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Abstract/Background: 

In this creative writing text I wanted to examine what happened with a man who regularly 

walked through the door of his apartment building and turned left. The man turned out to 

be Henrik, a divorced man in his mid 50:s. On one of his dog walks he meets Emma, a 

younger woman. The text examines Henrik´s and Emma´s background and present 

situation. Both of them are in a life crisis. 
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1. 

Varje morgon gick Henrik samma runda. Han stängde lägenhetens stålförstärkta dörr bakom sig, 

gick med snabba, bestämda steg trappan ned till bottenvåningen, sköt upp den helglastade 

ytterdörren och svängde sedan höger. Efter en kort sträcka på gångvägen kom han fram till dämmet. 

 Det hände att han stannade en stund med solens strålar i nacken, vinden i ansiktet, ögonen på 

vågorna som sköljde mot stranden och tankarna långt borta. Ibland blev han tvungen att torka bort 

vått från kinderna. Det hade pågått ett tag. När han ibland funderade på det, var det ett bra tag innan 

Annette lämnat honom. Eller han lämnat henne. Han ville gärna se det så, att han lämnade. I början 

tänkte han att det kanske berodde på vinden. Men så påminde han sig själv om att han inte var så 

gammal att ögonen blev sådär hängande och vattniga. Oftast hände det lite efter att trycket över 

bröstet gjort honom lite illamående och andfådd. Det var då tankarna kom också. Han tryckte bort 

det, koncentrerade sig på det han såg framför sig. Berättade självklart inte för Annette.  Annette med 

det stora skrattet, hans barns mor. Herregud, de hade varit gifta i tjugosju år. De hade tre barn 

tillsammans. David, Stina och Ellen. De kom tätt, precis när Annette blivit klar med sin 

läkarutbildning. Det var år av sömnbrist, flaskmatning och ständiga blöjbyten. Han gjorde det utan 

att knota. Det var mest praktiskt. Han hade blivit av med jobbet i samma veva, när tidningen han 

jobbat på skar ned. Sedan började han frilansa, jobbade hemifrån, kunde ta ledigt när som helst, 

framhöll Anette, och hon kunde inte vara borta åravis. Henrik visste inte riktigt hur han överlevt de 

där åren. Det var som någon sorts dimma. 

 Och sedan kom bomben.  

 Det var fredag. Han hade dukat fint, gjort ugnsstekt torsk med grädde och knaperstekt bacon, 

små runda potatisbollar till det, en flaska mousserande vin, tända ljus på bordet trots att det var 

sensommarkväll och en guldhysande kvällssol lyste in på tavlorna på väggen bakom Annette. Han 

hade förresten skaffat en flaska till för säkerhets skull.  

 Annette verkade vara precis som vanligt. Hon hade en ljus blus och en tunn ullkofta över. 

Sina blå favoritbyxor, diamantörhängena han gav henne när de varit gifta i tjugo år. Det var inga 

jättediamanter. Men de klädde henne. Han tyckte om när hon strök håret bakom öronen och skakade 

på huvudet åt något som han sagt och som hon inte höll med om.  
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 Och så säger hon det. Annette. Mitt i middagen öppnar hon munnen, just efter att ha smuttat 

lite på vinet. Det var bara första glaset, hon hade faktiskt inte ens druckit ur, mindes Henrik senare. 

 ”Du, Henrik … det är något vi måste prata om.” 

 ”Visst blev det perfekt, jag var lite orolig att fisken skulle bli torr i ugnen, den djävla 

termometern har ju lagt av”, svarade Henrik och höjde glaset. 

 ”Lyssnar du inte, du lyssnar ju aldrig”, snäste hon av honom och smällde ned sitt vinglas så att 

det klingade till i bordsskivan och de dyra dropparna skvimpade lite över kanten. 

 Hon brydde sig inte om dropparna som låg på bordsskivan och Henrik sträckte sig fram och 

tog hennes servett för att torka. Annette suckade. 

 ”Du har faktiskt inte sagt att det är gott”, sa han och torkade sig om mungiporna med den 

egna pappersservetten. 

 ”Det är gott”, svarade hon. ”Men jag vill att du lyssnar nu. Och jag vill att du inte blir … 

sådär …” 

 ”Att jag inte blir sådär vad då?” 

 ”Vi kan väl prata som vuxna människor?” frågade hon. 

 ”Vem är mest vuxen, du eller jag?” sa han. 

 ”Nu är du barnslig”, sa hon och försökte ta hans hand över bordet. 

 Henrik fnös. 

 ”Kanske det”, sa han.  

 Och så berättade hon. Hon hade tänkt länge, hon hade inte velat oroa honom, inte barnen, men 

de var ju utflugna och han måste ändå ha märkt och hon hade träffat någon … någon speciell … och 

det var inte alls vad hon velat, men som sagt, hon hade i många år känt att deras förhållande gått i 

stå och nu, nu hade hon bestämt sig. Hon skulle flytta. 

