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Torgny Lindgren skriver sina minnen, som tillsammans bildar en berättelse.
Vad som är sant och har hänt på riktigt kommer läsaren troligen aldrig att få veta. Och det är inte heller
poängen. Minnet är som vi vet en högst otillförlitlig källa.
"Du borde skriva dina Minnen, sade förläggaren.
Det kan jag inte, sade jag. Jag har inga minnen.
Vilken av mina sex förläggare det var, minns jag inte. Förmodligen alla sex fast vid olika tidpunkter.
Bokförläggare är förbrukningsartiklar. De har alla samma sorts önskningar.
Alla människor har minnen, sade förläggaren och log mot mig, han eller hon trodde att jag ville göra mig
märkvärdig genom att hävda att jag saknade minnen.
Jag inbillar mig inte att jag minns någonting, sade jag. Snart ett halvt sekel har jag försörjt mig på mina
inbillningar. De har varit mycket omfattande. Att nu börja kalla dem minnen vore pinsamt.
Författares Minnen är ganska efterfrågade, sade förläggaren och tecknade med pekfingret i luften
försäljningsavdelningens grafiska översikt. Jag skulle kunna visa dig försäljningssiffrorna.
Du vet mycket väl, påpekade jag, att jag inte förstår siffror. Jag minns dem inte. Om jag kunnat minnas siffror
hade jag inte blivit författare.
Jag förstår din tanke, sade förläggaren. Dagarna och åren flimrar bara förbi.

Vi kan inte hålla någonting kvar. Men djupast inne i oss finns ändå alltsammans lagrat.
Bortom vattnet nedanför förlagets fönster glänste Stockholms förnämsta byggnader i middagssolen. I alla de
där ståtliga husen hade jag vid skilda tillfällen varit gäst. När och varför minns jag inte.
Javisst, sade jag, allting lagras och komposteras inne i oss, på vilka ställen i kroppen vet jag inte. Men minnen
är det inte.
Har du aldrig skrivit dagbok? undrade förläggaren.
Hela mitt liv, sade jag. Temperatur och molnighet morgon och kväll. Människors namn, de flesta är döda. Jag
säger ofta: Vart tog han vägen? och någon annan säger: Han dog ju för flera år sedan på ett vårdhem i Örebro.
Järnvägsstationer, flygplatser. Bilar som jag köpt och sålt. Gatuadresser i Wien och München och Paris och
Berlin. Förstoppningar och diarréer. Nätter utan sömn.
Nå, där ser du!
Nej, sade jag. Där finns inga minnen."

IKEA - MINNEN, Uttrekkbar juniorseng m ribbebunn, , Uttrekkbar, slik at sengen kan forlenges i takt med at
barnet vokser.
MINNEN. uttrekkbar juniorseng m ribbebunn. 915,-/stk. Min. lengde: 135 cm, Maks lengde: 206 cm, Bredde:
85 cm Kjøp på nett Huskeliste. SUNDVIK. Fagstoff: Visste du at fordøyelsen starter allerede i munnen, med
spaltingen av stivelsen? I magesekken starter spaltingen av proteinene. Fettet blir ikke spaltet. Beklager, denne
varen er for øyeblikket ikke tilgjengelig for bestilling. Legg inn e-postadressen din hvis du vil holdes
oppdatert på endringer i bestillingsstatus. Kontakt oss. Kundeservice: 939 27 910 Digitale Minner, Søndre
Torg 6, 3510 Hønefoss Minnen vokseseng. Nedsatt pris 24.05.2017. Seng fra ikea kjøpt for et par mnd siden.
Hel og pen uttrekkbar vokseseng. Rapporter svindel/regelbrudd finn-kode. Minner benytter
informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig
benyttet for brukerinnlogging. Minnen af utmerkta personer.
Gammel bok fra 1835 med flotte portretter. Falske minner, forekommer når folk mener å «huske» hendelser
som avviker fra det som virkelig har skjedd. Slike forestillinger kan oppstå ved at man forveksler. Innholdet er
beskyttet etter åndsverksloven. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre
fremgangsmåter for systematisk eller.

