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Tills döden skiljer oss åt 

1.KAPITEL 1 

Kriget var äntligen slut och glädjen och lättnaden tog för en stund plats från allt elände 

som striderna hade fört med sig i död och förstörelse. Men Gerda var förtvivlad. På 

självaste fredsdagen kom budet om Olofs död. Och samma dag hade Gerda fått ett brev. 

Hon hade bara snabbt tittat igenom posten. Det var många som skrev till henne. Unga 

män, som hon hade umgåtts med och som hon hade dansat med i Folkets park, män som 

nu tryckte i skyttegravar långt borta vid gränsen, Gud vet var. Inga positioner fick de 

ange, men hennes svarsbrev hittade trots allt fram, fast det tog tid. Hennes brev var na-

velsträngen som försörjde dem med nyheter hemifrån. De inbillade sig förstås ingenting 

för de visste om Olof. Olof och hon var ju så gott som förlovade. 

 Fältpost i ett smutsgrått tunt kuvert låg kvar på byrån. Med skakande händer 

sprättade hon nu upp brevet och läste det korta meddelandet, grep tag i ett halmstrå. 

Brevet var från Olof. Budet om hans död måste ha varit ett oerhört misstag. 

10 mars 1945 

Käraste Gerda! 

Jag hoppas att detta avskyvärda krig snart är slut och att vi får komma hem. Du 

må tro att jag har längtat efter er därhemma. Särskilt dig. Tänk att få se dig igen 

och få hålla om dig. 

Din Olof 

Men inget misstag hade begåtts. Fältposten hade varit på väg länge, och döden hade fått 

sig ett hånskratt. Ett oförsiktigt ögonblick och en prickskytts kula hade räckt för att ta 

Olofs liv, när freden äntligen var så nära. Sorgen bleknade med tiden men lämnade min-

net kvar. Nu skulle hon gifta sig med Erik och livet skulle gå vidare.  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KAPITEL 2 

Gerda stod i kyrkans vapenhus som under kriget hade tjänstgjort som bårhus och som 

nu var reserverad för brudpar i väntan på vigselseremonins början. 

 Vågorna i håret hölls på plats med nålar och läggningsvätskan gjorde håret glän-

sande. Hon drog sakta med handen längs midjan och utmed låret, rörde vid det creme-

färgade tyget som var glansigt men krusigt på ytan som en mogen filbunke. Hon tog 

några korta steg och kände hur kjoltyget följde efter som en tung våg. Mönstret till 

klänningen hade Olga hittat i en modetidning från Amerika och var som gjort för hennes 

smala midja. En liten krage dolde operationsärren i halsen. 

Det var fyra år sedan kriget men tyger var fortfarande svåra att få tag på. Hon hade valt 

det billigare av de två som funnits till buds. Det gick åt otaliga meter tyg med motveck 

på tre lager i fållen. Olga var en skicklig sömmerska men arbetet framskred långsamt. 

De sista stygnen fick Olga sy där hemma när hon redan stod färdigklädd med brudbu-

ketten i handen. 

 Vapenhuset var sig likt, fast det nu användes för andra ändamål än under kriget, då 

hon och Elli hade turats om att hjälpa till med flygspaning. Gerda hade valts till ledaren 

i byns lottakår, och Elli som var hennes bästa vän hade självklart ställt upp. Hon mindes 

hur lätt skidorna gled på skaren när hon stakade fart utför den branta backen mot kyr-

kan. Det grova tyget i hennes uniformsbyxor slog mot låren som slappa segel och däm-

pade farten. Elli väntade vid kyrkan och hade hunnit trampa en cirkel i snön. Hon var 

sur. 

  – Var har du varit, jag håller på att frysa ihjäl. 

  – Och varför gick du inte in då? 

 Gerda frågade trots att hon visste att man behövde gå förbi bårhuset för att komma 

in i kyrktornet. Och Elli vågade inte för liken, som hon visste fanns där. Män som hade 

kommit hem från kriget, inlindade i stora vita lakan, och väntade på begravning. Kylan 

förvarade dem väl. Det var en riktig ryssvinter. Vintern med isiga vindar svepte fram 

snön och packade den i höga drivor.   

 – Allt det onda kommer från öst, sade far med övertygelse som fick vara oemot-

sagd.  
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Gerda slog med vanten av snön från kläderna och klev uppför trätrappan till tornet, 

ställde ryggsäcken på golvet och började göra upp eld i kaminen.  De fick elda bara om 

nöden så krävde. Hela kyrktornet skulle ligga i aska om elden slet sig i det trånga ut-

rymmet de fick röra sig i. Far hade varit nämndeman i åtskilliga år, omtyckt och respek-

terad i byn. Inte kunde hon dra sådan skam över honom. Hon tog fram filten som var 

fastknuten till ryggsäcken, och vecklade fram smörgåsar ur smörpappret. 

Brödskivorna hade frusit ihop och var omöjliga att få isär, mjölken låg i isiga flagor i 

flaskan och skulle tappa all smak när den tinade upp. 

 Fönsterluckorna i tornet vette mot öster och det var därifrån man såg dem först, 

flygplanen. Jaktplan stod beredda vid den närbelägna sjön för att rycka ut vid första sig-

nal. Men inte ett enda fientligt plan hade synts till vid horisonten hur de än spanade. 

Ibland hade hon önskat att något hade hänt som hade avbrutit monotonin, men hon ång-

rade genast sina tankar. Läget var ju allvarligt. 

  – Upp med er slöfockar!  

 Glada flickröster nerifrån trappan på morgonen signalerade att vaktupplösningen 

hade kommit. Inga händelser fanns att rapportera, så hon vinkade farväl till Elli som 

skulle åt annat håll och skidade upp nya spår. Hon tog god tid på sig och lät tankarna 

vandra fritt. Alltsom oftast fastnade tankarna på Grigorj, krigsfången som arbetade 

hemma på gården - hemmaryss kallade far honom. Far berättade aldrig var han hade 

kommit ifrån, men hon förstod att det på något sätt hängde ihop med fars uppdrag som 

nämndeman. Det var så mycket som var hemligt och inte menat för hennes öron, fast 

spana det gick för sig, tänkte hon i plötsligt uppror. 

Väl hemma skrapade hon skidorna rena och lutade dem mot farstuväggen, stampade 

sedan av snön på kängorna och gick in. Innanför den inglasade farstutrappan låg hallen 

med dörren till finrummet. Dörren var stängd, rummet användes sällan om de inte hade 

gäster. Var det nämndemannafrämmande så bjöd far på en sup, och tog en själv också. 

Köksdörren mittemot stod alltid öppen. På väggen stirrade älghuvudet på henne, och 

taggarna stack ut beredda att fånga fars filthatt om det ville sig väl. Lyckade kast bruka-

de följas av nöjt grymtande från far, misslyckade försök gjorde han inte om. Väggarna 

var målade i blankt brunt i tjocka lager. Golvplankorna hade satt sig så att hon fick ta ett 

rejält kliv för att komma över tröskeln in i köket. Grigorij satt vid pallen närmast dörren 

och täljde. Mor hade fått en mängd nya slevar. Hon och Grigorij hade inget gemensamt 

språk men det fanns en respekt dem emellan, något som far visste att uppskatta. 
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  – Basjalsta! Grigorij räckte över sitt senaste alster.  

Mor nickade till tack. Hon kunde några ord svenska som hon hade lärt sig i tjänst hos 

pastorn i storstaden, men de var föga användbara i umgänget med Grigorij. Gerda satte 

sig vid bordet, blåste på den varma buljongen som mor hade ställt fram, och sneglade på 

Grigorij som fortsatte sitt arbete men visade med sin kroppshållning att han var medve-

ten om hennes blick. Hon höll honom under uppsikt medan hon drack. Hon var på sin 

vakt i Grigorijs sällskap, hon visste inte hur hon skulle förhålla sig till honom. För sä-

kerhets skull höll hon sig på armlängds avstånd. 

 Akta dig, annars kommer ryssen och tar dig, hade hon jämt fått höra sedan barns-

ben och här fanns nu en livs levande. Varningen satt fast i minnet utan att bry sig om att 

göra skillnad mellan goda och onda. Krig och soldater var något att frukta men Grigorj 

hade snälla ögon. Han hade också barn, en flicka som han hade visat på kort. Kortet var 

svart och söndrigt i kanterna och så tummat att det höll knappt ihop, men man kunde 

urskilja en liten flicka i flätor, som tittade allvarligt in i kameran. 

  – Majuschka, sade han stolt. 

 Nu stod far vid dörren, mumlade och blängde på dem under ögonbrynen. Hatten 

hade av allt att döma missat sitt mål. Mor skyndade att plocka fram middagstallrikar. 

Far såg på sitt fickur och förvissad om att det snart skulle bli mat, försvann han in i 

kammaren, drog igen dörren efter sig och slog på radion. 

KAPITEL 3 
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Gerda tittade på Erik. Han var lång och slank, hade ett smalt, vackert ansikte och ett 

yvigt linnehår som han titt som tätt försökte släta ut med sin stora handflata, men som 

envist vägrade att låta sig styras. Han tog hennes hand när klockorna tystnade och or-

geln började spela. Mor Beda satt på första bänk i sin svarta festklänning med vit spets-

krage. Några få mörka hårtestar mitt i det gråa vittnade om ett hårt liv. Håret var upp-

samlat i en lång fläta som hon hade vridit runt till en knut i nacken och fäst med hjälp av 

en mängd hårnålar och krönt alltsammans med en kam i sköldpaddsimitation. Hennes 

blick sökte sig till de knutna händerna som vilade i famnen, och när församlingen reste 

sig tog hon stöd av kyrkbänken. Benen hade börjat besvära henne mer och mer. Hennes 

tankar var säkert hos far. På andra sidan gången stod svågrarna med hustrur, den ena 

höggravid. Hon rätade på ryggen lite extra när de passerade bänken där bröderna satt. 

Bröderna undvek hennes blick. Ärret på hennes hals som nu var dolt i kragen, hade fått 

dem att kalla henne ”den hagelskjutna”, det hade Elli berättat för henne. Elli och hon 

hade känt varandra sedan konfirmationen och henne kunde man lita på. Gud vet vad an-

nat som sades bakom ryggen på henne.  

…vara stöd för varandra ...tills döden skiljer er åt… Fragment av prästens ord väckte 

minnen till liv. 

 Det hade varit en annan hon hade tänkt på med de allra varmaste tankarna, men 

döden hade kommit mellan. Erik hade uppvaktat henne på avstånd. Ibland bara stirrat så 

underligt att hon hade känt sig tvungen att vända bort blicken. Så en söndag hade han 

knackat på dörren hemma och bett att få tala med far.  

  – Han är i alla fall van att arbeta, hade far sagt. Och därmed var beslutet fattat 

för hans del. 

 Beda hade varit mera tveksam. Hon visste att Erik och hans bröder var vana att 

arbeta i lag, men i deras hem hade sprit och kortspel varit vardag och senare under 

krigsåren botemedlet mot leda och ångest. Erik hade gjort sitt i kriget, sårats lindrigt och 

hunnit hemförlovas bara dagen innan den stora ryska motoffensiven hade ryckt fram på 

Näset och lämnat få överlevande, bland dem många av hans kamrater, kvar på fältet. 

Han skulle kanske visa sig duglig som bonde när han väl fått chansen att ta eget ansvar. 

Så Beda höll sina tankar för sig själv. I sin nya kritstrecksrandiga kostym, med en nejli-

ka instucken i knapphålet gjorde Erik onekligen ett bra intryck. 
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Efter vigseln hade Gerda och Erik lovat titta till far. Far hade alltid varit sträng men 

rättvis. Men när det kom till skolgång så var han avig, mat och arbete fanns det hemma, 

folkskola och hushållsskola fick räcka. Så det var mor som hade skickat brevet till folk-

högskolan och när svaret kom så var det hon som tog striden med far. Nu låg han hjälp-

lös i sängen, det syntes att det inte var långt kvar. Hon lade sin hand mot hans och tryck-

te till lätt. 

  – Vi kommer tillbaka och berättar allt sedan. Far stängde ögonlocken och öpp-

nade igen som en bekräftelse på att han hade förstått, och det glänste i ögonvrån. Han 

orkade inte prata. 

 Det hade brådskat med bröllopet, eftersom de visste att far var svårt sjuk. Revbe-

nen var fullt synliga under hans vita skjorta. Han hade ont och ingen medicin kunde ge 

honom vila någon längre stund. Hon gjorde i ordning en spruta. Far suckade och slöt 

ögonen. Man kunde aldrig veta om det var för sista gången. 

 Vid Folkets Hus stod gästerna på trappan och formerade sig inför fotograferingen 

under Ellis handfasta ledning. Det var en kylig Valborg så det fick gå undan. Om det var 

någon som fick saker att hända så var det Elli, fast hon hade sina sidor hon med. Hon 

hade gift sig med en man med fint namn och kvinnotycke men utan pengar och hon 

hade det visst inte så lätt alla gånger. Inne i huset stod ett långbord dukat med mat, och 

en ölkanna gick runt i bänkarna. Bröderna höll sig på sin kant, aldrig långt ifrån ölkan-

nan och under kvällens gång fick de allt oftare ärende utomhus. Hon insåg att dansen 

inte skulle gå att undvika. Bröderna stod på tur som närmaste släktingar. Den äldste var 

huvudet kortare än hon och hade svårt att måtta dansstegen utan att trampa på hennes 

klänning som ideligen fastnade i det nytjärade golvet. Hon såg att Erik hade det svårt på 

sitt håll. Att få grepp om den höggravida svägerskan, var en syn som väckte allmän 

munterhet. 

  – Som två myror med var sitt ägg, kommenterade Elli efteråt.  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Far sov djupt när de kom hem. Rummet ovanför sädesmagasinet, som hon hade delat 

med systern under somrarna, hade blivit hennes efter systerns giftermål. Nu var rummet 

klätt med björkkvistar som inte hade hunnit slå riktigt ut ännu. Sängen var bäddad med 

linnelakan som lyste som siden efter otaliga tvättar och manglingar. På nattygsbordet 

stod en vas med violer. Hon skickade en tacksamhetens tanke till systern som hade be-

mödat sig så för hennes skull.  

 Hon lyfte undan Eriks arm, som höll henne i ett fast grepp, kröp försiktigt ur 

sängen när det fortfarande var mörkt utan att väcka honom, trevade nedför trappan, 

kände med tårna i mörkret tills hon nådde trappavsatserna en efter en, gick ut och satte 

sig på stentrappan. Hon drog filten över sin tunna nattskjorta och drog in benen. Tjugo-

sju år och oskuld. Fast oskuld var hon ju inte längre. Armarna och benen kändes tunga 

och tankarna långsamma. Sängvärmen dröjde sig kvar i kroppen. Sorgen över den dag 

när far skulle vara borta blandades med glädjen över allt det nya. Hon skulle ta tjänst 

som maskinskriverska i folkhögskolan och kunna på så sätt betala för sig. Och Erik, han 

hade anlag som snickare och skulle säkert hitta arbete. Det var så mycket nytt som skul-

le byggas i stan. Tankarna på framtiden stockade sig i huvudet när hon försökte ge dem 

form. Det var så mycket hon ville göra. Och nu var de två. Hon hade länge nog respek-

terat faderns önskemål men nu var det ny tid. 

 Föräldrarna hade lämnat en framtid, en knapp men dock en framtid, i storstaden, 

för att göra sina syskon till viljes och flytta hem. Gerda tänkte tillbaka på hur hon och 

systern hade suttit som ljus när modern hade berättat om livet i storstaden. Om gatube-

lysningen som stod på från tidig kväll, om droskor och hur mycket folk det var på ga-

torna. 

KAPITEL 4 

Som kokerska hade Beda haft ett eget rum hos pastorn, jungfrukammare intill köket, 

båda liggande mot innergården. På väggen i hennes rum fanns en ringklocka som lät när 

husfrun kallade på serveringshjälp.  

  – Vill Beda vara så vänlig och koka en kopp kaffe åt oss? kunde det heta till var-

dags efter middagen när Beda hade hörsammat ringklockan och skyndat sig till matsa-

len. Ibland ville husfrun rådgöra om vilken mat som skulle serveras. Vid större kalas 

togs en piga till hjälp.   
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Möblemanget i jungfrukammaren var av det enkla slaget med undantag av ett svulstigt 

skåp, som hon bevarade sina ägodelar i. 

 Mellan köket och matsalen där pastorn och frun intog sina måltider fanns en sa-

long, och bortom matsalen ytterligare en salong, bibliotek och rökrum. Bakom stängda 

dörrar dolde sig sovrummet. Ja, hon hade varit inne och snokat på egen hand och upp-

täckt att det fanns två ytterdörrar till lägenheten, något som hade förbryllat henne tills 

hon upptäckt lönngången, som bildade en blindtarm till hallen. Därigenom kunde man 

diskret slinka ut för att undvika oönskade möten. Inifrån hallen såg den hemliga dörren 

ut som en garderob. 

 Beda avslutade kvällsdisken, lade ifrån sig förklädet, tog på sig hatten och kappan 

och skyndade sig nedför kökstrappan. Emil väntade på henne utanför teatern, där de 

brukade ses på kvällarna för att ta en tur i stan. Emil vecklade ut den lilla trappavsatsen 

på droskan överdrivet hövligt, snuddade med handflatan vid sin keps som satt som gju-

ten på det kala huvudet, och hjälpte henne upp på vagnen. Hon räckte fram handen och 

lät sig hjälpas upp på kuskbocken där hon satte sig bredvid Emil som smackade iväg 

hästen. De körde längs Bulevarden fram till Nya Teatern och vidare längs Henriksgatan 

mot stationen och Fågelsången. Deras ekipage passerade sakta de stora trävillorna vars 

elektriska ljus speglade sig i Djurgårdsvikens vatten. De brukade roa sig med att före-

ställa sig som hemmahörande i något av de förnäma husen, ett par på väg hem från tea-

terföreställningen, till ett hem där en sen supé väntade i matsalen. Hon var bäst av dem 

två på att fantisera fram scener ur ett liv som de båda levde så nära inpå men som inte 

var och aldrig skulle bli deras. 

 Emil lyssnade förstrött men var tystare än vanligt och när Beda märkte hur hennes 

ord förblev obesvarade tystnade också hon. Emil ville inte förstöra hennes glädje, men 

till slut kunde han inte hålla inom sig det som inte gick att tänka bort. 

  – August vill att vi kommer hem och tar över gården.  

 Det var som en kall vind hade blåst igenom henne. August var äldst i familjen och 

sjuklig en längre tid tillbaka och nu kunde han inte längre sköta gården. Janne, den 

yngsta av bröderna, var inte av rätt virke, de var de båda överens om. Droskan hade 

stannat när Emil släppte tömmarna nu när han äntligen hade fått lätta sitt hjärta. De lek-

fulla tankarna var som bortblåsta. Emil körde hem andra sidan Djurgårdsviken under 

tystnad, hästhovarnas klapprande mot gatstenarna var det enda som bröt tystnaden. De 

visste båda vad den andra tänkte och behövde inte tala. 
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De stannade i staden över vintern fram till vårsommaren för att ordna upp saker och 

ting. Allt fick de lämna efter sig, Emil en av sina hästar och sin droska, en rörelse som 

han mödosamt och genom tungt arbete hade byggt upp och hästarna som han ägde till-

sammans med svågern Elias. Det hade börjat bära sig. Körningarna var många under 

kvällar och helger och han kunde försörja sig och sörja för en hustru. Att driva igenom 

sin egen vilja var det dock inte tal om. Nu fick en av hästarna sadlas inför en spårvagn, 

den andra skulle bli arbetshäst därhemma. Elias fick söka sig till tjänst hos en annan. 

Beda som hade funnit sig till rätta i pastorsfamiljen med fint umgänge, var bedrövad.  

Emil hade god försörjning och hade bjudit flott på Alphyddan och friat, löften var givna 

från båda håll så saken var avgjord. Två av syskonen var dock kvar i stan och kontakten 

skulle hållas. Med tårade ögon tog Beda farväl av sitt husfolk. Nu stod Emil där i köket 

för att hämta henne och hennes tillhörigheter. Husfrun tog i hand och räckte över ett pa-

ket fint inslaget i omslagspapper. 

  – Vi hoppas att Beda ibland tänker på oss, vi kommer att sakna henne och hen-

nes mat. 

   – Och det är det flera som gör. 

 Husfrun kastade en road blick på henne. Nu var Beda högröd i ansiktet för hon 

visste vad som åsyftades. Hon hade inte sagt något till Emil så hon hoppades innerligt 

att husfrun inte skulle säga något mer. Emil skulle inte förstå. Att tänka tillbaka på den 

kvällen gjorde henne förlägen fast det inte var något att skämmas för, tvärtom. 

