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Sammanfattning 
 
Växelvis möter vi Liv, som lever på 2000-talet och Hedvig, som lever på 1940-talet, 

under några omvälvande veckor i deras liv, nämligen under den tid då de blir samt 

förstår att de har blivit gravida. 

 

Hedvig är så pass ung (17 år) och en graviditet (särskilt på hennes tid) ses som 

opassande. Barnets far Anton är bra och kärleksfull, men Hedvig kan inte se hur hennes 

föräldrar någonsin ska kunna acceptera hennes belägenhet. Desillusionerad och rädd 

reser hon därför på eget bevåg från sin Hälsingeort till Stockholm för att ta bort barnet. I 

sista stund ångrar hon sig. Hon föder en dotter, men lämnar bort henne. Därefter blir det 

ett tidshopp till dess att Hedvig har blivit äldre och hennes dotter Cecilia föder Liv. 

 

Liv har andra problem. Hon är vuxen och lever tillsammans med Samuel, en fri 

konstnärssjäl, som inte har landat i sitt vuxenskap. När Liv oplanerat blir gravid vill hon 

inget hellre än att de båda ska bli ett ”vi” och tillsammans bilda familj, men hon möter 

hos honom motstånd och ovilja att binda sig på detta sätt. Hennes känslor inför 

situationen är komplexa – å ena sidan längtar hon efter barnet samt treenigheten, å andra 

sidan beundrar hon delvis Samuel för hans okonventionella och fria sida. Hon är rädd 

att förlora honom om hon pressar honom för hårt. 

 

De båda berättelserna hänger samman. Hedvig är Livs mormor. Den unga kvinnans 

beslut att inte genomföra aborten är alltså själva förutsättningen för Livs hela existens. 

De båda kvinnorna är också sammanbundna via den sjal Hedvig virkar under sin 

graviditet, den sjal som nu Liv har i sin ägo och som får en symbolisk betydelse för 

henne under hennes egen graviditet.  

 
Notis 
 

Examensarbetet är ett textutdrag ur bokprojektet Mot min vilja, en text som fortfarande 

är under utveckling. 
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Ett litet skrap bara av den skarpa tingesten där borta, och blodet, som skulle bli hennes barn, 

runne ifrån henne och lättade tyngden kring hennes kvalda hjärta. 

 

Agnes von Krusenstjerna, Kvinnogatan, 1930 
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Liv. Löpturen. 

 Hon springer länge i den blöta snön. Halkar fram. Runt den stadsvik där hon har sprungit 

så många gånger förr. För Liv är löpningen ett sätt att finna ro, komma vidare ut ur låsta 

tankebanor. Men inte den här gången. Hon får över huvud taget inget flyt i stegen. Tunga ben 

och ett ansträngande flås som åstadkommer väsningar långt ned i luftrören. Då hon kommer 

fram till huslängan där hon bor slår hon av tidtagningen. Sträckan runt sjön tog vanligtvis 

strax över 47 minuter. I dag stannar klockan på 55. Femtiofem minuter. Snön är givetvis en 

förklaring, men det kunde inte vara hela sanningen. En begynnande infektion i kroppen? För 

lite sömn efter gårdagens sena kväll i en vinbar tillsammans med en födelsedagsfirande vän? 

Någonstans vet hon att det bara är en del av förklaringen. Hon stampar av snön från sina 

löparskor, slår koden, och går in genom porten. 

 

Liv. Frukosten. 

 Morgonen när Liv ska resa äter hon frukost ensam vid en bardisk. En manlig servitör dukar 

till lunchen, framför henne en skål yoghurt, nybakat bröd och färskpressad juice. Resväskan 

står bredvid henne på golvet. Samuel tog hon farväl av redan i går kväll. De ska vara skilda nu 

i fjorton dagar, längre än någonsin förut sedan de träffades för ett år sedan. Hon försöker njuta 

av frukosten, men i magen mal en oro. Resfeber tänker hon, tar en bild av sin smörgås och 

skickar till Samuel. ”Mysig frukost på Pane Vino, hit går vi tillsammans sen. Saknar dig 

redan.” 

 Hon får svar nästan direkt.  ”Fin macka, nu blir det väl bara croissanter och Gaulouises. 

Flyg försiktigt!” Och så en bild på ett halvätet ägg framför några blyertsskisser på ett 

överbelamrat skrivbord.  

 Samuel är konstnär och hade för ett par år sedan hyrt in sig i en ateljé ihop med några 

kursare från Konstfack. Den senaste veckan hade han jobbat dygnet runt inför en inlämning 

och använt morgontimmarna till att sortera upp materialet. Vanligen var hon inte ens 

medveten om när han klev ur sängen före gryningen, men denna morgon hade hon vaknat upp 

av att höra hans ljud i badrummet och sedan legat och smygtittat en stund då han kom in i 

sängkammaren för att klä sig. Rummet var dunkelt men hon såg hans långa kropp teckna sig 

som en skugga mot den begynnande gryningen utanför fönstret. Genom smala ögonspringor 

följde hon noggrant hur de långsträckta armarna trädde tröjan över huvudet, fotograferade 

liksom av den klassiska profilen med sina rundade ögonlock då han böjde sig ned över 
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nattduksbordet för att hämta sin klocka och mobiltelefon. ”Jag älskar dig” hade hon viskat in i 

täcket då han lämnat rummet utan att kasta någon blick över axeln. Samma ord vill hon nu 

smeksamt knappa in i sin Iphone, men hon nöjer sig med en tummen-upp-emoji, lägger två 

hundralappar på bordet då hon reser sig, tar resväskan och går mot dörren.  

 

Hedvig. Sjalen. 

 Handens arbete lugnade Hedvig. Garnet bäddade mjukt om hennes stålsatta nerver. En 

oåterkallelig händelse. Det som då tyckts som det enda rätta, den vackraste av handlingar, 

hade i ljuset av allt som hänt efteråt blivit en oroshärd hon måste hantera. Ensam. Fanns det 

någon hon kunde vända sig till? Nu när allt var förändrat. Livet, tillvaron, allt hon tidigare 

betraktat som trygghet.  

 Antons ord i hennes öra den där natten. Lika mjuk som de händer med vilka han smekte 

hennes nyckelben, hennes mage, hennes sköte. Hon, alldeles avslappnad fastän soffan var 

hård. Samma kökssoffa där hon suttit så många gånger i samspråk med Antons föräldrar. Den 

vävda rödrandiga dynan lite extra sliten på den plats i hörnet där hon brukade krypa upp, med 

knoppen just där hon ville vila huvudet mot väggen. Inte särskilt bekvämt, men samtalen med 

Karl och Klara var desto lättare att kliva in i. I deras sällskap kände hon sig rik på ett 

märkvärdigt sätt. Då hon samtalade med dem kom ur hennes mun de mest överraskande 

uttalanden, åsikter hon ens aldrig hade funderat över att hon hade, kunde hon släppa fram i 

deras sällskap.  

 Likadant var det med Anton. Det var därför hon trivdes så bra i hans sällskap. Han var ett 

par år äldre och hade blivit kvar som skräddarlärling i Hudiksvall då Karl och Klara flyttade 

till byn, så hon hade först hört om honom via föräldrarna. Karl hade fått en lärartjänst i 

byskolan och Klara tog emot pianoelever i hemmet, det var så Hedvig hade hamnat hos dem. 

Med tiden hade pianolektionerna blivit längre och längre. I början hade Hedvig haft bråttom 

iväg så fort veckans timme var över, men en eftermiddag då Klara hade bakat matbröd och 

det doftade ljuvligt i den lilla stugan vid ån, kunde Hedvig inte motstå hennes inbjudan att bli 

kvar på te och tjocka skivor bröd med smältande smör.  

 Efter denna dag blev det en vana att stanna hos Klara på fredagarna efter lektionen. Så 

lärde hon känna också Karl, som inte alls var så strikt som han verkade i skolan utan både 

varm och känslosam. Hedvig blev först generad över hur de båda makarna öppet visade sin 

kärlek för varandra på ett sätt hon inte alls var van vid hemifrån, och tittade bort då Karl tog 

Klara om livet för att ge henne en innerlig kyss då han kom hem. Men snart smittades hon av 
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deras självklara värme och började fantisera om när hon själv skulle träffa någon att älska på 

samma sätt.  

 En eftermiddag då hon kom hastande från skolan till sin lektion stod en cykel slarvigt 

parkerad utanför stugan. Inifrån köket hörde hon Klaras välbekanta skratt och därefter en röst 

hon inte kände igen. Plötsligt blyg och försagd knackade hon på dörren, som strax öppnades 

av en mörk gänglig yngling med ett plirande leende. 

 – Anton, sa han och sträckte fram kardan. 

 – Hedvig, sa Hedvig och tog hans hand.   

 Den här fredagen efter lektionen var inte sig lik. Bredvid brödet på spisen kokade den mest 

ljuvligt doftande soppa och efter att hon låtit fingrarna snubbla fram i veckans Chopinetyd, 

blev hon sittande i sin plats i kökssoffan längre än någonsin tidigare. Efter middagen plockade 

Anton fram en påse praliner han hade haft med från staden och där satt de och mumsade sida 

vid sida medan samtalen flöt som Ljusnans vatten. Anton var 19 år och redan världsvan. Han 

berättade om den resa han gjort med tåg till Köpenhamn den gångna sommaren och Hedvig, 

som inte ens varit i Stockholm, lyssnade storögt på. 

 Hon kom sent hem den kvällen. Mor och far som satt och läste vid brasan, var reserverade 

då hon klev in i bostaden, men frågade inget så pass ingående att hon fann tillfälle att berätta 

om sin nya bekantskap. Pliktskyldigast hälsade hon godkväll och smög in till sig, fastän 

hennes egentliga önskan var att krypa upp i mors knä precis som då hon var liten och berätta 

om den märkvärdiga känsla som smugit sig på i hennes kropp. En känsla skir som den 

sprödaste snödroppsstängel, sprittande som en nyfödd sparv.  

 Den känslan återkallade Hedvig i sitt inre medan fingrarna arbetade med det mjuka 

ullgarnet. Det borde ha stannat därvid. Diktarens rad kom plötsligt för henne, och med det 

hela det rus som hon inifrån det innersta i sin kropp kände att hon inte ville motstå. Nej, 

viskade hon tyst för sig själv. Det borde inte ha stannat. 

 (Anteckning till mig själv. Kärlek i tjugonde seklet med dikten Kyssande vind skrevs 1933 och 

Gullberg gjorde genombrott som en ungdomens diktare, så det är tänkbart att Hedvig läst 

honom) 

 

Liv. Hotellrummet. 

 Två rum och kök. Knappast personliga. Inte ens franskt charmiga. Allt i den lilla 

lägenheten – den lilafärgade och kantiga tvåsitssoffan, den murriga heltäckningsmattan och 

det sterilt stålgrå köket, tydde på att det var en högst tillfällig hemvist. Utanför en gata med en 

ny sorts musik. Caféslammer, bilar, enstaka röster som tränger igenom ljudmattan. Det är 
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kväll den första dagen och tillvaron är ny. Liv vankar planlöst runt i lägenheten. Packar upp, 

lägger till rätta, försöker skapa hemtrevnad med de få tillhörigheter hon har fått plats med i 

det begränsade bagaget. Hon lägger några olästa månadsmagasin på soffbordet och triumferar 

i sin ensamhet över att hon i sista stund slängde ned mormors virkade sjal i väskan. Hon vet 

att de sydfranska vindarna kan svepa kalla om vårkvällarna och att nu drapera sjalen över den 

lila fåtöljen skapar en känsla av värme i rummet.  

 Eftermiddagen har varit stimmig och rolig. Efter landning åkte hon och resten av sällskapet 

direkt till det institut där två veckors intensiv franskaundervisning ska äga rum. Tjugo 

förväntansfulla kursdeltagare i olika åldrar och från olika svenska landsändar, alla med 

samma smått nervösa leenden inför mötet med sina franskalärare. Som små barn på uppropet i 

första klass. Försiktiga hälsningsfraser förbyttes i första pausen till skratt av lättnad och ett 

nyfiket grubblande över vilka de nya vännerna kan tänkas vara. Vem kan jag knyta an till? 

Vem kan bli min joggingpartner? Vem vill dricka vin i skymningen? Vem vill söka upp de 

mysigaste caféerna och försvinna in i franskt kulturliv? 

 Det här kommer att bli bra, hade hon tänkt. Och sin vana trogen hade hon grunnat på vad 

Samuel skulle ha tyckt. Hon hade föreställt sig honom med sin självklara resning mitt bland 

de andra i sällskapet och funderat över vilken plats han skulle ha tagit.  

 Efter kursintroduktionen skjutsades de till hotellet och så hade några av dem bestämt träff i 

receptionen för gemensam middag. Liv tittar på klockan, ännu en timme kvar, och hon kan 

inte riktigt bestämma sig för om hon helst vill vara ensam med sig själv och sina tankar för att 

landa i det nya, eller ta en aktiv roll i gemenskapen redan från början. Hon kliver fram till 

fönstret och tittar ut över folklivet och skymningen. Oron som sprider sig från magtrakten gör 

sig åter gällande som en sprittande ängslan. Hon lägger handflatan över naveln, djupandas 

och blundar. I en plötslig dagdröm föreställer hon sig hur Samuel kommer in i lägenheten, 

kliver fram och lägger armarna om henne bakifrån. Hans känsliga händer över hennes, hans 

näsa mot hennes öra. De två förenade kroppsligt och själsligt. En stund står hon så, tills en 

sval vind sveper över balkongen. Då öppnar hon ögonen och bestämmer sig i samma stund för 

att följa med de andra ut på middag. Innan hon går skriver hon ett hastigt sms till Samuel: 

”Framme, nu blir det franska ostar och vin för hela slanten. Bisou!” Så går hon in i 

badrummet och lägger lite rouge på kunderna. Just när hon ska gå ut genom dörren plingar det 

till i telefonen. ”Och franska älskare! ;-)” lyder svaret. Hon ler lite, går sedan och hämtar 

sjalen från fåtöljen, sveper den om sig och går ned i receptionen.  
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(Kapitel som ska infogas här. Hedvig – hur hon lärde känna Anton, deras samtal, deras 

kontakt, något nytt för Hedvig. Två ensambarn som möts.) 

 

Liv. De nya vännerna.  

 – Kommer du inte att längta ihjäl dig efter din unge under den här tiden? 

 Det är Tove som frågar. En av de kvinnor i gruppen som Liv fattat tycke för redan från 

början. Hon är pigg och mörk, lite yngre än de andra och under kvällen på den lilla franska 

kvarterskrogen har de två hamnat nära varandra i en hörnsoffa, där de trots restaurangens stim 

kan höra varandra utan att höja rösten. Ganska snart har de båda samt en ljus och gänglig kille 

vid namn Petter lämnat det övriga sällskapets smått trevande samtal om tidigare 

franskakunskaper och förväntningar på kursen för att bli lite mer privata. Tove, nyligen 

hemflyttad efter några år på en fotoutbildning i New York och på jakt efter jobb. Petter, som 

ruttnat på sitt jobb på ett försäkringsbolag och söker nya utmaningar i livet.  

 – Att borsta av den franska jag helt försummade på gymnasiet var det mest utmanade jag 

kunde hitta på, skrattar han med en uppsyn som visar på självdistans. Om jag övervinner 

utmaningen och kastar mig ut i samtal med lokalbefolkningen i slutet av kursen är allt, jag 

säger allt, möjligt här i livet. 

 – Kul grej det här med franskan, svarar Tove. Jag vill jobba utomlands och det underlättar 

naturligtvis otroligt att tala det inhemska språket. Engelskan är i hamn, nu tänkte jag köra 

franska, sedan spanska. Men jag är här lika mycket för att fota förstås. Ljuset i Sydfrankrike 

om våren är anslående. 

 – Jag blev färdig läkare för två år sedan, berättar Liv. Jag har alltid velat rädda världen. 

Min dröm är att jobba för Läkare utan gränser och då måste man kunna engelska, franska och 

gärna ett språk till. När David blir lite större, han har just fyllt fyra, kan det kanske bli 

verklighet. 

 – Åh, har du barn, säger Tove, som själv avslöjat att hon är nybliven singel. Men kommer 

du inte att längta ihjäl dig? 

 – Visst kommer jag att längta, men faktiskt ser jag fram emot den egna tiden också, svarar 

Liv helt sanningsenligt. Det har varit några jobbiga år sedan jag skilde mig från Davids pappa, 

och det har tagit lång tid att hitta tillbaka till mig själv.   

 

Hedvig. Kyssen. 

 De cyklade sida vid sida, Hedvig och Anton. Vid en korsning skulle deras vägar skiljas. 

Hon till vänster och han till höger. Så var deras hus belägna. Sinnena fulla av äventyret de var 
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på hemväg från. För Hedvig var det något stort och ovanligt hon varit med om. Det var deras 

första utflykt utanför Bergsjö och hon hade ljugit om den hemma, sagt att hon skulle hem till 

en kamrat för att läsa till matematikskrivningen trots att det var lördag kväll. Mor hade tittat 

lite undrande på henne, men nickat och faktiskt strukit henne över kinden då hon gick.

 Istället hade hon och Anton tagit tåget till Hudiksvall, druckit kaffe på Dackås konditori 

och så bio på Rita på Storgatan. De hade sett Klockan klämtar för dig med Ingrid Bergman 

och Hedvig hade smygtittat på Anton för att se hur han reagerade i kärleksscenerna, själv 

hade hon varit så uppslukad av hela situationen att hon knappt kunnat andas.  

 Efter filmen blev det bråttom till sista avgången mot Bergsjö station, där de hade parkerat 

cyklarna. Nu skulle de cykla var för sig hem till sitt, först bara ta adjö. Hemma hos Karl och 

Klara brukade det alltid bli med en omfamning, som varade lite längre varje gång. Men den 

här gången sträckte inte Anton fram armarna som han brukade. I stället lyfte han oändligt 

sakta händerna mot hennes ansikte och tog henne om kinderna. Varma händer mot mjuka 

kinder. Läppar mot läppar. Blott kvadratcentimeter av två kroppar som rörde vid varandra, 

under blott bråkdelen av en minut, men en rörelse som förgrenade sig i två personers hela 

blodomlopp och kom att vara länge.  