 ”Och hur länge ….” han kände klumpen i halsen, fast han ville egentligen resa sig och kasta 

vinglaset på henne och fiskresterna som var kvar och strypa henne och hoppa på henne. Jävla, 

förbannade, helvetes, falska käringdjävel … 

 Han fyllde på sitt vinglas. Hon höll handen över sitt, skakade på huvudet och suckade. 

 ”Du kommer att tacka mig”, sa hon. 

 Han blev förvånad över att han inte stack kniven i henne. Eller i sig själv. 
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Han hade på något vis överlevt både hösten och vintern. Exakt hur det hade gått till visste han inte. 

Förmodligen var det tack vare Stellan. Det oskäliga djuret hade inte bett om att få bli en del av hans 

familj, alltså var det hans plikt att se till att Stellan hade det bra. 

 En stor grå fågel flaxade med ett hest skri upp mitt framför nästan på honom. Han hoppade till 

och kände hur det dunkade till bakom revbenen. Stellan hade förstås upptäckt den för länge sedan.  

 De gick en bit till, Stellan stannade och tittade bedjande på sin husse. Till sist böjde sig Henrik 

och snäppte loss kopplet från hundens halsband. Stellan såg på honom med frågan i ögonen. ”Jamen 

spring då, du får springa”, sa Henrik. Hunden tog ett par skutt framåt, stannade för att kolla om det 

verkligen var okej, valde ut en lämplig grästuva, pinkade tre droppar och gick sin egen väg. 

2. 

Emma satt på trappan och stirrade framför sig. Trädgården var vinterovårdad, men våren hade trots 

gamla bruna löv och nedblåsta kvistar gjort sitt intrång i den. Några snödroppar var på väg att 

blomma över och en klunga påskliljor skulle snart slå ut. 

 Emma såg inte mycket av detta.  Hennes huvud var ett enda kaos. Inget var längre som det 

hade varit för bara ett par veckor sedan. Hon hade vänt på huvudet på kudden, och tittat på Daniel 

och tänkt att hon faktiskt älskade honom. Hon hade hävt sig upp på armbågen, andats in, blåst på 

hans blundande ögon och viskande, med munnen tätt intill hans öra berättat för Daniel om 

graviditeten. 

  

Bråket hade börjat med en bagatell. Vad brydde hon sig egentligen om ifall han glömde slänga 

kalsongerna i tvättkorgen. Hon snubblade över dem där de låg vid sidan av sängen, intill 

sovrumsdörren. Hon hade trampat på smutsiga kalsonger och t-shirtar och sockor många gånger 

förut, men aldrig brytt sig om att säga något. Den här gången hade hon inte klarat att vara tyst. 

”Måste du alltid …” och så hade det varit igång.  

 Och han som kom med frågan. Var det hans barn? Och hon som skrek att det för i helvete var 

självklart och han kunde sticka vart fan han ville om han inte trodde på henne och förresten måste 

hon till jobbet. Och hon såg hans blick när dörren for igen bakom hennes rygg.  

 Solen hade varit uppe ett tag. Den sken genom björkarnas mörkröda grenverk. Misan, en 

gråspräcklig katt, strök sig mot Emmas ben. Hon sträckte automatiskt ned handen och smekte 
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katten över ryggen ett par gånger. Pälsen kittlade mot handflatan och hjärtat kanske slog lite 

långsammare. Sedan tyckte Misan att det var nog och gled bort mot ett par gråsparvar som satt och 

tjattrade i buskarna i häcken som vette mot gångvägen. 

 Så snabbt det hade gått. Hon hade knappt hunnit till jobbet, hade precis fått på sig 

arbetskläderna. Avdelningschefen kom och bad henne följa med, tog henne försiktigt i armen gick 

tyst bredvid. In till arbetsrummet. Luften var så kvav i korridoren. Det luktade gamla människor, 

sterila kompresser, handsprit och något som mest liknade gammalt potatismos som värmts i mikron. 

Hon kände ett litet illamående och visste inte om hon skulle klara av att kväva det. Där stod två 

poliser, en manlig och en kvinnlig. Så märkligt lika de var i sina uniformer och allvarliga ansikten. 

Hon visste vad som hade hänt redan innan de öppnade munnen. De log stelt båda två. Den kvinnliga 

visade på besöksstolen och sa att hon nog ville sitta ned. Det ville hon inte, men hon satte sig ändå. 

Hon undrade om de gamla tyckte att hon såg likadan ut som kollegorna, i sina ljuslila arbetsskjortor 

såg de kanske ut som en person allihop. De hade lärt sig att tala på samma vis, med en lugn, men 

samtidigt uppmuntrande röst, nästan som om de talade till små barn. Poliserna framför henne 

presenterade sig. Hon la inte deras namn på minnet. Men hon såg den bruna fläcken som den 

kvinnliga polisen hade på kinden, nere mot högra käkbenet. Det var inget stort födelsemärke, som 

en liten böna. Hennes fingrar for upp till hennes eget ansikte. Det var han som pratade. En olycka. 