 Husfrun hade bett henne laga något extra till kvällsmålet, det skulle uppskattas, 

försäkrade hon. Beda hade dukat med rosenthalporslinet och tagit på sig sitt finaste vita 

förkläde. Det var flera gäster, husfrun och pastorn satt på bordets kortsidor. Hon gick in 

med serveringsfatet och kände utan att behöva se hur den mörke mannen till höger om 

husfrun fäste sin blick på henne. Det var inget otillbörligt i hans sätt, men hon kände sig 

obekväm av uppmärksamheten.  Hon kunde inte avgöra om hon borde känna sig föro-

lämpad. Alla åt med god aptit och tog om så att hon fick flera tillfällen att betrakta säll-

skapet, tills de drog sig tillbaka i salongen med kaffe och konjak och cigarrer och frun 

nickade som tecken på att ingen ytterligare hjälp behövdes och att Beda fick dra sig till-

baka. 

 Morgonen därpå kom frun in i köket där hon höll på med frukostdisken. Heders-

gästen, en konstnär och väl känd i stan för sina fina porträttbilder hade varit mycket 

nöjd med trakteringen och undrat om Beda möjligtvis kunde stå modell. 
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  – Ja, bara om Beda själv vill, förstås.  

 Och Beda kände sig på samma gång smickrad och skräckslagen. 

De kom överens om en lämplig dag och när dagen kom, arbetade hon i köket med sitt. 

Han drog fram en köksstol, satte sig bredbent på stolen och stödde ritblocket mot rygg-

stödet. Han tecknade snabbt med krita. Någon enstaka gång bad han henne stanna mitt i 

en rörelse när han ville dröja kvar i en detalj. Ibland lyfte han blicken och betraktade 

henne tyst. Efter två timmar värkte hennes ben, hon iddes inte säga något, men blev 

glad när han till slut vek ihop sitt block, tog henne i hand, tackade och försvann in i sa-

longen. Hon hörde klirr från glas och lågmält prat men kunde inte urskilja orden. Efter 

ett tag slog dörren igen. Sedan hörde hon inget mer innan frun långt senare i ett brev 

berättade att han hade dött. 

  – I en plötslig sjukdom, skrev frun, men det tog inte lång tid för henne att ta reda 

på att han hade supit ihjäl sig.  

 Han var då vida känd för sitt leverne. 

KAPITEL 5 

Emil hade inte gjort sig några föreställningar inför hemkomsten, men vid åsynen av bo-

ningshuset i grånat timmer och bodarna gjorde förfallet honom nedstämd. August stod 

på trappan och väntade. Han hade gjort sitt bästa för att ordna fint. Kaffekopparna var 

framdukade i salen och kringlor på fatet.  

  – Var så goda nu och ta av det lilla man har att bjuda på, fast hon är väl van vid 

bättre kalas. 

 De doppade och förhörde sig om Augusts hälsa, fast det nog var uppenbart att 

sjukdomen hade gjort honom blek och mager. Bröderna bytte de senaste nyheterna. 

Snart nog tackade Emil för sig och August lät Beda bära kaffekopparna till vasken och 

ta över hushållet. Emil steg ut på trappan, andades in frisk luft. Snötäcket var på väg att 

tunnas ut i vårsolen och förvandla gårdsplanen till en leråker. Det skulle behövas ett re-

jält lass grus för att kunna ta sig fram med häst och kärra, tänkte han medan han lät sin 

stråle borra igenom snötäcket och lämna en gul fåra efter sig. Att de varit stadsbor skul-

le ligga dem till last i början, det visste han. Men med tiden skulle Emil visa sig vara en 

duglig husbonde och en hygglig karl så bybornas misstänksamhet gav vika och daglöna-

re var lätta att få tag på. Då maten dessutom var god och riklig och det emellanåt bjöds 

på kräm eller klappgröt på maten gjorde inte saken sämre. Det var inte ofta man hade en 
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riktig herrskapskokerska som husmor. 

När det blev dags att välja nya medlemmar i nämndemannakåren var Emil en självklar 

kandidat. Hans rättframma sätt och omvittnade känsla för rättvisa och eget ansvar kom 

väl till pass i uppdraget. Det var egenskaper som inte alltid sågs med blida ögon av 

hyrkuskarna i staden, vars kamp om bröd och överlevnad ibland ledde till konfrontatio-

ner med droskägare. För Emil var storstaden sedan länge ett avslutat kapitel. Det som 

inte hade med lantbruket eller hushållet eller ytterst nämndemannatjänsten att göra, det 

intresserade inte honom. Hästarna och den årligen återkommande kapplöpningen vid 

midsommar var dock ett undantag. Den traditionen ville han hålla fast vid. Men först av 

allt ville han se till att hästen fick ett drägligt viste. Med krafttag om grepen tömde Emil 

spiltan från fjolårets hö, som hade torkat och blandats med halm och sågspån och all 

världens bråte och nu knappt dög till täcklager i stallet. Han sopade rent foderbordet och 

vattenhon och fyllde på med färskvatten. Kraftfoder fick ersätta höet tills de hade till-

gång till nyslaget. 

 Efter arbetsdagens slut tillbringade Emil mycket av sin tid i stallet. Så småningom 

hade ordningen börjat likna vad han hade varit van vid i droskstallet i stan, men gemen-

skapen med de andra kuskarna och samtalen efter dagens körningar saknade han ibland, 

fast han inte ville erkänna det inför Beda. Gemensam oro för växande antalet bilar i stan 

som hotade försörjningen oavsett om man var hyrkusk eller egen, var ett återkommande 

samtalsämne. 

 Hästen lyfte fogligt ett ben i taget och lät Emil böja sig ner över hovarna och rensa 

dem från grus som fastnat undertill. Gruset täckte nu en stor del av gårdsplanen och höll 

marken torr. Det hade inte räckt med ett lass eller två, den leriga jorden hade girigt slu-

kat det dubbla. Emil ryktade och klappade och pratade på medan han lät borsten lång-

samt stryka över hästens bringa och rygg mot länden. Och hästen lyfte huvudet, som 

nickande till svar på hans monolog. 

  – Jaså, det tycker du också. Då är vi två om det, sa Emil nöjd.  

 Försommaren hade passerat och tagit med sig de tunga dofterna av hägg och 

bondsyren och lämnat kvar lager av vita kronblad som snabbt dunstade bort i det 

solvarma gruset. Den tidiga värmen utlovade fin höskörd. 
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Beda hade fått dubbel arbetsbörda som husfru och piga. Som husfru sörjde hon för mat-

hållningen, mellan köksbestyren sprang hon med kaffekorg till daglönarna som kommit 

för att hjälpa till med höbärgningen. Folket hade samlats i skuggan av hässjan i väntan 

på kaffet och ett efterlängtat avbrott i arbetet. Några av arbetarna hade infunnit sig med 

hela sin familj och de större barnen hade i uppgift att hålla ett vakande öga på de mins-

ta, som lekte kurragömma bland hässjorna. Lite avsides på några arms avstånd satt en 

halvvuxen pojke med blicken fäst vid Bedas händer som plockade fram kaffebröd ur 

korgen. Hans blick avvek inte från bullarna, med ett barns uppmärksamhet var den rik-

tad mot det enda han hade för ögonen. Det udda beteendet stämde illa överens med hans 

fullt arbetsföra kroppsbyggnad. Beda gjorde ansats att sträcka fram fatet med bullarna 

men en hand lade sig på hennes arm. 

  – Den som inte arbetar, ska inget ha. 

 Förbryllad drog Beda tillbaka fatet och tittade på kvinnan som hade hindrat henne.  

  – Frun ska inte bry sig.  

 Pojken sade inget. Beda kunde läsa varken besvikelse eller annan känsloyttring i 

hans ansikte. Bara detta intensiva stirrande. Medan de vuxna drack kaffe och svalkade 

sig med saft och svagdricka, hann Beda göra sin del och hjälpa till att kratta. När daglö-

narna hade återgått till arbetet satt pojken ensam kvar på samma plats. Beda plockade 

ihop och skyndade sig hem för att förbereda kvällsvard. Först sent på kvällen kunde hon 

hänga av sig förklädet och sätta sig på farstutrappan och ögna igenom gamla nummer av 

Dagbladet som en gång i månaden kom med posten. Men synen av pojken satt fast på 

näthinnan.  

  – Vi ska inte lägga oss i, sa Emil, när Beda vid läggdags förde pojken på tal. 

  

KAPITEL 6 

Beda hade hyst en hemlig önskan om att en dag få återvända till staden när de väl hade 

lämnat gården i arv till nästa generation, vilket skulle dröja. Hon saknade sina syskon. 

De hade inte setts på två år, bara växlat brev med korta redogörelser om vardagslivet 

och arbetet. Selma var en ovan brevskriverska och Beda fick hålla tillgodo med de smu-

lor hon fick och med fantasins hjälp fylla på det som saknades i ord.  
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Hösten hade varit arbetsam. Potatisen och sockerbetorna skulle upp och det dröjde in-

nan arbetet ute på åkrarna låg i träda och hon kunde åka. Hon hade sett fram emot att få 

hälsa på systern och svågern i storstaden. 

   – Ska det vara nödvändigt, invände Emil varje gång hon påminde honom om 

löftet han gett henne innan de hade lämnat stan och sitt bekväma liv för det tunga slit 

och arbete som väntade på landet.  

  Men löfte var ett löfte och det gick inte att rucka på, det visste Emil. Han spände 

hästen framför kärran och körde till stationen under tystnad. Hästen frustade fram i den 

tidiga timmen, upplivad av detta ovanliga uppdrag. Beda satt i tågkupén med resväskan 

på knäna. I väskan hade hon det nödvändigaste bland kläderna och ett stycke torkad 

skinka omsorgsfullt virat i tidningspapper. Hon hade tagit ett tidigare tåg och försäkrat i 

brevet till Selma att hämtning inte var nödvändig utan att hon skulle ta en droska från 

stationen till Högbergsgatan där systern bodde. Hon vecklade upp tidningsklippet som 

hon hade stoppat undan. Separatutställning på Konstakademin. På stationen steg hon in 

i en droska och tittade noga för att inte stöta ihop med någon hon kände från förr. Hon 

hade bara en vag uppfattning om var Konstakademin låg fast hon hade bott länge i stan, 

och blev förvånad när droskan stannade efter bara en kort körning. Hon betalade och 

steg av, gick uppför den höga trappan, fick med möda upp dörren och steg in i en hög 

vestibul. Hon fick böja nacken rejält för att nå upp till taket med blicken. Hon dröjde en 

bra stund i salarna med verk av de stora konstnärerna, vars namn hon kände igen från 

tavlorna hos pastorn och frun, kom sedan in i rummet med separatutställningen. Och så 

såg hon målningen. ”Interiör” hade han kallat tavlan som föreställde en kvinna i profil 

stående i köket framför en diskbänk, en kvinna med hennes förkläde och likadan knut i 

nacken som hennes. Hon satte sig på bänken i mitten av utställningssalen bredvid en 

kvinna som också tittade på målningen. 

  – Det där är jag, sade hon och kvinnan tittade från henne till målningen och till-

baka, frågade inget men nickade uppskattande.  

 I privat ägo, stod det på den lilla skylten i metall. 

Konstakademin låg bara ett stenkast från Högbergsgatan så hon bestämde sig att pro-

menera och reda sina tankar i lugn och ro. Systern och svågern bodde i en tvårumslä-

genhet där hon bereddes sovplats på köksgolvet. På morgonen då de båda hade gått till 

arbetet, systern till familjen hon tvättade hos och svågern till spårvagnshallarna, tog hon 

sexans spårvagn mot Sandudden. Vagnen gnisslade fram längs Bulevarden, passerade 
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Gamla Kyrkan och dess tomma kyrkogård. Där låg de pestsmittade döda samlade under 

jorden som ovanpå så mycket elände inte tycktes orka bära den ringaste växtlighet. Hon 

steg av vid Ryska Teatern och blev stående på trottoaren.  

 Där på andra sidan gatan på fjärde våningen vette fönstren från pastorns matrum 

mot gatan och teatern där Emil alltid brukade vänta på henne efter sista körningen. Gar-

dinerna hängde kvar som förr, men våningen verkade obebodd. Sändningarna med gam-

la nummer av Dagbladet som pastorsfrun hade sett till att hon fick regelbundet, hade 

upphört. Men det var oroliga tider, så det var inte så underligt. 

 Hon promenerade till Sanduddstorget. Det var glest mellan stånden nu fast det var 

skördetid, bara potatis och betor fanns i överflöd. Tillbaka vid teatern kastade hon en 

sista blick i fönstren i hopp om att se något livstecken men våningen förblev stum. Hon 

promenerade sakta tillbaka längs Bulevarden mot Skillnaden, stannade utanför Ekbergs 

skyltfönster som lockade med alexandersbakelser och äppeltarteletter. Hon hade tänkt 

bara titta men ändrade sig. Hon gick in och satte sig vid ett av fönsterborden i grön 

marmor och lät sig betjänas av en servitris i svart klänning och vitt förkläde, om det nu 

kunde kallas förkläde så nätt och fin som det var, och en liten vit hätta av tårtpapper såg 

det ut som. Hon beställde kaffe och syföreningsbulle. Hon hade egna pengar och det 

hade hon pastorsfrun att tacka för.  

  – Beda som så gärna läser kan ju arbeta för ett tidningsförlag, de söker folk, 

hade hon sagt.  

 Så efter en lång tvekan hade hon anmält sig hos Förenade Tidskrifter och fått bli 

ombud i hembyn. Hon tog emot beställningar på tidskrifter och fick provision på varje 

ny prenumerant. Men det bästa var alla tidskrifterna hon fick gratis så hon kunde läsa så 

mycket hon ville. Till och med Emil som hade fnyst åt hennes fruntimmersblaskor bru-

kade bläddra i dem när han trodde att hon inte såg.  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KAPITEL 7 

Farbror Janne hade gift sig med granngårdens dotter Emma. Att det var ett resone-

mangsparti var allmänt känt bland byborna och varken farbrorn eller Emma gjorde nå-

gon hemlighet av det. Emma behövde en man på gården och Janne behövde ett hemman 

och en fast punkt i livet utan att för den skull bindas alltför hårt vid trälen. Hans vita 

lockiga hår, som han var omåttligt stolt över, drog som en magnet beundrarinnor till sig. 

När han dessutom var en skicklig dansare så saknade han inte sällskap utanför hemmet. 

Det blev mycket riktigt inga barn av äktenskapet, men det ryktades om en flicka som 

var kusin och ändå inte och när det pratades om henne så sänkte alla plötsligt rösten. 

 Det var Emma som ägde gården och höll i tyglarna och det var Emma som hade 

bestämt att Gerda skulle få ärva. Villkoret var att maken efter hennes död fick bo kvar i 

huset och att de skulle hålla honom med ved att elda i kakelugnen. I övrigt skulle han 

leva sitt eget liv. Med tungt hjärta lyssnade Gerda till sin mor som med ett slag slog i 

spillror allt hon hade planerat för sin del. Nu när far inte längre var vid livet skulle hon 

ju äntligen i vuxen ålder få styra sitt liv som hon ville. Så många planer hon hade haft 

som blev till intet. 

 När Emma dog gick flyttlasset till deras nya hem. Familjen hade växt, och små-

flickorna låg skavfötters i sängen som hade lastats på hästkärran med sängkläder och 

allt.  

 Farbror Janne hade egen ingång genom paradtrappan till sin kammare som var 

skild från övriga huset med en smal gång. För att stilla sin nyfikenhet gjorde han sig 

alltid vid middagstid ärende till köket för att fylla på sin vattenkanna, stannade vid bän-

ken där flickorna satt med ryggen mot honom och åt, tryckte käppen i mellangärdet för 

att få dem att räta på ryggen.  En återkommande plåga som skulle återgäldas. Flickorna 

tog ut sin hämnd under sommareftermiddagarna när han låg raklång på en presenning 

vid gaveln på kornboden och lät solen stråla de spinkiga benen, magen och det slappa 

könet däremellan. De kikade runt hörnet, knyckte åt sig käppen, fnittrade och sprang 

iväg, medan han gjorde ansats att skyla sig med morgonrocken och komma på benen. 

Men han kom ingenstans utan sin käpp och det visste de. 
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Farbrorn var den enda som hade en hårsax, som dock var så trög att den ofta körde fast i 

nackhåret, vilket gjorde att de försökte undvika hårklippning så långt det gick. Så de var 

glada när tant Anni som var en riktig frisör tog över. Klippningen samordnades nu med 

söndagsmiddagar och kombinerade nytta med umgänge, som visade sig vara ett tvek-

samt nöje. 

 Varje gång skylde tant Anni redan i farstun deras sena ankomst på maken. De var 

ofta i luven på varandra redan när de kom och tant Anni fortsatte utläggningen medan 

hon efter middagen rullade upp mors hår på träspolar. Hon dränkte spolarna i perma-

nentvätska som för en stund stoppade andningen med sin fräna doft. Spolarna täckte 

hon med stanniolpapper med diagonala ränder i rött, blått och silver, och medan alltihop 

vilade i en nätmössa och torkade, drack de kaffe. Och pratade. Hennes mjuka uppgivna 

röst rundade av orden till ett melankoliskt musikstycke i deras öron. Ibland satt de och 

pratade på och glömde hur tiden gick, och hade tant Anni kommit på något ämne som 

krävde en grundlig genomgång, inte sällan något som maken hade ställt till med, så blev 

mors hår krulligare än vanligt. 

 Maken var sättare i sågverket och de fick aldrig rätsida på vad arbetet egentligen 

bestod av, men han var alltid propert klädd i kostym och slips. Han och far hade inte 

mycket gemensamt så när samtalsämnen tröt så bjöd far på sprit och gästen var inte 

nödbedd. Han hämtade mod i spriten och började så småningom kommentera och av-

bryta hustruns ordflöden, medan rösten blev gäll och ansiktet fick färg. Ibland urartade 

sig besöken till regelrätta bråk och alla var lättade när visiten äntligen var över. 

KAPITEL 8 

Mor hade följt med dem till gården för att ta hand om flickorna, hon delade rum med 

dem och hittade på. Ibland kände Gerda ett stick i hjärtat när flickorna mera tydde sig 

till mormor än till henne. För hon tröttnade aldrig på att hitta på nya lekar, men såg ock-

så till att de lärde sig hushållsarbete, skala potatis och diska fick de göra i omgångar.  

 Gerda hade blivit snabbt klar i ladugården, och hade lovat flickorna att leta efter 

Turre som inte hade synts till på flera dagar. Det kunde bara betyda att hon hade gömt 

sig för att föda ytterligare en kull. I ett hål i husgrunden kunde hon skymta rörelse och 

höra gnyenden när hon petade med kvastskaften. Hon stack in armen och plockade ut 

fem stycken, och nu dök Turre upp, avmagrad och svansen mellan benen, slickade val-

parna och lade sig i gräset för att amma. 
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  – Rätt så, har du satt ungar i världen så, tänkte hon.  

 Flickorna var överlyckliga och bäddade för valparna med en filt i en wellpappkar-

tong. De lyfte upp valparna en efter en för att välja sina favoriter. Hon hade inte hjärta 

att förbjuda dem. Snart skulle de vara tvungna att avliva allihopa, det gick ju inte att 

fodra flera hundar än en. 

 Det smärtade för flickornas skull, men ju fortare man gjorde sig av med valparna, 

desto bättre. Själv kunde hon inte förmå sig att avliva dem, och hon visste att det var 

lönlöst att be Erik.  

  – Jag har gjort min del av dödandet, sade han.  

 Hade han fått bestämma så hade flickorna fått sin vilja igenom, oavsett vad. Han 

blev som ett barn själv och rycktes med i flickornas glädje. Sådant kunde inte Gerda 

kosta på sig. Så hon fick fråga grannen som genast tog sig an uppgiften. Wäinö hade 

inga barn och inga skrupler med avlivandet. Han hade frikallats under kriget tack vare 

en självskada i benet som inte hindrade honom i arbetet men som gjorde att han haltade 

en aning, tydligare när någon såg på. Vid större folksamlingar stödde han sig på sin 

käpp. 

 Gerda hade aldrig betraktat honom som en riktig karl bland byborna, men fick av 

nödvändighet ibland vända sig till honom för att få hjälp med det vardagliga. Men det 

hindrade inte Erik att dra fram Wäinö så snart han i fyllan krälade i självömkan. 

  – Du hade förtjänat att få en bättre man, hade Erik sagt. 

 Det kunde Gerda kanske hålla med om när det var som värst, men Wäinö, nej, 

aldrig. Det fanns ju gränser. Wäinö hade heller aldrig hanterat vapen. 

  – Det behövs inte, försäkrade han. Onödigt slöseri med patroner. Jag vet ett an-

nat sätt. 