 Då Hedvig släckte lampan den natten fanns kyssen fortfarande på hennes läppar. Många år 

senare kunde hon återkalla precis hur den kändes.  

 

Liv. Insikten. 

 Gryningsljuset når Liv, en solkatt kittlar henne över ögonen och hon väcks ur sin 

djupsömn. De ljusa gardinerna framför fönstret fladdrar och hon kan först inte alls placera sig. 

Sakta går det upp för henne var hon är. Gårdagen som blev överraskande trevlig och varm, 

först krogen med musslorna och vinet, sedan en mindre bar, dit stora delar av sällskapet gick 

för att dricka mer vin och lyssna på livejazz. Några av dem hade gått ut hårt och beställt in 

både calvados och Kir Royal, men Liv hade nöjt sig med jazzen och en Perrier. Hon kände sig 

smått illamående efter resan och den sena middagen, och ville vara fräsch till den riktiga 

kursstarten.  

 Hon slänger en blick på mobilen som ligger bredvid henne på nattygsbordet. 07.45. Under 

natten har det kommit ett mms från Johannes med bild på en sovande David. ”En tapper och 

mycket trött prins. Allt går bra.” Det känns helt tryggt att lämna David i Johannes händer. 

Stora slitningar och djup sorg i och med skilsmässan hade förbytts i varm vänskap. Den 

överväldigande kärleken till David kunde de dessutom dela. Hon skickar ett ”God morgon. 

Pussa prinsen från mamma drottningen.” tillbaka och scrollar sedan upp till Samuels mess 
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från gårdagen. Franska älskare. Knappast, tänker hon. ”Ingen fransk älskare kan röra mig 

som du”, vill hennes fingrar skriva, men hon hejdar sig och kastar benen över sängkanten för 

att gå upp. Medan hon sitter på toaletten kommer den oroliga känslan i mellangärdet tillbaka. 

Hon tar sig över magen, sluter ögonen, förstår med sin kropp det hon ännu inte velat ta in med 

intellektet. 

 – Vem är du, viskar hon tyst för sig själv. Hur kom du dit? Och vad gör vi nu? 

 

Hedvig. Kökssoffan. 

 Hedvig tillbringade mindre och mindre tid hemma. Allt oftare gick hon till kamrater för att 

läsa. Fadern och modern visade en allt större oförmåga att förstå henne. En duktig flicka som 

klivit ur deras ljuskägla alltmer i takt med att intensiteten i deras gräl hade stegrat. Gräl som 

hölls innanför hemmets lyckta dörrar, skenet utåt hölls intakt. Modern, som ibland oroade sig 

för att flickan var så tyst, men litade på att hon skötte sina studier och heller inte hörde annat 

från skolan. 

 En fredag då Hedvig sprang till sin pianolektion i vanlig ordning var det lilla huset vid ån 

nedsläckt. Hon såg det på långt håll och saktade in stegen då hon närmade sig grinden, men 

vågade sig ändå fram till dörren för att knacka. Försiktigt först, för tänk om hon ändå glömt 

att Klara ställt in dagens lektion och om nu kom och störde dem med något privat. Lite 

hårdare vågade hon sig på att knacka, men då fortfarande inget svar kom gick hon runt huset 

och tittade in genom fönstret till köket, där allt såg ut som vanligt. Brödet invirat i en handduk 

bredvid spisen, tre koppar och tre fat framställda på bordet som alltid väl förberett i god tid 

innan pianolektionen skulle ha sin början.  

 Men varken Klara eller Karl syntes till, vare sig i eller intill huset. Hedvig kände oron 

strömma till, hjärtat som en stånghammare i bröstet. Vad hade hänt? Och varför hade hon inte 

fått veta något? Hon gick över trädgården till den lilla boden där dörren alltid stod på glänt, 

men därinne skymtade hon ingenting annat än redskap och en trädgårdsmöbel som väntade på 

våren. Så hörde hon plötsligt skramlandet av en cykel längs vägen och när hon tittade bakom 

grinden sladdade Anton in på gårdsplanen på sin mörkblå Monark. Lättnaden sköljde över 

henne som ett svalkande regn och utan att tänka sig för sprang hon fram för att omfamna 

honom. 

 – Du måste undra, sa han medan han höll henne i famnen. Mamma och pappa var tvungna 

att åka till stan. Farmor har blivit dålig. Det är nog ingen fara, men mamma bad mig skynda 

hem för att du inte skulle bli orolig. Någon pianolektion kan jag inte erbjuda, men en kopp te 

ska jag allt kunna sätta på. Det vill du väl ha? 
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 Hedvig nickade och klev in i det nu så välbekanta köket för att smyga upp på sin vanliga 

plats i kökssoffan, medan hon beundrande såg Antons ryggtavla när han rörde sig vid bänken. 

 Samtalet lite trevande den här eftermiddagen. Det var första gången de sågs sedan besöket 

i Hudik och ingen av dem nämnde något om deras avsked den gången. Hedvig började nästan 

undra om det verkligen hade hänt, trots att hon bara behövde sticka ut tungspetsen det allra 

minsta mellan sina egna läppar för att tydligt känna smaken av de andra läppar som mjukt 

utforskat hennes. De drack sitt te, njöt av skorpan på det nybakade brödet, och Anton 

berättade om sin farmor, som hade svagt hjärta och då och då åkte in på lasarettet för vård.  

 – Men hon är av gott virke, liksom de flesta av oss, så hon klarar sig nog den här gången 

också, sa han och log brett. 

 Hedvig skrattade och såg på honom. Gott virke var det allt i ynglingen som satt framför 

henne. Hans mörka hår och de stora mörka ögonen. Den lite böjda näsan, och de fylliga 

läpparna. Längs underarmarnas muskler var blodådrorna ytliga och framträdande, det såg hon 

nu när han  hade kavlat upp skjortärmarna under arbetet med tevattnet. Då han fattade 

brödkniven för att skära sig ytterligare en skiva av brödet la hon utan att tänka sig för sin hand 

över hans och tittade upp mot honom under luggen. Han lyfte blicken och log utan att säga 

någonting. Så satt de en stund som kändes som en evighet, innan han la ned kniven på 

skärbrädan och gick runt bordet för att slå sig ned bredvid henne i soffan. På samma sätt som 

vid vägkorsningen lyfte han sina händer mot hennes kinder och lät sina läppar närma sig 

hennes. Så kysstes Hedvig och Anton för andra gången. Och på den vägen var det.  

 

Liv. Franska dagar. 

 Dagarna i den franska staden, ett undantagstillstånd. Hon är en oerfaren solitär, ovan vid 

att bara ha sig själv att tänka på. Stegen blir på många sätt lättare av att ha det så. Det skäms 

hon lite för att tänka. Morgonbestyren utan att någon rycker i morgonrocken, möjligheten att 

läsa en artikel från början till slut. Eller ett kapitel i en bok. På mornarna före frukost ger hon 

sig gärna ut och springer, som ett sätt att vakna och att upptäcka staden. Det är inte samma 

schvung i stegen som vanligt, men det bär. Helst springer hon upp längs de vindlande gatorna 

mot kullarna där hon kommer undan stadstrafiken. Där är husen stora och har anor från en 

annan tid. Där är utsikten hon skymtar mellan husen magnifik. 

 Den här morgonen är det kämpigare än vanligt. När hon når ett mindre skogsparti orkar 

hon inte motivera stegen utan stannar av precis vid början av en liten stentrappa som ringlar 

sig uppåt. Hon tittar på klockan. Halv åtta. Egentligen borde hon styra kosan hemåt för att 

hinna med en dusch och åtminstone en snabb frukost före lektionsstart klockan nio, men hon 
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kan inte motstå frestelsen att se var trappan leder. Sakta börjar hon klättra, vartefter blir 

trappan brantare och brantare och kliven större och större. Efter ett par svängar glesnar 

trädbeståndet och hon befinner sig på en grönskande höjd kantad av rosablomstrande buskar. 

Nu är det omöjligt att vända om. Liv går upp för trappan fram till dess slut och fortsätter på 

den stenlagda grusgång som tar vid framför henne. Vid slutet av stigen ligger ett litet stenhus, 

smått förfallet och med de svarta fönsterluckorna ordentligt tillbommade. Dörren till den lilla 

boden vid sidan av huset står på glänt och Liv kan inte motstå frestelsen att gå fram och öppna 

den en smula, så att morgonsolen strilar in i rummet. Hon ser konturerna av spadar och räfsor 

stå lutade mot väggen, kliver in ett par steg och längre in i huset, dit ljuset inte räcker, 

skymtar hon de hopfällda trädgårdsmöbler som väntar på att få flyttas ut på gården.  

 Plötsligt hör hon steg utanför. Skamset tar hon ännu ett par steg in i boden och håller 

andan. Genom glipan i dörren ser hon en ung man gå med stora kliv över gården. Han är 

reslig, rakryggad och mörk, svänger med armarna när han går och verkar bekant på något sätt. 

Han går ur hennes synfält och när han kommer tillbaka har han vid sin sida en cykel, som 

måste ha stått bakom huset. Liv ser honom kliva upp på trampan, slänga högerbenet över 

ramen och cykla iväg nedför kullen. Först när han är utom synhåll kliver hon fram från sitt 

gömställe, skjuter igen dörren efter sig, slänger en blick på utsikten över bergen och springer 

sedan nedför backen och hem till sin lilla lägenhet för dusch och frukost. 

 

Hedvig. Virkningen. 

 Nu satt hon där och virkade, Hedvig. I en annan soffa, betydligt mjukare och placerad i 

hemmet i våningen ovanför den handelsbod som föräldrarna drev. Mjukare än Klaras och 

Karls kökssoffa, men ändå skavde dynan mot huden. I magen skavde insikten om en 

hemlighet. Mor satt vid sekretären, försjunken i sin kassabok. Det var hon som skötte 

handelsbodens räkenskaper och hon var noggrann med siffrorna. Hedvig betraktade henne, 

såg hur hennes högra hand rörde sig över boken, medan den vänstra lyfte upp och granskade 

ett kvitto under ljusskenet. I sin syssla verkade hon fullkomligt harmonisk. Som om räknandet 

och ordningen skapade lugn i hennes annars nervösa inre.  

 Med åren hade Hedvig börjat förstå hur modern hade blivit sådan, hur oförmågan att visa 

ömhet på riktigt hade bosatt sig i henne. Far var ofta hetlevrad och oförsonlig i sin kritik. 

Modern fick hela tiden parera utbrotten och när hon inte gick emot vek hon undan och in i 

tystnad. Som yngre led Hedvig fruktansvärt av avståndet till modern. Numera kände hon mest 

ett vemodigt medlidande. Men i detta ögonblick kunde hon rakt inte förstå hur modern kunde 

sitta så lugn över den välfyllda boken medan Hedvigs inre var i uppror. Nog måste det väl 
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synas utanpå hennes bröst hur hjärtat bultade där inne? Visst gick väl att läsa i hennes 

anletsdrag hur vetskapen om det nya totalt ockuperade hennes tankar? Händerna tätt mot 

varandra. Ner och upp, ner och upp med virknålen. En upprepad rörelse. Hon blundade och 

mindes stunden i kökssoffan och hur hon njutit av det repetitiva i akten den gången, det som 

tryggt pågick och stegrades medan händerna nyfiket undersökte den andres mjukheter och 

böljningar.  

 Händernas repetitiva arbete stillade tanken också nu. Blodet lugnades. Det blod som inte 

kommit ur hennes kropp den här månaden. Det oåterkalleliga i hennes kropp, någonting nytt 

som kändes omöjligt att berätta om. Ett tredje hjärta som, oändligt försiktigt men ändå 

obönhörligt, hade börjat ticka i rummet. Hur kunde modern sitta där med sin räknesticka utan 

att märka det?  

 

Liv. I klassrummet. 

 – Les Suédois ont une vision romantique de la France. Par exemple, nous voyons Paris 

comme la ville de l'amour. 

 Liv sväljer och ser på sina kamrater. Kvällen före har hon förberett sitt miniföredrag om 

Frankrike som hon avslutar med en iakttagelse kring svenskarnas bild av landet. Vårsolen 

sipprar in genom fönstret till det lilla lektionsrummet, där de som vanligt sitter församlade 

med den rara lärarinnan Christine vid ena kortändan. På hennes lektioner talade de bara 

franska och det hjälpte Liv på flera sätt. Inte bara med att våga utmana sig själv i språket, utan 

också genom att få tänka på något annat än oron i magen. 

 – Et Stockholm, votre ville natale, comment voyez-vous la ville, frågar Christine vänligt. 

 Liv tvekar en stund och ser ned i sitt block men lyfter sedan blicken. 

 – Probablement comme une ville de la solitude, säger hon och dröjer på orden. 

 – D'accord, säger Christine medan kamraterna i rummet nickar.  

 Den här morgonen hade hon som vanligt vaknat smått illamående, och som vanligt känt en 

nästan oemotståndlig lust att ringa Samuel. Precis som vanligt hade hon suttit en stund med 

mobilen i handen, till och med provat orden för sig själv, ”Hej, hur mår du, jag har något att 

berätta…”, ”Hej, vet du vad jag tror…”, ”Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här …” men 

konstaterat att alla, precis alla fraser, kändes på tok för banala och dessutom omöjliga att hitta 

en vettig fortsättning på. Till slut hade hon bara tryckt iväg ett enkelt sms: ”God morgon, 

Frankrike har vaknat, har du?”. Svaret dröjde och när det pep till i mobilen satt hon nere i 

frukostmatsalen ihop med några av kurskamraterna. Bara flyktigt tittade hon på telefonen för 
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att läsa ”Sverige är sömnigt, men på gång.”. Ett svar som inte betydde någonting och som 

knappast lugnade henne.  

 Avståndet till Samuel växte för varje dag som gick. Hon kunde inte längre föreställa sig 

hans armar kring sin kropp, inte längre åkalla hans röst. Det skrämde henne. Det skrämde 

henne något oerhört att vara så ensam. Det var lättare med David. När hon blundade såg hon 

genast hans runda barnansikte framför sig, de blonda lockarna, de lite sneda ögonen, som var 

ett arv på moderns sida, de knubbiga händerna som fortfarande gärna sökte sig mot hennes 

bröst. 

 Men David är med sin pappa, och det var länge sedan hon kände några barnhänder mot 

huden. Därför är det skönt att sitta i klassrummet och vara en del av en helhet. En grupp 

människor som är högst ytliga bekanta och visserligen inte vet någonting om det som oroar 

henne, men ändå kan ge henne styrsel och mening. Det var lätt att spegla sig i de nya 

kamraterna. Den bild de återkastade sa henne att hon var en kvinna som både väckte intresse 

och viss beundran. Dessutom kunde hon locka till skratt. Utåt hade hon egentligen inte svårt 

att vara balanserad, lättsam, nyfiken och hjärtlig. På insidan malde oron och hon var 

förundrad över att den inte verkade synas på utsidan.  

 – Bien fiet Liv, D'accord, qui est tout pour aujourd'hui. Ce soir, nous rencontrons au 

restaurant à la place à huit heure, säger Christine och Liv väcks ur sina tankar, samlar ihop 

sina papper och lämnar klassrummet tillsammans med de andra. 

 

Liv. Restaurangkvällen. 

 Den kvällen står Liv länge framför spegeln i lägenhetens lilla sovrum och provar plagg 

efter plagg ur garderoben. De flesta kläder är svarta. De flesta kläder är snäva. I dag känns allt 

hon sätter på sig alldeles för trångt. Hon lägger handen över naveln, känner på magen, som 

brukar vara spänd, tajt och platt. Nu känns den svullen och rund. Hon gör en grimas mot sig 

själv i spegeln och väljer till slut en svart tunika med tunna tights. Ännu är de franska 

kvällarna en aning kyliga och hon hade föredragit långbyxor, men hon orkar inte bli påmind 

om magens pösighet via linningens tyg mot magen. Vid ytterdörren lyfter hon ned 

skinnjackan och till sist sveper hon sjalen om halsen innan hon en aning försenad kommer 

ned i receptionen.  

 Det gemensamma följet mot restaurangen har redan lämnat lägenhetshotellet och hon 

skyndar efter genom gränderna. Restaurangen ligger vid det torg de passerar varje morgon på 

väg till skolan, men det finns flera vägar att dit och hon är inte säker på vilken de har valt. Det 

bekommer henne inte så mycket. Just nu har hon inget emot att vara ensam med sina tankar 
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en stund innan hon landar i det uppspelta glammet bland de nya kamraterna. Skymningen har 

lagt sig och medan hon går med hastiga steg, förbi tobaksaffären, den lilla fruktaffären, 

delikatessaffären och raden med butiker för husgeråd skymtar hon en gestalt i skyltfönstren.  

 – Vilken tjusig fransyska, hinner hon tänka innan hon förstår att det är den egna 

spegelbilden hennes blick har fångat. Borta är den trumpna och oroliga minen från 

sovrumsspegeln, nu ser hon i stället någon som självklart och målmedvetet rör sig framåt. Det 

vilar ingen tveksamhet över människan i fönstret. Insikten överrumplar henne.  

 Längst in på restaurangen hittar hon sitt kursargäng, redan i färd med att beställa. Vin och 

bröd står på bordet. Tove vinkar, mimar något ohörbart genom tallriksslamret och den franska 

popen. ”Kom och sätt dig här!” 

 – Jag beställde vin till dig, säger hon och pekar mot ett rödvinsglas på bordet framför dem 

då Liv har sicksackat sig fram mellan borden. 

 – Hej. Tack. Vad kul. Så mysigt det är här, säger Liv och känner sig varm inombords. Och 

vin, låt gå för vin. Just nu vill hon dricka massor av vin, ringa Samuel och låta allt bli som 

vanligt igen. Bort, bort, bort med dig, tänker hon. Vad har du för rätt att störa, varför ställer du 

till allting?  

 Så lyfter hon glaset och skålar med vännerna.  

 

Liv. Berusningen. 