Vid övergångsstället just vid busshållplatsen. Föraren hade inte sett något. Förmodligen på grund av 

solen. Bländad, han hade sannolikt blivit bländad. Det kan ha varit halka också. Frostnätterna var 

inte över och vägbanorna blev lätt hala. De skulle höra föraren vidare. Allt var inte klarlagt ännu. 

Ambulanspersonalen hade försökt återuppliva. Om hon kunde följa med. Identifiera. 

 Han kunde inte se henne, inte höra hennes tysta förlåt. Inte kunna säga förlåt själv. Hon hade 

illamåendet högt upp i halsen. Var tvungen att springa ut och kräkas. Kanske var det det hon bar på 

som var orsaken. Allt hon bar på. Hon torkade sig noggrant om munnen, men vågade inte se sig 

själv i spegeln. Hon skrek där inne i den lilla sterilt doftande toaletten. Hon skrek så högt att hon 

förskräckt tystade sig själv genom att bita sig i handen. Ingen kom och knackade på för att fråga. 

Hon kom ut och ville inte titta igen. Det var ingen tvekan. Det var han. 

 Hon hade blivit arg på sig själv för att hon hade blivit arg. 

 Ändå gnagde det. 

 Därhemma, på köksbordet, hittade hon en lapp. Där stod ”förlåt”. Bara det ordet. Hon blev 

osäker. Vad menade han? Varför hade han inte sagt det till henne? Varför hade han inte skickat ett 

sms? Hon kollade telefonen. Han hade inte skickat något meddelande. Varför låg lappen på 
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köksbordet? Varför inte på sängen, på kudden? Varför hade han inte skrivit något mer? Varför hade 

han inte väntat på hennes förlåt? Hon brukade alltid vara den som först ville försonas. Visst var det 

så? Kanske inte alla gånger, men om hon hade börjat, så … Eller var det för att han gick och tänkte 

på henne, på vad hon hade sagt, på att hon borde säga något. Var det därför han inte såg sig för? 

Eller var det med mening. 

 Hon lät tårarna droppa ned för näsan, ned på byxorna. 

Hans mamma och pappa som ville ordna med begravningen. Hon lät dem, för hon orkade inte 

precis. Hon hade helst velat ha det enskilt, bara med honom. Men det gick förstås inte.  

 Efteråt var hon arg över att hon inte stått på sig. I alla fall borde hon ha gjort mer, bestämt 

mer. Han hade aldrig velat ha en svart glansig kista. Han hade velat ha en enkel kista, hade velat bli 

kremerad, det var hon säker på. De hade till och med pratat om det. De hade pratat om det! Hur 

kom det upp, hon försökte dra sig till minnes, men hon kunde inte. Kanske var det efter någon av 

vaken hos en av de gamla. Det måste det väl ha varit. Inte att det skulle ske nu, men sedan, i 

framtiden. Var sin urna. Eller frystorkade kanske. Ingen av dem trodde på en fysisk 

återuppståndelse.   

 Hon trodde inte alls. När det var slut, så var det slut.  

 Nu önskade hon att hon trodde.  

 Ändå pratade hon med honom. Speciellt på nätterna när hon inte kunde sova. Hon pratade tyst 

och snabbt, om när de träffades, om hans älsklingsrätt, om fröet han sått i hennes mage, om att han 

var oansvarig, om att hon hade slängt tre buketter redan. Hon såg honom ofta, ute kunde han 

skymta förbi. Han kom in i rummet, eller de möttes ute vid vattnet, eller han svävade som om han 

var ett levande spöke. Hon visste varje gång att han var död. Men hon kunde inte anklaga honom. 

Inte högt. Och  hon kunde aldrig minnas vad han svarade. Det var bara leendet som fanns kvar när 

han försvann på nytt. 

3. 

Henrik försökte få Stellan att gå fot. Det var ett slags nöje att se den lilla hundens korta ben traska 

på intill vänsterbenet, eller, ja, kanske inte alltid intill benet, men någonstans i närheten i alla fall, 
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och ibland – faktiskt – precis så som riktiga hundar ska gå fot. Ibland roade han sig med att säga ett 

bestämt ”vänd” och upptäcka att Stellan faktiskt visste vad det betydde och vände samtidigt som 

han själv. 

 Stellan var en tax av den mer egensinniga typen, som lydde när han själv tyckte att det fanns 

anledning. De här morgonexerciserna verkade han gilla i alla fall. Vänd och gå fem meter, och vänd 

och gå tio, och ibland vänd och vänd och vänd igen och så några små godbitar innan kopplet sattes 

på igen. 

 Det ringde i mobiltelefonen. Henrik hade av princip aldrig med sig den när han var ute på 

morgonen med Stellan. Den här gången låg den där i fickan och den surrade och skrek att han skulle 

svara. 