 Och så fick han hämta valparna en tidig morgon. Stoppade dem i en säck, som 

han knöt ihop, kastade på traktorflaket och körde iväg. Vad som sedan hände ville Ger-

da inte veta. Det blev tröstlösa dagar som följde. Solen hade gått i moln och inga förkla-

ringar till varför det var nödvändigt att ge bort valparna var bra nog att trösta flickorna. 

 Gerda hade anförtrott hushållet helt och fullt åt mor, funderade inte på om hon 

orkade, för det gjorde hon alltid. Hennes egna dagar var fyllda med arbete med djuren 

och gården, ett ansvar som hon alltför ofta fick bära själv. Det var inte Erik kapabel till, 

det insåg hon efter ett tag. 
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Nu var hon glad att mor fanns där som kunde avleda flickornas bedrövelse med alle-

handa vardagliga bestyr. Hon själv hade fullt upp med annat.  

 I lagårdsköket hade hon satt fyr för att värma vatten för stortvätten. Sängkläderna 

låg redan i blöt i den stora ovala träbaljan. Hon lyfte ur lakanen, vred ur det kalla vattnet 

och fyllde på tvättmaskinen med varmt vatten. Maskinen startade med ett dovt surrande 

när hon satte i elkontakten. Hon tog ett fast tag i handtagen och fällde baljan. Vattnet 

forsade fram över hennes gummistövlar, som av trycket sög sig fast i hennes bara ben, 

och skapade en flodvåg som spred sig över hela golvet, nådde fram till de allra minsta 

skrymslen i lagårdsköket, plockade med sig smuts och damm och spolade allt ner i av-

loppet. Det var som att för ett ögonblick släppa fram otyglade krafter i hennes värld som 

var kringskuren av vardagens rutiner och vedermödor.  

 Hon öppnade kranen och fyllde på baljan på nytt, plockade upp de rena lakanen ur 

den ångande maskinen och matade med vänster hand tyget mellan gummispolarna som 

pressade ur vattnet samtidigt som hon vevade fram tyget. Återigen fylldes baljan på 

med kallt för sköljning. Denna ständiga växling mellan kallt och varmt gjorde hennes 

händer röda och nariga. Ännu värre var det vintertid. 

 Hon såg fram emot kvällsmjölkningen. Kornas varma feta mjölk gjorde underverk 

med händerna, smörjde dem mjuka och lena. Hon lyfte korgen med ren tvätt på höften, 

fyllde fickorna med klädnypor och hängde upp lakanen på tvättlinan. Den friska vinden 

torkade tvätten på rekordtid och hon kunde samla in de första lakanen innan hon hade 

hunnit bli klar med de sista.  

 Inne i köket möttes Gerda av mor som hade blivit stående vid toaletten där hon 

höll sig fast vid dörrhandtaget med båda händerna och tittade på henne med hjälplös 

blick utan att säga ett ord. Det rann längs insidan av låren ner till strumporna som hjälp-

ligt gömde kraftiga åderbrock. Samtidigt som det rann längs kinderna. Hon skämdes 

inför Gerda men kunde inte rå för det utan lät allt bara ske. Hon hjälpte mor av med de 

blöta strumporna, ledde henne fram till sängen, där hon lade sig på sidan med huvudet 

gömt i förklädet.  
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Mor. Den starka. Den kloka. Mor som aldrig hade klagat. Nu var hon tvungen att ta 

henne till sjukhus. Någon hjälp från systern och ännu mindre från svågern kunde hon 

knappast räkna med. De hade pratat om det flera gånger utan resultat. Han skulle aldrig 

tillåta vård på dyrt privatsjukhus, fast det var systern och han själv som hade försörj-

ningsplikten. Sjukhus fick det ändå bli, bestämde hon. Pensionen skulle räcka till de två 

första veckorna, räknade hon ut, sedan fick man se. Utan pengar var kommunala vård-

hemmet det enda alternativet. Gerda gjorde vad hon kunde, men när pengarna definitivt 

var slut och utsikterna att svågern skulle bidra var obefintliga, så var det vad som sked-

de. Svågern som i verkligheten redan hade tagit över föräldrahemmet och hade sitt eget 

på det torra, kunde inte snabbt nog ordna det praktiska kring flytten till vårdhemmet. 

Gerda hälsade på mor så ofta hon kunde, fast det innebar längre resor nu, en timme i 

båda riktningarna och bussen stannade en bra bit ifrån vårdhemmet. Hade hon flickorna 

med sig så fick hon slå av på takten. 

 Hon satt på sängen och höll mor i handen. 

  – Tar de väl hand om dig här på sjukhuset?  Mor vände bort huvudet och vägra-

de att äta av de vindruvor hon hade haft med sig. 

  – Sjukhuset! Det här är inget sjukhus. 

 Sedan bad hon att få sin handväska som låg i skåpet i nattygsbordet. 

  – Här, sa hon, ta han dom den, jag behöver den inte längre. Hon höll fast hand-

väskan med sina blåseniga fingrar när hon såg hennes tvekan. 

  – Ta den nu. 

 Hon lovade och mor släppte taget. Sedan sade hon inget mer. Det gick några dagar 

till och hon hade knappt hunnit hem efter ytterligare ett besök när det ringde och skö-

terskan berättade att mor var död. Flaggan stod på halvstång när flickorna kom från sko-

lan. 

  – Mor har sorg, sa Erik  

  – Vi ska låta henne vara ifred. 

 I handväskan fann Gerda trettiotusen kronor, pengar som fick bekosta kistan och 

kläder till begravningen. 
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KAPITEL 9 

  

Begravningen föregicks av långa förberedelser. Veckan innan hade Erik hämtat Hilma, 

kokerskan. Redan tidigare hade en stor grön trälåda anlänt med porslin och bestick, 

koppar och kastruller från grannen som hade hållit förra kalaset. 

 Nu inhandlades smör och socker, råvaror som inte fanns hemma. Snart fylldes kö-

ket av flit och varm sorl och stöket trängde tillfälligt undan sorgen ur tankarna. Hilma 

hade skurit upp smörpaketet i små sockerbitsstora delar som flickorna hjälpte till att rul-

la till bollar som de byggde smörpyramider av - som ljuslyktor av snöbollar i miniatyr. 

De satt koncentrerade och arbetade med sina träspatlar.  

 Flickorna hade fått nya kläder till begravningen och gick i följet i sina svartvita 

kappor, som inte höll för kylan, men som skulle kunna användas längre in på våren. Det 

var vårvinter och skorna sög in snöslasket. Träden bar hela vinterns tyngd på sina axlar 

och böjde sina grenar ner mot marken som för att markera sin sorg. Mor hade varit äls-

kad och aktad och byborna hade anslutit mangrant. 

 Gerda satt i sina tankar. Sorgen över att behöva flytta mor från sjukhuset till vård-

hemmet hade hon svårt att förlika sig med. Hon var övertygad om att det var det som 

hade tagit livet av henne.  Det var inte hennes fel men hon kände sig skyldig. Den kom-

pakta tystnaden mor hade mött henne med de sista dagarna hade varit svår att uthärda. 

Hon märkte hur svågern förfärat tittade på hur mycket mat som gick åt. Han såg väl ar-

vet minska för varje munsbit, tänkte hon. Han höll noga räkning på vilka som tog om. 

Sillsallad, italiensk sallad, kallskuret, fläskstek, svagdricka. Hilma hade verkligen an-

strängt sig. Hilma tecknade från köket att hon ville något. Så snart hon hade kommit 

innanför drog Hilma igen dörren. 

  – Ska vi bjuda på avskedskaffe? Frågade hon. – Folk verkar inte vilja gå annars. 

 Hon nickade. 

  – Och kan du förmå att hålla honom där ute borta från köket, så är jag tacksam, 

tillade hon, och pekade på svågern. Hon ville inte släppa in någon innanför sina domä-

ner och speciellt inte honom. I köket bestämde hon. 
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Mor lämnade efter sig ett stort tomrum som arbete fick fylla. Flickorna var nu stora nog 

att vara för sig själva. Ladugården blev Gerdas fristad. Erik ville ogärna vara där själv, 

han ville alltid att hon skulle gå in först. Det var något som hon inte kunde förstå och 

han förklarade aldrig. Korna ångade av värme. Hon gjorde eld, satte sig på mjölkpallen 

och vilade pannan mot Leja, som vände sitt huvud mot henne och råmade som att trösta. 

Mor var borta, nu fick Erik bära sin del. Hon hade inte sagt ett ord till honom på en vec-

ka. De hade druckit morgonkaffet under tystnad och hon hade skött sina göromål som 

vanligt, sett till att flickorna kom i säng, gått och lagt sig sedan och vänt ryggen till. Och 

Erik vågade inte närma sig. 

 Flickorna undrade och höll sig tysta de också. Erik hade envisats om att åka till 

stan själv och hämta mjölkpengarna. När sista bussen hade kommit och gått utan att 

stanna, hade hon lagt sig men utan att kunna somna. Hon måste ändå ha slumrat till, för 

hon blev med ens klarvaken när ljuskäglorna från taxin träffade fönstret när bilen körde 

in på gården. Pengarna som de skulle leva på en hel månad var borta. 

 Det var kanske hans sätt att sörja, tänkte hon, när ilskan hade lagt sig och hon 

hade orkat unna sig en generös tanke. De hade alltid kommit väl överens – Erik och 

mor. Och mor hade aldrig sagt ett ont ord om honom. Erik hade inte någonsin kunnat 

tala förtroligt med sin egen mor. De gångerna hon var på besök, kunde han knappt stå ut 

med att vistas i samma rum. Olyckan. De hade aldrig fått veta vad som verkligen hade 

hänt. Hon hade själv fört det på tal eftersom hon visste att frågan tyngde Erik, men 

svärmodern hade bara demonstrativt nypt luft med fingrarna som att visa på att det inte 

var något att tala om. 

 Hon hällde mjölken i tratten där silduken på botten fångade upp det osynliga ore-

na, vek ihop duken och kastade den utanför dörren där katten redan väntade på sitt 

kvällsmål. Mjölkkannan tappade sin tyngd när hon sänkte den i den kalla bassängen 

med isblock i. Hon skyfflade foder i två hinkar ur ena säcken och lika delar mjölkpulver 

ur den andra, smakade på fodret. De grova kornen klibbade fast på tungan och lämnade 

en bitter eftersmak. Det var inte tjänligt som människoföda, men hon tog en tugga till. 

Begäret var märkligt, om inte... Hon ville inte tänka tanken färdig. Hon hällde i hett vat-

ten, spädde på med kallt till en ljummen blandning, som mjölkkaffe. Hon fick trycka ner 

en plötslig kväljning som var på väg till ytan, och gav till kalvarna som höll på att knuf-

fa ner hinkarna innan hon hann få ner dem på golvet. 
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Gerda sköljde hinkarna rena med kallt vatten, mockade efter korna, tog sedan av sig la-

gårdsrocken, släckte och gick ut i den svala kvällen. Det här var den bästa stunden på 

dagen. I trädgårdslandet runt hörnet frodades växterna och bärbuskarna i skuggan av 

gödselstacken. De små gröna krusbären lämnade hon åt fåglarna. Alltför mycket besvär 

för den ringa njutning de gav. Fågelnäbben var som skapt för ändamålet, men hennes 

grova fingrar var för klumpiga i närstrid med de aggressiva taggarna. Så hon lät bli. De 

röda stora däremot var mera lättplockade. Söta och saftiga. 

 Efter att ha tillfredsställt det värsta begäret, höjde hon blicken ur busken och titta-

de upp mot huset. Skymningen hade fallit och bakom det klarbelysta fönstret såg hon 

Erik och flickorna sitta vid matbordet och samtala i väntan på att hon skulle bli klar i 

lagården. Hon dröjde.  

 Erik lutade sig fram mot fönstret, satte upp händerna mot fönsterglaset och lät 

blicken med sitt sökarljus vandra över gårdsplanen, från det släckta lagårdsfönstret över 

bärbuskarna och tillbaka. Men han kunde inte särskilja hennes konturer, mörkret hade 

smält samman henne med grönskan och gjort henne osynlig.  En stund till kan de väl 

vänta, tänkte hon. Erik såg inte henne, men hon kunde från sitt gömställe på avstånd 

lugnt och stilla betrakta den familj som var hennes och som nu lyste i fönsterrutan som 

en scen med rörliga bilder, lösgjorda från det sammanhang de hörde till. Starkare än nå-

gonsin kände hon sig som en åskådare i en föreställning som pågick utan hennes med-

verkan. 

 Var det här ett liv som hon hade önskat sig? Hon kunde inte ärligt svara ja på frå-

gan, men ingen kunde påstå att hon inte hade fyllt sina plikter. Och det med råge, tänkte 

hon, medan hon dukade fram mattallrikar, hämtade ett fat med kokt skalpotatis och en 

bit fläsksida från skafferiet och började förbereda kvällsmålet. Hon fick tvinga sig att 

trycka ned illamåendet som oset från fettet i stekpannan framkallade. Hon ville ha tid att 

vänja sig vid tanken innan hon berättade för Erik att ytterligare ett barn skulle komma 

till världen. Helt säker kunde hon inte heller vara ännu, fast innerst inne visste hon nog 

hur det låg till. Hon brukade hålla ordning på sig själv, blödningarna hade låtit vänta på 

sig, och när hon vid läggdags kände efter så vilade de svullna brösten med särskild 

tyngd i hennes kupade händer. Hon öppnade garderobsdörren och betraktade sin kropp 

från sidan i den infällda spegeln, strök med handen över magen. Det skulle ta månader 

innan det syntes utanpå. För Eriks del var barnet en glad nyhet, det visste hon, men själv 

var hon tvungen att tänka på allt det praktiska som väntade henne. Flickorna hade fötts 

!22



tätt inpå varandra, med bara knappt ett års mellanrum. Gerda hade sparat deras kläder, 

men de var knappast något som kunde passa en pojke, ifall det nu äntligen var dags. Så 

att hon, likväl som Erik, skulle slippa svärmors gliringar om kvinnoöverskott i huset. 

 Boxningshandskarna som Erik i sin iver hade köpt direkt när hon för första gång-

en hade blivit gravid, hade hon diskret lagt undan. Ville inte väcka hopp i onödan. När 

den efterlängtade pojken sedan äntligen föddes, var boxningshandskarna sedan länge 

bortglömda. 

 Barnet var en flicka, tredje i ordningen. Det blev ett känsligt barn som fick ärva 

den oro i kroppen som Gerda hade känt av under graviditeten. Nätterna igenom fick hon 

gå av och an med barnet i famnen och hyssja henne till ro. Men så snart hon satte sig för 

att vila en stund, då satte skrikandet igång igen. Barnet var otröstligt och krävde all hen-

nes tid och uppmärksamhet, men ändå var det aldrig nog. Inte då och inte senare i livet. 

KAPITEL 10 

Anna skurade golvet med en sur trasa, slösade med vatten, torkade och vred ur över-

skottet i plasthinken. Sedan hämtade hon mattan som hade hängt ute på trappräcket och 

lade den på det fortfarande fuktiga golvet. Det luktade unket, snöblask och våta yllevan-

tar. Det var omöjligt att banka ur allt ingrott damm och valppiss ur mattan, men några 

timmars vädrande i den friska luften gav ändå känslan av nystädat i rummet. 

 Lukten i mattan väckte minnena till liv. Tidningspapper dränkt i piss och valpar 

som klättrade ovanpå varandra, gnyende och sökande efter värme. Känslan av en silkes-

len päls mot kinden. Ömheten när en hjälplös varelse sökte sig till trygghet i hennes 

famn. Hon kände irritationen växa över maktlösheten inför vuxnas handlande som hon 

inte hade haft något att sätta emot. Hon hade vaknat till ljudet av traktorn som körde in 

på gårdsplanen och sett att kartongen hade försvunnit. Hon visste vem som hade tagit 

valparna och hon kunde aldrig förlåta. Ingen sade någonting någonsin men hon visste 

vem det var och hon ville hämnas. Höll demonstrativt handen bakom ryggen när Wäinö 

kom på besök. Hon var övertygad om att han förstod när han snabbt drog tillbaka sin 

utsträckta hand och fattade käppen. Föräldrarna bytte blickar men sade inget. Och hon 

slapp tillsägelse. 
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Nu längtade hon bara till plyschfåtöljen i bibliotekets läshörna och kastade begärliga 

blickar på boktraven på bordet. Skolan hade slutat vid elva. Hon hade lånat så många 

böcker från skolbiblioteket som hon kunde bära i skolväskan och otåligt bytt fot medan 

fröken hade stämplat returdatum på bibliotekskorten på varje bok med samma tidsödan-

de noggrannhet. Men böckerna fick vänta, först skulle hon bli färdig. Det var hennes tur 

att ta hand om lördagsstädningen. 

 Alkoven lät hon bli. Där hade lillebror ärvt utdragssängen som mormor hade sovit 

i. Där delade hon och storasystern våningssängen och lillasystern fick hålla till godo 

med en specialsnickrad låda med hjul som kunde skjutas in under våningssängen. Där-

med kunde hennes existens utplånas helt under dagtid. Arbetsbordet, som far hade satt 

ihop av ett kasserat vitmålat dörrblad och fyra metallrör till bordsben, var belamrat med 

lillebrors saker. Ett propellerplan i balsaträ med gummibandsmotor stod startklar i ena 

änden av den två meter långa landningsbanan och i mitten av bordet tog ett jaktplan i 

plast form. Flygplanskroppen var fastlimmad, vingarna likaså, fast inte fastsatta i skro-

vet, och resten av detaljerna var lösgjorda från plastbrickan, som de hade suttit fast i, 

och låg nu spridda över hela den lediga arbetsytan. Där var det ingen idé att röra något. 

 Lördag kväll. Farmor skulle hämtas på besök. Trots unisont nej fick det bli före 

bastun. Far ville ha sin pilsner i fred och ville få hämtningen undanstökad innan dess 

 Mor hade kaffet färdigt när bilen körde in på gården och far hjälpte sin mor ur bi-

len. Hon såg så underligt ungdomlig ut trots sin höga ålder. Kinderna var släta och blos-

sade nu med röda rosor av ansträngningen. Linjerna i ansiktet var ritade med en hårfin 

penna och var knappt synbara från avstånd. Först när hon blev misslynt drogs ansiktet 

ihop till väl synliga streck kring munnen. 
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Kaffet dracks till knapphändigt samtal, med undantag av farmors monolog. Hennes 

röst var som en koskälla, så länge den ljöd behövde ingen ta notis. Far vickade otåligt 

med foten under bordet och väntade på lämpligt tillfälle att bryta upp för att gå ut och 

röka. Han ville inte utsätta sig för den vuxenuppfostran som hans mor försökte sig på så 

snart tillfälle gavs. Lite sent tänkt, kan man tycka.  Far undvek att vara på tu man hand 

med sin mor. De hade ingenting att prata om förutom det förbjudna som hon teg om. 

Olyckan. En rikoschett ur ett jaktvapen hade träffat den lilla flickan som lekte på går-

den. Familjens enda flicka, minstingen, allas ögonsten. Dödad som barn innan hon hade 

hunnit leva. Och farmor vägrade att tala om olyckan. Hur kunde hon leva vidare som 

om inget hade hänt när mannen som hade hållit i vapnet var hennes egen make? Hon 

gav aldrig något svar. Hade hon rätt att tiga? Anna undvek att tilltala henne och se henne 

i ögonen, för att undvika att avslöja sina innersta tankar. Anna letade förgäves efter spår 

av smärta under den släta ytan. 

 Senare, när farmor ligger i sjukhussängen, amputerad efter kallbrand, med täcket 

över vänstra benet helt slätt, då känner Anna en obehaglig men tvingande lust att såra. 

Hon tittar henne rakt i ögonen. 

  – Du kommer att blir bra, farmor, säger hon. Hon ljuger och båda vet att det är 

lögn. Farmor kommer att dö. Far och mor och hon, Anna, får leva, men hon kommer att 

dö. 

 Men nu är farmor fortfarande vid liv, sitter mittemot henne i länsstolen med benet 

intakt och lyssnar på kvällsbönen i radion. Kaffet är urdrucket och farmor nynnar med i 

psalmerna och lägger in sina kommentarer emellanåt. För familjefridens skull har bönen 

fått ersätta lördagens önskekonsert. 

 Far hade redan klarat av bastubadet.  

  – Nu får ni skynda er medan det är varmt, sa han och försvann in i skafferiet. 

