
� odhästen 

lars orrskog



60

� nrum med dom allra som märkvärdigaste möbler 
en motståndsrörelse en � cka ett bondeuppror mot adeln som brer ut sig uppåt bergen och ut i sjön 
ett snickeri vägg i vägg med ladugården där tigrarna morrar bland allsköns bråte 
på det att adeln inte må fälla alla tallarna och öppna för nordanvinden

jag har vid ett par tillfällen de senaste dagarna kommit att sitta en halvtimme för mig själv i det 
o� entliga rummet och sett mig omkring först utanför pressbyrån i hörnet av götgatan och ringvägen 
sedan mitt på liljeholmstorget  
det jag mest ser är män och kvinnor med klirrande plastkassar många överviktiga alltför många med 
kryckor eller rullatorer som dom fått av sjukvården för sina synders skull några romer utan mål och 
mening annat än att överleva och invandrade unga pojkar från främmande länder som fortsätter att 
vandra nu i stockholm 
jag ser också bullrigt glada fyllisar och små runda tanter som skrattar 
då tänker jag på att jag häromdagen satt i en bokcirkel och med heidegger funderade över vad det är 
att vara människa 
så inbilskt av mig

vissa dagar vill jag inget väder alls då vill jag grått eller lätt strilande snö då vill jag skymning och tis-
dag varje dag men detta har jag bara varit med om korta stunder en timme här en timme där 

brevbäraren kom-
mer brevbäraren ler 
mot oss brevbäraren 
går bort

stryk stryk lilla 
handen strykbräde 
och strykrädd
fullmåne felmargi-
nal och fornisländ-
ska
rösträtt e� errätt och 
rätt och slätt
anfrätt anträtt och 
fritt från sprätt
landstrykare 
daglönare och 
tillkommande fån-
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olja på lackad mdf-board lackad 24 x 27 cm
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akryl på pannå 27 x2 7 cm

gar dömda till dagbrott 
cykeltjuv nåltjuv sex-
ist och revolutionär 
fusklärare

och nu är vi äntligen 
framme vid saken
under de senaste 12 mil-
lioner åren har jorden 
ungefär vart hundra tu-
sende år gått in i en istid 
som sedan övergått i en 
varmare tid som däre� er 
gått in i en ny istid 
denna � uktuation beror 
på jordens lutning rota-
tion och avstånd till solen 
som dessutom är precis 
den situation jorden 
måste be� nna sig i för att 
liv ska kunna uppstå 
ledande klimatforskare 
tror nu att jorden genom 
mänsklig påverkan 
framförallt under de 
senaste hundra åren 
och accelererat under 
de senaste decennierna 
lämnat denna trygga lunk 
och trätt in i ett nytt mer 
oförutsebart mönster 

vad man helt säkert vet 
är att i detta nya mönster 
blir havsnivån också på 
kort sikt allt högre liksom 
medeltemperaturen 
och att vi redan nu ser 
förändringar som inte 
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akryl på pannå 47x58 cm