 Han ville stå emot. Han stod emot. Han drog upp den ur fickan. Den hade med sig en svart 

trasslig hundpåse upp som flög iväg. Henrik böjde sig och skulle ta upp den med den surrande 

telefonen i handen. Påsen flyttade sig en halvmeter. Han reste på ryggen och skulle just trycka på 

nejknappen när han såg att det var Annette. Vad ville hon? Han  satte telefonen till örat och skuttade 

fram två steg så att han kunde sätta foten på påsen, tryckte på den gröna svarsknappen och ångrade 

sig i samma stund. Men det var förstås för sent. 

 ”Henrik, är du ute eller?” 

 ”Ja. Är det något särskilt?” 

 ”Du behöver inte låta så sur.” 

 ”Du hade inte behövt ringa och störa mig.” 

 ”Jag skulle vilja att du tar hand om Malou i helgen.” 

 Henrik fnös. Det var inte första gången Annette ringde och bad honom vara hundvakt.  

 ”Jag skulle inte fråga om det inte var nödvändigt. Det vet du. Men vi ska till Paris och … ja 

du kan henne. Och hon och Stellan går så bra ihop. Jag tror att hon saknar Stellan. Faktiskt.” 

 ”Hon, fan, vart tog han vägen nu?” 

 ”Men då säger vi det.” 

 Henrik stängde av telefonen utan att svara. 

 ”Stellan!” 

 Henrik tog ett par steg åt ena hållet, så ett par åt andra. Han såg sig villrådigt om, svor och 

körde telefonen ned i fickan.  

 ”Tappat bort hunden?” 
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 Henrik snodde runt. Där stod en en rundhylt kvinna med fotriktiga neonlysande gympaskor, 

plommonfärgade spandexbyxor och matlasserad jacka. Hon log så att Henrik fick rysningar i 

nacken. Hon ryckte lite i ett grönt handtag hon hade i handen. I andra änden av handtagets 

inrullingsbara snöre såg Henrik en liten vitlurvig golvmopp av något slag, som var nere vid 

dammkanten och gjorde sina behov.  

 ”Blöt inte ned dig. Bella!” Hon ryckte lite i kopplet och hunden backade med ett gläfs. ”Taxen 

är din väl? Vad heter den nu. Stolle eller hur? Han är nog där borta, bland husen.” Hon pekade med 

en handskbeklädd hand. ”Fin dag, eller hur? Jag tror att våren är här ordentligt nu. Inte en frostnatt 

på flera dagar. Det var nog en fågel han var efter. Din tax. Det är tur att Bella inte jagar fåglar. Hon 

är så snäll så, ungarna älskar henne. Men hon vill alltid ner och blöta ned sig. Men han är nog där 

borta, åt det hållet alltså.” 

 Hennes vita hund snodde runt hans ben. Han lyfte ena benet för att inte fastna i kopplet. 

Kvinnan skrattade roat, omfamnade honom för att befria honom från den glada och nyfikna 

hundens närgångenhet. Henrik rodnade ofrivilligt. 

 Hon, han och hunden kom loss från varandra. Henrik började springa åt det håll kvinnan 

pekat, följd av ett muntert ”Vi ses!”  

 Henrik sprängde fram på grusvägen. ”Stellan! Hit!” ropade han gång på gång. Han fick inget 

svar och ingen glad hund kom rusande med ivrigt viftande svans. Det enda han lyckades med var att 

skrämma upp gråsparvar, pilfinkar och koltrastar ur de taggiga buskarna. Gångstigen delade sig i en 

grusväg som ledde in mot området som en gång varit rent sommarstugeområde, men där åtminstone 

hälften av de små feriehusen vuxit till sig till mer eller mindre moderna åretruntvillor, och en 

mindre väg som ledde ut mot vattnet. Han stannade och drog häftigt efter andan. Nog hade han väl 

bättre kondition än så här? Det spände bak i låret också. Och gjorde ont i hälsenan. 

 ”Var logisk”, väste han till sig själv. Han blev aningen mer logisk och kom fram till att vattnet 

nog ändå inte var Stellans önskeplats. Det kunde vara omöjligt att ge hunden ett bad. Fast skitiga 

vattenpölar kunde han förstås gärna skutta igenom. 

 Då hörde han ett skall. Det kom från den närmaste sommarstugan. Henrik vek höger och 

började spana.  

 Så såg han Stellan. Taxen sprang efter en spräcklig katt. Katten slank igenom en häck. 

”Stellan!” Hunden var varken intresserad av att se eller höra sin husse. Stellan sänkte huvudet en 

aning, öronen röde sig och på ett ögonblick var igenom buskaget.  
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Ljudet fick Emmas blick att fokuseras. Misan sköt rygg, fräste till och drog med ett skri iväg genom 

trädgården. En hund for efter, Misan vände tvärt, tog en ny väg runt en buske, innan hon for upp i 

närmaste björk.  