 Anna klev in i farstun, klädde av sig och steg in i bastuvärmen, hällde en hink 

ljummet vatten över sig och steg upp på högsta laven. En rejäl skopa vatten på stenarna 

ångade av med en kraft som fick henne att böja ner huvudet för att återfå andan. Hon 

plågade sig i värmen tills hon var rödflammig och hade gjort sig av med veckans 

smutslager som syntes som svarta lagringar under naglarna när hon kliade sig över hela 

kroppen. Tvagning och ytterligare en hink ljummet och sedan en med kallt vatten och 

hon var klar. Syskonen hade svalkat sig en stund i farstun och gått in i igen. Hon stod 

vid gaveln utanför bastubyggnaden som innehöll ett förråd för ved och längre in ett rum 
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som nu stod tomt men som ibland härbärgerade tillfälliga arbetare som utan förvarning 

dök upp, högg ved eller mockade i lagårn för mat och tak över huvudet.  Anna vred kra-

nen motsols och hörde hur det började susa i ledningarna när vattnet fyllde på kallvat-

tentunnan i bastun. Härifrån hade hon fri utsikt över ängen mot skogen och den fallande 

solen som färgade himlen gul och rosa. Här i just detta ögonblick var hon tillfreds, hel 

och ren och doftande i sensommarkvällen som sakta gick till vila bakom granarna i sko-

gen och lämnade kvar ett svagt blått skimmer. 

  – Sover du?  

 Lillasysterns röst fick henne att återvända till nuet. Hennes röda lilla ansikte stack 

ut ur ett titthål som hon hade gnuggat i vattenångan på fönsterglaset. 

  – Stäng kranen!  

 Och hon insåg att suset från vattenledningen hade upphört och i tysthet överfyllt 

kärlet. 

I kammaren satt far i morgonrock vid elorgeln och letade fram toner ur "Livet i skytte-

gravarna". Fingrarna gled över tangenterna och landade till slut rätt. Noter var överflö-

diga. Melodin var grundligt inövad under kriget. Elorgeln hade han skaffat när Anna 

hade börjat ta pianolektioner för att hon skulle kunna öva hemma. Och det gjorde hon 

ibland, men det var ju inte precis samma sak. Mest förtjust i orgeln var nog far själv. Nu 

tog han demonstrativt en klunk av pilsnerflaskan, den andra i ordningen, och ställde den 

ifrån sig på elorgeln samtidigt som han trampade takten till skyttegravarna. Farmor hade 

snörpt ihop munnen till ett streck. Stackars farmor. Det skulle vara större anledning till 

oro längre fram när flaskorna blev fler och innehållet i dem starkare. 

KAPITEL 11 

Skymningen föll nu tidigare för varje dag som gick. Fukten i luften drev fram dimmor 

som drog ett täcke över sädesfältet. Anna vadade upp till midjan bland korn och ärtväx-

ter. Ärtorna var mogna, de skulle bli foder för korna. Hon sprättade upp de fullgångna 

ärtskidorna med nageln och åt. 
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Hon suckade. Snart skulle det bli höst och älgjakten skulle börja. En tid som mor alltid 

såg fram emot med blandade känslor. Hon fyllde fars ryggsäck med smörgåsar, stekte 

ägg som pålägg, fyllde en flaska med mjölk och termos med kaffe. Hon gjorde det varje 

höst med tungt hjärta. Med lika stora förhoppningar om att allt skulle bli annorlunda 

denna gång. Jaktlaget samlades hos jaktfogden Eero, Annas gudfar. Med röda mössor 

och gevär på axeln gav de sig iväg. Far lyckades aldrig skjuta någon älg. Och det var 

nog inte det som mest lockade honom. Det var spriten och kamraterna. Fick de en älg så 

var det desto större anledning att fira. 

 Oavsett om man bidragit delades bytet lika mellan medlemmarna i jaktlaget, så 

Anna fick också älgstek på rågbrödet till lunchrasten i skolan. Visst var hon glad åt det. 

Om det bara inte funnits allt det andra, som hon fick skämmas för. Oftast var de goda 

smörgåsarna och termosen orörda i ryggsäcken när far väl kom hem, full och grälsjuk 

som alltid när han hade druckit. Geväret låste mor in i garderoben. Nästa dag blev lika-

dan. Och nästa. Jakten pågick två veckor eller kortare tid om kvoten blev fylld, vilket 

Anna innerligt hoppades på. Sedan avslutades jaktsäsongen med en stor fest. I början 

följde mor med, senare stannade hon hemma, ville inte se hur far gjorde bort sig, drack 

och muckade gräl med grannarna. Far inbillade sig att alla talade illa om honom bakom 

hans rygg. Att de hotade honom. Det var sjukdom, fast det visste ingen då. Spriten var 

en villig budbärare av det som gjorde ont och ouppklarat hade legat och pyrt inom ho-

nom men inte hittat väg ut. 

 Efter jaktperioden var far alltid skamsen och ångerfull. Att ta körkort hade varit ett 

sätt av botgöring och försök att hålla sig nykter, men resorna till stan innebar alltid en 

frestelse. I början kunde han stå emot, men allt oftare föll han till föga för lockbetet. 

Anna höll uppsikt. 

 I skogen hade hon fri utsikt över åkrarna och vägen från stan som slingrade sig i 

skogsbrynet. Timmerstockar låg staplade vid vägkanten i väntan på hämtning av skogs-

bolaget. Hon hoppade fram och tillbaka över stockarna och andades in sågspån och 

kåda. Samtidigt följde hon med blicken bilarna som tecknade sig som svarta punkter i 

horisonten och som emellanåt avlöstes av bussarnas feta bindestreck. Hon hade reda på 

timmarna. Trebussen närmade sig men den hade far knappast hunnit med. Det svarta 

strecket närmade sig, fick konturer och färg, försvann ett slag bakom skogen och lant-

handeln, men hon kunde höra motorljudet när bussen saktade in och stannade. Hon hör-

de pysandet när dörren drogs igen och bussen fortsatte. Anna stod ofta i skogen och 
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väntade, som om hennes väntan skulle vara avgörande om bussen stannade. Och hon 

vågade inte utebli och chansa. Hon hade i förväg räknat alla steg som far skulle behöva 

ta, antalet hade hon måttat i sitt huvud så många gånger att hon sällan tog fel. Hon räk-

nade sekunder som blev till minuter innan far skulle dyka upp vid vägkröken. Det hände 

att han dröjde. Då sprang hon ut på vägen och fick se far, som hade stannat för att prata 

med Uno vid torkladan. Då sprang hon fram till dem, hängde i handtaget på fars portfölj 

och följde honom hem. Så stolt och glad hon var. När bussen inte stannade och ingen far 

kom och inga fler bussar, var det inte lönt att räkna längre.  Hon visste att väntan skulle 

bli lång och uppvaknandet obehagligt. 

 På väg hem från skolan kunde hon ibland stanna vid samma vägkrök och lyssna. 

Ljudet från cirkelsågen, skriket som det snurrande bladet gav ifrån sig när det trängde 

genom björkstammen och sedan övergick till ett lugnare surrande av drivremmen i vän-

tan på nästa, ingav en känsla av trygghet och fick henne att snabba på stegen. Då visste 

hon att far var hemma och arbetade. Tystnaden som ibland mötte henne var olycksbå-

dande. 

KAPITEL 12 

Körkortet firades på morsdagen med en familjeutflykt i den rödsvarta Austin med tak-

lucka som far hade envisats med att köpa begagnat dagen efter att han hade fått körkort. 

Bilförsäljaren hade förmodligen gjort en mycket bra affär. Värmen hade kommit tidigt 

och utflykten en så varm dag skulle inte enbart bli ett nöje, men kall läsk och kanske till 

och med glasstrut i sikte såg Anna fram emot bilfärden. I väntan på att alla skulle bli 

färdiga sprang hon iväg och plockade vitsippor. De växte i mängder tätt intill varandra 

under björken i skyddet av gärdsgården. Blommorna sträckte sina vita ansikten mot so-

len, som ibland kastade ner förströdda blickar genom lövverket. 

 Anna stack in handen under de grönflikiga ballerinakjolarna, lät fingrarna glida 

nedför stjälkarna och bröt av dem där fingrarna snuddade vid lagret av ruttnande fjolårs-

löv som täckte marken som en kompakt filtmatta. Hon reste sig och såg mor stå och 

vinka på hustrappan i bara underkjolen, i silkiga strumpor och för dagen i högklackat. 

Anna fick skynda sig hem. Hon tog fram ett dricksglas ur köksskåpet och fyllde det med 

vatten. Vitsipporna hängde synbart livlösa runt glaskanten kippande efter andan i sin 

iver att släcka törsten. Vattnet skulle snart ge dem livet tillbaka och få dem att sträcka 

upp de späda halsarna. Systrarna trampade redan otåliga på gårdsplanen. 
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  – Alltid får man vänta på dig.  

 Mor var nu färdigklädd och föste ut henne framför sig medan far körde fram bi-

len. Vid hög fart överröstade vindbruset från biltaket allt prat så att takluckan fick förbli 

stängd under färden. Det var trångt med tre i baksätet och hon fick knuffa lillasystern 

för att få plats för armar och ben och kunna släta ut finklänningen. Det gällde att skaffa 

sig ett eget revir och kunna andas fritt. Värmen var kvävande med takluckan stängd och 

det blev bråk om utrymmet tills far hotade att stanna bilen och köra hem igen om de inte 

uppförde sig. Inför hotet av inställd utflykt blev det knäpptyst i bilen. Anna skyndade 

sig att ge lillasysterns smalben en tjuvspark och flytta fram positionerna. 

 Storasystern hade tagit plats i familjen med den äldstas självklara auktoritet, lilla-

systern kämpade för sin med hög röst och mellan dem fick hon själv maka på sig och 

jämka. Hon avskydde bråk. Hennes eftergivenhet tolkade mor som ett tecken på svaghet 

och skyndade sig till hennes försvar, vilket sakta men säkert underminerade hennes 

ställning i hennes egna och i syskonens ögon. 

 Den stora stenen, samlingsplatsen för söndagarnas bilutflykter var en utmärkt ut-

siktsplats. Sittande på stenen kunde hon ha uppsikt över hela byn. Radiomastens ljus i 

horisonten, bortom den täta granskogen, blinkade dag och natt men var nu försvagad av 

sommarsolen. Nedanför hennes fötter ledde en genväg upp till huset. Stora stenblock 

var till synes slumpmässigt utströdda mellan talldungen och den odlade slänten, som 

övergick i en gräsmatta med äppelträd och vinbärsbuskar. Slänten höll på att förvildas. 

Den var på väg att återgå till sitt naturliga tillstånd med gräs och tistlar och självsådda 

björkplantor. Växterna som mor en gång med omsorg hade valt ut och planterat drunk-

nade i ogräset som hon inte hade orkat hålla efter. Här och där stack en klarröd student-

nejlika upp i uppror mot oredan och i jorden levde sorkarna rövare. Här sittande på ste-

nen kunde hon ge plats åt sina egna tankar och ge sig på fantasifulla tankeutflykter när 

verkligheten blev för svår och obegriplig. Allt tänkande gav henne två djupa veck mel-

lan ögonbrynen redan som liten. 

 Hon såg ut som om hon visste allt. I skolan blev hon därför sällan tillfrågad och 

hennes bekväma natur accepterade det med lättnad.  
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Livet hade kanske blivit annorlunda om hon hade fått vara hemma när far blev sjuk och 

rädsla och ovisshet blev vardag. Hon hade legat vaken och lyssnat på de nattliga samta-

len i köket. Den alldagliga tonen som hon inte kunde särskilja i ord hade varit som bak-

grundsmusik som hade vaggat henne i trygghet och sömn. Men ibland ökade orden i 

styrka, blev skarpa i kanten, elaka och hotfulla och hyssjades ner av mor. Då fick hon 

hålla andan för att höra bättre. Blev det helt tyst, då steg hon upp och lyssnade bakom 

dörren som stod på glänt. Hon hann få en skymt av far som satt framåtböjd på stolen 

med huvudet i händerna innan dörren stängde henne utanför. Mor ville så väl. Ändå vil-

le hon skicka bort henne utan att tänka på att det var just det som var värst - att inte vara 

där – att inte veta. 

 En veckas ungdomsläger i kyrkoförsamlingens regi hade gett mor en välbehövlig 

andningspaus varje sommar. För Anna hade det varit ett oönskat avbrott i ledigheten och 

en plikt som hon gärna hade bytt ut mot stekande sol och harvande i betesåkern, ett ar-

bete som hon ändå inte slapp helt. Men då hade hon åtminstone haft friheten att gå upp 

tidigt innan värsta hettan, göra sin kvot och ägna resten av dagen åt det som hon helst 

ville göra. Breda ut en filt i slänten under äppelträdet, där far brukade ta sin middagslur, 

och läsa. Motvilligt hade hon packat ryggsäcken och följt med i bussen. Hon förstod 

inte vitsen med att trängas i det lilla utrymmet med andra som hon inte kände sedan ti-

digare men som hon räknades bli vän med under veckan, som ledaren hade påpekat. 

Hon mindes bara kylan på kvällarna och fukten som hade trängt sig in överallt, i sov-

säcken, ryggsäcken, kläderna. Till och med bladen i boken som hon hade haft med sig 

och försökt läsa i ficklampans sken, hade korvat sig i den fuktiga luften. Och att diska 

de flottiga tallrikarna i vattnet som man hämtade direkt ur sjön hade varit direkt mot-

bjudande. Hon hade suttit vid lägerelden på kvällarna, tittat ut över sjön och längtat 

hem. Familjedagen då föräldrarna kom och hälsade på, hade varit värst. Att få påmin-

nelse om ett liv utanför men inte få följa med hem, hade gjort henne gråtfärdig. Fru-

kosten, knäckebröd med smör på som man doppade i det svaga teet som serverades ur 

plåtmuggar var ett minne som fortfarande framkallade en obehaglig känsla av gnisslan-

de tänder hos henne. 

  – Inte helt olikt lumpen, konstaterade lillebror när de långt senare pratade om 

gamla minnen. 
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KAPITEL 13 

Sommarlovet var inne på sin andra vecka. Den första hade gått utan att lämna några tyd-

liga spår. Anna kunde inte peka på något hon hade gjort, tiden hade bara runnit genom 

fingrarna. Odlingsmarken var numera utarrenderad till grannen, och det var lejt folk 

som fick krypa på alla fyra och rensa ogräs och gallra bland rader av sockerbetor. Anna 

kastade förströdda blickar på Landsbygdens framtid som låg på köksbordet med uppsla-

gen annonssida. Klockan var elva och hon kvävde en gäspning. Hennes kropp var in-

ställd på sommarlovstid och frukost. 

 Hon hällde upp en kopp kaffe och knäppte på radion. Mamma stod tyst med ryg-

gen till vid spisen och skalade potatis. Det var viktigt för pappa med regelbundna matti-

der. Rutiner hjälpte honom att hålla det sjuka i schack. Mamma tryckte in knivspetsen i 

ett svart öga och vred runt med ett klingande rostfritt ljud. Aggressivt som om hon för-

väntade sig ett mothugg från Annas håll. Hon släppte potatisen ner i det kalla vattnet i 

vasken och nickade över axeln mot tidningen och annonsen som hon hade ringat in. En 

ärlig och trevlig flicka från landet sökes, vana med barn och hushållsarbete.  

  – Jag har redan ringt, och du kan börja på måndag. Om du tar kvällståget imor-

gon så har du helgen på dig att bekanta dig med familjen, sa mamma. 

 De hade talat om detta tidigare. Hon ville inte åka. Det var mamma som ville det. 

För hennes bästa, sa hon. Och kanske lite för hennes egen, då skulle hon slippa oroa sig 

för henne också. Pappa hade sjunkit djupare och djupare i sin depression och här hem-

ma gick de för nära inpå varandra, det gick inte att undvika. Det skulle inte vara bra för 

henne, inte hela sommaren, särskilt nu när hon var ensam då systrarna hade fått följa 

med sina kamrater till deras sommarvistelser. Att lillebrodern var hemma var en annan 

sak.  

 På stationen möttes Anna av en smal blek kvinna och en kraftig mörk man i tjocka 

glasögon. Han presenterade sig som Simon. 

   – Det här är Lisa min fru, sa han och den bleka kvinnan sträckte fram sin hand.  

 Beröringen var som ett andetag. 

   – Barnen är på landet med mormor, om du undrar, sa Simon och tog tag i hen-

nes resväska, lyfte in den i en Volkswagen minibuss och smällde igen bakluckan.  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  – Vi kallar henne grisen, skrattade han och klappade på motorhuven och försökte 

lätta på stämningen.  

 Anna tyckte innerligt illa om honom från första början. De fortsatte resan i tysthet 

motorvägen söderut en bra bit från stan. Efter några mils körning svängde de in på en 

mindre väg, men Anna hann inte läsa vad som stod på vägskylten. Granskogarna avlös-

tes av tallar och kalhyggen, några sommarstugor skymtade bland träden. De körde längs 

ett vattendrag och passerade ett campingområde. Från baksätet höll hon ögonen på 

kilometerräknaren och funderade på vilka möjligheter det fanns att ta sig hem igen. 

 Äntligen stannade bilen på en skogsväg vid ett brunbetsat timmerhus. Framför 

huset bredde sig en gräsmatta ända ner till en skogskantad sjö. Längst ut på bryggan 

fanns en flotte på pontoner, som gjord för solbad. Simon hade arbete i stan som han 

skulle sköta medan familjen var på sommarstället så han pendlade till stugan på helger-

na 

 Varje fredag dök minibussen upp vid huset som en påminnelse om en annan och 

friare värld. Anna umgicks ibland med tanken att gömma sig under sätet och fly. Det 

gick en buss till stan men det var långt till närmaste hållplatsen vid kiosken, fem kilo-

meter bort. Hon var fånge i sommarhuset. 

 Efter två veckors vistelse på sommarstugan hade lättjan infunnit sig och familjens 

inrutade stadsliv ersatts av loj anarki. Den bleka kvinnan tyckte inte om matlagning men 

var mån om att barnen fick ordentlig mat även under sommarlovet. Det var därför hon 

var här. Barnen visste vilken makt de hade och tvekade inte att utnyttja den för att lägga 

beslag på hennes tid från morgon till sena kvällar. Hon gjorde eld i vedspisen, väntade 

tills det brann ordentligt, lyfte de varma spisringarna på plats en efter en och och tog 

fram stekjärnet.  

 Hemma hade de inte så bra ställt men hade ändå en spis som blev varm bara man 

vred på knappen. Här skulle man krångla till det. Ingen elektricitet. Mamma skulle bara 

veta. Pannkakor var inte något som hon betraktade som riktig mat, hemma åt man det 

som efterrätt när det var soppa, men det var mycket som var annorlunda hemma mot 

livet i storstan och livet i sommarstugan. 
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Hon vispade ihop smet och gräddade. Värmen från vedspisen fick svetten att rinna i små 

floder under sommarklänningen. Första pannkakan slets ur hennes händer innan den 

hann landa på tallriken och när smeten var slut, satt de tre barnen vid sina tomma tallri-

kar och tittade på henne. De var fortfarande hungriga och ville ha smörgåsar fast hon 

var tillsagd att inte ge efter utan se till att barnen åt riktig mat. Hur hon än gjorde blev 

det hon som drabbades. Fick ungarna som de ville, förebrådde mamman henne, och tog 

hon strid så skvallrade de för mamman och gjorde hennes liv till en pina. Mamman slä-

tade över och läxade upp barnen men det var tydligt vems parti hon tog. Hon hade delat 

sista pannkakan i omgången i tre delar medan hon hällde mera smet i det fräsande stek-

järnet.  

 Maja satt vid bordet i en tjock stickad tröja som hon hade dragit rakt ovanpå den 

fortfarande blöta baddräkten. Hon lutade vänsterhanden mot kinden och rörde gaffeln 

på tallriken.  

  – Har du någon pojkvän, frågade hon och ställde huvudet på sned med munnen 

full av pannkaka.  

  – Nej, det har jag inte.  

 Och skulle jag ha en så angår det inte dig, skitunge, fast det sade hon inte. När det 

blev paus i gräddandet passade Mitti på att veva igång en gammal grammofon som han 

hade grävt fram på vinden och som kunde sysselsätta honom i timmar. På kvällarna lade 

han den motvilligt ifrån sig. Nu fick den efter en hård förhandling vara kvar vid bord-

sändan. Festpolonäs med blåsorkester var den enda skivan som existerade till grammo-

fonen och som fick Maja att trycka båda händerna mot öronen och grimasera. 

 Den taktfasta musiken fortsatte att spela i huvudet långt efter att raspandet från 

grammofonen hade klingat av. Men Mitti tröttnade aldrig på att lyssna på den. Nu åter-

vände han till sin tallrik när fatet med pannkakor hade fyllts på. Hans lilla smala ansikte 

var fläckigt av snor och klet som han hade torkat av med tröjarmen till en regelrätt indi-

anmålning som solen sedan hade bränt fast på kinderna. Och smutsen från barfotaspring 

satt som patina på de små fotsulorna. 

