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Hos de mycket gamla… 

 

1 

Hos de mycket gamla 

samlas ofta barnen 

de ser in i varandras ögon 

de mäter mörkrets höjd och ljus i pupillen 

och vad de ser där 

har jag ingen möjlighet 

att här skriva om. 

 

2 

Det tidigt döda barnet som frågade 

varför norrskenet lyser så starkt 

i de kallaste nätterna 

och varför tiden som en imma 

försvann från fönsterruten. 

 

Det döda barnet som också frågade 

var sorgen kommer från 

I de levandes ögon. 

 

3 

De barn som inte hann smaka livet 

samlas ofta 

längst ut på molnkanterna 

där berätttar de helt osannolika drömmar 

om livet på jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The children often gather… 

 

1 

The children often gather 

round the very old 

they look into each other´s eyes 

they measure how high the darkness is 

and the light in the pupil 

and what they see there 

I have no chance 

of writing about here. 

 

2 

The child who died who asked 

why the northern lights are so strong 

in the coldest nights 

and why time like a mist 

vanished from the window-pane. 

 

The dead child who also asked 

where sorrow comes from 

in the eyes of the living. 

 

3 

Those children who didn´t manage to taste life 

gather often 

out at the farthest edge of the clouds 

where they recount quite improbable dreams 

about life on earth. 

 



From Kalla mig Noa (Call Me Noah, 2014) 

 

Den dagen då vi mötte en flotte 

hur strid uppstod. 

 

Vi hade tagit för mycket last ombord 

och kunde ej ta mera 

det torra timret sög in vatten 

sakta sjönk relingen mot vattenytan 

vinden tilltog, vågorna sökte oss. 

En flotte närmade sig med tre ombord 

mera hungrande än vi 

och mera nära döden 

de ropade till oss om räddning 

vi stötte undan. 

 

Då var vi utom oss av sträck 

vi levde för att leva. 

 

Med beräkning slog jag emot kvinnans knogar 

som grep vår reling 

jag krossade dem 

jag slog bortom besinningen 

vi slog alla, vi räddade våra liv 

vi dömde deras liv till döden. 

 

Vågorna kom till vår hjälp 

blodet sköljdes bort. 

 

Vi blundade, vi teg 

vi sökte famna vår ensamhet och där få tröst 

men något annat än den tröst 

som slakten ger fanns inte. 

Jag var där, min hustru var där 

henne som jag älskat längst 

Jafet som då ännu levde var där 

en tjänare var där 

vi räddade därmed våra liv. 

 

En stund såg vi armarna, hur de fäktade 

en stund såg vi huvudena 

en stund skrek de förbannelserna över oss 

sen tog vattnets större strupe vid. 

That day we met a raft 

what strife arose. 

 

We´d taken on too much freight  

and couldn´t take more 

the dry timber sucked in water 

the railing slowly sank to the surface 

the wind rose, the waves sought us. 

A raft approached with three 

more ravenous than we were 

and closer to death 

they called to us for rescue 

we thrust them off. 

 

At that we were beside ourselves with horror 

we were living in order to live. 

 

Deliberately I struck the woman´s knuckles 

grasping our railing 

I crushed them 

I struck beyond reason 

we struck them all, we saved our lives 

we condemned their lives to death. 

 

The waves came to our help 

the blood was swilled away. 

 

We turned blind eyes, we kept silence 

we tried to embrace our loneliness for comfort 

but any comfort other than that 

given by slaughter wasn´t to be had. 

I was there, my wife was there 

she whom I´d loved longest 

Jafet, still alive, was there 

a servant was there 

that´s how we saved our lives. 

 

For a while we saw how the arms thrashed 

for a while we saw how the heads bobbed 

for a while they screeched curses upon us 

then the water´s mightier throat took over. 



 

Jag knep återigen ihop ögonen 

jag vände mig bort 

så som jag brukade göra. 

Sen kom nätterna 

det kom vakna nätter 

då hörde jag förbannelserna på nytt 

jag vände mid, värjde mig. 

Förr eller senare kommer sömnen 

både till den som förbannar 

och den förbannade. 

 

Jag minns det ännu 

hur jag slog och slog. 

 

Hur mycket har jag inte sedan 

bränt och skövlat 

då krigen åter växte 

ur den gröna stranden som vi nådde 

när flodens tid var slut, 

men denna kvinnas händer 

som jag sände ner till regnets botten 

söker mig åter mer än något annat. 

 

Kanske till ett hatets bröllop 

ännu djupare än landet där de döda sörjer 

bjuder hon mig 

och jag kan inte tveka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I clenched my eyes again 

I turned my back 

as was my way. 

Then the nights came 

there came wakeful nights 

when I heard the curses renewed 

I twisted and turned, I parried. 

Sooner or later sleep comes 

both to the curser 

and to the cursed. 

 

I still remember  

how I beat and beat. 

 

How much haven´t I since then 

burnt and ravaged 

as war grew again 

from the green shore we reached 

when the time of the flood was over 

but that woman´s hands 

which I sent down to the rain´s depths 

keep reaching at me more than anything else. 

 

Perhaps it´s to a wedding of hate even deeper 

than the land where the dead mourn 

that she invites me 

and I can´t hesitate. 

 

 



From Kalla mig Noa (Call Me Noah, 2014) 

 

En dag kom kriget 

så som vi födde barn född vi också kriget 

missämja uppstod 

om rätten till murar 

till städer 

till boskap. 

 

Vi byggde nya murar som skilde oss åt 

och djuren skilde vi åt. 

Vårt liv mellan murarna 

liknade vårt liv på vattnet. 

 

Jag medlade om fred 

mitt rykte växte 

men krigen växte starkare 

mitt rykte sjönk 

jag blev en del av kriget 

då växte mitt rykte åter. 

 

Och regnbågen som en gång 

lyste över vår nya strand 

lyste nu över slagfälten som dödens båge. 

 

Nu kommer kvällen med sitt mörka blod 

och jag är ensam 

 

en gång såg vi fågeln 

vi såg det grönskande 

 

nu stiger blodets klumpar 

åter upp ur vattnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One day war came 

as we gave birth to children 

so we gave birth to war 

discord arose 

over the right to walls 

to cities 

to cattle. 

 

We built new walls that separated us 

and we separated the animals. 

Our life between the walls 

was like our life on the water. 

 

I mediated for peace 

my renown grew 

but war grew stronger 

my renown sank 

I became part of the war 

and my renown grew again. 

 

And the rainbow which once 

gleamed over our new shore 

now brightened battlefields like death´s bow. 

 

Now evening comes with its black blood 

and I am lonely 

 

once we saw the bird 

we saw the foliage 

 

now clumps of blood rise 

again from the water. 

 

 



From De andra trädgårdarna (The Other Gardens 2017) 

 

 

 

Så mycket som samlade sig 

och blev till ett 

i solens nedgångsljus 

som ligger bara några timmar 

från solens uppgångsljus 

 

min barndoms kor var där 

decembers stjärna 

en lie gick genom gräset 

 

hörde räfsorna bland löven 

och båtarnas sirener 

då de lämnar hamnen 

 

ett svenskbarn 

utanför det första stora kriget 

utanför det andra stora kriget 

 

ett svenskbarn i landet 

Utanför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So much that piled up 

and became as one 

in the sinking light of the sun 

that lies only a few hours 

from the rising light of the sun 

 

my childhood´s cattle were there 

December´s star 

a scythe worked through the grass 

 

heard the rakes clawing dead leaves 

and the sirens of boats 

as they left harbour 

 

a Swedish child 

outside the first big war 

outside the second big war 

 

a Swedish child in the land called 

Outside. 