 Oxfilén framför henne på tallriken är mör och saftig. Kniven möter knappast något 

motstånd då Liv, inte särskilt precisionsartat, skär i den. Saliven rinner till i gommen. Sakta 

lyfter hon gaffeln, särar en liten smula på de fuktade läpparna och sluter ögonen lätt då hon 

låter köttbiten möta tungspetsen. Hon tuggar sakta och känner köttsafterna sprida sig till varje 

vrå av munhålan, varpå det varma välbehaget i kroppen blir allt påtagligare. Hon öppnar 

ögonen, ser sig om på vännerna, de glada skratten, de pigga ögonen runtom henne, den 

lättsamma gemenskap som festen kring ett bord kan erbjuda. Långsamt tuggar hon, nu lätt 

tillbakalutad mot stolen och sjalen hon mjukt har draperat över ryggstödet, och njuter i det 

ögonblicket lika mycket av köttet som av ögonblicket. Fingrarna mot vinglasets fot då hon 

lyfter det, den mustiga röda drycken mot läppar, tunga och svalg då hon låter den rinna ned i 

strupen. Hennes kropp som en känslig sensor för allt det goda i livet, varje hudcell vidöppen 

för intryck och kontakt. En intensiv och vaken närvaro. Som fjäderlätt beröring mot naken 

hud. Som friskt sköljvatten mot ansiktet och vårljus i vinterdämpad dvala.  

 I det här tillståndet vill hon stanna. Hon ser mobiltelefonen sticka upp ur handväskan 

bredvid henne på golvet, lutar sig tillbaka mot stolens ryggstol i trygg förvissning om att hon 
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inte behöver något annat just nu. De elektroniska rytmerna och Maud Lubecks mjuka och 

släpiga röst i högtalarna, de rullande r:en. Je t'aimais trop. Hon tar ännu en klunk av vinet. 

Möter Toves blick över bordet, svarar på en fråga då Magnus puffar på henne lätt från sidan, 

skrattar mot Petter då han gör sig lustig över sig själv som blandat ihop prepositionerna vid 

beställningen strax tidigare. Tar en klunk av vinet. Och en till. Låter drycken gång på gång 

värma strupen, magen, hela hennes oroliga kropp. Nu lever hon. Nu lever Liv. Liv lever.  

 

Liv. Dagen efter. 

 Solkatten är Livs enda sängkamrat. Och en otrogen sådan. En vän som bara vissa mornar 

mjukt smeker hennes kind, som bara ibland behagar väcka henne kärleksfullt och försiktigt. 

Den här morgonen är ingen sådan. Rummet är fullt av mörka skuggor då hon motvilligt slår 

upp ögonen. Gardinen halvt fördragen fönstret. Rutan suddig av regn. En liten stund ligger 

hon alldeles stilla. Tom. Nollställd. Så lyfter hon armen och axeln som stramar uppe vid 

nacken. Därefter kommer smaken i munnen, en sur strävhet som hon försöker svälja bort utan 

att lyckas. Hon är fruktansvärt kissnödig, slänger benen över sängkanten och skyndar så 

snabbt hon kan på ostadiga ben till badrummet. Med toalettringen mot skinkorna och 

armbågarna lutade mot knäna kommer bilderna från gårdagen. En glättig, handkameraskakig 

film som spelas upp framför hennes ögon, och blir allt skakigare, allt suddigare mot slutet. 

Oxfilén, vinet, den franska musiken och rytmerna som höjdes allt eftersom kvällen fortlöpte. 

Hon minns att någon av dem, var det Petter, betalade hela notan, för att de snabbare skulle 

kunna gå vidare. 

 – Har du swish, vi swishar dig. Äsch jag betalar nästa nota. 

 Och så hade hon gått arm i arm med Tove längs de franska gatorna och pratat skojfranska.  

 – C'est une belle nuit, n'est-ce pas? 

 – Oui, une soirée vraiment magnifique ! 

 De hade levt livet, mått bra, gått till två, eller var det tre barer i Le Vieil Aix, de gamla 

kvarteren. Till sist hade de hamnat på en karaokebar, och där slutade filmen. Hon kan för sitt 

liv inte återkalla hur hon tagit sig hem till hotellet, in i rummet, ned i sängen. Hon trycker ut 

en ordentlig klick Colgate på tandborsten, möter sin egen blick i spegeln medan hon borstar 

frenetiskt. Ser konturerna av sin kropp genom det tunna svarta nattlinnet. Det lyckades hon 

tydligen få på sig trots allt. Hon fastnar med blicken mot magen där allt just nu är stilla, 

alldeles stilla. Handens rörelser blir långsammare för att också de stillna helt. Några sekunder 

står hon så, alldeles orörlig. Tom på tankar, tom på känslor. Så viskar hon tyst för sig själv.  

 –  Det var det. Är du borta nu? 
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 Hon tar ett djupt andetag genom näsan, håller andan som för att lyssna till ett svar. Allt 

fortsätter att vara alldeles tyst i lägenheten. Det enda hon hör är regnet som slår mot 

fönsterbrädan utanför sovrummet.   

 – Är du verkligen borta nu, viskar hon igen och en kall vind sveper genom rummet där hon 

står. 

 

Det går trögt att få på sig kläderna den här morgonen. Helst vill hon krypa tillbaka mellan 

lakanen, men i dag står en guidad bussutflykt i omgivningarna på schemat och hon måste vara 

vid Place Victor Hugo klockan halvnio. Hon skänker en tacksamhetens tanke till att hon 

faktiskt inte har en aning om när hon kom hem i går. Inte heller hur i och för sig, tänker hon 

och himlar lite med ögonbrynen åt sig själv.  

 Hon väljer jeans och tjock pullover, skippar sminket efter en titt mot tv:n, där klockan 

ovanför den franska nyhetsuppläsaren redan visar kvart över åtta. Från kroken vid dörren 

plockar hon ned skinnjackan och kränger den på sig, slänger en blick in mot rummet för att 

titta efter sjalen, mormors sjal, som hon hängde över stolen på restaurangen i går, men hon ser 

den inte. På tå med kängorna på trippar hon in i sovrummet och lyfter på kuddarna i den 

obäddade sängen, på täcket och överkastet, som har halkat ned på golvet, men där ligger inget 

annat än det svarta nattlinnet och nylonstrumporna från gårdagen. Sjalen är inte heller i 

garderoben eller någonstans i badrummet eller köket.  

 – Fan, fan, fan, säger Liv och inser att hon måste ha glömt den på någon av barerna under 

natten. Men vilken? 

 

I bussen råder en dåsig men förväntansfull stämning. Alla säten vid de regnvåta fönstren är 

redan upptagna då Liv kliver ombord ett par minuter i nio. Kamraterna har sjunkit ned i 

sätena, en jacka svept över knäna hos någon, en halsduk hopvirad som en kudde mot örat hos 

en annan. Det är ett trött gäng som ska ut på utflykt. Tove blinkar sömnigt mot Liv då hon 

hasar ned i sätet bredvid hennes.  

 – Bonjour, mon amie, säger hon, ger henne en fransk kyss på kinden och ler finurligt. 

 – Vad hände egentligen, småler Liv. Jag brukar inte… 

 – Du var formidabel Liv, du behöver inte ursäkta dig. Att höra dig sjunga karaoke är en 

upplevelse jag aldrig glömmer. Men hur mår du? 

 – Det är okej, det är nog okej, säger Liv och tittar ut mot regndropparna som rullar nedför 

rutan medan bussen rullar ut ur staden. 
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 Två timmar senare befinner de sig mitt i den provencalska landsbygd som mött konstnärers 

blickar genom sekler, levt i evig växelverkan med författares skapande och utropats av 

resande skönhetsivrare till en av världens vackraste platser. Vid Albert Camus grav dröjer Liv 

sig kvar då guiden berättar om bergen bortom Loumarin. Rest på graven är en oansenlig och 

mossbelupen sten, som knappast avslöjar att den är uppförd till minne av en 

nobelprisvinnande filosof. L´Etranger var en av de böcker Liv tidigt hade läst på franska och 

hon tänkte att det nog var rätt passande trots allt, att mannen bakom berättelsen om en man i 

utanförskap, själv fått ett så oansenligt eftermäle? 

 Liv knäpper ett par bilder av stenen, där den vilar under en olivbuske omgiven av rosmarin 

och vårlökar. 

 – Liv, kom, bussen åker, ropar Tove bortifrån parkeringen. 

 – Kommer… 

 Och de far upp genom bergsmassiven. Solen har letat sig fram bakom molnen och det är en 

bedårande dag i Provence, en sipprande vårdag, då det är påtagligt hur livet är på väg att 

explodera i knoppar och löv. I Bonnieux slår de sig ned och dricker kaffe lutade mot en 

husvägg. I Roussillon vandrar de länge bland pastellfärgade hus för att slutligen hamna på 

kyrkogården. Gravar med tunga kringbyggda stensarkofager och ornamenterade kors, 

familjegravar med utsikt över bergen. Liv och Tove vandrar sida vid sida.  

 – Hur vill du helst vila, i en sån där eller som Camus, frågar Liv plötsligt allvarligt. 

 Tove tittar häpet på väninnan. Hon är några år yngre och tanken på döden verkar hon ännu 

ha hållit undan. Hon stannar framför en blomsterprydd grav och istället för att svara läser hon 

på skylten som nitats fast i stenen.  

 – Famille Emile Blanc... stackars hustru. Célestine Blanc. Få se... 1868 till 1944. Hon blev 

76 år, och hon dog långt före sin man, men under hela sitt liv fick hon aldrig vara något annat 

än fru Emile Blanc. 

 – Ja, han blev också mycket äldre…. 

 – Undrar varför barnens namn är utsuddade… 

 De går fram till stenen, med varsin tunn fingervante putsar de lite på skylten under Emile 

och Célestines namn. Knappt skönjbart syns där två namn till.  

 – Vad står det? Raoul och Anais. Anais, är det ett flicknamn, säger Tove. 

 – Vet inte. Kanske en fransk variant av Anna. De blev inte gamla någon av dem… 

 – Det är förstås därför deras namn är mycket mer nötta än föräldrarnas. 

 Raoul och Anais, båda döda före året fyllda. Vilken olycka för Emile och Célestine, vars 

pompösa familjegrav knappast kunde ha varit till någon tröst för det som hänt. 
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 – Tänk att få ett barn som dör före en själv, säger Tove och ryser… 

 Liv skälver till och lägger impulsivt en hand på magen under pullovern, trycker till lite 

extra över naveln. 

 – Ja, usch, säger hon sakta och eftertänksamt. Det får aldrig hända. 

 Hon darrar lite på rösten. 

 

När bussen har rullat in på Place Victor Hugo igen är Liv och Tove först av.  

 – Vi ses i morgon, ropar de till kamraterna. I bussen hem har Liv noga förhört sig kring 

alla turerna under gårdagskvällen, exakt vilka barer de hade besökt och var de hade suttit. 

Luckor som inte Tove kunnat redogöra för, har de frågat Magnus och Petter om. Nu har hon 

ett någorlunda komplett pussel över den gångna nattens geografiska positioner och Tove lovar 

henne att följa med runt i jakt på sjalen. 

 – Ett glas på varje ställe då, säger hon och blinkar. 

 – Jodu, säger Liv bejakande, men korrigerar snabbt. 

 – Nej du, i kväll måste jag vila. 

 De börjar bakifrån, de har kommit fram till att det verkar fiffigast. Karaokebaren ligger på 

en bakgata inte långt ifrån skolan och ser inte mycket ut för världen före skymning då 

lamporna i fönstret ännu inte är tända. Inne i restaurangdelen står stolarna fortfarande 

uppställda på borden efter städningen, men till vännernas förvåning öppnas dörren då Liv 

lägger axeln mot den och trycker till. 

 – Hallo, bonjour, ropar hon inåt den mörka lokalen. Bonjour, quelqu'un là-bas? 

 – Där satt vi, säger Tove och pekar på ett bord i hörnet vid bardisken.  

 – Och där, stod du och sjöng, det var fantastiskt, fortsätter hon vänd mot den lilla scenen 

vid barens kortända.  

 Liv tittar mot scenen, nog kan hon erinra sig hur hon, eggad av den allmänt uppsluppna 

stämningen, fått lust att sjunga, bläddrat bland låtlistorna i de inplastade pärmar som nu ligger 

på bardisken, och slutligen valt. 

 – I will survive, eller hur, säger hon och tittar frågande på Tove medan 70-talshiten börjar 

veva i bakhuvudet. 

 – Mas oui, nickar Tove. Men där kommer ju barkillen. 

 En spenslig fransos med det långa håret i hästsvans och en vit T-shirt hängande utanpå de 

slitna jeansen dyker upp från en dörr i den bakre delen av rummet. Han nickar till då han ser 

de båda svenskorna och spricker sedan upp i ett brett leende. 

 – Bienvenue! Välkomna tillbaka, säger han. Sugna på att sjunga mer? 
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 – Tack, kanske senare, men vi tror att vi kan ha glömt min sjal. Har du sett den? 

 – Färg, form, storlek, rabblar fransosen. Nej, vi har inte hittat någon? Är ni säkra på att den 

var med hit? 

 – Nej, nej, ingenting är säkert, säger Liv och slår ned blicken. Men tack för hjälpen!  

 De går vidare längs gränderna. Kvällen börjar skymma, middagsfolket flockas utanför 

restaurangerna, studerar menyer, lutar sig fram mot glansiga fönsterrutor för att kika in och se 

om restaurangstämningen känns rätt för kvällen, somliga har redan bänkat sig vid borden och 

stimmar förväntansfullt när kvällen är ung.  

 I dag är det andras tur att glättigt och lättsamt trava arm i arm längs gränderna likt Tove 

och Liv under gårdagskvällen. I kväll är spåren efter deras barpromenad huvudsakligen 

igensopade, men ett slags samtidsarkeologisk vandring kan de ändå göra i sina egna fotsteg. I 

en papperskorg ligger en tillskrynklad nötpåse som Tove slängt, en tom flaska vatten står 

kvarglömd på en parkbänk. De sicksackar från den ena krogen till den andra, låter blickar 

svepa över stolsryggar, böjer ryggar för att undersöka golv, letar i garderober och ställer gång 

på gång samma fråga till undrande fransoser.  

 – Avez-vous vu une écharpe rayée? En laine… 

 Trots nekande svar är det hela en ganska trevlig promenad, när de både vännerna gör den 

tillsammans. Och trots att det tar emot börjar Liv vänja sig vid tanken att hon har sett sjalen 

för sista gången. 

 – Det är ändå världsligt, säger hon och rycker på axlarna, men hon vet och Tove anar att 

den sjalen har annat än jordiska kvaliteter.  

 – Här är restaurangen där vi åt, säger Tove och pekar över torget som de nu har kommit 

till. Du ska se att vi hittar den där. 

 På den lilla kvarterskrogen blir de väl mottagna. Den fryntlige hovmästaren minns det 

stora svenska sällskapet, som hade suttit länge och ätit och på sin allra bästa franska berömt 

maten och de goda vinerna. Han ser uppriktigt bekymrad ut när han får höra talas om sjalen, 

och stannar länge och väl in i köket för att förhöra sig med var och en ur personalstyrkan om 

de har några ledtrådar till försvinnandet, men kommer ut och slår i besvikelse ut med 

händerna. 

 – Jag är verkligen ledsen, men kan jag bjuda er på ett glas vin som plåster på såren. 

 Liv och Tove tackar ja och slår sig ned vid bardisken med varsitt glas rött. Liv är tom i 

huvudet efter alltför lite sömn och alltför mycket alkohol, en intensiv dag och därefter 

krogpromenaden som burits upp av en förhoppning, men nu kapsejsat i besvikelse. Men där 

hon sitter låter hon sig sköljas med av lördagskvällens stämning, Toves varma kamratskap 
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och den vänlige restaurangägarens älskvärdhet. Hon sippar på vinet och sluter ögonen, och 

genast gör sig scenen från kyrkogården tidigare på eftermiddagen påmind. Omedelbart känner 

hon den sprittande oron i magen, som en drömmande knackning från verkligheten.  

 Hon ursäktar sig och går mot toaletterna. På väg dit passerar hon de stora fönstren mot 

gatan. Utanför ser hon en gestalt skynda förbi med ett knyte under armen. Reflexmässigt 

följer hon gestalten med blicken, tar några kliv fram mot fönstret där några stående kroggäster 

förvånat ser hur hon sträcker på halsen mellan dem för att se bättre. Visst verkar han bekant? 

Vem är den gänglige mörke mannen? Var har hon sett honom? Plötsligt går det upp för 

henne. Den ryggtavlan har hon studerat förut. Den tillhör mannen hon såg genom den öppna 

dörren när hon gömde sig i redskapsboden på sin springrunda häromdagen. Det mörka håret, 

den raka ryggen, den svängiga gångstilen. Hon är säker nu. Hon är också säker på att det 

betyder något att hon får syn på honom igen och utan att hinna säga något till Tove skyndar 

hon ut på gatan för att se vart han tar vägen.  

 Mannen har snabbat på stegen och är nästan på väg att försvinna i folkvimlet, men Liv, 

som inte släpper honom med blicken, skyndar efter. Han går upp mot barkvarteren, samma 

väg som Tove och hon nyss promenerade. Mannen har ett par hundra meters försprång och 

hans steg är långa, men Liv har plötsligt schvung i gången och inga problem att hänga med. 

Men så är olyckan framme. Hon fäster blicken så långt fram att hon inte ser kvinnan med 

barnvagn som just kommer ut från en portuppgång och snirklar sig ut bland människorna på 

gatan. Liv stöter in i vagnen, mamman tappar taget om handtaget och vagnen är på väg att 

tippa.  

 – Ursäkta, förlåt, hur gick det säger Liv och möter kvinnans blick samtidigt som hon 

hugger tag i vagnens sida för att få den på rätt köl igen. 

 – Gud, du skrämde mig, men det verkar ha gått bra, säger kvinnan och sträcker handen in 

mot det sovande barnet i vagnen. 

 – Tack och lov och verkligen förlåt igen, säger Liv och vänder sig om för att se var 

mannen har tagit vägen, men hon kan inte längre upptäcka honom i folkmassan.  

 – Merde! 