 Annas dagar lade sig på varandra utan märkbar skillnad. Frukost, lunch och mid-

dag. Elda, laga, diska, diska, elda, laga, dag ut och dag in. När de vuxna hade dragit sig 

tillbaka och huset tystnat, satt hon fjättrad vid kvällsläsning, med ena pojken på det ena 

och den andra på det andra knäet, och Maja hängande runt halsen, och läste i en bok 

som alla tre redan kunde utan och innan. 
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En fredag kom Volkswagenbussen med passagerare. Annmari och Åke arbetade båda på 

en ansedd damtidning, Åke som redaktionschef och Annmari som redaktör på familjesi-

dan. Anna hade sett Annmaris foto i några gamla tidskrifter i huset och kände igen de 

klarröda läpparna och de blonda lockarna från fotot. Nytt var hennes enorma kropp som 

var perfekt resonansbotten åt hennes bullrande skratt. Att Simon och Annmari var sys-

kon var lätt att lista ut. Samma lite burdusa sätt. Båda älskade mat och dryck, och lördag 

var det fest. Anna fick duka det stora matbordet och hjälpa till att packa upp matkassar-

na som innehöll den ena läckerheten efter det andra. Anna plockade blommor, fyllde en 

vit mjölkkanna med blåklockor och hundkex. Annmari som hade tagit kommandot i kö-

ket, ägnade sig lika flitigt åt provsmakning som tillagning med stigande humör medan 

Åke tog sig an köttet ute vid grillen. Luften fylldes av sugande dofter och skratt som 

fick även den bleka kvinnan att ryckas med och le. Med samma goda aptit som alla åt 

och drack, dryftades senaste skvallret från stan. Barnen hade fått vara med och hade för 

en gångs skull suttit tysta och lyssnat på de vuxna tills de en efter en hade börjat klippa 

med ögonen och fått bäras i säng. Vid midnatt låg Anna äntligen i sin säng som gungade 

betänkligt när hon rörde sig. Hon var inte van att dricka och somnade med värkande hu-

vud medan skrattsalvorna ekade i natten som lystes upp av ett hav av levande ljus. 

 Söndag var hennes lediga dag och då var barnen tillsagda att inte störa henne. Hon 

dröjde kvar i sängen tills frukosten var avklarad i köket. När det tystnade klädde hon på 

sig och gick ner. Kaffet var ljummet, hon tog en kopp och satte sig vid köksbordet och 

såg att hela familjen var på stranden. Annmari och Åke syntes inte till. Hon funderade 

på om deras förhållande var av mera redaktionell och vänskaplig art eller om det låg på 

djupare plan. Var den fysisk så fick Åke ligga i för att hitta rätt, in och ut bland valkar-

na, tänkte hon och log åt tanken. Hur det nu förhöll sig så fick de dela rum i brist på ut-

rymme. 

Hon bestämde sig för att ta en promenad till kiosken och sprang uppför trappan till 

vindsrummet, tog på sig sommarklänningen hon hade haft på sig kvällen innan. Väskan 

stod i hörnet av rummet. Fortfarande efter två veckor hade hon bara packat upp det 

nödvändigaste, jeansen och klänningen och underkläderna. Baddräkten hade hon lämnat 

hemma med avsikt. Hemma gick hon till det kommunala badhuset eller cyklade till 

Store sjö, som knappast gjorde skäl för sitt namn. Den höll på att växa igen. Om några 

år skulle allt vara övervuxet med vass. I det dyiga vattnet trivdes blodiglarna. Nej, skul-

le hon bada så fick det vara i en bassäng. 
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 Solen sken och hennes tunna sandaler kände av varje större sten på grusvägen. 

Men det var hennes dag och hon hade många timmar på sig innan hon skulle vara 

tvungen att återvända. Hon böjde sig ner och plockade grässtrån på vägkanten, tryckte 

ihop blommorna mellan tummen och pekfingret. Ibland blev det tupp och ibland höna. 

Oftast en höna. Vid kiosken valde hon den största chokladkakan de hade, tvekade en 

stund vid telefonkiosken, läste löpsedlarna men hade inte tillräckligt med pengar för att 

köpa en tidning, chokladkakan fick gå före. Det var varmt, hon satte sig vid vägkanten 

och bröt av en stor bit som snabbt smälte i värmen. Hon slickade i sig chokladen finger 

för finger. Snart skulle hennes vistelse vara över och hon skulle få åka hem. Hon gladde 

sig åt tanken. 

 När hon åter öppnade grinden hörde hon glada skratt från bersån där Åke var i 

färd med att roa sällskapet med en av sina historier, som tycktes aldrig sina. Den bleka 

kvinnan skrattade och hennes ansikte fick en varm lyster. Åke satt bredbent i solstolen 

och hade kammat det blöta håret bakåt med sina tjocka fingrar och vattendropparna lys-

te på hans solbrända mage. Annmari hade avstått från bad och skyddade sin mjuka 

kroppshydda med en vid klänning och gömde ansiktet bakom en panamahatt. 

 Anna lade sig på magen på bryggan med huvudet vilande på armarna och tittade 

ner mellan spjälorna. Njöt av söndagslugnet. Vattnet var klart men hade en svagt brun 

färg. Hon följde med blicken fiskyngel som letade efter mat på botten. Hon vägrade att 

bada, men kunde sträcka sig till att vada i vattnet i T-shirt och bara trosor för att hålla 

koll på Mitti som trotsade hennes uppmaning att hålla sig nära stranden med sina flytbo-

jar. Men idag behövde hon inte bekymra sig om honom. Inte på sin lediga dag 

  – Du kan inte simma, va? 

Hon måste ha slumrat till en stund för ynglen var borta och rörelsen i vattnet fick henne 

att lyfta blicken och kisa mot solen. Anders hängde fast vid bryggan med sina små hän-

der och guppade i vattnet så att ansiktet stack upp ovanför bryggkanten. Anna lyfte fing-

ret och siktade ett välriktat låtsasskott från liggande mot honom och huvudet försvann. 

Hon skrattade, vilken effekt hennes tilltag hade haft.  

  – Jag ska berätta för mamma, hojtade Anders och spottade vatten så fort han 

kommit upp till ytan igen.  

 Som du vill, Anders, för snart får jag åka hem, tänkte hon. Som du vill. 

KAPITEL 14 

!35



Hemkomsten som Anna hade sett fram emot, fyllde inte henne med den glädje som hon 

hade förväntat sig. Under de fyra veckor som hon hade varit borta, hade fars sjukdom 

försämrats. Syskonen höll sig borta hos sina kamrater och mor tycktes gå i sina egna 

tankar. Far hade fått diagnosen psykos som skulle ge henne rätt att begära skilsmässa. 

  – Det kommer aldrig i fråga, sa hon och satte stopp på frågor som inte hade hun-

nit formuleras i ord.  

 Men det som gick att tänka det skulle lika gärna kunna hända, tänkte Anna. En 

skilsmässa skulle ta död på far. Och lillebror var fortfarande så liten. Hennes värld höll 

på att glida isär.  

 Hon hade drömt så konstigt en natt. I drömmen hade hon under ett flyktigt ögon-

blick kommit åt en tanke, som varit nyckeln till ordning och förståelse i hennes kaotiska 

värld. På morgonen hade hon blundat och förgäves försökt gripa tag i tanken igen, men 

den flydde så snart hon närmade sig. Hon kände att hon hade varit nära att få tag på nå-

got viktigt men missat sin chans och nu visste hon att hon var dömd att sjunka ner i 

vuxenlivets töcken av mättnad och förnöjsamhet.  

Maten hade blivit ett hinder. Anna hade alltid haft en frisk aptit och syskonen hade retat 

henne för hur mycket hon åt. Tidigare hade hon inte brytt sig, men nu slog det henne 

hur känslan av mättnad och tillfredsställelse fick hjärnan att domna och hindrade henne 

från att tänka. Om hon bara tänkte riktigt på djupet, så skulle hon förstå vad som höll på 

att hända. Hon slutade äta. Det var alltför lätt att komma undan hemma med bara svart 

kaffe, när allas uppmärksamhet gällde far och hans sjukdom. När hon kommit över 

tröskeln och övervunnit känslan av hunger, blev hon allt skickligare på att ljuga och döl-

ja. I skolan fick hon beröm för sitt nya slanka utseende så länge hon höll sig inom rimli-

ga gränser, men snart byttes beundran till förundran om hennes hälsa. Under några må-

nader hade hon plågat familjen med sitt petande i maten, och trots att hon hade försökt 

att dölja sin beniga kropp i bylsiga kläder lager på lager så gick det till slut inte att dölja 

sanningen. När hennes ben inte bar längre, fick hon läggas in på sjukhus. 

 Hon hade varit tre veckor på sjukhuset. Det var samma sjukhus där mormor 

hade varit innan hon mot sin och mors vilja hade förpassats till ålderdomshemmet och 

sista vilan. Anna drog ut lådan i nattygsbordet och stirrade på den fortfarande färska 

skivan vetebröd som hon hade gömt för sköterskorna. Fast de visste säkert vad hon höll 

på med. Men hon brydde sig inte om de visste eller inte. Det viktiga var att hon kunde 

stänga lådan igen utan att ha ätit. 
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 Mor kom på besök flera gånger i veckan. Chokladen som hon hade med sig bjöd 

Anna sköterskorna på och de tog alltid en bit för att demonstrera att vägran inte kom på 

tal. Besök tröttade ut henne. Hon drack lite vatten och lade sig på sängen igen. Mor 

strök henne på kinden och lämnade henne ensam utan att stänga efter sig. Anna kände 

sig utmattad, som om hon hade ansträngt sin kropp till det yttersta. Sängen var mjuk 

och hon sjönk ner på madrassen som vänligt tog emot den kantiga kroppen som saknade 

muskler och där benen stack ut. Skinnet hade anpassat sig förvånansvärt bra till den 

nerbantade kroppen och var fortfarande slät, förutom i rumpan som veckade sig i ljums-

ken som hos gamla kvinnor. Men hon var bortom sådana bekymmer. Hela hennes energi 

gick åt att motstå frestelsen att äta. Hungern hade försvunnit och kroppen kändes lätt, 

men begäret släppte inte henne, och ju mer hon fick kämpa emot desto bättre kändes det 

när hon kunde låta bli. 

  – Vi kan hålla henne vid liv men vi kan inte bota henne. 

Sköterskan hade dragit mor åt sidan. Annas vässade hörsel snappade upp orden, som 

inte var menade för hennes öron. De visste ett annat sjukhus som tog hand om patienter 

med hennes sjukdom, unga flickor i hennes ålder som vägrade att äta. 

 Hon drack av apelsinjuicen som var i övermått sockrad för att ge henne snabb 

energi. Sköterskan stod orubbligt kvar tills hon hade tömt två glas. Hon kastade en väd-

jande blick på den osmakligt kraftiga kvinnan som gjorde en notering i journalen och 

stoppade den tillbaka i plastfodralen vid sängfoten. Efter lite tvekan lämnade hon henne 

ensam. 

 Apelsinjuicen gjorde att hon slapp dropp den kvällen, vilket var en lättnad. Hon 

kände att hennes hjärna trots brist på näring eller kanske just därför arbetade ovanligt 

snabbt och klart, som på en högre nivå. Hon visste exakt hur långt hon behövde gå för 

att undvika dropp. Hon avskydde att bli tvångsmatad. Vänsterhanden var blålila av nål-

stick. De gånger hon var för svag för att vägra, låg hon i sängen och väntade när skö-

terskan rullade in vagnen med plastflaskan, justerade doseringen så att näringsdropparna 

föll ner i jämn takt i plaströret och in genom nålen på handens ovansida. Vätskan fyllde 

sakta tomrummet mellan ben och skinn och blåste upp henne som en ballong, tyckte 

hon. 
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 Efteråt kände hon inte igen sin spegelbild. Ansiktet hade nästan fått tillbaka sitt 

normala fylliga utseende, konstaterade hon lugnt. Hon visste att det rundnätta snart 

skulle försvinna som urin ur hennes kropp. Hon knyckte några långa mörka hårstrån 

som stack ut på hakan och kände på ansiktet som var täckt av korta mjuka fjun. 

 När hon hade ätit något fick hon gå ut. Hon lät den tidiga solen värma sin hy, 

fast hon egentligen tyckte mera om hösten, om friska vindar och frostnupna förruttnade 

löv, träd som exploderade i rött och gult, innan naturen sakta lade sig i vila över vintern. 

Hösten tilltalade hennes sinnesstämning bättre än denna grälla grönska som ställde krav 

på förväntan och glädje. 

 När hon var tillräckligt stark flyttades hon till ett annat sjukhus i huvudstaden. 

Hon bäddades i säng som andra patienter, fast hon inte hade feber och fast hon inte hade 

ont. Sköterskorna tog tempen på henne varje morgon, stoppade febertermometern i 

munnen på henne när hon inte hade muskler nog att hålla fast den i armhålan. De gjorde 

notering i journalen utan att kommentera och lämnade sedan henne ensam. De andra 

patienterna var åldringar, lika lite muskler i dem, så de låg tysta i sina sängar. Hon sov 

tills undersköterskan kom med en lunchbricka som hon fick hämta orörd förutom saft-

glaset som Anna hade tömt. 

 Hon lät blicken svepa över de vita väggarna och fastna i den kolorerade skol-

planschen som var enda utsmyckningen i rummet förutom klockan. Tiden kröp fram, 

sömnen var en välkommen frälsning från den enahanda tystnaden och bjöd på en flykt-

väg från ledan. Hennes sömn var djup och drömlös, blank som de vita väggarna. 

 Hon insåg att hon hade börjat se fram emot lunchtiden och hon sneglade på 

klockan men den lät sig inte stressas hur hon än stirrade. Hon valde omsorgsfullt några 

bitar av maten och kände sig som en förrädare för varje munsbit hon tuggade sönder och 

svalde. Hon märkte till sin fasa att kontrollen hade börjat brista. 

KAPITEL 15 
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Sommaren slog ett värmerekord som höll i sig långt in på augusti då Anna skrevs in på 

Lappviken. Hennes kropp var räddad till livet och till utseendet började hon återigen 

likna en normal människa, visserligen mager och blek. Hon fick inte längre så många 

nyfikna blickar, konstaterade hon besviket. Uppmärksamheten som hon själv hade tol-

kat som beundran och avundsjuka vittnade i verkligheten bara om undran och medli-

dande 

 Sjuktransporten från Aurora till Lappviken, några få kilometer, tog lång tid och 

försinkades av ett demonstrationståg som fyllde gatan framför riksdagshuset på bredden 

och hindrade bilar och spårvagnar från att ta sig fram. Föraren lyckades svänga in på en 

lugn sidogata och fortsatte längs vattnet mot Sanduddens kyrkogård och Lappviken.

  Från sitt säte kunde Anna se en stor vit sjukhusbyggnad skymta längst fram på 

allén, som omgärdades av omsorgsfullt klippta prydnadsträd som markerade gränsen 

mellan kyrkogårdens hjältegravar och allmogens viloplatser. 

I världen utanför pågick ett drama. Hon hade sett bilder på tidningarnas förstasidor på 

stridsvagnar på Prags gator, men hennes tankar var inriktade på den egna kroppen och 

noterade bara flyktigt det som hände utanför hennes trånga sfär. Innanför sjukhusets 

väggar rådde ett på ytan förrädiskt lugn. Hon hade hamnat bland andra som hade ont i 

kropp och själ, sköldkörtelsjuka, inbillningssjuka och människor som skadat sig själva, 

några i protest mot det som hände ute i världen. 

På gårdsplanen utanför pågick en volleybollmatch. Anna tackade nej till inbjudan att 

delta, de andra angick inte henne. Hon höll sig för sig själv, gick runt i den gamla bygg-

naden, öppnade dörrar till tomma rum och kom till slut in i ett rum med ett stort bord 

och tungt skåp som enda möblemang. Fönstret var på glänt och en lätt vindpust blåste 

upp den tunna voilegardinen som en ballongsegel in i rummet och solen kastade in en 

stråle i dess följe. Skåpet hade en underlig dragningskraft som hon omöjligt kunde mot-

stå. På insidan av dörren hade någon fäst en handskriven lapp: För läsecirkeln. På mit-

tersta hyllan låg en orörd kaka på ett fat, och av allt att döma hade den legat orörd länge, 

som en påminnelse om ett möte som aldrig blivit av. Hon bröt av en bit av kakan, tve-

kade, tog en bit till, gick runt i rummet, återvände, tog ytterligare en bit och efter ett tag 

hade hon tömt fatet, bara några smulor låg kvar som bevis på att den någonsin hade 

funnits. Att lämna kvar en bit hade avslöjat henne, ett tomt fat var ett tomt fat. Hon 

stängde dörrarna till skåpet och lämnade rummet. Det var ingen som nånsin frågade 

henne om något och hon hade en känsla av att allting var som det skulle. 
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 Hon hade frihet att komma och gå, öppenvård kallades det. Kyrkogården bildade 

en fredad zon mellan sjukhuset och staden, en slutstation både för de friska och de sju-

ka. Anna närmade sig järngrinden, öppnade och gick in. Här kände hon sig lugn, alla låg 

stilla i sina gravar. Inga krav, inga besvär, ingen framtid. Bland de döda kände hon sig 

levande.a 

  – Men vad gör du här?  

 Tant Idas röst hade hon känt igen var som helst. Orden föll som småspik. Anna 

vände sig om och där stod hon i sitt kvarnhjul till hatt och eleganta örhängen som 

svängde i takt med hennes röst.  

 – Är du inte väl långt ute och går — från Aurora? 

Det tog en stund innan Anna förstod att mor inte hade berättat hela sanningen. Och hon 

fann ingen anledning att rätta henne. Lappviken var ett dårhus, det visste alla. Därför 

var det viktigt för mor att hålla hemligt var hon var. Det var för hennes skull hon ljög, 

och kanske lite för sin egen. Ingen skulle få veta. För hon visste vad avundsjuka och 

skadeglädje kunde göra med en. 

 – Jag får gå ut på promenad när jag har ätit, svarade hon. 

 – Då så, sa tant Ida och verkade nöja sig med svaret. 

 Varje sommar sedan hon hade blivit änka hade tant Ida och hennes syster varit 

deras sommargäster. Ida hade fina drag, rak näsa och håret bakåtkammat till en hård 

knut i nacken. Den stora hatten satt perfekt på hennes åtstramade huvud. Med det utse-

endet hade hon kunnat tas för en expedit i en parfymaffär eller i en finare klädesbutik. I 

verkligheten stod hon bakom disken i ett stort andelsvaruhus och sålde husgeråd. Med 

oförminskad elegans.Tant Ida hade varit gift med Nestor, mormors bror, som var betyd-

ligt äldre än hon. De var ett omaka par på alla sätt, han kort och satt, med bulliga svarta 

ögonbryn, som ett godmodigt troll, hon sval och stilig. Det var inte utseendet eller 

pengarna utan äktenskapsstatus som hade lockat Ida. 

 Vid ett besök i Helsingfors tillsammans med mamman hade Anna fått bada i 

hennes badkar och använda hennes badolja, klä sig i en satinkimono efter badet och 

sova i deras dubbelsäng i sovrummet, som tillfälligt fått tjäna som gästrum. Anna hade 

suttit på sängkanten i sina fina kläder och inte vågat företa sig något för spänningen. 

Bara dekorationen i rummet, påfågelfjädrar och torkade cigarrer i ett paraplyställ av 

porslin hade gjort henne stum av beundran. 
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 Middagen hade de ätit i matsalen, suttit på vita stolar i gustaviansk stil och ätit 

köttsoppa, enligt tant Idas mening god och närande mat. Och det passade sannerligen en 

kvinna med hennes enkla bakgrund. 

 Anna ursäktade sig.  

 – Det är nog bäst att jag går tillbaka, de undrar säkert på Aurora vart jag har tagit 

vägen. 

 Hon såg tant Ida fortsätta mot makens grav och väntade tills hon försvann ur sik-

te, så att hon kunde återvända osedd till Lappviken. 

Efter någon vecka kallades Anna till läkaren. Hon tittade på pappersarken med de svarta 

fladdermössen i olika varianter som läkaren hade lagt framför henne. Hon såg på bil-

derna och osäker på vad som förväntades av henne bestämde hon sig sedan att säga som 

det var.  

 Doktorn satt framåtlutad med böjt huvud och läste tyst i sina papper. Anna titta-

de på de tunna svarta hårstrån som täckte det kala mittenpartiet på huvudet som en tunn 

hinna. Han tog av sig de stålbågade glasögonen, verkade nöjd med hennes tolkningar, 

nickade sakta och tittade upp från journalen.  