 Där stod en raggig hund. En tax av allt att döma. En man kikade över den spretiga 

spireahäcken. Han såg ut att vara lite över 50, med kort hår, glasögon med kraftiga bågar och ett 

stelt, lite härjat drag kring hakan och munnen. Han stod med ena foten i buskaget och verkade inte 

se Emma. 

 ”Stellan, hit!” 

 Hunden brydde sig inte om honom över huvud taget. Den stod med framtassarna mot björkens 

stam och skällde ivrigt upp mot kronan där Misan satt och väste. Mannen vek en buske åt sidan, tog 

sig igenom häcken, fram till björken och tog tag i hundens öra. Hunden pep till och la sig ner. 

 ”Du ska väl inte jaga katter. De är inget för dig. Har jag inte sagt det förut?” sa mannen och 

snäppte fast kopplet i hundens halsband. Han klappade hunden och vände sig för att gå. Han tycktes 

förvånad över att det var en häck i vägen. 

 Emma reste sig.  

 ”Hallå! Din hund jagade upp min katt i trädet.” 

 ”Din katt sprang väl lös, precis som alla katter”, sa mannen. 

 ”Din hund sprang lös också, vad jag kunde se!” skrek Emma tillbaka. ”Misan, kom ner 

Misan!” 

  

Henrik hade ingen som helst lust att stanna kvar i trädgården. Han funderade ett ögonblick på att 

kliva tillbaka samma väg han kom, men såg sedan något som tycktes vara en öppning en liten bit 

längre bort. Han drog med sig den motsträvige Stellan och marscherade iväg.  

 ”Gubbjävel!” 

 Ordet kastade sig mot hans rygg och rörde om långt inne bland lungor, aorta och hjärta. Han 

var fan ingen gubbjävel, och det tänkte han säga till den där näbbiga småfeta kattälskande, 

striphåriga, ovårdade gapiga tjejen. Men inte just nu. Just nu ville han bara gå hem. 

 Ett på en gång dovt och kluckande ljud följde honom genom häcken. Han vände omedvetet på 

huvudet och såg hur hon stod där och storbölade. Hon snörvlade och grät som om hon hade blivit 

tokig. Över en katt i ett träd? Det var väl bara att vänta ut katten. Eller sätta fram en tallrik med 

någon gourmetkattdelikatess. 

 ”Mhhiiissaaannn … khooomm … ned … uh, uh, hmmm … huuh …” 
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 Hon bankade på trädet, klöste på barken, tog tag i en gren som gick av. Hon sjönk ned och 

begravde huvudet i händerna. 

 ”Men herregud. Jamen …” 

 Henrik klev tillbaka in på tomten. 

 ”Det är ju bara en katt. Den kommer ner”, sa han tafatt till trädets stam. 

 ”Det är inte bara … hu, uh…” 

 Katten jamade där uppe. 

 Hon snorade och blängde på honom ett kort, argt ögonblick och han såg att ögonen var 

rödkantade och svullna, som om gråten varit dygnsgammal. Hennes ansikte var blekt och sminket 

satt inte där det borde sitta. Han insåg att hon gråtit för något annat, att katten inte var den utlösande 

faktorn, åtminstone inte den enda orsaken till hennes våldsamma utbrott. 

Emma kunde inte hejda tårarna. Hon fylldes helt av sin gråt. Den skvalpade inne i lungorna och 

hjärnan bäddade in sig i snyftattacker och gråtljud. Det var så skönt att skrika och böla utan att 

tänka på hur det kunde te sig. Hon skrek efter Misan, men hörde inte vad hon själv sa. Hon skrek 

efter Gud och förbannade hans elakhet och orättvisa sätt, bönade att få honom tillbaka, trots att hon 

aldrig trott på att det skulle finnas någon allsmäktig makt som kunde gripa in till någons förmån 

eller nackdel. Gråten strömmade ut och fick kroppen att rycka när snyftningarna hackade sig 

igenom halsen. Näsan täpptes till och snor kladdade på hakan och hängde fritt innan slemmet löstes 

upp i tårflödet och droppade ned på det fuktiga gräset. När hon till sist var tömd på gråt, 

snyftningarna kom mer sällan, tröjans ärmar var våta av snor och gråt, och världen åter gjorde sig 

påmind, upptäckte hon – trots att huvudet kändes tjockt och lite avlägset – att världen fanns kvar. 

Björken stod där, huset hade inte rört sig ur fläcken,  några småfåglar landade i buskarna och solen 

värmde lite i nacken. Hon såg på sina händer, naglarna hade mörka sorgkanter. Ena handen hade fått 

en rispa. Hon sög tacksamt på den lilla blodfläcken och smaken av järn och blodkroppar gjorde att 

hon kände sig lite mer levande än hon hade gjort nyss. Hon såg att mannen ställt upp en stege mot 

björken. Han var på väg att klättra upp. Hunden låg vid hennes sida, med den varma nosen inkilad 

under hennes ben.  

