
Mellanpartiet 
 

 

 

 

Rummet är gigantiskt. Jag har slagit mig ner någonstans i mitten av bänkraderna, längst ut mot 

väggen. Det är en solig majdag, ljuset slår in genom de målade rutorna, lyser upp 

dammpartiklarna som svävar under taket och blänker emellanåt till i någon metallstake framme 

vid altaret. Vi är kanske femton personer som sitter utspridda i kyrkan. 

 Jag var på väg för att köpa broccoli på torget när jag fick syn på den lilla skylten på 

planen framför kyrkportarna: Kvartskonsert kl. 12.10. Klockan var 12.00 och jag hade inte 

bråttom. Jag gick och köpte en mugg kaffe intill och klev in i svalkan. 

 Så fort jag sätter mig håller jag på att somna; stillheten och det liksom litet grått 

filtiga i hela atmosfären får huvudet att kännas tyngre och jag blundar men inser omedelbart att 

det kan se ut som om jag försjunkit i bön, vilket visserligen inte vore uppseendeväckande, men 

oartigt mot organisten. 

 Det heta kaffet piggar upp och jag betraktar en stund en man några rader framför 

mig som brett ut armarna över bänkryggen, lutar huvudet bakåt och tycks öppna sig inför korset, 

altaret och gud. Längre fram till höger håller en kvinna på med teknik av något slag. Jag ser hur 

hon böjer sig ned över en apparat.  

 Så är hon klar, tar en trådlös mikrofon i handen och ställer sig längst fram i 

mittgången. Hon hälsar oss alla välkomna till denna kvartskonsert, där vi skall få höra organisten 

Noel Jonasson framföra en komposition från 1910 av Otto Olsson. Vi får veta en del om Olsson, 

när han levde och var verksam, hans väl utvecklade kontrapunkt betonas och avslutningsvis ägnar 

hon en stund åt det verk vi strax skall få höra vilket är uppdelat i tre satser eller avdelningar; jag 

minns inte exakt hur hon sa. Särskilt ber hon oss lägga märke till det mystiska mellanpartiet. 

 Orgeln brakar igång. Jag inser direkt att organisten ju sitter uppe på orgelläktaren, 

vid orgeln, det vill säga högt bakom oss. I samma ögonblick inträffar det fascinerande att han, 

efter litet flimmer, dyker upp på en filmduk framme till höger, där kvinnan som introducerade 

nyss stod och petade med teknik. Jag måste ha sovit litet i alla fall, och missat informationen om 

videolina. 



 Musiken är vacker. Jag njuter; det är en oväntad och på något vis storslagen 

händelse att vara med om en vanlig vårtisdag. Det är svårt att med säkerhet avgöra var första 

satsen slutar och den mellersta tar vid, men efter kanske sju, åtta minuter, efter att hela tiden ha 

stirrat på filmduken, så har en känsla långsamt växt till en övertygelse: jag känner ju organisten! 

Det måste vara han! Elon Ottosson. Eller Olsson. Eller möjligen Jonasson. Men: Elon. En 

långhårig kille som dök upp på folkhögskolan i min lilla födelsestad för trettiofem år sedan. Vi 

lärde känna varandra och han gjorde ett kortvarigt men minnesvärt inhopp på hammondorgel i 

det punkband jag och ett par kompisar hade. Plötsligt hade han lämnat orten igen. Ingen visste 

vart han tog vägen. Men jag minns tydligt att han sa att han ville utbilda sig till organist och 

arbeta som kyrkomusiker. Då skrattade vi förstås. 

 Med ens är stycket över. Jag hade blivit så upphetsad av att det, med största 

sannolikhet, var Elon som spelade att jag hade glömt att lyssna på slutet. Jag vill applådera. Får 

man applådera i kyrkan? Några mer vana kvartskonsertsbesökare till höger om mittgången börjar 

klappa i händerna och jag faller in i en stormande applåd. På filmduken ser jag Elon resa sig och 

vända sig ut mot oss och buga. 

 

När den fromme mannen som suttit några rader framför mig reser sig och kommer ut i gången 

ser jag att det är Doris Josefsson! Hon har klippt sig. Jag ropar till henne att det är en fin text hon 

skrivit. 

 – Doris! ropar jag. Fin text du har skrivit! 

 Doris får syn på mig och ser glad ut. 

 – Tack. Läste du den nu? 

 Jag förklarar att jag läste den i morse och att jag tycker hon har hittat en precis ton i 

den. Det är inte så lätt att skriva bra och medryckande om ekonomi, säger jag. 

 Medan jag böjer mig för att ta upp min tomma kaffemugg som fallit ner på golvet 

kommer Doris in i bänkraden och sätter sig bredvid mig. 

 –  Det måste göras, säger hon. Jag ser hur det väller upp inom henne, hur mycket 

mer hon har att säga. Blicken fastnar på något obestämt i fjärran ett tag, sedan naglar hon fast mig 

med den och fortsätter: Jag försökte hitta ett läge, eller en nivå, på texten, där man som läsare 

faktiskt skulle förstå, och samtidigt ville jag få fram det fullständigt obegripliga i den globala 

ekonomin. Inledningsvis var det tänkt att bli en text som fokuserade mer på hur det offentliga 

rummet köps, du vet, som torget i Bollnäs, hur det gemensamma privatiseras. Stadsplanering och 



sånt. Hur man agerar för att protestera, hur man mobiliserar, bildar nätverk och skapar strategier. 

Svensk byggpolitik är ju helt försvunnen sedan minst tjugo år. Det gäller att politisera beslut som 

rör stadsplanering och bostadsbrist och sådana saker. En sorts motreaktion, för vad som nu sker är 

att man omformulerar strukturella problem till individuella problem. Vilket man i sin tur skulle 

kunna säga leder till visuella problem. Det sprids en olustig allmän känsla av att det inte finns 

någonstans att ta vägen. Indivisuella problem hade jag tänkt mig att kalla det. Jag ville att texten 

skulle bidra till en diskussion om vad det är för kulturer som växer fram utöver de rent 

ekonomiska incitamenten inom byggbranschen. Jag såg en massa trådar utifrån bara svenska 

exempel som liksom sögs in i ett svart hål som blev den globala ekonomin, vilken liksom ser olika 

ut om du betraktar den från Sverige, Washington, Kina eller Eritrea. […] […] 

 

Elon får inte försvinna igen! Jag måste få växla några ord med honom. Sitta och prata, ta en fika, 

vad som helst. Jag rusar ut genom kyrkporten och tycker mig precis se honom försvinna ner mot 

tågen. När jag når perrongen står ett tåg inne med dörrarna fortfarande öppna och jag kastar mig 

in i den närmsta vagnen just innan de slår igen. Jag kan inte se honom. På nästa station kliver jag 

av och går in i nästa vagn. Han är inte här heller. Jag såg att han hade en svart portfölj. 

Förmodligen låg noterna där. Och så är tåget ute på bron. 

 På Köpenhamns hovedbangård är det trångt och alla män bär svart portfölj. Efter 

ett par timmars planlöst strövande i staden ger jag upp och återvänder till stationen. När 

rulltrappan når perrongen får jag syn på honom i andra änden just som han kliver på ett tåg. 

 Nu står jag på däcket till en pråm i Donau och vi närmar oss Ingolstadt. Jag 

betraktar natten som långsamt glider förbi. Jag ser på natten, och natten ser tillbaks. 
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