 – Hur är ditt förhållande till din pappa?  

 – Bra, sade hon och var i färd med att fortsätta berätta, men doktorn avbröt hen-

ne och de följdfrågor som Anna väntade på kom aldrig.  

 – Du är fullt frisk och hör inte hemma här,  jag kommer att skriva ut dig nästa 

vecka.  

 Besökstiden var över och Anna såg doktorn aldrig mer.  

Hennes tid på Lappviken berördes aldrig inom familjen men fanns där som en ständig 

påminnelse om hur sårbart livet var. 

KAPITEL 16 

Brodern som nu var den enda av syskonen som fortfarande bodde hemma, hade flyttat 

in i rummet med ingång från paradtrappan. Åren som dittills hade lagt oöverstigliga 

hinder för ett jämbördigt samtal med brodern, tycktes nu ha försvunnit. Deras pratstun-

der skulle Anna komma ihåg långt senare som några av sina bästa syskonminnen, lika 

märkvärdiga som sällsynta, fast det förstod hon inte då. Anna bodde i en etta i Helsing-

fors och hälsade på under sina lediga helger. 
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 – När åker du? frågade brodern utan att hälsa när Anna kom. 

 – Roligt att träffa dig också, svarade hon.  

Och båda log. De visste att de hade åtminstone en kväll på tu man hand. När föräldrarna 

hade gått och lagt sig, tog Anna fram whiskyflaskan hon hade haft med sig och knacka-

de på. Hon hade varit tveksam om hon gjorde rätt med tanke på arvet, och mor hade sä-

kert avrått om hon hade vetat, men det gjorde hon inte. Brodern tackade inte nej till ett 

glas, det visste hon. Kammaren hade gjorts om till en ungkarlslya. Sovmöbeln med det 

prydliga virkade överkastet var borta, ersatt av en enklare säng av modernt snitt. På 

skrivbordets plats stod en mörkbetsad stereohylla med LP-skivor.  

 I början var samtalet alltid lite trevande, de pratade om allmänna saker och lyss-

nade på musik. Med whiskyn försvann osäkerheten och de kom in på mera filosofiska 

frågor som kapade förtöjningarna till det vardagliga och gav tankarna fritt spelrum. Hon 

var tvungen att le när hon tänkte på hur de hade kommit in på Platons teori om staten 

och hävdat sina olika synpunkter med en tvärsäkerhet som bara en ytlig beläsenhet och 

ungdomlig oskuld kunde alstra. 

 Det privata höll brodern inom sig. Och på något sätt var det en lättnad. Det gav 

Anna rätten att göra likadant. 

Hon var redan på väg ut ur rummet när hon hörde hans röst tala till hennes rygg: 

  – Jag åker till Brasilien. Och när hon vände sig om för att vara säker på att hon 

hade hört rätt så lade han till:  

  – Och jag kommer inte tillbaka.  

  – Men… började hon, och teg igen.  

 Han kunde väl inte mena det. Men allvaret i hans röst sa att han menade just det 

han hade sagt, det var ingenting han skämtade om.  

  – Är det någon annan som vet? frågade hon. 

  – Nej, men du vet väl? 

  – Vet vad? 

 Han lät bli att svara. Samtalet höll på att urarta till en märklig ordfäktning där 

båda gjorde försiktiga försök att få den andre att sänka garden utan att själv avslöja för 

mycket av sina tankar.  

  – Tänker du inte på mamma? 

  – Det är det jag gör.  
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Anna förstod att hon hade fått ett förtroende, en hemlighet som tills vidare skulle stanna 

mellan dem två. För hennes del var broderns beslut sorgligt, för det var de två som tänk-

te mest lika. Men hon avundades samtidigt hans beslutsamhet. Hon önskade att hon 

hade haft mera av samma anda själv. Hos henne var det mera slumpen och andras åsik-

ter än egen vilja som styrde de avgörande livsvalen.  

KAPITEL 17 

Båda systrarna var redan gifta och mamman hade börjat tvivla på Annas vilja att följa 

systrarnas exempel och stadga sig. Ju mer mamman försökte propsa på desto mera 

spjärnade hon emot. Hennes brist på intresse för umgänge med sina jämnåriga var oro-

ande. Intresserad var hon ju, fast blyghet gjorde att hon uppfattades som arrogant och 

ointresserad, en ensamhetens aura som omgav henne avskräckte från närmare kontakt. 

Och hittills hade hon inte träffat en enda som hade väckt hennes intresse mera på djupet. 

Inte förrän slumpen hade fört Oscar i hennes väg. 

 De hade träffats på en sommarkryssning till Stockholm. Anna hade bokat plats på 

färjan i den billigaste hytten med fyra våningssängar, vilket innebar att hon i värsta fall 

fick dela hytt med tre andra. Hon lade beslag på en av de översta sovplatserna för att få 

en lugn natt och att slippa bli påtrampad av överförfriskade medpassagerare vid midnatt 

när baren stängt. Kanske kunde hon hitta någon som delade hennes önskan om otvunget 

sällskap utan vidare baktankar. 

 Vid middagen var de flesta borden upptagna, men vid ett stort runt bord satt en 

man utan sällskap. Bordet var alltför stort för att låta någon lägga beslag på det ensam, 

så hon gick och satte sig mittemot honom. Han var vänlig men reserverad, och utstråla-

de en melankoli som Anna direkt kände släktskap med. Det visade sig att han, under 

sommaruppehållet från universitetet, gjorde praktik i ett finskt företag. Det var flick-

vännen som hade varit upphovet till allt men som strax innan resan hade gjort slut. Där-

av den mörka uppsynen. Nu var han på väg hem över helgen. Anna hade ingen lust att 

bli ett tröstpris, så hon höll samtalet till ett minimum och koncentrerade sig på de övriga 

middagsgästerna och maten, men innan de skildes åt efter middagen, bytte de telefon-

nummer. Inget förpliktigande i det, tänkte hon.  
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Tillsammans med en kvinna som hon delade hytten med och som också reste ensam, 

följde hon strömmen av kryssningspassagerare som färjan i morgonkylan tömde ut på 

kajen. Som en myrstig styrde de alla mot Gamla stan. De utforskade staden, dess grän-

der, morgonöppna souvenirbutiker och kaféer och förfärade sig över trafiken och slam-

rande tunnelbanetåg som överröstade samtalet. Anna hade sett en glimt av mannen från 

gårkvällen försvinna mot parkeringen, stanna i steget och kasta en snabb blick omkring 

sig, som att leta efter något och sedan stiga in i en bil. 

 Från den stunden hade Anna inte ägnat honom en tanke. Men några dagar efter 

hennes hemkomst ringde telefonen.  

  – Hej, kommer du ihåg mig från färjan?  

 Det var Oscar som ville träffa henne. Varför inte, tänkte hon. Han undrade om en 

av hans nyvunna finska vänner kunde följa med. Anna var lättad att de inte skulle vara 

på tu man hand, för hennes svenska höll kanske för en enklare middagskonversation, 

men skulle knappast räcka för att underhålla någon en hel kväll. Oscar föreslog träff ut-

anför Annas Pub. Ett utstuderat val, men den murriga miljön med sina tegelvalv, som 

delade lokalen i samtalsvänliga bås, föll Anna i smaken. Oscar hade klätt upp sig, inte 

överdrivet men så att det märktes. En polotröja under linnekavajen. Han var lång och 

smal, rentav mager, snygg på ett sätt som får en att bortse från de små skavankerna som 

en opartisk betraktare hade kunnat fästa sig vid. Anna tyckte om vad hon såg. 

 De hade hittat en avskild hörna, och Oscar, som nu var på bättre humör, erbjöd sig 

att hämta tre öl. Tillbaka vid bordet, tände han en cigarett och tog några djupa bloss un-

der tystnad. Anna drack av sin öl och fick samtidigt ett bra tillfälle att studera hans hän-

der och de smala fingrarna som varsamt hanterade cigaretten. De var händer som skulle 

behandla väl allt de rörde vid, det var hon säker på. Och hon undrade hur de skulle kän-

nas mot hennes hud. Det var andra gången de sågs och de hade varken skakat hand eller 

kramat varandra. 

 Hon deltog bara sporadiskt i samtalet, som handlade om juridiska skillnader mel-

lan länderna. Hon var varken insatt eller särskilt intresserad av vad lagen stipulerade i 

olika fall. Hon började redan ångra att hon hade gått med på träffen, som hade fått en i 

hennes tycke tråkig vändning. Anna försökte lyssna intresserad, men kunde inte hålla 

kvar uppmärksamheten, det ovana språket tärde på koncentrationen. 

 När de senare skiljdes åt utanför puben, erbjöd Oscar sig att följa Anna till bussen.  
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  – Det var ingen vidare kväll, eller hur? frågade Oscar, när de promenerade mot 

stationen.  

  – Min svenska är väl inte så mycket att hurra för, sa Anna.  

  – Och konsumentskyddslagen kanske inte ditt största intresse? 

  – Nej, det kan jag inte påstå. Hon log. 

 Oscar stannade. 

  – Jag skulle gärna vilja träffa dig igen imorgon. Bara du och jag denna gången. 

Kanske en utflykt till Sveaborg, jag skulle vilja åka dit, och så kan du visa mig runt.  

De bestämde sig att mötas igen vid busshållplatsen, han skulle ta en filt med sig och de 

kunde proviantera i saluhallen i hamnen. Han rörde Anna lätt vid kinden. 

  – Då ses vi imorgon! 

 De köpte bröd, lite ost och basturökt skinka i saluhallen. 

  – Gärna rejält tjocka skivor, så att man känner den rökta smaken, sa Oscar till 

expediten och måttade med tummen och pekfingret. Den bastanta kvinnan bakom dis-

ken nickade införstådd. 

 Utflykten blev lyckad, och Anna kände sig mer och mer avslappnad i hans säll-

skap och började hitta fram till ord och uttryck som underlättade samtalet. De hade letat 

fram en avskild plats högt uppe på vallarna som omgärdade fästningen. Hon satt kvar i 

gräset och plockade fram maten när Oscar klädde av sig i badbyxor och klev nedför 

sluttningen över de vassa stenarna mot vattnet. Han envisades att bada trots att havet var 

iskallt så här tidigt på sommaren och det blåste friskt på vallarna. Efter ett snabbt dopp 

sprang han upp igen och gnuggade sig varm med handduken. 

  – Det här har jag velat göra sedan jag kom, sa han.Vilken tur att jag träffade dig.  

 De var tillsammans all ledig tid den sommaren. Gerda var konfunderad när Anna 

plötsligt mera sällan hade tid att åka hem under helgerna. Stiltjen på Oscars arbetsplats 

tillät långa lediga eftermiddagar och de strövade runt i stan, promenerade längs stranden 

vid Brunnsparken där kvinnorna vid tvättbryggan stod böjda över trasmattor som de 

skurade rena med såpa. En frisk talldoft blandade sig i de saltstänkta vindpustarna. Anna 

njöt av friheten och tillsammans upptäckte de platser som varit så välkända för Anna, 

men som hon nu såg i ett nytt ljus, genom hans ögon. På kvällarna letade de upp restau-

ranger där de fick sitta ifred och prata i lugn och ro. Anna hade hittat en själsfrände. 

Hon kände hur alla bitarna, utan behov av att skarva och jämka, nu helt naturligt föll på 

plats.  
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  – Kom så ringer vi till Kicki och Bengt. Mina närmaste vänner måste få veta.  

 Oscar släpade Anna till närmaste telefonkiosk. Telefonautomaten slukade mynten 

i rasande takt, när Kicki till slut svarade.  

  – Jag har inte mycket pengar kvar, sa Oscar, men jag måste få berätta att jag är 

lycklig.  

 Anna tryckte sitt öra mot telefonluren och hörde Kicki nämna det andra namnet. 

  – Nej, hon heter Anna. Och hon är söt, tillade Oscar och log mot henne. 

  – Är det barn på gång? frågade Kicki frankt. Nä, inte ens nattagammalt? 

  Rösten fick en skälmsk ton. 

  – Vi får höras senare, kram på er, sa Oscar.  

 Sedan bröts linjen, sista myntet var slut.  

  – Jag hoppas att du inte tog illa upp, Kicki är ju som hon är, likadan mot alla, sa 

Oscar när  

de sedan satt och drack kaffe.  

 – Hon menar inget illa. 

 Anna var inte illa berörd. Tvärtom. Äktenskap och barn var något som hon hittills 

inte hade ägnat så mycket tanke åt, men plötsligt fanns de där som tänkbara framtidsut-

sikter, och tanken var behaglig.  

 Oscar fiskade upp en pappersark ur fickan.  

  – Jag kunde inte sova inatt, sa han, och det är ditt fel. Det går inte en timme utan 

att jag tänker på dig. Jag har skrivit ner vad jag menar. Du får läsa det och tänka på mig 

när jag har åkt.   

 Sommaren och Oscars praktik höll på att obarmhärtigt glida mot sitt slut och Anna 

bävade inför avskedet. När de var tillsammans var hon trygg, men så snart hon var en-

sam smög tvivlet på. Allt hade gått så fort. 

 Breven som efter sommaren fick ersätta deras möten, var ofta korta och sakliga. 

De handlade mest om hans studier som han hade försummat och nu fick ägna all tid åt. 

Avståndet hade lockat fram en rationell sida av honom som hon dittills inte hade fått 

erfara men som lika väl var han. Oscar föredrog att rita eller teckna ned sina tankar och 

känslor, som att tydliggöra dem. Det hade Anna ju bevis på. Men ett av hans brev gjorde 

henne förbryllad. 
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”Jag har fullt upp som du vet, men jag har tänkt mycket på oss. Blir mer och mer över-

tygad om att det ska bli vi två. Vi har samma ambitioner, vi vill båda ha barn, arbeta, 

resa och leva stadsliv. Min familj och mina vänner kommer att bli förtjusta i dig.. Sak-

nar dig.” 

 Det var inte bara det han skrev utan det som han lämnade osagt som oroade hen-

ne. Som om han försökte övertyga sig själv, som om han fortfarande tvekade inför ett 

val. Vad fanns i den andra vågskålen? Var det kvinnan som hade lämnat honom som 

hans familj och vänner inte var förtjusta i? Hade hon kanske ångrat sig och kommit till-

baka? Tanken gjorde Anna alldeles kall. Något hade ändrats, det var inte bara de två det-

ta handlade om. Varningsklockorna borde ha ringt, tänkte hon i efterhand. De kanske 

gjorde det, men hon var inte längre mottaglig. För mannen som hade framfört argumen-

ten i sitt brev var samma man som hade sagt att han tänkte på henne dygnets alla tim-

mar, och samma man som hon var kär i och ville gifta sig med. Så hon skakade av sig 

misstanken som hade försökt tränga sig in i hennes kokong av lycka. 

KAPITEL 18 

Beskedet om det planerade giftermålet kom som en överraskning för alla fast Gerda 

hade haft sina aningar. Hon hade önskat sig att Anna hade hittat någon på närmare håll, 

men hon tog emot nyheten med fattning. Hon kände både glädje och sorg, för det inne-

bar att Anna skulle flytta mot en oviss okänd framtid i ett land där man talade ett främ-

mande språk som lämnade henne utanför. Beskedet mildrades dock av det faktum att 

den blivande maken kom från en gammal fin familj, vilket stänkte oväntad glans över 

hennes egen. 

 Lillasystern Lisa dolde inte sin besvikelse.  

  – Så du lämnar oss och vi här hemma får ta hand om allt.  

 Med allt menade hon nog att de skulle behöva komma hem oftare nu när Anna 

skulle vara borta. 

  – Men det är klart att jag… att vi kommer att hälsa på, och ni kommer väl till 

Stockholm, hoppas jag.  

 Men det var som att tala till döva öron. Lillasystern reagerade alltid så häftigt, hon 

skulle nog med tiden vänja sig vid tanken, tänkte Anna. Hon själv hade annat att oroa 

sig för, hon hade ännu inte träffat sina blivande släktingar och ett besök var planerat till 

kommande helg.  
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Oscar mötte henne vid färjan och de körde till Drottningholm. Om tanken var att minska 

hennes nervositet inför besöket så hade den enorma barockträdgården med sina labyrin-

ter och statyer helt motsatt effekt. De bara förstorade upp bilderna som hennes fantasi, 

trots allt som Oscar hade berättat om sin familj, hade byggt upp. Allting hade gått så 

fort. Tänk om hon inte dög. 

  – Kom vi går och dricker kaffe, det lugnar nerverna, och så får vi en stund på tu 

man hand innan vi åker dit. Jag är nog lite nervös jag med, måste jag erkänna. Och mor 

som har stått vid spisen i timmar. Hon vill så gärna att du får det bästa hon kan bjuda på.  

 De satt tysta intill varandra på kafét och njöt av varandras närhet. Oscar balanse-

rade en cigarett och kaffekopp i högra handen, med den vänstra kramade han hennes 

hand som vilade på hans knä. Det blev en vana att sitta så, ett sätt att känna och visa 

världen att de hörde ihop, en vana som hon senare saknade djupt. 

 De tömde kaffekopparna och började promenera mot parkeringen. Slottet och den 

stora parken krympte i bakspegeln när bilen korsade bron över vattnet mot centrala sta-

den. Vägen kantades av rader av hus som var som gjutna i en och samma form. Bara 

färgen på husen och trädgårdarna vittnade om olika smak och intressen. Oscar saktade 

in framför en blomsteraffär. 

  – Du kanske hade tänkt ta med dig blommor? 

 Javisst, det hade hon ju tänkt. Pinsamt bara att det var Oscar som fick påminna 

henne.  

  – Vad tycker hon om, vet du det? 

  – Välj dina egna favoriter, det blir säkert bra.  

 Anna kom tillbaka med en bukett vårblommor. Hon älskade anemoner. Deras 

stjälkar var spröda och törstiga som förvuxna vitsippor, men de skulle ju snart komma i 

vatten. Oscar körde vidare genom stan, pekade ut hus till höger och vänster, och gatan 

där hans ungkarlslägenhet låg. 

  – Vi ska övernatta där ikväll. Vi ska bara äta lunch och dricka kaffe, sedan har vi 

resten av dagen och kvällen för oss själva.  

 Och Anna andades ut av lättnad. Oscar parkerade bilen utanför huset på Rune-

bergsgatan, en lugn oas som den livliga kommersen kring omgivande gator tycktes ha 

försummat.  

Oscar tryckte in koden på porttelefonen och höll upp dörren för henne. 

  – Vad fint det är! 
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Anna svängde runt på klacken.  

  – Vi tar trappan!  

 Oscar ringde på, och öppnade sedan dörren med egen nyckel. I hallen stod pappan 

som tydligen redan hade sett deras ankomst från fönstret mot gatan och stod beredd att 

öppna. Han var en äldre kopia av Oscar. Lång och om möjligt ännu magrare än han, 

ögonen satt djupt inne i sina hålor under kraftiga ögonbryn och studerade henne vänligt. 

  – Jaha, välkommen då.  

 Han tog Anna i hand. 

   – Stig på. Mamma är i köket.  

 Bakom honom syntes öppningen till matsalen och det färdigdukade lunchbordet.  

Oscars mor var en liten, späd kvinna, som en fågel tänkte Anna och svarade hennes om-

famning försiktigt som att inte skada den ömtåliga benstommen under den mjuka ljusli-

la fjäderdräkten.  

  – Vilka fina blommor!  

 Anna och Oscar bytte en menande blick och Anna kände genast att hon och 

mamman skulle komma bra överens. Mamman hade fått barn i en ovanligt hög ålder 

och hon kändes mera samtida med mormor än med Annas egen mor.  

 Pappan var jurist och bankman. 

  – Sedan Wallanders tid. Världen är inte vad den brukade vara, suckade han, när 

de satt sig till bords.  

 Efter maten drack de kaffe i salongen. Oscar famlade automatiskt med vänster-

handen efter cigarettasken i fickan, men såg sedan ut att komma på något, och lät bli. 

Mamman sträckte fram gräddkannan. 

 – Tack, det blir bra med svart, sa Anna och höll på att bita sig i tungan. 

Det fanns ju inget godare än kaffe med riktig tjock grädde i, som gjorde den lite 

sträva drycken len som sammet, en av de få förlustelser som mormor hade unnat sig och 

invigt henne i redan som barn. Svart var lika med mörker som hörde till det förgångna, 

nu var hon frisk, glad och lycklig. Mamman hällde en ordentlig skvätt grädde i sin egen 

och makens kaffekopp och vände sig sedan mot Anna för att höra allt om hennes familj. 

 – Var bara dig själv, hade Oscar rått henne inför besöket, och här satt hon nu och 

gjorde sig till, alldeles i onödan. 
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KAPITEL 19 

Gerda och Anna satt tillsammans och gick igenom det viktigaste hon behövde inför flyt-

ten. 