 Den franska svordomen kommer från djupet av hennes inre. Vad ska hon nu göra? En 

stund står hon alldeles stilla på gatan, knappt medveten om de lördagsmuntra gestalter som 

strosar förbi henne. Så börjar hon sakta och planlöst gå framåt, tänker att hon måste messa 

Tove och förklara var hon tog vägen, men förmår sig inte att ta fram mobilen ur väskan.  
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 Plötsligt upptäcker hon att hon står utanför den lilla karaokebaren igen. Hon tänker att hon 

ska vända hem, då hon ser någon vinka inifrån baren. Killen med hästsvans har fått syn på 

henne och verkar väldigt angelägen.  

 – Kom, kom, mimar han inifrån baren. 

 Liv ler, skakar lite tveksamt på huvudet – no, no – och gör sig redo att vända hemåt. Men 

fransosen är ihärdig kommer mot dörren och öppnar den.  

 – Jag har något åt dig. Kom in och vänta här, säger han och skyndar in bakom bardisken 

för att strax därpå komma tillbaka med något mjukt i famnen. Hon lyser upp. 

 – Du hade den ändå? 

 – Nej, du missade honom precis, killen som var här och lämnade in den. En mörk, lång 

fransman. Han hade sett dig tappa den på väg härifrån igår och skyndat efter dig, men tappat 

bort ert gäng i folkvimlet. Han tog med den hem och kom och lämnade den nu. Ja, han skrev 

sitt nummer här också förresten, säger fransosen och sträcker över ett hopvikt visitkort med 

karaokebarens namn tryckt på framsidan till Liv. 

 – Tack, säger Liv. Tack för vänligheten.  

 Omtumlad sveper hon sjalen om sig, stoppar visitkortet i handväskan, tar upp mobilen och 

messar Tove för att meddela den glada nyheten innan hon sakta promenerar hem till hotellet.   

 

(Kapitel som ska infogas här. Liv får kontakt med fostret igen) 

 

Hedvig. Tiden. 

 Efter en vecka var virkningen trettio centimeter. Den var brett tilltagen och Hedvig ägnade 

varje ledig stund till sitt handarbete. I skolan hade hon svårt att koncentrera sig på algebra och 

kungalängder, men med luftmaskorna och smygmaskorna var det enklare. Att se den tvinnade 

ulltråden ringla runt och med händernas hjälp mirakulöst knytas samman till något organiskt 

som växte i omfång, var som en hälsning till det liv som hon visste växte inom henne. Du lilla 

kryp, kunde hon tänka. Du vackra ulltroll, och försjunken så kunde hon känna sig lycklig och 

glömma omständigheterna för en stund.  

 När två veckor passerat var virkningen en halv meter lång och Hedvig hade tagit den med i 

handväskan till fredagens pianolektion för att lugna sinnet under testunden. Det var första 

lektionen efter att blodet inte kommit, förra veckan hade det inte blivit något pianospel på 

grund av utflyktsdag med skolan. För första gången skulle hon sitta i kökssoffan med 

vetskapen om att det i just den soffan hade skapats ett liv. Hon hade gått och föreställt sig hur 

det skulle kännas, och då hon klev in i köket efter pianolektionen i kammaren var det inte utan 
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att hela hennes kropp skälvde. Allt, precis allt, i rummet var sig likt. Den nötta dynan i den 

slitna soffan som stod framför slagbordet. Bordet lite skevt, Karl hade pallrat upp det med en 

liten flisbit under ena benet för att det skulle stå rakt. Ändå såg hon rummet som för första 

gången. Det var ett ödesmättat rum, ett rum som härbärgerade hela hennes framtida liv.  

 – Slå dig ned, sa Klara och strök henne över axeln. Anton kommer hem i dag, så jag har 

dukat för fyra. 

 Det var naturligtvis en onödig upplysning. Hedvig hade redan noterat att det stod fyra 

sirliga tekoppar på slagbordet och fyra assietter till brödet. Men hon hade inte hört från Anton 

sedan den där kvällen på soffan. Dagen därpå hade också han rest till farmor på lasarettet och 

det sista han viskade i hennes öra då hon gick var: 

 – Kan jag ringa dig, kan jag skriva? 

 Men Hedvig hade skakat på huvudet. Hon kunde inte ta emot några mystiska brev, än 

mindre några telefonsamtal från unga män i hemmet, alltför starkt fruktade hon faderns vrede.  

 Hon hade nätt och jämt satt sig vid bordet då hon hörde hur Anton kom in i farstun och 

strax därpå klev in i köket. Han omfamnade sin mor och gick sedan fram till soffan, där han 

blev stående, handfallen, med blicken fästad vid Hedvigs ansikte. 

 – Men Anton, ska du inte hälsa på Hedvig, sa Klara som märkte hans rådvillhet. 

 – Jo, god dag Hedvig, sa Anton och skakade lätt på huvudet och axlarna som för att väcka 

sig själv till liv igen.  

 Så slog han sig ned vid bordet, dit Karl också var i antågande. Och för en stund var nästan 

allt lika trivsamt som vilken fredagseftermiddag som helst hos Klara och Karl.  

 Den kvällen blev det inte tid för något samtal på tu man hand för Hedvig och Anton. 

Hedvig fick höra om farmodern som nu hade repat sig, Anton visade ett förvånande intresse 

för hennes virkning och gjorde genast upp planer på hur hon skulle kunna göra affärer på sitt 

hantverk. 

 – Den där är minst lika tjusig som de jag har sett tanterna sälja på torget i Hudik, sa han 

och synade arbetet. Där tar de tre kronor för en sjal, som är mycket mindre än din. Du kan ta 

minst sju kronor för en i den där storleken. 

 Hedvig skrattade.  

 – Så du tycker att jag ska virka sjalar i stället för att söka till läroverket, frågade hon. 

 – Nej, det tycker jag ju inte, sa han och blev plötsligt allvarlig. Men virka sjalar tycker jag 

att du ska fortsätta med. Du tycks må bra av det. 

 Ja, men du skulle bara veta, tänkte Hedvig. ”Jag har något jag behöver säga dig”, viskade 

hon i sitt inre och hoppades att han via tankekraft skulle förstå vad det var hon försökte säga 
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till honom. Men då hade han redan börjat duka av bordet för att ta hand om disken. Hedvig 

packade ned sin virkning i handväskan, sa god natt och gick ut i farstun för att göra sig i 

ordning för att gå hem till mor och far. 

 

Liv. Sista dagarna. 

 Fjorton dagar går fort och fjorton dagar kan kännas som en evighet. Under fjorton dagar lär 

sig Liv förstå hur livet också skulle kunna te sig. Ett singelliv utan hänsyn att visa, en tillvaro 

utan nära relationer. Varannan morgon talar hon med David i telefon före dagis. Han berättar 

om vad han har ätit till frukost, hon intresserar sig för hans upplevelser i det absoluta nuet. 

 – Har du klätt på dig?  

 – Ska mormor hämta dig idag? 

 Så försöker hon skildra någon av sina upplevelser ur hans perspektiv. 

 – I går mötte jag en frukthandlare som jonglerade med äpplen. 

 – Här har våren kommit. I morse hörde jag näktergalen, vet du hur den låter? 

Pojken avslutade alltid med att fråga: 

 – När kommer du hem mamma?  

 Och de räknade ned tillsammans. Åtta dagar, som blev sju, sex, fyra, tre. 

 Till slut kunde hon rapportera att det bara var en dag tills de skulle ses igen. 

 – I morgon sätter jag mig i flygplanet och flyger hem till dig, älskade skrutt. Du kanske 

sover när jag kommer, men när du vaknar är jag där. 

 Hon och Johannes hade kommit överens om att han skulle lägga David hemma hos henne, 

så att hon och pojken skulle kunna vakna upp och tillbringa dagen efter hemkomsten 

tillsammans. 

 – Jag längtar efter dig mamma. 

 – Och jag efter dig. 

 Ja, för längtar det gör hon. Men bortom längtan anar hon en annan, mer komplicerad, 

känsla än den som innebär ett par hängivna pojkarmar runt sin hals. I ena stunden en ljus men 

knappast realistisk förväntan, i andra stunden en ångestfylld bävan inför att kliva ur den 

undantagstillvaro som skolan, den franska staden och de tillfälliga vännerna har utgjort. En 

tillvaro där orosklumpen i magen undan för undan blivit till en värmekälla, som utstrålar hopp 

om liv.  

 Samuel och hon har messat lite sporadiskt de senaste dagarna, men i takt med att hans 

meddelanden har blivit allt mer kortfattade och fjära, har även hon dragit sig alltmer undan. 

Hon vill inte vara den som alltid tar kontakt, så för att skydda sig själv har hon stängt av 
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honom. Det är en känsla hon är bekant med sedan tidigare, nu är den ytterligare komplicerad 

av den hemlighet hon bär på. 

 – Vi får ta itu med det när vi kommer hem, eller vad säger du, viskar hon för sig själv, 

blundar och håller sina båda händer över naveln innan hon kliver ur sängen.  

 Det är den allra sista morgonen i Frankrike och hon gör sig redo för att gå till dagens 

lektion. 

 

(Kapitel som ska infogas här. Liv – hemresan med flygincidenten – nära-döden-upplevelsen.) 

 

Hedvig. Mötet. 

 Ytterligare två veckor passerade innan Anton kom hem till föräldrarna i Bergsjö igen. Det 

var två veckor av stigande oro, två veckor under vilka Hedvig begravde sig i studier och i sin 

virkning. Så fort hon fick en ledig stund fortsatte hon med handarbetet. Restgarner i allehanda 

nyanser hittade hon på handelsbodens vind och när virkningen blivit uppemot en meter 

uppvisade den en mångskiftande färgrikedom, som på flera sätt speglade Hedvigs inre. Rött 

för det eldiga hjärtat, som slog så plågsamt påtagligt i bröstet under den här tiden, blått för 

den gnagande nedstämdheten som tagit strupgrepp om henne, grönt för det sprittande och 

unga hoppet som hon inte kunde låta bli att emellanåt undersöka, och svart för den bottenlösa 

sorgen inför det faktum att det hon hoppades på inte kunde bli beständigt. Hon förundrades 

över att så många känslor kunde rymmas i bröstet och fick viss tröst när hon lät händerna 

stryka över sjalens garn. Oavsett vad som hände så hade hon i den skapat något bestående. 

Sjalens trådar bar på den dolda berättelse som inte gick att yppa, inte för mor och far, och inte 

heller för Karl och Klara.  

 Men Klara såg förstås Hedvigs grubblerier och det var som om hon kunde läsa hennes 

tankar. Klara förstod också att inte okänsligt fråga utan tålmodigt vänta på att flickan själv 

skulle vara mogen. Så vid fredagens pianolektion la hon plötsligt ned pennan, den hon nyss 

använt för att anteckna fingersättningen i Mozartstycket, och vände sig till Hedvig med stort 

allvar.  

 – Vet du Hedvig, vi slutar lite tidigare i dag och så tycker jag att du ska låna en cykel ur 

boden för att åka och möta Anton vid stationen då han kommer med femtåget? 

 Klara, käraste Klara. Hedvig slog snabbt igen nothäftet och kunde inte annat än stamma 

fram. 

 – Ja, tack… 
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 Och i ilfart cyklade hon längs ån med vinden i håret och virkningen i cykelkorgen på 

Klaras dam-Crescent från boden. Handskarna glömde hon i hastigheten kvar i farstun, men 

kylan som bet i fingertopparna bekom henne inte. Nu skulle hon få tid att tala med Anton i 

enrum. Äntligen skulle hon slippa behöva bära sin hemlighet ensam.  

 

När tågvisslan varslade om ankomst stod Hedvig sedan länge beredd på perrongen med 

hjärtat lika påtagligt dunkande som tågets hjul mot rälsens skarvar. Mitt framför 

stationsdörrarna stod hon och såg hur tågklareraren i sin uniformsmössa kom ut på perrongen 

och signalerade stopp med den röda flaggan. Hon hade valt platsen med omsorg, en plats där 

hon hade uppsikt över hela tågsetet. Resenärerna i de främre vagnarna hade ingen annan 

utgång än den via stationshuset, medan de som satt i tågets bakre del kunde välja att snedda 

förbi byggnaden och ned mot Stationsgatan.  

 Vinddraget från det förbiilande tåget överraskade henne. Som om tåget kom med en frisk 

fläkt och påminnelse om världen utanför. Hedvig hann räkna till fyra passerande vagnar innan 

ekipaget äntligen hade saktat in så pass att det gick att skymta passagerarna innanför fönstren. 

Hedvig sträckte på halsen och genomsökte fönster efter fönster med ögonen. Herrar i hatt som 

sträckte sig upp mot hatthyllorna för att lyfta ned bagage, en trio unga flickor i 

gymnasieåldern som ivrigt gestikulerade i ett till synes uppsluppet samtal, en leende kvinna 

som stod neråtböjd med sina båda armar i arbete – kanske knäppte hon kappan på sin lilla 

telning inför avstigning.  

 Hedvig sökte vidare med blicken. Efter en brun kalufs som hon dragit sina fingrar genom, 

efter ett par höga kindben som hon grundligt undersökt med ena pekfingertoppen, efter ett par 

mörka ögonbrunnar som hon utan rädsla hade dykt ned i, och ett par välvda läppar som hon 

kunde minnas smaken av så fort hon lät sin egen tungspets snudda det allra minsta vid sina 

egna. En kort stund drömde hon sig bort på det viset, med tungan vilandes mellan läpparna, 

tills tågets alla dörrar öppnades som på en given signal och den tidigare så tomma perrongen 

började fyllas med hemkommande fredagspendlare och återvändande dagsresenärer.  

 Det var svårare än Hedvig trott att hålla passagerarna under uppsikt och hon irrade runt en 

stund med blicken bland de avstigande innan hon började röra sig längs med perrongen mot 

tågets färdriktning. Var där inte alldeles i tågets slut en brun kavajrygg som hon kände igen, 

en lång gestalt som rörde sig mot Stationsgatan? Hedvig skyndade på stegen för att se 

ordentligt, var på vippen att öppna munnen för att ropa ”Anton” men nej, när kavajen 

sneddade över perrongen var det en annan, äldre mans profil som uppenbarade sig. Hedvig 

stannade tvärt i steget, vände om, började på nytt genomsöka skaran människor, tog ett par 
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steg framåt och gick rakt in i armarna på direktör Lindén, en av pappas logekamrater i IOGT-

rörelsen.  

 – Men se fröken Danielsson, är hon här, hälsade den storvuxne mannen då han fick syn på 

vem som hamnat i hans armar. 

 – Åh, förlåt, ja, det var inte meningen, stammade Hedvig, som rakt inte ville bli kvar i 

samspråk med en av faderns bekanta.  

– Ska du månne hjälpa mor och far med veckans leverans från Hudik, fortsatte Lindén, 

som inte verkade ha någon brådska iväg trots att eftermiddagen var sen och hon visste att det 

var möte i IOGT-lokalen till kvällen. 

– Nej, sa Hedvig och tvekade. 

 – Jag är här med en vän, fortsatte hon så sanningsenligt hon kunde, neg, sa godkväll och 

smet förbi Lindén som stod kvar invid tåget, som fått klarsignal av stinsen och redan börjat 

rulla vidare norröver. 

 Perrongen var nu nästan folktom, endast några passagerare med mycket bagage hade dröjt 

sig kvar för att omsorgsfullt fördela sina väskor och bära dem vidare till en väntande droska. 

Hedvig började småspringa mot Storgatan där hon visste att det fanns ett ställ för cyklar. Själv 

hade hon parkerat sin cykel framför stationsbyggnaden och inte brytt sig om att titta efter 

Antons. Nu tänkte hon att hon borde ha lokaliserat den före tågets ankomst och lugnt inväntat 

honom där i stället för att bevaka vagnarnas alla utgångsmöjligheter. Redan då hon såg 

cykelstället på håll hann besvikelsen rinna över henne som en kallsvettning längs ryggraden. 

Visst såg hon där enstaka cyklar men inte en endaste cyklist på väg dit. Inte heller när hon 

kom fram kunde hon se skymten av Antons välbekanta Monark, den blå herrcykeln med sitt 

välvda styre, skinnsadel och runda framlyse.  

 – Vad gör vi nu, viskade hon inåt, la en hand på magen och kände sig plötsligt gråtfärdig.  

 Med böjt huvud började hon gå mot stationshuset och inte förrän hon nådde entrén där hon 

parkerat sin lånade cykel lyfte hon blicken. Där vid cykeln, med virkningen fortfarande kvar i 

cykelkorgen, stod Anton, i rutig flanellskjorta och med kavajen slängd över armen. 

 – Det var ingen dålig välkomstkommitté, sa han och gick fram och omfamnade henne. 

Först då kom gråten. Ja, nu grät Hedvig för första gången sedan hon hade börjat virka för åtta 

veckor sedan.  

 

Liv. Hemma. 

 Nu. Den lilla barnkroppen bredvid henne i sängen. Pojken som i sömnen har slagit armarna 

om henne och omedelbart funnit ro. Hur också hennes egen kropp hade fått fullkomlig frid i 
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den stunden. Efter incidenten. Efter att ha berättat för Johannes, som vid hemkomsten med 

taxi genom Stockholmsnatten, väntade med en kanna te och ett tryggt och välkomnande 

leende. 

 – Oh, herregud, var det Magnus och Brasse som satt i cockpit, hade han sagt med sin torra 

humor och syftat på den kända sketchen, när hon skärrat berättat om tillbudet. 

 Johannes, som hon träffat på en jordenruntresa i ungdomen och delat alla de viktiga första 

vuxenåren med. Mellan de två fanns fortfarande en syskonlik kärlek, en vetskap om att de 

trots alla sår och hårda ord fanns där för varandra. De två hade under många år levt snålt och 

smått i hans lilla etta, pluggat och extrajobbat, festat och träffat vänner, haft stora visioner och 

tillsammans lärt sig hantera livet som vuxna.  

 Men kanske hade de växt samman till en alltför symbiotisk enhet. Lyckan när David kom  

var oslagbar, de var först bland vännerna att få barn och pojken följde med som en slags 

maskot på middagar och resor. Liv hade njutit av styrkan i treenigheten, men för romantikern 

Johannes blev det en övermäktig situation att vara tre i båten och slitningarna mellan Liv och 

honom blev allt större. Till slut hade de flyttat isär på prov. David hade fortsatt att bo hos Liv 

och Johannes hade tillbringat mycket tid med dem, men haft friheten att kunna gå hem till sitt.  