 ”Var inte rädd”, viskade hon till hunden. ”Det är ingen fara.” Hunden såg på henne med bruna 

ögon som visste allt om världen och slickade hennes hand. Hon kom upp på benen, torkade sig 

under ögonen med tröjans kant och kisade upp mot mannen. Stegen nådde inte ända upp till katten. 
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Emma tog tag i stegen när mannen klättrade upp på en gren. Han balanserade och sträckte sig mot 

Misan. 

Henrik förstod inte varför han rusat runt i trädgården på jakt efter något att använda för att få ner det 

jamande kräket. Han var varken intresserad av gråtande människor eller katter i träd. Egentligen 

skulle han väl ha ringt till räddningstjänsten. Men utsikten att få läsa en notis i tidningen om ”katt 

räddad ur träd sedan den blivit uppjagad av en ilsken tax som sprungit lös” kändes inte speciellt 

tilltalande. Han kunde trots allt knappast lämna henne heller. Vem visste vad hon skulle ta sig till i 

det tillståndet. 

 Stegen hängde på garageväggen och han fick upp den mot trädet. Han hade tvekat ett tag, 

tänkte att hon kanske kunde klättra upp själv, sedan. Det var inte precis det att han var rädd för 

höjder. Men han hade aldrig gillat att klättra i träd. Och han var definitivt inte någon kattvän. 

 Så stod han där uppe ändå. På näst översta stegpinnen, ena armen krampaktigt runt trädet, 

viftade med den andra mot katten, som jamade och fräste mot honom. Den försökte i alla fall inte ta 

sig längre ut på grenen. Han fick upp en fot på närmsta någorlunda hållbara gren. Den satt nästan i 

midjehöjd och han var inte säker på att han skulle kunna komma upp. Men vad fan. Han hade tränat 

friidrott – visserligen var det när han var tonåring, men ändå – så nog borde han väl kunna? Han 

vågade sig på att släppa taget med vänsterhanden, grabbade tag i en gren ovanför och tog sig upp. 

Det gick bättre än han hade föreställt sig. Ett ögonblick kände Henrik sig som när han var liten och 

klättrade ikapp med sin storebror. Det fanns ett stort klättervänligt träd i trädgården där de brukade 

klättra upp. Högst upp hade deras pappa byggt en liten plattform. Något riktigt trähus blev det 

aldrig, men plattformen var ett bra tillhåll att ligga och läsa serietidningar eller bara spana över 

häcken på granntjejerna. Han, som var två åryngre, brukade förstås aldrig vinna. Förmodligen var 

trädet inte så högt som han mindes. Det här var definitivt högre upp. Det svirrade till i magen. 

Henrik tog ett litet steg ut från stammen och sträckte ut handen. Katten skulle väl knappast hoppa i 

hans famn. Och hur skulle han i så fall ta emot den? Han blev tvungen att ta ett litet steg till. Katten 

stirrade på honom med sina gulgröna ögon. Svansen vajade lojt över grenen, som om djuret avmätt 

avvaktade vad som komma skulle. Henrik sträckte upp handen och grabbade snabbt tag i kattens 

nackskinn. Katten skrek till och spärrade ut benen. Henrik försökte hålla den ifrån sig, men insåg att 

han inte skulle klara att ta sig ned med ena handen rakt ut i luften. Han höll ut djuret så gott han 

kunde, hasade sig in mot stammen och balanserade med andra armen på den övre grenen. När han 

kom in till trädet lutade han sig ett par sekunder med vänster axel mot stammen, innan han åter satte 
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armen runt den. Så hukade han sig långsamt ned. Han var tacksam över att kräket var tyst nu. Han 

sträckte foten mot översta stegpinnen och bad en tyst bön att stegen inte skulle glida iväg, blev 

tvungen att hålla tag om katten in mot den egna kroppen. Den hängde sig fast med klorna i hans 

jacka. Så snart han satt vänsterhanden på stegen väste den till och rev honom i ansiktet innan den 

satte klorna i hans vänsterhand. Så släppte den taget och lät sig falla ned på marken. Henrik svor. 

Han var nära att falla själv, när han på ett värdigt sätt försökte ta sig ned till marken. 

 ”Du blöder”, sa den unga kvinnan. 

 Henrik satte handen mot ansiktet. Det sved. Han synade handen insida. Den var mörkröd. 

Kvinnan grävde i fickan, hon sträckte sig fram, som för att badda honom på kinden. Han vände på 

huvudet och backade ett halvt steg. Hon höll tyst fram näsduken. Han tog den, torkade sig först på 

kinden, sedan om händerna. Hon stod ned handen utsträckt men han stoppade näsduken i fickan 

utan att titta på den. 