 – Du är så lik Mummi, sade Gerda. 

 Och Anna kunde inget annat än hålla med henne. Hon såg likheterna i porträttet 

på mormor Beda, i hennes raka näsa, i de lite vemodiga ögonen och de tjocka ögonbry-

nen som hade gått i arv på mammans sida. Porträttet visade en rakryggad ung kvinna 

med isnörad korsett och stel spetskrage. En kvinna, som såg betydligt äldre ut än sina 

sjutton år och som blickade förväntansfullt mot en okänd framtid. 

  – Är du verkligen säker på att du vet vad du vill? frågade Gerda.   

 Anna nickade. Så säker hade hon inte tidigare varit om någonting.  

 Fars sjukdom fick dem att avstå från ett stort bröllop och en enkel civil vigsel utan 

större festligheter och bara de närmaste vännerna som vittnen blev en lösning, som till-

talade dem båda. 

 Giftermålet inledde ett nytt kapitel i Annas liv, som dock snart visade sig vara an-

nat än vad den bekymmerslösa kärlekssommaren hade förespeglat och den ljusa framtid 

hon hade räknat med och hoppats på. Annas oro över mötet med sina nya släktingar 

hade kommit på skam. Hon hade direkt fattat tycke för sin svärmor och alla hade tagit 

emot henne med öppna armar. Men vardagen med sina problem, som förälskelsen dit-

tills hade hållit på avstånd gjorde sig så småningom påmind.  Boende, arbete och 

studier skulle ordnas. Och trots familjens förmögenhet saknade Oscar alltid pengar, vil-

ket för henne var en gåta. De hade varit och tittat på deras blivande lägenhet som höll på 

att renoveras i ett sekelskifteshus, kök och två rum med stora fönster som öppnade sig 

mot Riddarfjärden. Hans ungkarlslägenhet, deras första gemensamma hem, skulle vara 

en tillfällig lösning.  

 Deras nya hem var fortfarande en byggarbetsplats. Golven var täckta med well-

papp och fönsterkarmarna var skrapade i väntan på målning, men Anna kunde med sina 

själs ögon redan se glansen i den nyslipade fiskbensparketten, möblemanget med mjuka 

soffor och skira gardiner i de höga fönstren, och hon tog ofta vägarna förbi för att se hur 

arbetet framskred. Hon undrade visserligen hur de skulle ha råd med sådant boende men 

Oscar avfärdade hennes undran med att han snart var klar med studierna och kunde räk-

na med ett välbetalt jobb, det hade han fått ett halvt löfte om.  
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Anna hade skrivit in sig vid universitetet och i väntan på terminens början och lugnad 

av Oscars försäkran om ljusa framtidsutsikter njöt hon av att ströva i butikerna och pla-

nera för inredning av lägenheten. Men renoveringen drog ut på tiden och slukade pengar 

som Oscar stod i skuld för till föräldrarna, och Annas ständigt nya förslag som innebar 

nya kostnader började tära på Oscars tålamod. Livet i ungkarlslyan utan vidare ljudiso-

lering var förödande för samlivet, och irritationen växte.  

 När de till slut kunde flytta så hade skadan redan skett. Någonstans i sitt sinne 

skyllde Anna allt på Oscar. Och hennes felsägningar som han i början hade sett som ett 

charmigt drag hos henne och som han i andras sällskap roat hade ignorerat, började reta 

honom allt oftare, vilket gjorde henne mera tystlåten. Tystnaden i hemmet fick Oscar att 

allt flitigare söka de gamla vännernas sällskap. Att löftet om det välbetalda jobb som 

han hade räknat med inte infriades, utan han fick nöja sig med den knappa inkomsten 

som forskarassistent, gjorde inte saken bättre. 

 Men Anna hade andra bekymmer. Fars sjukdom, som hade förmörkat hans sinne, 

hade till slut bitit sig fast i kroppen, lungorna och levern höll på att ruttna som följd av 

all sprit och tjära av tobak de blivit utsatta för. Anna hade åkt hem nu när de visste att 

slutet var nära. Familjen hade samlats vid matbordet, mamma hade matat far med glass, 

för det tyckte han om. Plötsligt började han hosta blod. Det kom mycket blod. Anna 

grep tag i en kökshandduk och höll den mot hans mun. Varje andetag stötte ut en ny 

blodflod, som trängde igenom det tunna tyget i handduken, som med ens blev varm och 

genomblöt och rödfärgade hennes hand. Hon kände hur fars kropp slappnade av och 

livet rann ur honom. Det var första gången i sitt liv som Anna såg någon dö. 

 På sjukhuset samlades de vid hans bår. Kroppen var tvättad ren, och en bred vit 

tejpremsa under hakan höll ihop käken. Anna närmade sig britsen där han låg, täckt med 

ett vitt lakan som dolde den nakna kroppen från hakan och neråt. Hon ville röra vid ho-

nom en sista gång men vågade inte, av rädsla att han skulle vakna till liv. För det ville 

ingen av dem. Tysta åkte de hem med fars kläder i en tunn vit plastpåse. Som av en tyst 

överenskommelse lade de sig tidigt den kvällen och föll i en djup och drömlös sömn.  

 När begravningsveckan kom vägrade Oscar att följa med, så Anna fick åka ensam. 

Hon grät av förkylning och trötthet. 

  – Ingen klandrar dig om du inte åker när du är sjuk.  
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Oscar kysste henne på pannan och tryckte en hundralapp i hennes hand för blommor. 

Anna gick ombord på färjan, tog fram en konjak ur minibaren, drack den i ett svep, drog 

kappan över sig, kröp ihop och föll i sömn. Tidigt på morgonen vaknade hon med igen-

murade ögon och täppt näsa som började rinna så snart hon steg upp. Hon såg ut som 

om hon hade gråtit i veckor. I blomsterhandeln lät hon blicken vandra bland buketterna 

och insåg snart att pengarna inte skulle räcka till mycket. Expeditens medlidande blick 

såg hennes tvekan.   

  – Det är ju tulpantider och de dubbla fyller ut väl. Jag lägger till lite grönt, det 

blir fint. 

  – Hundrafemtio blir det då.  

 Hon betalade och gick ut. 

 Annandag Påsk. Himlen var grå och marken täckt av tunt snötäcke. Året hade 

fullbordat sitt varv och visade inga tecken på ännu en ny vår. Men likväl visste hon att 

den skulle komma. Som ödet som hade släckt ett genomlevt liv och någon annanstans i 

samma ögonblick väckt till liv ett nytt. I sin trötthet kunde hon inte motstå alla vackra 

ord som sades och hon lät tårarna komma. Hon grät över sitt misslyckade äktenskap. 

Vid minnesstunden i församlingshemmet såg hon genom dimman återseendets glädje 

hos släktingar som inte hade sett varandra på länge. Inte sedan förra begravningen. Bar-

nen, lyckligt omedvetna om stundens allvar, sprang runt i lokalen, jagade varandra och 

gömde sig i hennes famn för att söka skydd, i blandad förtjusning och skräck för att bli 

fångade. Anna frös. Hon fick inte nog av varma barnkroppar som tryckte sig mot henne 

och av mjuka barnhänder som värmde hennes händer och hennes hjärta. Ingen tänkte 

särskilt mycket på pappa. 

 Mamma verkade ovanligt oberörd, pratade med släktingarna och ibland lockade 

gemensamma minnen henne till diskret skratt. Hon visade ett stoiskt lugn, som hade tett 

sig märkligt om Anna inte hade vetat att det var lugnande tabletter som höll ihop henne, 

tabletter som hon hade erbjudit också till Anna, som dock hade viftat bort hjälpen. 

Mamma måste väl också ha känt mera lättnad än sorg nu när allt var över. År av oro 

som hade tyngt hennes axlar, ständig rädsla som hade spänt hennes muskler till fiol-

strängar och fått kroppen att stelna, ilska som hade pressat ihop hennes käkar, allt detta 

var nu borta. 
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Lisa kom och satte sig bredvid Anna och betraktade hennes bedrövliga syn. Hon lyfte 

sin yngsta dotter upp på knät och rätade till hennes klänning, en dröm av vita spetsar 

och sidenband, som Anna visserligen fann vacker men mera lämplig klädsel för en gla-

dare tillställning än en begravning. De var ju faktiskt samlade för att ta farväl av en 

pappa och en morfar. 

  – Visst är hon söt? frågade Lisa som hade noterat Annas blick och räknade med 

medhåll. 

 Och det var hon ju, vacker som en docka var hon. Bråddes så tydligt på mamman. 

Anna kände ett sting av avundsjuka. Hon hade aldrig blivit kvitt minnet av bussfärden 

till stan med mamman, ett äventyr som den gången hade gett bitter bismak till upplevel-

sen. Efter alla ärenden och inköp, kröntes eftermiddagen i stan alltid med besök på kon-

ditoriet, där mamma bjöd dem på apelsinläsk och bakelser. 

  – Titta mamma en docka, hade en liten flicka ropat när hon hade fått syn på lilla-

systern i mammas famn.  

 Mamma hade nickat vänligt och visat tydligt hur stolt hon var. Lika stolt över sin 

docka till flicka som lillasystern nu. Läskmaskinen i konditoriet, den stora fyrkantiga 

glaskupan där det bubblande apelsindrickat sprutade upp som i en fontän för att till slut 

tappas upp i glas, hade alltid fascinerat henne och varit värd all väntan i affärerna, apo-

teket och banken, men hade plötsligt förlorat något av sin förtrollning. Hon hade druckit 

genom sugröret så häftigt att bubblorna hade stigit i näsan där de kittlade och retade hal-

sen till en hostattack, som hade förstört hennes glädje över bakelsen. 

 För lillasystern hade livet ordnat sig till det bästa från första början. Man och 

barn, bra arbete och ett vackert hem. 

   – Tänk om ni också hade barn, så kunde vi umgås som familjer. 

 Hon menade inget illa med vad hon sa. Det gjorde hon aldrig. Hon var skärpt och 

snabb i tanken, men hade en kuslig förmåga att med sina välmenande ord träffa en sår-

bar punkt. Det var kanske det som hade lett till brytningen mellan lillasystern och bro-

dern, en spricka som trots hennes ansträngningar och till mammans stora sorg inte hade 

gått att överbrygga. 

    – Vi har ju så sällan tid att umgås.  

 Det var sant. De träffades aldrig på tu man hand numera, och samtalet i sällskap 

flöt bara på ytan som nu. Lillasystern hade villkorat deras umgänge på ett sätt som Anna 

visste att hon inte kunde leva upp till. Lisa visste ju ingenting om hennes liv.  
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De hade fått sälja lägenheten och flyttat från Stockholm. Oscar hade fått en tjänst på 

universitetet i en mindre stad, där han enligt egna ord slapp köerna och trängseln i 

stockholmstrafiken. Anna hade förespeglats ett jämlikt förhållande där hon fick välja 

om hon ville studera eller arbeta och bestämma var hon ville bo. Inget av detta kunde 

hon nu bestämma över. Hon fick skaffa sig ett jobb. Det gick inte att välja och vraka, på 

en mindre ort där allt liv kretsade kring universitetet och sjukhuset fick hon ta det som 

fanns. Mellan morgonstädningen i lokaltidningens redaktion och som extra servitris i en 

fransk restaurang skulle hon hinna studera hade hon tänkt. 

 Bland de nya studenterna hade Carina tagit henne till sig direkt. Hennes pojkvän 

var ordförande i studentkåren och med Oscars kontakter i skolan var de fyra enligt hen-

ne förutbestämda för framtida vänskap. Mestadels umgicks Carina och Anna på tu man 

hand. Det var Carina som hade tipsat Anna om restaurangen, hon hade själv jobbat där 

extra under helgerna. 

 – Jacques är en raring, dessutom betalar han bra. 

 Arbetet på lokaltidningen innebar tidiga morgnar i en redaktion patinerad av stan-

ken från framkallningsvätskan. Hon sopade rent golvet som var översållat med kassera-

de bilder och fotopapper, och torkade av trycksvärta som fastnade i fingrarna. Ett en-

samt jobb där hon aldrig såg en människa och där hon bara existerade som ett namn 

som kvitterade att städningen var avklarad. Desto gladare var hon för jobbet på restau-

rangen och bekantskapen med Jacques. 

KAPITEL 20 

Samtalet från färjan hade avbrutits flera gånger. Oscar kunde inte höra hennes röst men 

hon hörde honom. Anna sade att hon var på väg hem och lade på. Färjan lade till i en 

dimma och hon kunde inte se Oscar. Hon stod där med väskan och tittade runt och såg 

Ingmar vinka till henne. Innerst inne hade hon vetat att det skulle vara han, men hon 

hade ändå hoppats. Svågern tog henne i sin stora famn och Anna önskade att det hade 

varit han för alltid. Hon fick lust att berätta för honom allt. Säga att det var den enda 

kram hon hade fått på länge. Hennes inre hade frusit igen och en enda mänsklig berö-

ring fick henne att nästan tappa behärskningen. Det gjorde ont att förstå vilken kyla hon 

levde i. 
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Anna ville åka hem direkt och Ingemar släppte av henne vid stationen. Allt det svåra 

som hade drabbat henne, hade inte kunnat knäcka henne, men mot vänlighet och värme 

var hon värnlös. Så hon såg fram emot tågresan då hon fick vara ifred. Oscar skulle vara 

bortrest och komma hem nästa dag.

Middag för två. Måltid som inte skulle göra två lyckliga människor mätta. För 

dem två räckte det. Anna värmde maten en andra gång och tittade på klockan. Väntade. 

Till sist gav hon upp, åt själv, diskade efter sig och ställde resten i kylskåpet. Hon vak-

nade när dörren gick. 

  – Jag har ätit, jag visste inte att du skulle vänta. 

 Oscar ställde sig framför fönstret, började långsamt knäppa av skjortan. Den luk-

tade svett. Han hade alltid svettats mycket, och Anna hade tyckt om den lukten förut. 

Kröp under armen på honom för att lukta när han låg och läste. Men det var hans svett 

hon tyckte om och det här var blandat. Oscar stod där länge med naken överkropp och 

tände en cigarett. Anna beundrade som alltid den varsamhet och skicklighet han använ-

de sina fingrar med. De vackra och smala. 

Han släckte cigaretten som hunnit brinna upp till hälften utan att nå hans läppar, och 

lade sig i mörkret. 

 Han hade börjat äta frukost ute, vid ett kafé intill universitetet. Anna hade sett ho-

nom sitta där vid en kopp kaffe. Hon fruktade att det inte blivit något annat på länge. Att 

han inte lämnade henne ens glädjen att laga hans frukost eller se honom äta med god 

aptit på kvällarna. Det sörjde hon mera än att han låg med en annan kvinna. Nu förstod 

hon varför någon frågade om de fortfarande åt middag tillsammans. Ja, det gjorde de på 

den tiden. Vilken konstig fråga tänkte hon då. 

 Oscar hade vänt sig i sömnen och sträckt en arm över hennes sida av sängen. 

Hon lyfte armen försiktigt tillbaka. Fick använda båda händerna. Han instämde med en 

suck och sov vidare. Plötsligt vaknar hon med hans blöta läppar tryckta mot sina och 

hon smälter i hans famn. Tills han viskar ett namn som hon inte vill höra. Kärleksfullt, 

längtande. Hennes förstelnade kropp får honom att spärra upp ögonen och hon överras-

kar honom i besvikelsen som han inte hinner dölja. På morgonen är han redan färdig-

klädd när Anna vaknar och de låtsas som om ingenting hade hänt.  

 – Jag sover över på universitetet. 

 Och sedan är han borta. 
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KAPITEL 21 

Julafton. Duggregn och tystnad. Lägenheten ekade tomt, alla hade åkt iväg till sina fa-

miljer och släktingar över helgen. Oscar var i Stockholm och hon var ensam. På disk-

bänken stod en flaska vin som hon hade fått av Jacques till julklapp, en påse bröd som 

hade blivit över på restaurangen, och två femhundralappar som hon hade tjänat ihop ex-

tra för att ställa upp på kort varsel inför julhelgen. Hennes hjälp behövdes för det var 

fullbokat, många gäster och bara två servitriser och oändligt springande mellan köket 

och matsalen. Det hade blivit sent och hon hade stupat i säng vid midnatt - dödstrött, 

med värkande ben. Nu var restaurangen stängd över jul. 

 Anna gladdes över arbetet på restaurangen. Som kock på Svenska Amerika Lini-

ens fartyg Kungsholm hade Jacques finslipat sina färdigheter som bokstavligen satt i 

fingerspetsarna. Ett tryck med pekfingret var allt han behövde för att avgöra om köttbi-

ten var klar för servering, och med van hand öste han vinfond i grytan och med snabba 

ryck blandade han den till en sås som ryktesvägen hade skaffat honom en trogen krets 

av stamgäster i den lilla staden. Anna var imponerad. Ett snabbt varv med slängen runt 

tallrikskanten och Anna fick ta över. Hon backade ut ur köket med varma tallrikar i båda 

händerna fram till ett sällskap som i väntan på maten nästan hunnit tömma en vinflaska. 

Mannen som av allt att döma stod för kalaset tittade noga på henne när hon öppnade en 

flaska till. 

  – Fröken är väl ingen fransyska? frågade mannen. 

  – Nej, jag är från Finland. 

  – En finne alltså? 

  – Ja. 

 Hennes svar hade ändrat tonläget hos mannen som nu lät som om han just hade 

upptäckt ett fett hårstrå i gräddsåsen. När Anna vände om för att plocka disk från bordet 

intill, hörde hon tydligt hans kommentar. 

  – Tänka sig, nu är de här också, i en fransk restaurang. 

 Hon försökte smälta in så gott det gick, men hennes uttal röjde henne utan vidare. 

!56



Annas hjärta fylldes med värme när hon tänkte på hur vänlig Jacques alltid hade varit 

mot henne. Han var oslagbar i matlagningens finesser men pengar förstod han sig inte 

på. Hustrun Kerstin däremot, hon visste värdet på varje krona, men hon hade råkat ut 

för en hjärnblödning och tagits in på servicehem. Så Jacques fick klara sig utan hennes 

småländska klarsynthet vad gällde det ekonomiska. Annas tusenlapp hade nog gjort ett 

stort hål i dagskassan. Hon kunde inte låta bli att tänka att hon utnyttjade hans snällhet. 

Men samtidigt behövde hon ju pengarna. 

 Närbutiken hade ännu inte hunnit stänga för helgen, så hon stoppade på sig peng-

arna, handlade sillsallad och Janssons frestelse och ställde maten i kylskåpet. Det var 

förmiddag och hemma skulle de snart bänka sig runt köksbordet och äta gröt och samlas 

framför teven när julefriden utlystes från Åbo rådhus. Syskonen skulle innan dess passa 

på att ge varandra en sista vänskaplig knuff för att markera att från och med nu var det 

julfriden som rådde. 

 Anna satte på radion som sände en rimverkstad och julmusik medan hon slog 

numret. 

  – Jo tack, det är bra här, lite stökigt bara. Nina hälsar så gott, och Oscar så klart!  

 Hon gjorde sitt yttersta för att låta glad. Mammas röst andades julefrid, nysåpade 

trasmattor och grandoft och fick henne att svälja tungt. Hon avslutade samtalet så 

snabbt hon kunde för att slippa ytterligare frågor och lovade att höra av sig igen efter 

helgen. Hon samlade sig en stund, stängde av radion och slog ett nummer till. 

  – Hej Nina, riktigt god jul till er alla! Ja tack, det är bra, hon hälsar så gott. Är 

han? Nej, det behöver du inte. Ge honom en kram från mig. 

 Anna hörde de sista tonerna av den kända fina julsången klinga av i bakgrunden 

när hon lade på. Lättnad. Oscar skulle inte säga något, ännu, det hade han lovat. Men 

trodde hon verkligen att hon kunde lura någon? Efter jul skulle de prata igenom allt. Till 

dess vägrade hon att tänka på honom, vad han gjorde, var han var. Sömntabletterna 

skulle avleda alla tankar som bara gjorde ont.  

 Anna vred ner persiennerna i alla fönster, åt sillsallad och jansson ur formen utan 

att värma den och drack ett glas vin. På bordet framför henne hade hon lagt de vita ta-

bletterna. Starka nog att bedöva ensamheten och stryka denna julafton ur minnet, men 

inte tillräckligt starka för att göra slut på smärtan. Ingen skulle sakna henne de närmaste 

dagarna. 
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Anna svalde tabletterna en efter en, drack ett glas vin till och lade sig på sängen i det 

mörka rummet. Hon kände hur kroppen slappnade av och blev tung och svävade behag-

ligt. Någonstans i medvetandets utkanter hörde hon en ringsignal. En krävande signal 

som fortsatte och fortsatte. Men hon kunde inte förmå sig att göra något åt det. Till sist 

försvagades ljudet och upphörde helt. 

