inte alltihop, jag menar … saknar ni det 

inte? Föredrar ni inte det framför – det här?
– Jag vet inte. Jag vet inte. Jag saknar floderna förstås. Jo, 

jag saknar floderna och bergskedjorna. Jag har aldrig blivit 
intervjuad förut.

– Tänk inte på att ni blir intervjuad. Vi dricker en kopp te.
– Förlåt. Förlåt. Jag har aldrig blivit intervjuad förut.
Philip Thirkettle såg generad ut.
– Be inte om ursäkt. Vet ni vad, kan ni inte komma upp och 

hälsa på oss, när ni vill. Ni kommer att gilla Anne, ni kom-
mer att gilla Annes pappa, han var fårbonde en gång i tiden, 
ni kan prata om får med honom, fårsjukdomar, leverflundra, 
klövsjuka …

– Gasbrand, gasbrand …
– Ni måste komma. När ni vill. Varför inte till jul?
– Jul?
– Tänk på saken. Adjö så länge.
– Adjö, sa Grace och tillade desperat just när han gick ut 

genom dörren:
– Jag har aldrig blivit intervjuad förut i hela mitt liv!
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