 ”Katten är i alla fall nere”, sa Henrik. 

 ”Tack”, mumlade kvinnan. 

 Då märkte Henrik att Stellan inte längre var där. Katten var också borta.  

4. 

Till höger ingenting. Till vänster ingenting. Stellan hade säkert gått hem, tänkte Henrik. Han kan 

knappast ha jagat efter katten igen. Det gjorde han väl ändå inte. Stellan brukade inte bry sig om 

katter alls och han visste att det serverades frukost efter morgonpromenaden. Han måste ha gått 

hem. 

 Ett ljud fick Henrik att vända och skynda tillbaka från dammets grusväg mot den större 

vägen där ljudet kom ifrån. Det var ljudet av en biltuta och därefter skrikande bromsar och en svag 

duns. Det var helt irrationellt. Men han sprang ändå.  

 Han såg kopplets självlysande orange-röda färg som en övergiven ulltråd som slarvigt 

slängts i vägkantens brungröna löv och grus. Han såg det brunaktiga byltet. Han såg den röda bilen 

som stod intill, bildörren som öppnades, mannen som tveksamt och orealistiskt långsamt klev ur. 

Han såg de andra bilarna som susade förbi. Han insåg vad som hade hänt långt innan han kom fram. 

 Henrik föll på knä i vägkanten. Hunden låg stilla, blodig och stilla. Ögonen som tittade på 

honom hade fått en matt hinna, blivit nästan blåaktiga. Henrik lyfte upp Stellan. Kroppen var varm 
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och slak. Käften var halvöppen och blodig. Ett stort sår längs sidan. Huvudet hängde på sned. Det 

en gång röda halsbandet var slitet. Färgen hade skavts av. Den korta kedjan mellan halsbandet och 

kopplet var röd av kladdigt blod.  

 ”Jag såg den inte … Den kom helt plötsligt. Du borde hålla reda på din hund!” sa mannen 

från bilen aggressivt. 

 ”Du är fan inte klok.” Hade han inte haft Stellan i famnen hade han slagit ihjäl gubbjäveln. 

 Det tog lång tid att gå den korta vägen hem. 

5. 

Det var försommar. Solen hade väckt liv i naturen som skimrade medan fåglar ivrigt kvittrade för 

att hävda sina revir och uppmärksamma de hårt arbetande människorna om att det fanns mer att 

hämta i livet än vad stämpelklockorna gjorde sken av.  

 Pojken var ungefär tre år. Det var på den tiden det fortfarande var vänstertrafik i Sverige. 

Han kände inte till så mycket om livet. Men han visste vad det innebar att sitta på knä i baksätet på 

föräldrarnas Volkswagen och kika fram mellan förarsätena. Att han satt i mitten var en 

nödvändighet. Storebror satt på ena sidan, storasyster på den andra. Det var bara mittplatsen som 

fanns kvar till honom. Men pojken hade inget emot mittplatsen. Där kunde han se visarna på 

mätarna som rörde sig, spakarna som gjorde att det tickade i bilen och hur föräldrarna hanterade 

ratten. På sin plats i mitten hade han överblick över vägen som susade förbi, mötande bilar och 

gångtrafikanter. Eller – när de var ute på längre resor – telefontrådarna som böljade upp och ned 

eller trädens grönska som ibland kom så nära att han nästan trodde att de skulle komma in i bilen. 

Det var på knä, med ena handen på varje förarsäte han hade bäst överblick. Det var så han satt när 

han inte hade rumpan framåt och kikade ut ur det lilla bakfönstret. Det var nästan lika spännande. 

Han vinkade till lastbilschaufförer och gamla farbröder i hatt. Det kittlade i nedförsbackarna. 

 Där, mellan framsätena befann sig pojken när modern, som varit och handlat i områdets 

matvaruaffär, tvärbromsade för att inte köra in i en bil som stannat vid ett rödljus. 

 Pojken tappade taget och flög framåt. Inte så långt: hastigheten var inte särskilt hög. Han 

störtade helt enkelt ned mellan sätena. Långt efteråt skulle han inte minnas smärtan i huvudet. Han 

mindes inte heller blodet. Men moderns skrik mindes han. Det kom inte på en gång. Det kom när 

hon insåg att han låg mellan sätena och när hon såg allt det röda. Hon hade kört i ilfart till sjukhuset 
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och på sjukhuset hade de frågat om de verkligen kunde raka av håret på den lilla flickan. Hon hade 

ju så fina lockar. 

 Det var sådant han fick höra mamman berätta många år senare. 

 De hade rakat av håret och sytt igen såret. Sedan dess hade han aldrig haft några lockar. 

Mamman såg till att håret var kort och pojkaktigt. 

 En sak till mindes han. Förbudet mot att sitta på knä. Det var det värsta. Att sitta på rumpan i 

mitten och inte se någonting, varken åt höger eller åt vänster eller framåt. 

 Blodfläckarna i bilen gick aldrig riktigt bort.  