 Liv älskade när de tre var tillsammans men älskade inte när han gick. Gråtande, med David 

mot bröstet kunde hon stå och titta efter honom då han promenerade bort längs gatan. Den 

oändliga sorgen och ensamheten över att inte kunna vara två fullt ut gjorde att hon till slut var 

tvungen att lämna honom helt. Ett tag levde de skilda liv med minsta möjliga kontakt, men 

med tiden kunde hon se på honom som en vän, eller bror, en närstående som hon visste att 

hon aldrig ville mista. 

 Hon tänkte på detta då de denna gång hade druckit upp sitt te och tillsammans tittat på den 

sovande pojken i Livs dubbelsäng. Nåt bra hade de trots allt åstadkommit tillsammans, 

konstaterade de innan de tog adjö med en kram i hallen. Hon tänkte på hur smärtan att se 

honom gå nu var ersatt av en tacksamhet. 

 Den lilla kroppen bredvid henne var resultat av två unga själars lust och naiva kärlek. Hur 

skulle det forma honom som vuxen människa? Den lilla pojken, trygg och ömhetstörstande på 

samma gång. Pojken, som inte skulle komma att ha andra minnen än mamma och pappa i 

varsin lägenhet med varsitt liv. 

 David sover i armarna på Liv. Liv somnar i armarna på David. I en kärlek som är 

fullkomligt självklar och ännu fri från sår. Kärleken till ett barn. 

 

Liv. Mötet med Samuel. 
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 – Mamma, mamma, det är morgon. 

 Liv vaknar av Davids röst. Det är morgon i Sverige. Tidig vårmorgon och Liv ser ljuset 

strila in genom sitt eget sovrumsfönster. Samma sol som den som sken in genom hennes 

franska gardin, men nu varm, trygg och samtidigt uppfordrande. Hon vaknar till en tillvaro 

där dagdrömmar måste utsättas för granskning och egna önskemål genomgå kompromissens 

valsmaskin. Att möta barnet halvvägs var väl ingen match, hans behov gick sällan stick i stäv 

med hennes. Men nu står hon också inför det ögonblick då hon måste berätta för Samuel om 

det oundvikliga. Visst när hon en svag förhoppning att han ska bli glad, men tro på riktigt, det 

vågar hon inte.  

 De gosar en stund i sängen. David med sin frågvisa stämma.  

 – Fanns det fjärilar i Frankrike mamma? Jag såg en fjäril i går på dagis, den var gul och 

flög jättefort – såhär – genom luften, säger han och visar med handen fjärilens framfart. 

 Liv skrattar. Ja det fanns fjärilar. Och blommor. Och hundar. Och barn. Men inget barn så 

gulligt som världens gulligaste David, han som ligger i sängen bredvid henne just nu. David 

skrattar och de kramas. Tillsammans igen. Hemma. 

 De äter frukost och Liv bläddrar förstrött i tidningshögen från de gångna veckorna. Post 

och Dagens Nyheter om vartannat. Till synes inga väsentligheter. Inget som kan uppehålla 

henne nog för att sluta tänka på det avslöjande hon inom kort måste göra. Medan David sitter 

försjunken med sina legoklossar ringer hon några samtal. Till mamma, till brorsan. ”Hej, jag 

är hemma nu. Ja, det har varit fantastiskt. Skönt att vara tillbaka. David mår bra, ja, du har ju 

träffat honom under tiden.”  

 De vanliga fraserna, hon orkar inte gå på djupet nu. En längtan efter Samuel bultar i 

hennes kropp, men samtidigt en oro. Till slut skickar hon ett sms, så sorglöst hon kan. ”Hej, 

jag är hemma nu: du sover säkert, men ring när du vaknar. Älskar dig!” Så suddar hon 

”Älskar dig” och skriver ”Saknar dig.” Så suddar hon ”Saknar dig.” och skriver ”Ser fram 

emot att krama dig.” Sen trycker hon på skicka och väntar. 

 

Han ringer. Till slut ringer han. Hon svarar efter två signaler. Han låter glad på rösten.  

 – Hej, det är jag, säger han. 

 – Hej!! Åh, hej! 

 – Välkommen hem! Parlez vous seulement Francais? 

 – Oui, bien sur. Voulez-vous couche avec moi? 

 – Haha, oui, oui. Ja, det vill jag.  
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 Glad. Lättad. Han låter bekymmerslös på rösten och verkar uppriktigt glad att hon är 

hemma. 

 – Jag och David ska nog ha några timmar ensamma i dag, men ska vi träffas lite senare? 

 Jag ska inte bli besviken, hinner hon tänka för sig själv. Tänker att det bästa vore att inte 

fråga. Men om och om igen utsätter hon sig för det. Frågar och hoppas att han ska vilja. Följa 

med henne. Vilja ha henne. Vilja vara ett vi. Så hon frågar. Hurtigt och med glättig ton. Han 

kanske kommer att dröja med att svara. Säger att han ska fundera på det. Säger att kanske, jag 

hör av mig. För att sedan inte höra av sig. Ändå frågar hon varje gång igen. Och igen. Till slut 

svarar han. Ibland ja. Oftast nej. Varför fortsätter hon fråga? 

 – Ja visst, jag kommer i kväll. Hos dig vid sex eller? Jag tar med en flaska vin. 

 

Till kvällen lagar hon en lagom avancerad middag. Fiskgryta med saffran. Franskt men ändå 

svenskt på något vis. David är glad att se Samuel. Han är glad att se dem båda. Liv har massor 

att berätta. Samuel är intresserad. Samtalet flyter, det tar aldrig slut. Liv smuttar på vinet. När 

David för en stund kidnappar Samuel för att tillsammans gå och undersöka någon särskilt 

spännande bit i legolådan tar hon med vinglaset till diskbänken och häller ut nästan hela 

innehållet. Samuel märker inget. Eller gör han det?  

 David är uppspelt, han somnar sent och liksom i farten. Det är Samuel som bär in den 

sovande pojken i barnkammaren, medan Liv följer med och drar på honom pyjamasen. 

Fönstret står öppet och hon plockar upp sjalen som blivit kvar på Davids lilla stol och sveper 

den om sig. Tillsammans står Liv och Samuel en stund och tittar på barnet. 

 Den natten älskar de ömt och varsamt. Som om det finns en ömsesidig förståelse dem 

emellan om att livet är annorlunda för dem nu.  

 

Hedvig berättar. 

 Länge, länge stod de båda ungdomarna omfamnade medan tårarna trillade ned för Hedvigs 

kinder och över Antons flanellskjorta. Ja, ända ned till virkningen i cykelkorgen letade sig de 

förlösande tårar som Hedvig hade hållit tillbaka alltför länge. Här i hans famn kunde hon 

plötsligt släppa på den gördel av behärskning och kontroll som hon snörat in sig i. Anton lät 

henne gråta. Alldeles stilla stod han och strök henne bara försiktigt över den mörka flätan. Till 

slut, när värmen som inombords steg upp i Hedvig torkat alla tårar och stillat hennes 

skälvande kropp, tittade hon upp mot honom och mötte hans blick. 

 – Du måste undra. 

 – Jo, en smula undrar jag, sa han sakta. 
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 – Jag, eller jag menar vi.... började Hedvig, medan Anton fortsatte att uppmärksamt lyssna. 

 – Minns du på soffan… den där kvällen… 

 – Det är klart jag minns. 

 Och någonting i hans tonfall gjorde att Hedvig fick impulsen att ta Antons stora hand i sin 

lilla och lägga den på sin mage, innanför den uppknäppta kappan, över klänningstyget. Hon 

kunde inte förstå att hon vågade men just så gjorde hon. Än en gång såg hon in i hans ögon 

och han i hennes. Tysta stod de så ännu en stund medan Hedvig försökte läsa ut vad de mörka 

brunnarna försökte säga henne.  

 Efter en evighet av ovisshet sprack munnen hans upp i ett försiktigt leende. 

 – Så det blev på det viset, sa han. 

– Ja, på det viset blev det, svarade hon.  

Och i och med det replikskiftet var Hedvig inte längre ensam. Vad som än skulle hända var 

hon inte längre ensam. 

 

Liv. Frukosten. 

 Den lilles skratt. Oemotståndligt. En perfekt durskala som gör rummet varmt och ljuset 

milt igen. Liv lyfter blicken från sin tidningssida och ser på de två. Båda lika uppslukade av 

ambulansen som transporterar morgonyoghurt från tallrik till mun. Tutututututut. David och 

Samuel. Samuel och David. Inte förenade med blodsband, men samhöriga i sin omedelbara 

kärlek till leken och nuet. 

 Är det nu hon ska släppa nyheten? Är ett sådant här lyckligt ögonblick lämpat för den 

sortens mjuka men ändå livsavgörande uttalanden som hon för eller senare är tvungen att 

yppa? Hon provar orden tyst, mimar dem nästan, föreställer sig hur de ska landa. Hon lyfter 

tidningen, lutar sig tillbaka, tittar i smyg på hans runda ögonglober under den mörka luggen, 

de sensuella läpparna. Hon tycker att han är vacker på ett klassiskt vis, att det vilar något 

fläckfritt över honom, som gör honom bättre än henne – renare, mindre lastbar. Ska hans ögon 

smalna, av, pannan rynkas och skrattet avbrytas av tystnad om orden hon mimar blir till ljud 

på riktigt? Ska han resa sig upp från bordet, stoppa in sin tekopp i diskmaskinen? Eller ska 

han den här gången le försiktigt, kanske inte med munnen, men litegrann med ögonen; ska 

han titta på henne, säga ”Oj då” lättsamt och dröja sig kvar vid bordet. 

 Hon provar orden igen, tyst för sig själv, hittar inte den rätta formuleringen. Ambulansen 

har slutfört sitt uppdrag för den här gången, skrattet har tystnat. Han reser sig och stoppar in 

sin tekopp i diskmaskinen. 
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Hedvig. Det renande regnet. 

 Nu var de två. Och mest av allt ville Hedvig stå kvar just på det viset, med aftonvinden 

svepande om tinningarna och kängorna i gruset, de spridda rösterna av förbipasserande 

resenärer i öronen. Just så, omslingrade, kunde de stå. Som en stadigt förankrad båt i forsen 

gungade hon nu bara lite, men var säker på att klara sig från kantring. Trots det visste hon att 

det skulle komma ett svall, en ordentlig våg av ilska skulle slå emot henne vid ankomsten till 

hemmet. Förr eller senare måste hon ta sig dit. Men först stod hon kvar tillsammans med 

Anton. I ett nu som till slut kom att upplösas, men först när stora regndroppar började falla 

från skymningshimmelen. Både Anton och Hedvig tittade upp och lät för en stund regnet 

fukta sina kinder. Tunga tårar från en naken himmel.  

 – Kom vi cykla. Jag skjutsar dig, sa Anton och drog på sig kavajen. Min cykel är 

hemmavid, pappa körde mig hit i förra veckan. 

 Och Hedvig tog plats på cykelns pakethållare. Med armarna om livet på Anton och kinden 

tryckt mot hans kavajrygg i ull medan han tog fart bort på vägen. 

 På det sättet fortsatte färden, nu i tystnad. Anton lät sig inte bekommas av regnet, han 

cyklade med huvudet lyft och ryggen rak. Hedvig kände hans pulserande lår driva tramporna 

och tänkte plötsligt på den undervisning i anatomi hon haft i skolan, att lårbenen är kroppens 

längsta, tyngsta och starkaste ben, alltså utmärkt lämpat för den här sortens flykt undan ett 

begynnande skyfall. Så tänkte hon på hur Antons kropp var något helt annat än de skisser 

över människokroppen hon sett på anatomilektionerna. En människa av kött och blod, en själ 

som kunde få hennes hjärta att rista och hud att rysa. 

 Genom skogen susade de. Däcken slirade i gruset på vägen som ledde mot Kyrkbyn. Bara 

halvannan timme tidigare hade Hedvig cyklat samma väg i flygande fläng. Utan handskar och 

utan sällskap. Trots regnet var det som om molnen nu hade lättat omkring henne. Utan att 

fråga trampade Anton hem till sitt, in genom den välbekanta grinden till stugan, där röken 

som vanligt steg ur skorstenen. Hedvig klev av cykeln och sprang hukande genom regnet 

medan Anton drog den mot boden. Klara, som hade sett ungdomarna genom köksfönstret, tog 

emot.  

 – Kom in, kära barn, kom in. Inte klokt vad himmelen brast. Men det behövs, en renande 

skur, det är sannerligen precis det vi behöver. 

 Så kom Anton efter in i farstun och Klara tog hand om deras blöta plagg för att hänga upp 

dem på varsin stolsrygg i köket. Tekannan stod redan rykande varmt på slagbordet och 

Hedvig kröp upp på sin plats i soffan med en filt virad om sig.  
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 Medan hon tog glupska klunkar av det starka teet funderade hon över hur mycket Klara 

förstod. Kunde kvinnan som nu stod och skar i det nybakta brödet, med ett förkläde över den 

prydliga bruna kjolen och vita blusen, höra tankarna som inifrån bultade på Hedvigs 

tinningar? Hon anade att det innanför Klaras stillsamma yttre nog flammade en låga, som 

gjorde att hon mycket väl kunde fantisera om att kökssoffan kunde brukas för annat än 

tesamkväm. Hedvig rodnade då hon tänkte på det, och satt tyst i sitt hörn medan Klara och 

Anton trivsamt talade om den gångna veckan samt tillståndet för farmodern, som Anton 

passat på att besöka dagen före. Då och då sneglade han mot Hedvigs håll och drog 

mungiporna till ett leende som för att förvissa henne om deras hemlighet, deras pakt. 

 En liten stund till kunde Hedvig sitta så här och låta det trivsamma samtalet söva hennes 

oro, det visste hon. Så länge det strilade utanför kunde hon skylla på regnet, men snart, när det 

slutat rinna längs rutorna och kappan borta på stolsryggen torkat måste hon bege sig hemåt. 

Hon slöt ögonen och bad en stilla bön om att det skulle pågå länge än. 

 – En renande skur är sannerligen vad vi behöver, viskade hon tyst för sig själv.  

Djupt inom sig visste hon att hon behövde betydligt mycket mer än så.  

 

Liv berättar. 

 Samuel ligger kvar bakom henne som han brukar göra när de har älskat, andas tungt. 

Naken och stilla. Nu är det näktergalen som har tagit över intensiteten i rummet med sin sång. 

Kärleksakten var ett av få tillfällen då Samuel släppte kontrollen och Liv fick känna att hon 

berörde honom på riktigt, att hon nådde ända in i honom och rubbade något av hans rena 

existens, hans balanserade väsen. Hon älskade att höra hans allt häftigare andning, se hans 

ögon dimmigt halvslutna, munnen avslappnat öppen, armarna raka med spända rundade 

biceps, när han låg över henne i sängen. Det var alltid han som ville ha lampan tänd under 

akten, men njutningen hon kände av att se honom i detta tillstånd var lika stor som den egna 

kroppsliga tillfredsställelsen. Eftersom hon visste att hon kunde påverka honom tryckte hon 

gärna på de rätta knapparna, sa de rätta runda orden – allt för att nå djupare in i hans nakna 

jag. Efteråt – ett lugn, en sammansmältning. Visst flödar nu tankarna så obehindrat dem 

emellan att hon egentligen inte ska behöva öppna munnen för att han ska förstå? 

När hon ändå gör det säger hon så lättsamt hon kan. 

 – Det var längesedan jag hade mens.  

 Orden studsar en stund mjuka mot kudden och hon är själv förundrad över att hon till slut 

har hittat ett tillfälle att säga det som tidigare känts så omöjligt. Rummet förändras inte, 
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samma strimma ljus från månskäran finns kvar som en gata över furugolvet, sängens dofter av 

svett och sammansmältning desamma. 

 – Jaha, då får vi väl kolla upp det då säger han efter en stunds tystnad och han låter inte 

särskilt förvånad. Hon flyttar sig närmare hans mage, drar hans arm och kupade hand över sitt 

bara bröst. 

 – Mm, säger hon lättat och somnar. 

 

Liv. Dagen efter. 

 Den morgonen äter de frukost tillsammans. Bröd som hon bakat dagen före. Först stora 

koppar te, sedan kaffe som puttrat i espressobryggaren på spisen. Morgontidning och fåglar, 

det har hunnit bli vår. Lövsprickning och löften. Han nämner ingenting om det som sagts 

natten innan. Hon tänker på det hela tiden. Så reser han sig och ställer tekoppen på 

diskbänken. 

 – Jag ska åka till ateljén, säger han. 

 Hon, överrumplad, sitter tyst kvar.  

 Timmarna på kliniken går långsamt den dagen, men hon är glad att ha någon annan än sig  

själv att tänka på. I varje patient speglar hon sig en smula. Vad är hennes oro gentemot den 

förödelse som många av hennes medmänniskor lever i? En aning tröstar det att tänka så. I 

patienternas blickar kan hon se sig själv utifrån. En ung, framåt kvinna, frisk, vältränad, och 

vänlig, i en eftertraktad position. Med kunskap och omtanke kan hon gjuta visst lugn i dem 

hon möter. Det förvånar henne. Inombords är hon i uppror och då och då glider handen ned i 

läkarrockens ficka för att trycka på mobilens hemknapp. Varje gång lyser skärmsläckarbilden 

med bilden på en ljuslockig David upp, varje gång är skärmen lika fri från sms-aviseringar.  

 Under lunchpausen äter hon medhavda pastarester på terrassen utanför personalrummet. 

Det är en strålande dag och hon motstår frestelsen att skicka ett sms till Samuel med en fråga 

om de ska ses på kvällen.  

 – Han behöver nog bara lite tid, viskar hon inåt magen, mest för att lugna sig själv. Sen 

tittar hon på klockan och trots att det inte ens gått en halvtimme sedan hon tog rast går hon in, 

diskar sin lunchlåda och markerar till sköterskorna att hon är redo att ta emot patienter igen. 

