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En tid att älska 

Jaqueline Woodson Närmar du dig mjukt, Natur & Kultur, 2020 

Då Manhattans skyline eller fågelsperspektiv över innerstadens skyskrapor syns i början på 

romantiska komedier lär New Yorkpubliken spontanapplådera i biosalongerna. New York är 

också skådeplats för den kärlekshistoria inramad av eftertanke, mild melankoli och något 

kvardröjande som Jaqueline Woodson tecknar i ungdomsromanen Närmar du dig mjukt. 

Redan den poetiskt klingande titeln, i Alva Dahls fina översättning - i originalet som utkom 

redan 1998 lyder den If you come softly - anger tempot i boken. Och det är minst sagt 

befriande med en ungdomsroman så renons på genrens mest ihärdiga schabloner. Visserligen 

dröjer sig några kvar, som idrottshjälten och pluggisen, men de nyanseras. Staden New York 

är rentav så pass viktig i barnlitteraturen att det finns en hel vetenskaplig studie av den, 

Children’s Literature and New York (2014), som blottlägger hur unga navigerar i staden. 

Woodsons roman kvalar in som en av dessa minnesvärda New York-skildringar. 

Med avstamp i den svarta feministikonen och poeten Audre Lordes dikt If you come softly/as 

the wind within the trees/you may hear what I hear/see what sorrow sees fångas en 

kärlekshistoria mellan välbärgade kändisbarnet Jeremiah ”Miah” Roselind, vars pappa är 

Oskarsbelönt svart filmskapare och mamman författare och judiska Ellie. Woodson anspelar 

på Romeo och Julia scenarier och gestaltar ingående det yttre tryck i form av fördomar och 

fördömande blickar som det färgblandade femtonåriga kärleksparet ständigt utsätts för.  

Allt börjar med en klassisk kollision, då Ellie och Miah krockar i skolkorridoren. Woodson 

berättar stramt och låter det mesta utspela sig i tankebanor och återblickar och läsaren är väl 

medveten om att allt är på väg mot sin bristningspunkt. Just punkten där allt vänder är 

romanbyggets svagaste balk i sin slumpmässiga brutalitet. I övrigt berättar Woodson 

mästerligt. Hon skriver om hur det är att vara svart, välbärgad i en vit miljö. ”Jeremiah var 

svart. Han kände det. Hur solen tryckte sig hårt och varmt in i huden om sommaren. Ibland 

kändes det som om han svettade ur sig svarta oljepärlor. Han kände sig varm innanför huden, 

skyddad. Och i Fort Greene i Brooklyn- där alla verkade ha olika nyanser av svart hud- 

trivdes han med sig själv när han gick runt kvarteret.” Ändå är det som ett motstridigt 

korsdrag inom honom av fraser om hans hudfärg. Han undrar om det finns vita som vaknar på 

morgonen och frågar sig hur de varje dag kan utnyttja sin vithet för att göra världen till en 

bättre plats. ”De vet att alla andra är vita men de vet inte att de själva är det” menar Miahs 

pappa.  

Ellie är enstöringen och sladdbarnet som svårligen kan lita på någon efter att mamman 

upprepade gånger lämnat familjen. Genom kärleken till Miah hamnar hon i blickfånget där 

hennes vithet tydliggörs. Hon drar sig för att berätta för sin judiska familj att hon har en svart 

pojkvän. Och hon besväras av de ständiga blickarna. ”Ta det som väder”, råder Miah, ”det 

kommer och går, men det finns alltid där”. Djuplodningen i hur rasifiering är verksam skildras 

lyhört.  

Kärleksrelationen är bara mjuk- ett ord som återkommer som ledmotiv- det finns inget som 

skaver mellan dem, det är i relationen till familj och utomstående skavsåren finns. Genom att 

gestalta ett övre klasskikt vill Woodson nyansera hur synen på svarta och vita genomsyrar de 

flesta sammanhang oberoende av klass och status. I Miahs och Ellies fall skyddar inte deras 

klassprivilegier dem från rasism. Romanen utkom ursprungligen på 1990-talet men har inte 

förlorat i aktualitet. Den kan tvärtom ses som en föregångare till aktuella ungdomsromaner 



med motsvarande tematik som Angie Thomas The hate U give. Då Woodson erhöll ALMA-

priset hyllades hon för sitt handlag med att hantera utsatthet, skriva närmast tyngdlöst, djupt 

och sammansatt, med en unik poetisk ton virad kring vardagen. De kvaliteterna kännetecknar 

också denna pärla, där tidens konsistens ligger i kärnan av det berättade.  