 Hon vaknade med sur smak i munnen. Och hon var törstig. Hon slog på teven på 

ljudlöst. Gudstjänst från domkyrkan. Det måste vara Juldagens morgon. Hon hade sovit 

tolv timmar med kläderna på och bara dragit en filt över sig. Hon steg upp, drack vatten 

och satte på kaffebryggaren.  

 Det starka kaffet fick hennes tankar att klarna. Den värsta dagen var över. Ett par 

dagar till och hon skulle återigen vara tvungen att hitta på nya historier om hur de hade 

haft det och vad hon hade fått och gett för julklappar. Men än så länge kunde hon skjuta 

tankarna åt sidan.  

 På bordet låg en trave böcker som hon hade lånat från biblioteket. Hon försökte 

koncentrera sig på läsningen men efter ett tag ertappade hon sig själv stirrande på bok-

stäverna utan att förstå vad de ville säga. 

 Ringsignalen från telefonen bröt tystnaden. Anna lyfte försiktigt luren och väntade 

att den som hade ringt skulle ge sig till känna. Hon var ju inte hemma. 

  – Var var du igår? Jag har försökt att ringa dig tusen gånger.  

 Oscars röst var irriterad fast han försökte hålla en normal samtalston. 

  – Jag sov. 

  – Mitt på förmiddagen? 

  – Ja. 

  – Förstår du inte att jag var orolig att det hade hänt dig något? 

 Vad kunde ha hänt mig som var värre än det som redan hänt, tänkte Anna.  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Hon hade varit helt utom sig första gången Oscar var borta över natten utan att höra av 

sig. Hon hade ringt Inna, som hade bekräftat att brodern visserligen hade varit och häl-

sat på henne och Ingemar dagen innan men inte stannat länge.  

 – Oroa dig inte, det finns säkert en bra förklaring, det finns det alltid, hade Inna 

sagt. Jag brukar storstäda badrummet, det hjälper. 

 Trots Innas försäkringar kunde hon inte låta bli att tänka ut det värsta. Efter lång 

tvekan hade hon ringt polisen som försynt hade frågat om det var första gången det 

hänt, och antytt att hon inte var den första kvinnan som efterlyst sin man i liknande 

ärende.  

 – Vänta till kvällen och ring tillbaka om han inte har kommit hem.  

 Så förödmjukad hon hade känt sig när Oscars bil sent på eftermiddagen hade kört 

upp på parkeringen.  

 Det var osäkerheten som hade varit värst. Alla uppenbara lögner hade drivit henne 

till desperat sökande efter bevis på att hon inte själv hade blivit galen och hittat på allti-

hopa. Hon skämdes nu vid tanken hur hon hade gått igenom fickorna, lyssnat bakom 

stängda dörrar, följt efter och spionerat. Hon hade sjunkit så djupt i skammen inför det 

hon höll på med, och det fanns ingen väg tillbaka. 

 Att erkänna nederlaget hade hon inte velat släppa in i sina tankar. Hon hade gråtit 

ut sin desperation och vädjat efter hjälp och tröst hos terapeuten, den medelålders kvin-

na, som hade försett henne med lugnande tabletter och slutligen fällt domen. 

  – Är det inte bäst att inse att det är över? Och gå vidare. 

 Hennes sakliga konstaterande hade träffat Anna som en kall dusch. För henne var 

hon ett fall bland många andra. Efter att ha stängt dörren efter Anna skulle hennes värld 

vara lik alla andra dagar, med omsorg om den egna familjen med inköp och middagsbe-

styr. Anna skickade hon i ett svart hål som hon inte visste om hon kunde bottna i.  

 Oscar avslutade det korta samtalet. 

  – Jag kommer hem imorgon kväll. 

  – Var ska du sova inatt? 

 Hon fick inget svar. 
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Skilsmässan hade blivit oundviklig. Oscar hade samlat de få saker han hade kvar i deras 

gemensamma lägenhet. Det mesta fanns redan i Stockholm där han hade inrett kontor i 

den gamla ungkarlslyan som han hade behållit som övernattningslägenhet och som hade 

fungerat som ett hemligt kärleksnäste utan hennes vetskap.  

 Tid var bokad hos en advokat för att fästa formaliteterna på papper. De närmade 

sig advokatkontoret gående från var sitt håll. 

  – Ska vi gå in då?  

 Anna var på väg in när Oscar lade sin hand på hennes arm och hindrade henne. 

  – Vänta … visst är det konstigt att vi är här, när vi ändå … 

 Han avslutade inte sin mening. Anna visste nog vad han hade försökt säga och 

visst var det sorgligt. 

 Tänkte han som Anna på den första sommaren som nu kändes så avlägsen? 

Var det alla minnen som fick Oscar att begära betänketid som de hade rätt till, trots att 

de inte hade barn? Fanns det fortfarande en strimma hopp? Tanken kändes fåfäng efter 

allt som hade hänt. 

 Men respiten skulle ge Anna ytterligare tidsfrist innan hon var tvungen att bekräf-

ta sitt nederlag för mor och syskonen. Hon hade fått sin vilja fram och nu fick hon ta 

konsekvenserna. Så hon skrev på. 

 Hon hade egentligen aldrig trivts i staden, där fritidssysselsättningarna utanför 

arbetet, universitetet och sjukhuset begränsade sig till besök på IKEA och kaffedrickan-

de på konsumserveringen vid torget. Och studierna hade hon fått lägga åt sidan. Tiden 

och orken hade inte räckt till. Nu var det bara arbetet som höll henne kvar. Flytt hem till 

Finland kom inte på fråga, det skulle vara ytterligare ett nesligt erkännande av hennes 

misslyckande, som några i grannskapet gladeligen skulle ha frossat i. Avundsjukan i det 

lilla samhället fick byborna att kompensera egna tillkortakommanden genom att glädjas 

åt andras olyckor. Och Helsingfors med sina promenadgator, med sina restauranger och 

caféer skulle vara en ständig och smärtsam påminnelse om det fina som hon en gång ägt 

och som hon nu hade förlorat för gott. Stockholm var en stad som borde vara storsint 

nog att rymma både vänner och fiender. De gamla vännerna var ju kvar, fast de var ju 

mestadels Oscars vänner och hon förstod att deras lojalitet skulle sättas på prov. Bengt 

och Kicki kunde hon räkna med, särskilt Bengt hade alltid haft ett gott öga till henne, 

vilket i början hade gjort Oscar svartsjuk.  

Anna ringde Kicki som bad henne vänta i telefonen medan hon rådgjorde med Bengt. 
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 – Det är klart att du är välkommen till oss. Om du kan dela rum med Lina tills du 

hittar något eget, så är det inga problem. 

 En sovplats på soffan eller golvet, det kvittade. Anna hade med glädje accepterat 

vad som helst. Nu när allt var bestämt så kunde hon inte snabbt nog komma iväg. Lä-

genheten var Oscars bekymmer. 

 Jacques och restaurangen hade varit hennes ljuspunkter i tillvaron, och nu var hon 

tvungen att berätta för honom hur det låg till. På förmiddagen var restaurangen stängd 

men köksingången brukade Jacques hålla öppen när han förberedde mat för kvällen. 

Brödet var redan färdiggräddat och spred lockande dofter när hon steg in. Vid köksbor-

det satt Jacques vid sin frukost, ett glas mjölkkaffe och en Gauloise. Framför sig hade 

han en tallrik med två stekta ägg, och mellan ivriga bloss från cigaretten doppade han 

nygräddat bröd i den rinnande gulan och åt. I matsalen skymtade Anna en ung flicka i 

blond hästsvans som torkade borden. En walkman stack ut ur bakfickan på jeansen. 

  – Var så god, chérie! 

 Jacques serverade Anna kaffe medan han berättade om skolflickan, som hade dykt 

upp och glatt erbjudit sig att ta vilket jobb som helst bara hon tjänade lite pengar. 

  – Hon ska bli bluessångerska, sa Jacques med förtjust leende.  

 Han kände pappan, de hade varit arbetskamrater på Svensk Amerikalinien. 

  – Eller arbetskamrater är kanske för mycket sagt, tillade Jacques. 

  – Han spelade i bandet och jag tjuvlyssnade ibland. Vi lärde känna varandra rätt 

väl, fast numera umgås vi inte så ofta. Men dottern brås på pappan, det är tydligt. 

 Det var typiskt Jacques att inte undra vad som hade föranlett Annas tidiga besök 

en vanlig vardag. Han tog dagen som den kom. Och nu hade minnena förtur. Jacques 

leende dog när Anna berättade om sitt beslut att flytta till Stockholm. 

  – Men, hur ska det gå för dig nu? Och hur ska jag klara mig utan dig? 

  – Du kan nog spara en del pengar, försökte Anna skämta utan vidare framgång. 

 Anna berättade i korta drag vad som hade hänt men besparade honom de 

tråkigaste detaljerna. 

De samtalade en stund, Anna drack upp sitt kaffe och tog en ordentlig titt på det som 

hon nu lämnade, hon visste inte om hon skulle komma tillbaka. Hon tyckte sig se det 

glänsa i Jacques ögonvrån när hon tog farväl. 

  - Jag hör av mig när jag kommer i ordning i Stockholm, lovade Anna. 
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KAPITEL 22 

Medan Kicki och Bengt jobbade satt Anna på sängen i Linas rum och läste 

platsannonser. Inget mer städjobb, hade hon bestämt sig. Och inget jobb som servitris. 

Arbetet hos Jacques hade varit så mycket mer. Hon hade hunnit avsluta en kurs i 

bokföring och allt inom kontor skulle hon kunna tänka sig. En familjeagentur som 

försåg biltillverkare med reservdelar hade slutligen kallat henne till intervju. Anna hade 

studerat busstidtabellen för att vara på plats i god tid och bar sina betyg i en plastmapp i 

väskan. Bussen stannade mitt emot en stor industribyggnad där agenturen hyrde kontor. 

 Det hade dragit ihop sig till årets första snöoväder, och när hon steg av bussen föll 

det stora tunga flingor som vätte hennes nytvättade hår. Värmen på kontoret fick snön 

att sippra ner i kalla vattendroppar innanför kragen i nacken. En rysning gick igenom 

hennes kropp och hon kvävde en nysning. Hon tackade nej till kaffet, hon ville ha 

jobbet men samtidigt få besöket snabbt överstökat. Direktören, som tog emot henne, 

tillhörde det gamla gardet. Hans ålderdomliga framtoning, den egenhändigt knutna 

flugan, som trotsat årtiondens modeväxlingar, och de alltför väl spända hängslen som 

hissade den generöst tilltagna byxlinningen högre upp än vad som knappast var 

hälsosamt för hans manlighet, allt skvallrade om en trygg och förutsägbar personlighet 

som inte tog onödiga risker. Precis vad hon sökte, trygghet utan överraskningar. 

 Han tittade noga igenom hennes betyg. Hon visste att hon var överkvalificerad för 

det enkla kontorsarbetet hon hade sökt. Men om hon kunde acceptera lönen, och det 

kunde hon, så var platsen hennes. 

 På hemvägen tittade Anna in på ett konditori och köpte fyra bakelser. En liten 

delseger var väl värd att fira. Men hon kunde inte utnyttja vännernas gästfrihet hur länge 

som helst, särskilt när de var också Oscars vänner. Hon behövde en egen bostad. Efter 

ett par veckor i det nya jobbet öppnade sig, som av ett trollslag, en möjlighet att hyra i 

andra hand. Lägenheten som ägdes av en arbetskamrat skulle vara ledig under två år, 

och hennes anställning i firman var garanti för hyran. 

Kicki och Bengt hade hjälpt henne att flytta hennes få ägodelar till lägenheten i 

Vasastan, i ett gammalt hus med högt till tak och med rejäla breda fönsterbänkar. Efter 

husesyn hade Anna bjudit dem på pizza på kvarterskrogen på gatuplanet. Nu satt hon 

ensam i fönsternischen i det minimala köket, och blickade mot den asfalterade gården, 

plötsligt medveten om att hon och Oscar levde i samma stad men nu för evigt åtskilda.  

 Tills döden skiljer oss åt… 
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KAPITEL 23 

Gerda hade kommit upp i den aktningsvärda åldern på nittio år. Hon kunde själv inte 

riktigt begripa hur det kom sig att hon hade blivit så gammal. Ibland var hon tvungen att 

säga det högt när ingen hörde på, för att riktigt tro på det. För barnen var hon den 

mamma utan ålder hon alltid hade varit så länge hon skötte sig själv, och det hade hon 

gjort under alla sina år. Men nu var det en milstolpe som skulle uppmärksammas. Gerda 

hade sedan ungdomens barnatro bergfast övertygelse om att det var en högre mening 

med allt, och nu undrade hon vad som var meningen med att hon fick vara kvar så länge 

när de flesta av hennes vänner sedan länge var döda och begravda. De som fortfarande 

var vid liv var för skröpliga för att besöka henne eller ens samtala i telefon. Även hen-

nes hörsel hade börjat ge vika, och hörapparaten som hemtjänsten hade ordnat åt henne 

var mera till besvär än hjälp så i vardagslag lät hon den ligga. Hon klagade inte, hon var 

lyckligt lottad som fick bo kvar i en egen lägenhet där hon fick hjälp när hon behövde 

det. Kroppen förföll men huvudet och tankeförmågan var intakta. Om det var en välsig-

nelse eller förbannelse, visste hon inte riktigt. Tiden blev lång mellan barnens besök så 

hon hade tid att ägna sig åt att tänka tillbaka och bekymra sig för barnen och deras fa-

miljer. 

 Sonens försvinnande ur familjegemenskapen till utlandet var fortfarande ett öppet 

sår, även om hon in i det sista försökte övertyga sig själv om att det i slutändan var nå-

gon mening med det också. Annas skilsmässa hade varit en annan besvikelse. Det fanns 

säkert anledning till det, och hon anade att det fanns mera bakom Annas förklaringar än 

vad hon ville berätta. Det är mycket man står ut med innan det brister. Det visste hon av 

egen erfarenhet. Hon hade stått ut. Men nu var tiden en annan. 

Gerda hade försökt att avvärja uppvaktningen på sin nittioårsdag, men med föga fram-

gång, barnen hade insisterat. Numera var det ofta deras vilja som styrde, och Gerda lät 

dem hållas. Hennes tid var på upphällningen och det var dags för ungdomarna att ta 

över.  

 – Du behöver inte göra något, mamma, lämna allt det praktiska för oss, vi ordnar 

allt.  

 Storasystern hade en konstnärlig ådra och njöt av att planera och duka fint, så hon 

hade redan tagit kommandot och delat uppgifterna mellan systrarna. 
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Anna hade kommit med färjan från Stockholm på morgonen och skulle stanna över hela 

helgen fram till söndagen därpå. Hennes uppgift var att se till att det fanns dryck för 

välkomstdrinkar på plats. På vägen till mammans lägenhet hämtade hon buketten som 

hon dagen innan hade beställt i blomsterhandeln, och körde sedan fram till besöksparke-

ringen. Högst uppe på balkongen stod mamman och vinkade till hälsning. Sedan för-

svann hon in i lägenheten, för att sätta på den färdigt laddade kaffebryggaren, en proce-

dur som upprepades alltid vid hennes besök. Anna lyfte plastpåsarna ur bilen, gick in 

och följde kaffedoften till mammas våning högst upp. Lillasystern med familjen skulle 

komma först på födelsedagen för att hjälpa till med serveringen.  

 På födelsedagens morgon rådde febril verksamhet. Gerda hade gärna velat sova 

länge, det var en lyx hon unnade sig i sin ensamhet. Nu fick hon maka sig upp till kaf-

febordet och ta emot gratulationer. Hon hade aldrig varit mycket för kramar, ett sätt att 

hälsa som hon inte hade fått med sig hemifrån. Det var något som hon fick lära sig först 

att tolerera och sedan uppskatta på gamla dagar. 

 Gästerna, kusinerna, de närmaste grannarna i huset fyllde lägenheten med bloms-

terhyllningar och lät sig smaka av smörgåstårtan. Elli, som Gerda hade haft så mycket 

gemensamt med i ungdomen och under kriget, var en av de gamla vännerna som fortfa-

rande var vid liv. Hon var för svag för att komma på kalaset, men den enda gäst som 

hon av alla de närvarande hade kunnat dela tidigaste minnen med. Gerda satt i sin fåtölj 

och lät sig serveras från kaffebordet. Hon gladdes åt andras glädje, men längtade efter 

att få dra sig tillbaka. Hon blundade.  

 Samtalet bland gästerna, mellan barnen och barnbarnens stojande nådde hörappa-

raten i hennes öra som ett avlägset surr, som bakgrundsmusik till de bilder från förr som 

hon framkallade bakom de stängda ögonlocken. 

KAPITEL 24 

Annas hjärta slog ett extra slag när hon såg i tidningen att våningen vid Bulevarden var 

till salu. Förhandsanmälan fordrades till visningen söndagen kommande helg.  

Anna var tidigt på plats. Skylten vid den stängda järngrinden hänvisade till huvudin-

gången mot gatan. Anna tryckte på dörrknappen och hörde hur ekot av ljudet fortplanta-

de sig inuti huset. Efter några långa sekunder rasslade det i porttelefonen. 

 – Namnet? 
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Hon sade vad hon hette trots att hon visste att hennes namn inte gick att hitta på mäkla-

rens lista. Hon skulle aldrig ha råd. 

  En stunds tystnad. 

 – Det har kanske blivit något fel. Kom in så får vi se. Fjärde våningen.  

 Hon tittade upp. Som om hon inte visste det.  

Ytterdörren låstes upp. En hiss med gallerdörr väntade på entréplanet, men hon tog 

trapporna för att hinna låta ögonen vila på varje detalj, den blanknötta stenen i de breda 

trappavsatserna, det smidda trappräcket som böjde sig mjukt högre upp mot våningspla-

nen, marmorn i väggarna.  

 Fjärde våningen. Två dörrar var placerade så nära varandra att de omistligen till-

hörde samma våning. Den högra dörren stod på glänt, så hon knackade och steg in. Nu 

stod hon i hallen i pastorns våning som samtidigt hade varit del av mormors liv, och 

som hon hade hört så mycket om. Anna erkände utan omsvep att hon inte hade några 

som helst tankar att köpa. Hon berättade kort för mäklaren om mormor och hennes liv 

här. Mäklaren suckade uppgivet men nickade. Han hade redan synat henne. Det var så 

många som förespeglade seriöst intresse när det egentligen handlade om simpel nyfi-

kenhet. Hon var åtminstone ärlig. Om det sedan var hennes öppenhet eller mormors öde 

som gjorde intryck på mannen visste hon inte, men hon fick i alla fall titta runt. 

 Anna öppnade dörren till vänster, som mycket riktigt dolde en hemlig utgång till 

trapphuset. Det var mycket som mormor hade berättat om huset och den hemliga gång-

en hade satt igång fantasin i hennes unga huvud. För visst kunde mormor hitta på. Nu 

fick hon se själv.  

 Det valvformade taket var knappt manshögt men utrymmet fyllde nog sitt syfte, 

oavsett vem som var i behov av den. Salongen, rökrummet där hon kunde förnimma 

spår av feta cigarrer, matrummet mot gatan med sitt stora matsalsbord och tryckknappen 

i golvet vid bordsändan, en knapp som kunde larma i jungfrukammaren. Allt kände hon 

igen från mormors berättelse. Köket som hade varit så stor del av mormors liv. Förr. Nu 

var köket moderniserat, men den långa diskbänken i rostfritt var orörd. 
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Jungfrukammaren till höger om köket hade minimal golvyta och imponerande takhöjd. 

Ett stort barockskåp dominerade rummet som i övrigt bara hade plats för en smal säng. 

En alabasterlampa med svagt rosa sken prydde taket. Ringklockan som hade varit syss-

lolös i evigheter, hängde kvar på väggen som påminnelse om gångna tider. Anna stod 

stilla en lång stund. Allt detta hade mormor varit del av. Hon kände starkt att det var här 

mormor hade hört hemma, i ett arbetsamt men lyckligt liv i tjänst i staden, hos värdfolk 

som hade satt värde på henne, långt borta från det slitsamma arbetet på landet som hade 

blivit hennes lott och påskyndat hennes förtida död.  

 Anna gick fram till fönstret, som täckte en stor del av väggen mot gården. Hon lät 

sin hand vila länge på vredet på spanjoletten, kände inom sig lugnet som mormor måste 

ha känt efter avslutad kvällsdisk, den efterlängtade stunden då hon fick rå om sig själv. 

Anna öppnade fönstret mot innergården på vid gavel och lät frisk luft strömma in.
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