Det är skönt att skingra tankarna, som hela tiden mal i hennes huvud. 

 Efter jobbet tar hon bussen till Johannes för att hämta David. De båda har ägnat den lediga 

lördagen till cykelutflykt och pojken har mycket att berätta om fågelläten och upphittade 

stenar. Hon lyssnar intresserat men märker att hon fortfarande flyger bort i tanken. Till 
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Samuel och den gångna nattens sammansmältning. Till kroppar som passar som pusselbitar in 

i varandra och bara måste vara ämnade för varandra.  

 Den kvällen ringer han inte. Det är en ljus kväll, en av de där första vårkvällarna då 

solvärmen från dagen dröjer sig kvar också efter middagsdags. Hon har svårt att koncentrera 

sig på David då de äter grönsakspaj vid köksbordet. En paj, som var ämnad för picknick i 

parken, men som hon inte nänts bära ned på egen hand tillsammans med barnet. Telefonen 

ligger på köksbänken. Till slut slår hon av den och går och lägger sig samtidigt med David. 

Bättre så. Den lilla barnkroppen bredvid henne i sängen. Det oåterkalleliga som växer i 

magen. Hon försöker sova, men känner sig frusen, trots värmen som strålar ut från barnet. 

Utan att flytta på armen som han har somnat på fiskar hon upp sjalen från stolen bredvid 

sängen och lägger den ovanpå täcket. Länge ligger hon klarvaken och funderar över hur det 

kunde bli så här.  

 

Liv. Tillbakablick. 

(preterium?)  

 Han dyker från klippan med perfekt precision, klyver vattenytan utan ett plask. Hon böjer 

sig fram och ser hans slanka kropp i vattnet. Sen tittar han upp, ruskar av sig vattnet och ropar 

upp till henne med ett leende: 

 – Det är så roligt att vara med dig! 

 Det är så roligt att vara med dig. Hon ska tänka på de orden många gånger. De gånger då 

isen växer decimetertjock mellan dem. De gånger då hon förtvivlat väntar på att han ska visa 

tecken på att han behöver något av henne, att han på något sätt när ett beroende. Han brukade 

skoja just om det, att han snusar, men inte är beroende, att han gillar kaffe, men inte behöver 

det för att fungera. Det var förstås ett sätt att raljera, men dessa konstateranden skrämde 

henne, för i dem vilade en sanning. Samuel gjorde sig inte beroende. Inte av snus eller kaffe, 

inte heller av människor. Han var en ensamt seglande solitär, sig själv nog. Han kände ingen 

oro, blev inte nämnvärt upprörd om någon drog sig undan, tycktes aldrig känna någon 

svartsjuka när någon annan visade intresse för henne. Det som andra väninnor kämpade med, 

svartsjuka makar, kontrollerande äkta hälfter, det problemet existerade inte för henne.  

 Men i begynnelsen hade det alltså funnits en glädje. Det är så roligt att vara med dig!  

Hettan i den grekiska staden är sensuell och påträngande den dagen. Tillsammans vandrar de i 

vindlande gränder där tiden tycks ha stått stilla i decennier. Tysta gator, sten, jord, 

fönsterluckor i trä, tillskjutna under siestan. Sandalfötter på knagglig kullersten, samtal om 

livet och skapandet, kanske om skapelsen. Stora tankar får frihet på en plats bortom hemma, 
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en plats där inga band är knutna, där det finns möjlighet att välja uttryck, riktning, tempo. 

Klipporna vid havet var en sådan plats, som hon egentligen alltid längtade till. En plats där 

blicken kunde leta sig långt ut över det blå havet, där kroppen blev både solvarm och 

vindfläktad, där tankar kunde vara klara som himlavalvet. En trygg och samtidigt fri plats.  

 

Hon lämnar Grekland före honom. Far hem till sitt. Sitt barn. David. Sitt arbete på sjukhuset, 

sin övermöblerade lägenhet. Han skulle stanna i hettan ännu en tid. Han vinkar av henne vid 

bussen då hon åker mot flygplatsen. De står i varandras armar en lång stund innan det var 

dags att kliva ombord. Han huvudet längre än hon. Hon passar perfekt in mellan hans armar 

och han kan lägga sin haka på hennes hjässa.  

 – Hejdå. Tack för den här tiden. 

 De skiljs åt utan några som helst löften eller avtal om att höras igen. Klokt, tänker hon. 

Ingen av oss kan ju lova något. Men när hon kryper upp i ett av fönstersätena och bussen 

börjar rulla iväg upp mot de olivklädda bergssluttningarna, tittar hon långt efter honom. Hon 

ser honom promenera nedåt hamnen med upplyft huvud. Han vänder sig inte om.  

 

Hon installerar sig i sin tvåa igen, finner sig till rätta med David. Livet har börjat fungera efter 

skilsmässan. Hon behöver inte ständigt omge sig med vänner för att känna sig hel, hon kan 

stundtals till och med njuta av ensamheten och grips inte längre av panik då David har somnat 

och ingen omedelbart behöver henne. Nu börjar brevväxlingen.  Långa mail dimper ned i 

hennes dator, oftast sent om kvällarna, närmare midnatt då ljuset från augustimånen letar sig 

in i hennes skrivvrå.  Breven poetiskt och eftertänksamt formulerade, oväntade liknelser och 

ordföljder. Ord skrivna av fingrar som fått henne att skälva. Formulerade i en annan stad, i ett 

annat land, men under samma måne som hon kan blicka ut mot i sin skrivkammare. 

 

I breven blir deras trevande relation till poesi. Ingen högtravande sådan, utan en humoristisk, 

nästan naiv ordlek, skrivna av två nyförälskade som om de provade orden för första gången. 

Efteråt tänker hon många gånger att det borde ha stannat därvid. Vid det utforskande och 

nyfikna, vid en relation med mycket luft och avstånd. En relation med plats för längtan. 

 Men så lämnar också han den heta staden. Ännu är det sensommar i Stockholm, månklara 

nätter och krispiga dagar. Han ringer henne inte omedelbart, men så småningom ses de, för 

första gången på en arena där mycket ska rymmas inom horisontlinjen. Mest hennes.  

– Jag har oceaner av tid, säger han ofta.  
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 Han talar om oceaner. Hennes samtal är mer jordiska än så. Ofta kan hon känna sig trivial 

då vardagen tränger in i de samtal han utan störningsmoment vill ska pågå nätter och dagar 

igenom. Det han söker är hennes väsen, inte hennes avtryck på jorden. Små, små tecken 

avslöjar att han tycker hon är mer banal än han. Ibland skojar han om det. Inköpslistans 

”Mjölk, yoghurt, havregryn” får tillägget ”lejontassar, ögonbryn.” Ibland kommer det i form 

av små protester mot tid och konventioner, som när de svänger förbi honom med bilen för att 

hämta något, hon väntar med David sovande i bilen och det dröjer tjugo minuter innan han 

kommer ut igen. Han hade satt sig med gitarren och glömt tiden berättade han efteråt.  

 Till en början ler hon åt allt detta. Hon har träffat sin grekiska gud, ett konstnärligt högre 

väsen. Deras samtal utan slut var värda mer, och kunde få henne att kliva in i en annan ny roll.  

Vad pratar de egentligen om över alla de där kopparna bergamotte och skivorna lingongrova 

med gurka som han bjuder på i den ateljé som också är hans hem? I efterhand kan hon inte 

minnas annat än att det var ett ständigt pågående samtal som gav henne visioner om en 

konstnärligt vidgad framtid. Kreativa processer, skapande, poesi, musik. På hans bord ligger 

högar av papper, skisser, utkast – när han tillfälligt går ut söker hon som en detektiv bland de 

där papperen. De blir till en rebus, ett olöst pussel, en nyckel till hans inre. Hon kan bli lite 

svartsjuk på textrader om längtan och beundran, textrader skrivna innan han träffade henne.  

 Så småningom kommer de att tillbringa alltmer tid hos henne. Det är mer praktiskt så. 

David är liten och ofta där. Till en början kommer Samuel efter att pojken har somnat, i någon 

slags idé hon hade om att inte förvirra den lille. Hon hittar en praktisk lösning på allt. Framåt 

småtimmarna, när de har älskat, somnat och älskat igen, smyger han ned för att sova på 

bäddsoffan, så att det finns plats för David att krypa över till hennes säng då han vaknar på 

natten. På morgonen sover Samuel ändå längre än Liv och hon sköter frukosten med pojken i 

lugn och ro innan han kliver upp. 

 

Hon njuter av så mycket under den här tiden, samtalen, älskogen, att bli sedd. Därför står hon 

ut med alla de kvällar då hon inte vet om han ska komma, om han ska ringa, om han ska 

stanna. Rätt som det var kan han börja skruva på sig och säga att han ska gå. Han var inte en 

person man kunde äga. Det var fel att ens tänka i de termerna. 

 

Liv. Graviditetstestet. 

 Hon måste ha somnat till slut, för hon vaknar i den timme då oroskittlingar blir till 

ångestsveda. I morgonljuset ser hon genom sovrumsfönstret hur två måsar parar sig på 

grannhusets tak. Hanfågeln uppflugen på honans rygg, han flaxar rytmiskt med stora vingar 
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och skriker gällt. Honan stilla, som om hon finner sig men knappast mer. Akten är slut lika 

snabbt som den började. Efteråt står de båda fåglarna likgiltigt kvar i gryningsljuset på taket. 

Stilla, bredvid varandra, tills honan vänder ryggen till och börjar picka med huvudet mot 

takplåten. Ett möte utan åthävor och onödiga känslor, ett bevis på att kärlek går att negligera. 

 Så ligger hon klarvaken i tankar och hör pojkens lugna andetag bredvid sig. En klarhet som 

gör att hon också vill bringa ljus över situationen. Tyst smyger hon upp och plockar fram den 

lilla förpackning hon gått förbi sjukhusapoteket för att köpa tidigare på dagen. En blick till på 

pojken, som sover tryggt, innan hon smyger ut genom sovrummet till toaletten. 

 Toalettsitsen hård och kall mot skinkorna. Liv tittar ned mot golvet, följer det marockanska 

kaklets ormlika mönster med blicken. Lika oregelbundet som återkommande vindlar de 

färgade slingorna över stenen, den klarröda tätt intill den brandgula och de skarpare fälten av 

svart. I handen håller hon den lilla plaststickan som en gång för alla ska berätta för henne det 

hon egentligen redan vet. Blodet, det klarröda, som inte runnit ur henne den här månaden, 

uppståndelsen i magen, den okuvliga tröttheten. Så låter hon den varma strålen skölja stickans 

vita tunga, böjer ned huvudet mellan benen och ser hur den färgas rosa medan urinen rinner ur 

henne. Då den sista droppen mött toppen sluter hon ögonen och väntar. Hon blundar och 

räknar. Först till sextio, så till etthundratjugo av bara farten och för säkerhets skull. Andas 

djupt genom näsan, ensam med sig själv och en himmelsk orubblighet.  

 När hon slutligen öppnar ögonen är hon fullkomligt lugn. Plustecknet på stickan är en 

kärleksförklaring tydligare än något av de textmeddelanden hon någonsin har fått av Samuel. 

En stund sitter hon och betraktar de två blå streck som korsar varandra i stickans lilla fönster 

och försöker hitta motivationen att resa sig upp från toalettstolen för att möta världen utanför. 

Till slut gör hon det. Låter fötterna bära henne. Lindar in stickan i toalettpapper och slänger 

den i papperskorgen, möter sin blick i spegeln innan hon spolar och låser upp toalettdörren.  

 – Är vi redo, viskar hon tyst medan hon trycker ned dörrhandtaget.  

 Hon är redo.  

 

Liv. Väntan. 

 Men nu då? Nu finns vetskapen om det nya, det gemensamma, det som för alltid kan binda 

dem samman. Vad betyder hans tystnad? När ska han bryta den? Det går en dag. Det går två. 

Hon träffar sina vänner, sin mamma. Hon har dem tätt intill sig, fungerar bra i sällskap, hon 

kan skratta, leva, trivas. Hon berättar ingenting om graviditeten, den hemligheten vill hon 

lojalt behålla för sig själv och Samuel tills de har landat. Tills han har landat.  

 – Vi får ge honom lite tid, säger hon vänd inåt mot det tickande livet.  
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 Hon ringer till mödravårdscentralen och bokar en tid. Samma barnmorska som då hon 

väntade David. Helena, en vänlig, öppenhjärtig och resolut kvinna. 

–  Grattis, säger hon per telefon. När hade du din senaste mens? 

– Det är sju veckor sedan nu. 

– Sju veckor. Få se, jag får det till 20 mars (räkna ut/kolla datum!) Bra. Är det samma 

pappa som förra gången? 

 – Nej, det har hänt en del sedan sist, svarar Liv. Jag berättar sen. 

 – Ja, det får du göra. Kan du, ni, komma om två veckor på torsdag? 

 –  Visst, säger Liv och dröjer med svaret. Tack, jag kommer. 

 Om två veckor tänker hon. Då har han hunnit ta mark i det nya. Då kommer allt att kännas 

bättre, då har ovissheten släppt. Och ensamheten. 

 

Han ringer till slut. Som om ingenting hade hänt ringer telefonen, tre dagar efter avslöjandet. 

Hon har nyss kommit hem från jobbet och får leta ett tag efter telefonen i handväskan i hallen 

innan hon får upp den och ser displayen blinka ”Samuel” 

 – Liv, svarar hon med andan smått i halsen. 

 – Hej, det är jag! 

 – Hej! 

 Hon har varit ledsen och hon har varit arg. Men inte argare än att hans röst nu gör henne 

trygg igen.  

– Vad gör du?  

– Inget särskilt. Jag kom just hem från jobbet. David är hos Johannes. Det är en fin kväll. 

 – Hur mår du? 

 Vad ska hon svara? Jag har längtat efter dig något så oerhört. jag kan inte leva utan dig, jag 

vill för alltid att vi ska vara tillsammans, du vill väl ha barnet, säg att du vill ha barnet? 

 – Helt ok. Du? 

 – Helt ok, skrattar han lite. Ska vi ses i kväll? 

 – Visst, jag har inget för mig. Äta ute? 

 – Ja, vi kan ses på Calvi vid sju, ok? 

 – Okej, vi ses där! Hej! 

 

Liv. Restaurangen.  

 En timme senare står hon utanför Calvi och väntar. Hon har cyklat dit i vårkvällen och det 

mesta i livet är egentligen förtjusande. På långt håll ser hon Samuel komma nedför 



  
 

40 

Hantverkargatan på sin gamla damtralla. Öppen jacka, ingen hjälm. Hon känner hjärtat hugga 

till. Han är så vacker med sitt mörka hår, sin långa nacke. Med hela sin kropp vill hon äga 

honom och hon skälver en smula åt att det är henne hans energiska trampande på cykeln bär 

till. När han får syn på henne höjer han handen och vinkar, gör så en stoppsladd alldeles 

bredvid och skiner upp. 

 – Gokväll, ler han med hela ansiktet och ser på henne intensivt, genomträngande. 

 – Gokväll, skrattar hon tillbaka och kliver in i den famn han öppnar så fort han har fällt ned 

stödet på cykeln.  

 En bra stund står de så innan de kliver in i restaurangens sorl. De får ett fönsterbord i 

hörnet ut mot gatan, en lugn vrå, trots att restaurangen är i det närmaste full av stimmande 

gäster. Calvi var en av de trevligaste italienarna i stan och maten enkel men vällagad. Liv 

beställer en risotto al funghi, Samuel en Ossobuco.  

 – Tu veux du vin, eller Volete vino, passar kanske bättre här förresten, säger han och 

sträcker sig efter vinlistan. 

 Liv rycker till. Vin? Är han bara tankspridd eller tänker han på allvar att hon ska dricka 

vin? Kanske känner han inte till…. 

 – Jag tar bara vatten, säger hon och tillägger knappt hörbart. 

 – Jag ska ju jobba i morgon. 

 – Okej, jag är mest sugen på en öl ändå, säger Samuel och vinkar till sig servitören. 

 De äter med god aptit. Liv berättar om en pjäs hon läst om och gärna vill se, Samuel låter 

intresserad och säger att han såg Berlinregissörens förra uppsättning i Stockholm.  

 – Jag gillar att han vågar sticka ut och provocera, men inte hur han förlade Shakespeare till 

nutid. Den sortens överföringar bli sällan lyckade.  

 Liv älskade att samtala om kultur och konst med Samuel. Hon växte av att få sina tankar 

utmanade av någon som var intellektuellt kapabel och inte alltid hade strömlinjeformade 

åsikter.  

 – Det beror på hur det görs, säger hon. Subtila antydningar är helt ok tycker jag, men jag 

håller med om att det är tröttsamt att föra in modern teknik och förortsuttryck i varenda 

uppsättning för att det ska kännas nytt. 

 – Mm. 

 Samuel skrapar de sista resterna av köttbiten från sin tallrik och stoppar i munnen. 

 – Du, det är en sak jag vill prata om, säger han sedan. 
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 Liv har suttit och samlat sig för att ta upp ämnet och kan inte tro sina öron då det är 

Samuel som verkar villig att diskutera framtiden. Åh, tänker hon. Han har hunnit tänka nu, det 

var värt fyra dagars väntan, han behövde bara lite tid. 

 – Javisst, prata du, svarar hon förväntansfullt. 

 – Jo, det har hänt en rolig sak, säger han sedan. 

 Liv hajar till. Rolig sak. Hänt? Det var ett märkligt sätt att uttrycka det på. Det är ju hon 

som redan har berättat nyheten för honom, den här middagen skulle ge utrymme till att 

reflektera, se fram emot och planera för framtiden. Nu anar hon oråd. 

 – Okej, svarar hon dröjande.  

 – Jo, det är så att jag har fått ett stipendium, ett ganska stort faktiskt. Kommer du ihåg de 

där målningarna jag skickade i väg till Kina för ett par månader sedan? 

