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I den nyutkomna no-
vellsamlingen ”avstån-
det mellan” skriver 24 
författare om vad som 
sker en dag i kollektiv-
trafiken mellan Nynäs-
hamn och Bålsta. NP 
har åkt pendeltåg med 
bokens initiativtagare 
Kevin Frato.

”Jag står med ryggen vänd mot 
världen och läser. Ett par andra 
dyker upp på perrongen, nå-
gon som står och läser tidning-
en – bor det verkligen folk här 
ute?”
Ur kapitlet ”Västerhaninge– 
Hemfosa” av Kevin Frato 

I ett av Kevin Fratos kapitel i 
”Avståndet mellan” hamnar 
berättarjaget av misstag i 
Hemfosa. Han har precis ut-
fört en förödande våldshand-
ling, och i förvirringen har 
han råkat sätta sig på ett pen-
deltåg som går åt fel håll.

– Det har hänt mig också. 
Jag kan sätta mig på tåget 
mot Södertälje av misstag. 
Man märker att något inte 
stämmer. Det är inte så att 
folk klär sig annorlunda, jag 
tror helt enkelt att man 
omedvetet lagrar ansiktena 
på de resenärer som man 
brukar åka med, och när de 
inte längre finns där så rea-
gerar man.

Kevin Frato, författare och 
konstnär bosatt i Västerha-
ninge, sitter på en bänk på 
Hemfosa station och berättar 
om bokprojektet ”Avståndet 

mellan” som han sjösatte för 
ett par år sedan, och som har 
tagit upp nästan all hans tid 
fram till nu. I den över 200 
sidor tjocka novellsamlingen 
ryms 28 berättelser skrivna 
av författare som Johanna 
Koljonen, Mats Kempe, Mår-
ten Sandén, Jenny Jägerfeld 
och Gunnar Ardelius. 

”Mellan Gröndalsviken och 
Nynäsgård är natten perfore-
rad. Efter Nynäsgård vänder 
vägarna ut i natten och sedan 
är där ingenting. Mörkret bara 
och det tysta och i det tysta 
trådarna av ljud som väver vä-
gen. Några är rytmiska. Några 

är melodiska. De låter som ett 
rymdskepp. De gamla tågen 
lät mer som tåg, som trafiken. 
De skramlade. Man hade käns-
lan av torra gummilister som 

sprack i fönsterkarmarna.”
Ur kapitlet ”Gröndalsviken– 
Tungelsta” av Johanna Koljonen

Novellernas gemensamma 
nämnare är att de utspelar 
sig längs pendeltågslinjen 
mellan Nynäshamn och Bål-
sta under ett dygn, närmare 
bestämt vårdagjämningen 
den 20 mars 2012. I histori-
erna fångas det myller av 
tankar, drömmar och samtal 
som rör sig mellan resenä-
rerna i den svenska kollektiv-
trafiken. 

– Pendeltågen i Stockholm 
är en slags genomskärning av 
samhället där bondfolk från 
landet möter tjänstemän från 
innerstan. På vissa platser 
längs pendeltågslinjen finns 
flera hundra års perspektiv 
bevarade, säger Kevin Frato.

Han ser inte på ”Avståndet 
mellan” som en traditionell 
novellsamling, utan snarare 
som en slags novellroman 
där berättelserna utspelar sig 
under samma tak. Bokpro-
jektet är också ett försök att 
få författare att börja samar-
beta närmare varandra. 

– Jag tror att vi behöver 
mer sådant. Att vara förfat-
tare är så ensamt. Jag vill ta 
inspiration från andra konst-
former, som måleri, där man 
lättare samarbetar med 
andra. Då blir det roligare. 

Varje kapitel i boken tar 
vid där det föregående slutar. 
Om ett kapitel slutar i Ösmo, 
inleds nästa kapitel också i 
Ösmo, vid samma tidpunkt.

– Men det var svårt att få 
tag på författare som för-

stod idén med att låta be-
rättelserna övergå i varan-
dra. Tekniken kallas ”story 
cycle” på engelska och man 
kan beskriva det som att 
varje berättelse har en osyn-
lig stafettpinne som lämnas 
vidare.

Kevin Frato är född i USA och 
uppvuxen i delstaten Ohio 
”som ser ut ungefär som Skå-
ne”. Han mötte sin fru, som 
är från Sverige, i Philadelphia 
och paret bestämde sig så 
småningom för att flytta till 
Sverige. Fjorton år senare bor 
han med sin fru och sina tre 
barn i Västerhaninge.

– När jag kom till Sverige 
och upptäckte kollektivtrafi-
ken så blev jag helt ställd 
över hur nära man får kom-
ma andras liv. USA är annor-
lunda eftersom samhället där 
är organiserat efter indivi-
dens behov, vilket innebär att 
vi exempelvis inte är så bra 
på saker som sjukvård och 
kollektivtrafik.

– Men samtidigt som kol-
lektivismen är stark i Sverige 
så är svenskarna väldigt pri-
vata. Om man börjar prata 
med någon utan anledning 
här så blir man betraktad 
som knäpp eller narkotika-
påverkad.

att använda kollektivtrafiken 
som scen för berättelserna i 
boken var en utmaning, be-
rättar Kevin Frato.

– Vi upptäckte att avstån-
den mellan en del stationer 
var för korta för att det skul-
le hinna hända något. Men i 
övrigt tycker jag att pendel-
tågsvagnen är en bra plats 
för historieberättande, just 
för att det är en sådan be-
gränsad yta. Det är lite som 
med experimentell teater, 
man behöver inte så mycket 
scenografi för att spela. Folk 
isoleras och det blir ibland 
en ganska intim känsla i vag-
narna. 

Händer det att du ser 
spännande scener när du 
åker kollektivt på riktigt?
– Ja, det är bland annat en 

kvinna som jag åker samti-
digt som ibland som försöker 
fjärrstyra sina barn via mo-
bilen. Hon ger dem direktiv 
om vad de ska göra. Hon sä-
ger ”okej nu kan du öppna 
garderoben och plocka ut en 
tröja”, eller ”nej, nu stänger 
du av datorn, reser dig upp 
och gör dig klar för skolan”. 
Det blir ganska komiskt 
 ibland.
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Pendeltåget som berättarscen

Pendlare. Kevin Frato är uppvuxen i USA men arbetar i dag som författare och konstnär i Västerhaninge. Hans bokprojekt ”Avståndet mellan” samlar 28 noveller som utspelar sig i pendeltågs-
trafiken mellan Nynäshamn och Bålsta.  Foto: Erik DaniElsson

Namn: Kevin Frato

Yrke: Konstnär, författare,  redaktör, översättare samt lärare    
i engelska och berättarkonst.

Aktuell: Med novellsamlingen ”Avståndet mellan” på förlaget X Pu-
blishing. Har även skrivit boken ”Numera negerkung” (2009) som 
gavs ut på Kabusa förlag.

Favoritförfattare: ”Den norska författaren Trude Marstein tycker jag 
mycket om. Hennes bok ”Göra gott” var faktiskt en förebild för  
”Avståndet mellan”.

Favoritstation: ”Hemfosa. Där har vi har vår kolonilott!”

Har kolonistuga i Hemfosa

 ’’
Pendeltågen 
i Stockholm 

är en slags genom-
skärning av sam-
hället där bondfolk 
från landet möter 
tjänstemän från 
innerstan. 