 Visst kom hon ihåg det. Hon hade själv varit med Samuel i hans ateljé, hjälpt honom att 

rulla upp de stora målningarna på papprör och linda om många lager bubbelplast och brun 

papp, för att sedan märka upp rullarna med konstnärsresidensets namn: Chinese European Art 

Centre. Sedan dess hade hon då och då funderat över hans stipendieansökan, vid något tillfälle 

också frågat honom om han hört någonting från Kina, men då han svarat så korthugget på 

hennes fråga hade hon förmodat att han kände sig besviken över bristen på respons, och 

därför hade hon inte velat besvära honom igen. 

 – Jag har blivit antagen, säger han med ett snett leende. Jag har fått ett halvårsstipendium 

med lägenhet och tillgång till deras stora ateljéer samt utställningslokaler. Allt är betalt. Jag 

kan få tjänstledigt från jobbet också. 

 Liv kan just då inte känna någonting. Ett ekande tomrum fyller hennes inre och mannen 

framför henne blir karaktären i en film hon just nu slötittar på hemma i tv-soffan. Där utspelar 

sig för närvarande ett drama med ödesdigra följder, så mycket förstår hon. Just nu kan hon 

bara inte begripa att hon har en av rollerna.  

 – Det är en fantastisk möjlighet, säger han med överdriven entusiasm, som för att väcka 

henne ur hennes dvala. 

 – Ja… kul… grattis! Är det sant? Det är du verkligen värd. 

 Hon rabblar orden som ett mantra, utan att på något sätt låta övertygande, men Samuel 

nöjer sig med att orden stämmer överens med vad han vill höra. 

 – Tycker du verkligen det? Tack! Ja, det ska verkligen bli spännande, säger han.  

 Samuel pratar på en stund till om stipendiet, om resan, om förutsättningarna och huruvida 

han ska hyra ut sin lägenhet under tiden eller inte. Liv lutar sig tillbaka mot hörnsoffans 
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ryggstöd med armarna i kors över magen. Hon slår snabbt med ögonlocken och tar ett djupt 

andetag. 

 

Inte förrän de står ute på gatan och låser upp cyklarna igen märker han att hon är ledsen. 

 – Men vad är det, Liv? Blev du ledsen?  

 Liv tystnar en stund, en våg av ilsken värme stiger upp genom henne bröst och hon 

briserar. 

 – Ledsen? Klart som fan att jag blev ledsen. Hur i satan kan du prata om Kina när vi väntar 

barn? Vad händer med mig? Med oss? Ja, vad händer med hela jävla livet om du sviker mig 

nu? Varför låtsas du som ingenting? 

 – Vadå, du menar väl inte att du tänkt behålla barnet? Det går ju inte. 

 Han ser uppriktigt förvånad ut. Som om det var en ickefråga, som om det inte under alla 

omständigheter var tänkbart att de två skulle kunna bilda familj. 

 Liv blir kall, en del av henne kliver ut ur själva huvudet och hon ser sig själv och Samuel 

utifrån, ståendes vid cyklarna. Två personer, som skulle kunna vara ett par, som skulle kunna 

vara ett vackert par, förevigade i ett förvrängt ögonblick, som ett fotografi taget genom någon 

av skrattspeglarna på Gröna Lund. Det är något som inte stämmer med den här situationen, 

något som är inåt skogen fel. 

 – Vad som än händerkan jag stå ut med, bara du säger att du älskar mig. 

 Hon drar djupt efter andan genom båda näsborrarna så att bröstkorgen lyfts, håller andan 

en stund och låter sedan luften sippra ut genom munnen. Samuel tittar på henne en stund, från 

topp till tå, och säger till slut. 

 – Ärligt talat har jag lite svårt att hitta fram till de känslorna just nu. 

 (Alternativt: 

 – Det är inte så enkelt, Liv. Så enkelt är inte livet.) 

 Alternativt:  

 – Liv, min Liv!) 

 

Det finns också ett helt alternativt slut på detta sista stycke. Ett slut i vilket Liv inte 

konfronterar Samuel alls. Jag infogar det här: 

  

Inte förrän de står ute på gatan och låser upp cyklarna igen märker han att hon är ledsen. 

– Men vad är det, Liv? Blev du ledsen?  
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 Han tar henne under hakan, tittar på henne på det där intensiva sättet, med sina svarta 

pupiller som pistolkolvar riktade mot hennes. Det går inte att väja från en sådan blick, även 

om hon just nu helst av allt skulle vilja fly. 

 – Men självklart ska du komma och hälsa på mig, det räknar jag förstås med! Det går 

säkert att ordna så att Johannes har David lite längre mellan varven, tror du inte, försöker han, 

men Liv är inte mottaglig. 

 – Jag cyklar hem till mig. Vi hörs i morgon. Det blir säkert bra. 

 Hon trampar uppför backen så snabbt att mjölksyran rinner till i låren. Först när hon 

kommer hem och har stängt ytterdörren börjar också tårarna rinna. Hon orkar inte sminka av 

sig, släpper bara kläderna bredvid sängen och dyker in mellan lakanen utan att ta bort 

överkastet. De värsta tårarna torkar hon bort med mormors sjal som ligger kvar sedan i går. 

 

Hedvig. Vägen hem. 

 Hedvig dröjde sig kvar så länge hon kunde i huset. Hon hjälpte Klara att plocka tekopparna 

från bordet, diska och ställa in porslinet i de djupa träskåpen över köksbänken. Så samlade 

hon ihop sina saker och medan hon letade fram de glömda handskarna under en halsduk på 

hatthyllan såg hon hur också Anton gjorde sig redo för att gå. 

 – Det är mörkt. Jag slår följe med dig, sa han. 

 Klara gav Hedvig en extra varm kram vid avskedet i farstun och också Karl var hjärtligare 

än vanligt när de båda ungdomarna tog adjö, Anton med ett löfte till föräldrarna om snart 

återseende. Efter skuren var kvällen frisk och sval, himlen hel igen, och de gick sida vid sida 

längs med skogsstråket, gjorde sig ingen brådska. Anton svängde lite mindre med armarna än 

vanligt, höll sig tätt intill Hedvig, och erbjöd snart högerarmen för henne att kroka i. Vägen 

till Hedvigs hus var ett par kilometer, först genom den vidsträckta skogen, där kronbladen på 

vitsipporna som bredde ut sig mellan trädens rötter, nu slutit sig som skydd mot regnet och 

natten. Den vindlade en liten bit längs med den obrutet forsande ån och så småningom över 

bron in till samhället. En liten stund skulle de alltså få för sig själva och kanske prova orden 

för att tillsammans förstå den hemlighet deras hungrande kroppar hade givit upprinnelse till. 

 De gick tätt intill varandra, först slutna i tysthet, som om deras steg var tvungna att hitta en 

gemensam rytm innan kanalerna dem emellan kunde slås öppna. Så var det Anton som tog till 

orda. 

 – Du har förstås inte sagt något till din mor, till din far? 

 – Nej, det kan jag inte. 

 – Vill du att jag ska hjälpa dig, vara där med dig? 
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 – Du känner inte min far, det går inte.  

 – Vad menar du? 

 – Han kan inte få veta. 

 – Men din mor? 

 Hedvig vände bort blicken. Hon önskade så att hon kunde tro på modern som en 

bundsförvant, en kvinna som liksom Klara skulle se på henne med leende ögon, kanske sucka 

bekymrat då Hedvig gav henne sitt förtroende, men trots det förhålla sig mild och åtkomlig. 

Tänk om hon skulle våga hoppas modern för en stund skulle kunna kliva ut ur sina egna 

skuggor och ta Hedvig i handen på den oprövade vägen, vara den mor som hon för länge 

sedan slutat vara. 

 – Hon förmår inte stå emot far. 

 – Då måste du ta dig därifrån Hedvig. Jag kan inte se dig gå under. Inte dig, och inte… 

barnet. 

 När Anton för första gången tog ordet i munnen slog det Hedvig att hon dittills aldrig tänkt 

på barnet som något faktiskt och gripbart. Visst hade det lilla hjärtat gjort sig påmint i hennes 

inre som en pickande påminnelse om att hennes egen kropp var förändrad, att den var vuxen 

nog att bära ett liv. När ordet uttalades öppnades nya dimensioner, Hedvig kunde skönja 

konturerna av ett liv bortom handelsbodens rutiner. Hon tittade upp mot Anton och höll 

hårdare om hans kavajärm.  

 – Jag kan inte lämna mor i sticket. 

 

Liv. Konfrontationen. 

 När Liv vaknar nästa morgon har hon fyra missade samtal och fem nya meddelanden. 

Samtliga är från Samuel. 

”Jag är utanför din port. Kan jag komma in?” 

”Vi kan väl prata om det?” 

”Vie ma vie, Liv min Liv. Kina är långt bort, men livet är långt.” 

” Vi kommer att finnas under samma måne, samma sol. Även i fortsättningen.” 

” Jag ringer dig i morgon. Puss” 

 

 Liv läser och raderar. Hon kliver ur sängen och går in i badrummet, ser sig själv i spegeln. 

Sminket har kladdat runt ögonen och det syns att hon har gråtit, men hon överraskas ändå 

över att utsidan ser så pass mycket fräschare ut än hennes trötta insida. Hon ställer sig i 
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duschen och låter varmt vatten strila över kroppen, över ansiktet, brösten och magen. Hon 

håller duschmunstycket mot den ännu platta buken. 

 – Du och jag, viskar hon. Du och jag. 

 Hon mår lite bättre efteråt, som om hon genomfört en kroppslig och själslig rening, drar på 

sig jeans och en tröja och gör sig redo för en dag på jobbet. Hon leker med tanken att lämna 

telefonen hemma, men stoppar till slut ändå ned den i handväskan tillsammans med mormors 

sjal, som hon numera alltid bär med sig som en följeslagare. I cykelkorgen ligger en outslagen 

syrenkvist och hon kan inte låta bli att le en smula åt tanken på Samuel som stått och trampat 

utanför porten under gårdagskvällen. Försiktigt lägger hon kvisten vid sidan om väskan och 

sjalen i korgen. Halvvägs framme blinkar mobilen. Det är Samuel. Hon svarar med andan i 

halsen. 

 – Hallå! 

 – Hej, det är jag. 

 – Hej! 

 – Hur mår du? 

 – Så där. 

 – Okej… 

 Det blir tyst i luren, hon hör bara Samuels andhämtning och bakgrundsljuden från vad hon 

förmodar är en stadsgata i hans kvarter av staden. Efter en halv minut, som känns som en 

evinnerlighet är det hon som bryter tystnaden. 

 – Samuel… 

 – Ja…. 

 – Fattar du inte? 

 – Vadå? 

 – Jag är med barn. Jag väntar barn. Ditt och mitt jävla barn. 

 – Jo, säger Samuel efter en stunds tystnad. Jo. Jag fattar. Så blir han tyst igen. 

 – Jag vet bara inte vad jag ska ta mig till. 

 Hans röst brister nästan när han säger det sista. Och Liv, som i går detonerade av ilska och 

besvikelse, kan nu bara känna en outsäglig ömhet. För honom. Hennes vackre, starke man, 

vars avgrunder hon ibland får ana, men som oftast behåller det svåra för sig själv. Hennes 

grekiske gud, som nu gläntar på dörren till sitt sårbara hjärterum. Hur ska hon kunna annat än 

att omsluta och förstå honom? 

 – Jag finns här, viskar hon kärleksfullt och bedjande.  

 – Vi går igenom det tillsammans, fortsätter hon. Vad som än händer. Tillsammans. 
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 Nu hör hon honom hulka. Ja, hennes rene och stolte man gråter faktiskt. Och om och om 

igen viskar hon, som nyss var så ledsen och bedrövad, sina trösteord in i mobiltelefonens 

mikrofon. Orden, de sjungande orden, lindrar oron i hennes eget inre. 

 – Tillsammans, upprepar hon. Tillsammans. 

 Samuel andas och snyftar. Liv står med telefonen tryckt mot örat och hör hans andetag tills 

hon märker att kyrkklockan på Katarinaberget börjar dra sig mot åtta. 

 – Jag måste cykla vidare. Jag börjar om en kvart. Jag ringer dig sen. 

 Hon trycker av telefonen och trampar vidare mot sjukhuset, trots allt lite lättare om hjärtat. 

 – Tillsammans, viskar hon igen med en blick mot sin mage. Tillsammans.  

 

Liv. Limbot. 

 Tillvaron är besynnerlig under de här veckorna. De ses ungefär som vanligt, dricker 

bergamotte, pratar om konst och skapande processer, skojar med David, äter ute ibland, går på 

bio. En kväll ser de pjäsen Liv läst om i tidningen, Lars Noréns Demoner i regi av Thomas 

Ostermeier. Den handlar om Frank och Katarina, det eleganta paret som bor smakfullt och 

barnlöst i tjusig våning, och om Tomas och Jenna, småbarnsföräldrarna som balanserar sin 

livsork på en knivsudd en trappa ner. Liv blir starkt berörd av föreställningen och hon sneglar 

på Samuel för att se hur han reagerar, men hans ansiktsuttryck är gåtfullt och stängt. 

 Samtalet är trevande under pausen, då de går upp i Marmorfoajén för att dela ett glas vin. 

Liv smuttar och lämnar det mesta till Samuel. Som tur är stöter de på ett par vänner, en 

studiekamrat till Samuel och hennes man, och genast blir samtalet glättigare.  

 – Det förstod man väl att man skulle hitta er två här, säger mannen då de båda efter en vink 

från andra hörnet av salen lyckas korsa folkmassan och nå fram till Liv och Samuel.  

 – Det här är väl experimentell konst just i er smak? 

 Liv skrattar och hänger sig fast vid Samuels arm. Hon njuter av tanken på de två som ett 

par som söker det utmanande och inte alltid enkla.  

 – Kul att se er! Vad tycker ni? 

 – Bra, spännande! Och… det är VI som är Tomas och Jenna, skrattar studiekompisen och 

tittar menande på sin man. Tror du förresten, nej, vi måste nog hem till barnvakten, eller vad 

tror du Alex? Annars vore det supertrevligt att gå och ta ett glas vin efter föreställningen… 

 – Det får nog bli en annan gång tyvärr, säger Alex. 

 Och så ringer det in till andra akten.  

 – Synd, säger Liv, men egentligen är hon tacksam för att slippa krångla sig ur 

vinbeställningarna utan att röja hennes och Samuels hemlighet. Den hemlighet som hon dels 



  
 

47 

njuter av att bära tillsammans med honom, men som å andra sidan behöver pratas om, göras 

verklig, belysas. För högst verkligt är ju det lilla livet som för varje dag växer cell efter cell, 

som undan för undan tar tydligare och tydligare former av ett litet barn, en liten människa.  

 Varken Liv eller Samuel kan se något av detta ännu, men Liv känner ända in i sitt 

värkande hjärta att det lilla krypet, som ännu inte fått några för dem synliga konturer, betyder 

mer för henne än någonting annat. Om hon bara kunde få Samuel att känna likadant.  

 – Men vi väntar, mumlar hon för sig själv när de tillsammans kryper under lakanen den 

kvällen, ännu en gång utan att prata om allt som på riktigt rör sig i deras tankar. 

 Det ska komma en dag då hon inte kan vänta längre. 

 

Kvällen före Livs besök på mödravårdscentralen har hon fortfarande inte berättat att hon ska 

dit. Nio gånger har solen gått upp över hustaken på andra sidan gatan och sänkt sig ned 

mellan trädtopparna invid vikens vatten, nio långa dagar har förflutit däremellan, och inte vid 

ett enda tillfälle har det känts rätt för att berätta om den bokade tiden. Samuel har återigen 

blivit den smått gåtfulle konstnären, han som gärna tillbringar sena kvällar i ateljén och när 

han kan sover bort förmiddagarna. Vid Davids sida släpper han fram pojken i sig och Liv ser 

hur sonen älskar den lekfulle mannen, kanske inte på samma sätt, men säkert i samma 

utsträckning som sin egen pappa.  

 Under de här dagarna njuter Liv av deras samvaro lika mycket som hon lider av hans 

tystnad, men hon tröstar sig med att hon vet att han vet. Den stora hemligheten är avslöjad. 

Att tiden går utan att han tar upp spörsmålet tolkar hon som ett tyst, möjligen inte 

entusiastiskt, men ändå… ett accepterande. Han pratar inte heller särskilt mycket om 

stipendiet under den här tiden. Hon brukar fråga honom hur det har gått i ateljén då han sent 

om natten kommer inflängande till henne, och han svarar med grader av flow – ”det flöt”, ”i 

dag mötte jag problem, gigantiska problem, men det hör till”, ” en del saker måste värkas 

fram…” – aldrig nämner han något om de föreståndande reseförberedelserna. 

 Nu vet hon att hon måste berätta. Oavsett hur besynnerlig den här ordlösa tillvaron ter sig 

måste hon ge honom en chans att vara med då de för första gången möter en person som kan 

verifiera deras hemlighet. Den här kvällen sitter de som så ofta i Livs vardagsrum, han i 

soffan, hon uppkrupen i fåtöljen med mormorssjalen omkring sig. Miles Davies från stereon 

och stearinljus på bordet. Så vid kvällens andra kopp te, när han just kommit tillbaka från 

köket efter att ha brett ännu en skiva rågbröd, samlar hon sig och säger. 

 – Om du vill får du gärna följa med till barnmorskan i morgon. 
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 Så lättsamt hon kan säger hon det. Som om det gällde ett besök på yogastudion eller 

mataffären. Som om det var en träff som inte innebar någon djupare ansträngning eller 

tankearbete. 

 Han stannar upp. Slutar tugga. Ställer ned tekoppen på soffbordet och tittar på henne länge 

innan han säger: 

 – Vill du att jag ska göra det?  

 – Det jag vill är att vi tillsammans ska vara där, svarar Liv med eftertryck. 

– Okej, säger han till slut. Då kommer jag. 

 Liv jublar inombords. ”Jag visste det” säger kompisrösten. ”Han behövde bara få andrum 

och tid. Vi har säkert en lång väg kvar, men nu kan vi vandra den tillsammans”. 

Tillsammans. 

 

Hedvig. Explosionen. 

Elden var inte av det explosiva slaget. Nej, den kom krypande emot henne, hotfull och 

pyrande. Kvällspromenaden hade avslutats med en lång omfamning invid staketet, innan de 

försiktigt kysst varandra farväl, sedan hade Hedvig smugit in i det släckta huset. Mors stövlar 

stod i farstun, Hedvig kunde se att de fortfarande var lite fuktiga, som om hon nyss varit ute i 

det regnvåta gräset på gården. Ingenting annat i bostaden tydde på att någon av föräldrarna 

var vakna, så hon hade krupit ned mellan stärkta lakan i sitt flickrum och somnat tämligen 

omgående, värmd av kvällens samvaro. 

 Morgonen därpå vaknade hon av röster nere i kammaren. Sömndrucken försökte hon 

urskilja orden, men morgonens slammer med koppar och fat bäddade in stämmorna i dimma. 

Så gick hon ned för trappan, stegen varken lättare eller tyngre än vanligt. Far satt vid 

köksbordet med tidningen, mor stod vid fönstret och tittar ut över gatan. Hedvig såg hennes 

strama rygg, och upptäckte för första gången att håret hade börjat gråna i sidorna, att handen 

som hon oroligt strök över håret hade börjat likna en gammal kvinnas hand. När modern 

vände sig om då Hedvig kom in i rummet hade hon något ansträngt i ansiktet, ett spänt drag 

kring munnen. 

 – God morgon, min flicka, sa hon. 

 Hedvig hajade till. Det hörde inte till vanligheterna att modern använde det ordvalet. Inte 

för att det var något anmärkningsvärt kärleksfullt med de orden, men i hennes hem hade hon 

lärt sig att urskilja de små nyanserna.  

 Också fadern lyfte blicken från sin tidningssida, men istället för att hälsa på Hedvig 

nickade han åt sin hustru, en nickning som modern genast åtlydde genom att lämna rummet. 
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Då hon passerade Hedvig i kökets dörröppning sträckte hon omärkligt ut handen och lät den 

snudda vid dotterns. Hedvig ryste till, men stod kvar i dörren. Hon såg på fadern, rak i ryggen 

där han satt på köksstolen, profilen stram, pannan hög och det mörka håret bakåtkammat. 

Sammanbiten och korrekt ut i fingerspetsarna, trots att han satt vid det egna frukostbordet.  

– Kom och sätt dig, Hedvig, sa han och pekade mot stolen mitt emot sig. 

 Utan att dröja på stegen lydde hon faderns uppmaning, hon ville inte irritera honom genom 

att förhala något. Så värdigt hon kunde gled hon ned på den hårda stolen trots att hon kände 

att blodet rusade i kroppen och fick hennes balans att svaja. Så satt hon stilla med blicken fäst 

en bit framför sig på bordsskivan och kunde för en liten kort stund inbilla sig att det 

fortfarande fanns ett band dem emellan. Nu var det länge sedan hon var på tu man hand med 

fadern, men det fanns en tid då han hade tagit med henne på utflykter i skogen, lärt henne om 

fåglarnas läten och visat henne de nästan igenväxta stigar som ledde till hans barndoms 

lekplatser. I sina små, lite för tunna knytskor, hade hon sprungit efter hans kängor längs med 

stigarna, då och då hade han lyft henne över nedfallna stammar eller vattenansamlingar som 

inte hunnit sjunka undan efter vintern. På den tiden hade de två haft en särskild kontakt, hon 

mindes en lekfullhet hos fadern, en yster upptäckarlust i hans väsen, som fick glädjen att rinna 

till också i henne. I hans sällskap kunde hon förnimma att världen utanför hemmet var stor 

och bar på många hemligheter.  

 Men allt det här var före olyckan. När en av mannarna på det sågverk som han förvaltade 

omkom i en tragisk olycka föll skuldbördan tung på fadern, som i ungdomlig storslagenhet 

varit oaktsam med säkerheten. Efter påfrestande utredningar friades han med en varning, men 

ut ur härvan kom en bruten 34-åring, vars ungdomliga otyglade esprit hade slocknat. Istället 

släppte han fram perfektionisten inom sig. Hedvig begrep då aldrig transformationen, men 

kunde i efterhand ha viss förståelse för det sätt han med tiden kom att sköta den handelsbod 

han så småningom kunde ta över. I arbetet med varorna visade sig hans nyvunnet oklanderliga 

beteende i varje handling och slut var det på de lekfulla utflykterna i skogen. Modern som 

också hon sprudlat av skratt som ung höll sig lojalt vid mannens sida, men det tog inte lång 

tid innan hon blev måltavla för hans oro. Snabbt förpassade han henne till rummen bakom 

affären, då han tyckte att hon skojade för mycket med kunderna. Han övervakade henne med 

minutiös kontroll och om det så bara blev det allra minsta fel i den kassabok hon fick i 

uppdrag att föra blev han hård och fördömande.  

 Nu satt de båda, Hedvig och fadern, närmare varandra än de hade gjort på mycket länge. 

Avståndet var inte längre än att Hedvig hade kunnat göra som hon ibland gjorde som barn, 

sträcka ut handen och kittla honom i sidan, så som hon ibland brukat göra då hon satt bakpå 
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hans cykel på väg mot någon av deras många utflykter. Men blotta tanken på något liknande 

nu var otänkbart. Hur kan ett avstånd, en fysiskt mätbar sträcka på en knapp meter upplevas 

så gigantiskt vidsträckt? 

 – Hedvig, jag går rakt på sak. 

 Fadern tog till orda utan att egentligen lyfta blicken. Hans röst kom från det ansikte hon 

kände så väl, som hon betraktat med ömhet då han stod böjd över en eldhärd i skogen eller 

satte sig på huk för att hjälpa henne att knyta skorna. Men den vasskantade rösten som nu 

lämnade hans läppar kände hon inte igen.   

 – Du kom hem sent i går… 

 – Ja, det regnade… 

 – Du sågs i manligt sällskap på stationen. Vad jag förstår i, intimt, manligt sällskap… 

 Fadern sänkte rösten vid ordet intimt samtidigt som han betonade det. Röstförändringen 

gjorde att meningen fick något skamligt, nästan motbjudande över sig. Hedvig kunde för sitt 

liv inte koppla ihop känslan av obehag med den fullständiga frid hon känt under 

omfamningen med Anton. Därför fick hon inte heller fram ett ord, vilket tycktes förarga 

fadern. 

 – Hedvig, du hörde vad jag sa?! Stämmer det jag säger? 

 – Det stämmer att jag cyklade till stationen i går, svarade Hedvig. Det stämmer att jag 

träffade en man… eller jag träffade Anton. Anton, Klara och Karls pojke. Han är min vän. 

 Orden ramlade ur henne. På något sätt kändes det lätt att tala. Hon hörde Antons ord i sitt 

öra, kunde känna hans varma trygga händer i sina, var viss om att han fanns vid hennes sida 

vad som än hände. 

 – Din vän. I fortsättningen, och så länge du bor under mitt tak, får jag be dig att träffa dina 

vänner på platser där er så kallade vänskap inte förevisas till allmän beskådan. Hedvig,  

 Direktör Lindén såg er omslingrade på ett närmast desperat sätt invid stationsbyggnaden 

och redan pratas det om er i bygden. Jag tror att du är stor nog att förstå att jag inte har råd 

med den sortens ryktesspridning, att jag inte har råd att tas för en man som inte kan hålla min 

dotter från att ränna ute med pojkvaskrar. Karl och Klara är bra folk, men de är inte från 

bygden, de har rest runt mycket och gud vet vilken bakgrund de har. Och pojken, heter han 

Anton, som reser till staden, som om inte Bergsjö skulle vara nog för honom. Han är inget bra 

sällskap för dig Hedvig! Tills vidare kan du fortsätta med pianolektionerna, men hädanefter 

vill jag att du kommer hem direkt efter lektionens slut, så att de inte slår andra griller i 

huvudet på dig. 
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 Hedvig kippade efter andan. Det var för henne en gåta hur en man kunde förändras så på 

några år. Utsidan var sig lik, bara en aning stramare nu. Borta var de skrattiga rynkorna vid 

ögonen, de pigga ögonen, men de långsträckta fingrarna och det bakstrukna håret var 

detsamma, bara lite mer gråsprängt och mer städat nu. Men av faderns tidigare utstrålning och 

livsglädje fanns inte ett korn kvar. I Hedvig barndom var han själv en man full av 

upptäckarlusta och nyfikenhet, med en lättsamhet och en värme inte olik Antons. Nu satt han 

här och ondgjorde sig över allt som Hedvig hade lärt sig älska i livet. Nu hade han redan tagit 

upp tidningen och försjunkit i den igen så att Hedvig inte skulle ha någon möjlighet att 

protestera. Här var det han som talade, medan hon skulle lyssna. 

 – Jag hör, far, jag hör vad du säger, sa Hedvig och försökte sträcka ut sin hand över bordet 

i hopp om att han skulle möta hennes, men fadern låtsades inte se ansatsen. 

 Hon reste sig upp och gick ut genom rummet. Modern satt på en stol i köket och tittade 

mot henne då hon gick uppför trappan mot sitt rum. Det var uppenbart att hon hade hört 

alltsammans, hon öppnade munnen för att säga någonting, men Hedvig vek undan med 

blicken. 

 

Liv. Hos barnmorskan. 

 Syrenen invid cykelstället bär knopp då de trampar fram och parkerar utanför den gamla 

sjukhusbyggnaden. Liksom varje år har våren exploderat utan att Liv riktigt har hunnit smaka 

på den i den utsträckning hon skulle ha velat. Varje morgon ser hon med fascination på hur 

björkens frostnupna och spretiga grenar undan för undan bäddas in i ett allt mer utspritt täcke 

av ljusgrön mjukhet. Varje morgon lyfter hon på locket till miniväxthuset hon även i år har 

placerat på fönsterbrädan, och ser hur de tomatfrön hon petat ned i såjorden utvecklas från 

gängliga små skott till alltmer frodiga plantor. Det växande fyller henne med glädje och 

förhoppning, och dessa svala men ack så löftesrika vårdagarna tycker hon att det är svårt att 

kliva in på jobbet i sjukhuskorridorerna istället för att stanna ute och omfamna våren. 

 Också Samuel, som ofta stannade till i ögonblick av närvaro, uppmärksammar syrenen. 

Han tar en kvist i handen och för den mot sin sniffande näsa. 

 – Har du tänkt på att det löper ett osynligt band mellan alla de vårdagar då man för första 

gången känner syrenens doft efter den långa vintern? Ett pärlband fyllt med minnen av 

platser, människor och sinnesstämningar. Från och med nu är det här tillfället för alltid en 

pärla trädd på mitt band… 

 Liv går fram till Samuel och doftar på blomstängeln tillsammans med honom. Hon ler och 

tänker att en man som filosoferar över livet så poetiskt vill hon ha tålamod med.  
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 – Även på mitt, säger hon och kysser honom. 

 Så går de in i byggnaden och slår sig ned i väntrummet, där färgerna går i pastell och 

föräldratidningarna ligger i travar på träborden. Där sitter några andra människor i sofforna. 

En höggravid kvinna med en spenslig man vid sin sida. Hans hand ligger över hennes mage 

och de avbryter för en stund sitt tysta och förtroliga samtal för att nicka till åt Liv och Samuel 

då de i strumplästen tassar in i rummet. Där sitter också en yngre kvinna, bara lite över tjugo. 

Hon tuggar tuggummi, bläddrar frenetiskt i en av tidningarna och lyfter inte blicken. 

 För Liv är det en bekant miljö. Hon har suttit här många gånger med en växande 

Davidmage och hon har förtroende för Helena. Samuel däremot, är märkbart obekväm. Han 

bläddrar förstrött i en tidning, men lägger den snart ifrån sig och frågar viskande Liv efter 

toaletten. Hon pekar mot rätt dörr och han försvinner in bakom den.  

 Han är borta länge. När dörren till Helenas rum öppnas och en kvinna med mörka flätor 

vaggar ut tätt följd av sin glasögonprydde man har Samuel ännu inte kommit ut från toaletten. 

När Helena blir synlig bakom paret och skiner upp vid åsynen av Liv, sitter hon fortfarande 

ensam med de andra paren ute i väntrummet.  

 – Hej, han gick bara… säger hon och pekar mot toalettdörren samtidigt som hon samlar 

ihop jacka och väska från stolen bredvid sig. 

 – Ta er tid, kom in så länge, säger Helena och öppnar famnen till en stor kram då Liv 

kliver in i rummet. 

 Liv hänger upp jackan och lämnar dörren på glänt för att Samuel ska komma efter. Helena 

ber henne slå sig ned i besöksstolen och sätter sig själv vid skrivbordet. 

– Välkommen! Hur mår du, frågar hon och ser på riktigt glad ut åt att se Liv.  

– Bra. 

 Hon ser sig om i rummet. Det utstrålar trygghet och värme. Som om alla de små 

barnhjärtan som tickat innanför dessa väggar har skapat ett alldeles eget universum av 

fridsamhet och lugn. Som om de små själar, vars existens har klätts i ord härinne, har lämnat 

kvar en del av sig själva som en slags borgen för att den kanske långa och mödosamma resan 

mot förlossning ska kännas värd att ta sig igenom. Också Helenas leende tyder på detsamma.  

 – Vi kan börja med att skriva in dig, så kommer väl din man snart. Vad heter han 

förresten? 

 – Samuel. 

 – Okej! Men vi börjar med dig. 

 Och så för de in alla uppgifter, namn, adress, vikt och längd, hälsotillstånd och sista mens i 

landstingets standardformulär. Och plötsligt är Livs graviditet registrerad, hennes foster en 
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realitet i form av några ännu huvudsakligen oskrivna blad i mödravårdscentralens 

journalsystem. Liv rabblar entusiastiskt formalia och hon vill inte sluta. Nej, inga allergier, 

nej, inga cellförändringar, nej, inga andra kända sjukdomar. Då och då sneglar hon mot dörren 

för att se om Samuel inte ska sticka in sin bruna kalufs snart.  

 Och till slut gör han det. När Helena har tagit fram den färgglada snurran i papp och ställt 

in månad och dag för sista mens för att läsa av beräknat förlossningsdatum, kliver han in med 

ett ursäkta och ett tveksamt leende. Han blir stående en bit in i förrummet. Helena tittar upp 

och ler. 

 – Välkommen Samuel! Kom och sätt dig. Grattis förresten! 

 Helena reser sig upp och drar fram en stol, som hon placerar bredvid Livs. 

 – Eh, tack, ler Samuel snett och tar Helenas hand.  

 Han ser sig om i rummet, på Liv och på britsen med det sydda lapptäcket där barnnamn är 

broderade i snirklig stil, på tavlorna med växtmotiv. 

 – Jag är jätteledsen, säger han, men de ringde om en jobbgrej. Jag fick ett viktigt möte, 

krångel med… 

 Han muttrar något ohörbart och fortsätter.  

 – Men ni är väl nästan klara nu ändå, säger han och tittar på de båda kvinnorna. 

 Liv stirrar på snurran i Helenas händer, försöker läsa av datumet, står det fjorton, eller är 

det kanske en nia på slutet, nitton? Tummen skymmer lite, men nittonde november skulle 

kunna stämma. Nu är det maj, syrentid, som Samuel mycket riktigt har konstaterat.  

 – Liv, hör du mig, säger Samuel. Jag måste sticka, men vi hörs ju sen, eller hur älskling? 

Liv säger ingenting. Helena svarar i hennes ställe. Hennes vänliga och varma röst har fått 

något vasst i kanterna.  

 – Samuel, åk du om du måste. Liv och jag fortsätter under tiden vårt viktiga möte om det 

barn ni väntar. Vi har lite kvar att prata om innan vi är klara. 

 Samuel tittar ned i golvet. Han tittar på Liv. Hon tittar inte på honom. Ändå tar han ett par 

steg in i rummet, stryker henne tafatt på axeln, innan han vänder om och går ut genom dörren. 

Han stänger den inte. 

 Liv sitter kvar. Helena tar ett djupt andetag och går fram till dörren, drar försiktigt igen 

den. Så sätter hon sig framför Liv, drar sin stol lite närmare och fångar hennes blick. 

 – Liv, vad är det du får vara med om? 

– Han vill inte. Han har aldrig velat. Nånting.  

Det ekande hålrum som legat gömt inuti Liv sprider nu ut sig från magen och upp i 

huvudet, torkar ur svalget och får rösten att stocka sig. Ett slag skrik ur hennes strupe. 
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 – Vad i helvete ska jag göra? 

Liv hulkar nu.  

 – Du ska tänka på dig själv. Och på barnet. Det är honom det är synd om, som inte förstår 

vad han har.  

 Någonstans inom sig vet Liv att Helena har rätt. Hon biter sig i läppen, sluter ögonen, låter 

tårarna trilla nedför kinderna. Helena tar hennes hand och stryker den sakta. Livs andning blir 

lugnare. Mot det här rummets varmvita väggar har studsat alla sorters ord, inte bara sådana 

som formuleras i artiklarna under de pigga rubrikerna i väntrummets föräldramagasin. I det 

här rummet och med den här kvinnan finns plats för sorg och besvikelse, för plötsliga kriser, 

och för tvivel som gnager i hjärteroten. Helena reser sig upp och går fram till det vitmålade 

skåpet bredvid fönstret. Ur en av lådorna plockar hon fram en trätratt. 

 – Kom och lägg dig här, säger hon och klappar ett par gånger på britsens lapptäcke. Jag 

brukar inte lyssna på bebisen vid inskrivningen, men du är ju redan i vecka xx så jag tycker 

att vi gör ett undantag och hör om vi kan få en liten hälsning. 

 Liv går fram till bristen, lägger sig och drar upp sitt svarta linne så att magen syns. Den 

putar redan lite runt naveln. Helena värmer trattens platta skiva i sina händer och placerar den 

sedan på magens sida, där det bildas en liten grop av trycket. Hon böjer sig ned och lägger 

örat mot tratten, tittar på Liv, flyttar runt trästetoskopet en stund för att hitta det rätta stället, 

stannar och lyssnar. Efter ett par minuter ser Liv litet leende spridas på Helenas läppar. 

 – Jodå, visst fick vi det. Här bultar det på för fullt, säger hon och slår rytmiskt med fingret 

mot Livs mage. 

 – Där har vi vår kompis.  

 