6. 

Henrik ryckte till. Det tog någon sekund innan han insåg att han låg på golvet i köket. Han lyfte 

huvudet en aning, men lät det sedan falla ned igen. Han blundade öppnade ögonen igen och såg sig 

om. Det låg damm och smulor intill honom. Mattan tycktes ha sugit åt sig samtliga frukost och 

middagsrester från det senaste halvåret. Hade han inte dammsugit den nyligen? Jo det hade han väl. 

Fast det var nog ett tag sedan om han tänkte efter. Han föredrog att inte tänka efter. Hundhår låg där 

också. Han lät ena handen stryka över köksmattan. Mjuka hundhår hade fastnat i ullen och 

stickigare strån hade kilat in sig lite här och var. Mattan i köket var Stellans favoritplats. Här fanns 

alltid chans att få något. Även om han aldrig riktigt tiggde. Längst bort i hörnet mot ytterväggen 

stod Stellans vattenskål. Här och var på golvet och på sparkbrädan under bänkarna syntes märken 

från Stellans nos. Vid diskmaskinen fanns stänkmärken från kaffe och vin.  

 Henrik mindes inte riktigt hur han hade hamnat där på golvet. Något hade väckt honom.  

 Porttelefonen ringde. Henrik satte sig upp. Det gjorde ont i ryggen och ena benet var som 

avdomnat. Det började sticka i lårmuskeln när han kom upp på knä. Han såg sig om. Var var 

Stellan? Han ropade hundens namn. Inget hände. Inte en flämtning, inte några ljud av tassar på 

golvet. Inte ett skall. Inte ens ett snarkljud. Bara suset från ventilationen. Då mindes han hur han 

kört till veterinärkliniken. Han hade inte kommit på något annat att göra, efter att han lagt Stellan på 

golvet i hallen.  

 En tredje signal från porttelefonen. Den här gången längre, mer intensiv. Vad var klockan? 

Vilken dag var det? Han kom upp på fötterna, haltade iväg på sitt sockerdricksben och tryckte på 

knappen. 
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 ”Ja?” 

 Rösten var stel och kraxig. Munnen smakade gammal gårdag. 

 ”Där är du! Jag började nästan misstänka att du hade dragit iväg någonstans. Öppna är du 

gullig.” 

 ”Annette …?” 

 ”Jag har lite bråttom.” 

 Henrik tryckte på knappen. En halv minut senare ringde det på dörren. 

 ”Det vore enklare om du gav mig en nyckel.” 

 Annette var välklädd med höga klackar, mörka slanka byxor som redan fått ett par hundhår 

på sig och en kort skinnjacka ovanpå en ljust blå blus. Hennes ansikte lyste. Hon verkade vara full 

av förväntan. Hon böjde sig ned och knäppte loss kopplet. Henrik klev åt sidan och Malou svassade 

in. Annette räckte över kopplet samtidigt som hon kikade över hans axel. 

 ”Var är Stellan?” 

 ”Äh … en av ungarna kom och tog ut honom.” 

 Henrik hukade sig ned och kliade Malou häftigt bakom öronen. Hunden stod stilla, 

gnuggade huvudet mot hans ben, och lufsade sedan in i vardagsrummet och rafsade lite i mattan 

framför soffan. Henrik suckade. 

 ”Hon känner sig redan hemma”, sa Annette nöjt. ”Du ser trött ut. Vad har du gjort på 

kinden? Slagits med en katt!?” Annette skrattade till; ett gällt, enerverande kuckel. 

 ”Hm … ” 

 ”Var du ute igår? Du ser faktiskt för jävlig ut. Som om du inte ens orkade ta av dig 

skjortan.” 

 Hon la handen på hans arm. Henrik såg på henne utan att svara. Annette tog bort sin hand. 

 ”Nej, du har rätt. Det har jag inte med att göra. Men du måste ta hand om dig, Henrik. Inget 

blir bättre av att du förstör för dig själv.” 

 ”Hade du inte bråttom?”  

 Annette tog hastigt tag i hans axlar med båda händerna, drog honom intill sig och kysste 

honom på kinden. Henrik ryggade tillbaka. 

 ”Ha det så bra nu, Malou.” 

 Henrik torkade läppstiftsmärket från kinden med högerhanden samtidigt som han drog igen 

dörren med den vänstra. Han gick efter hunden in och sjönk ned i soffan. Malou satte sig genast upp 
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i det trånga utrymmet mellan soffan och soffbordet, som flyttades ett par millimeter. Hunden la sitt 

tunga huvud i hans knä. Henrik strök henne över huvudet och ned på ryggen. 

 ”Du vet”, sa han med låg röst. ”Jag vet att du vet.” Hunden tittade upp, vek inte med sina 

ögon från Henriks. Han strök med ena pekfingret bort det våta som kom från ögonen och suckade. 

”Jag vet att du saknar honom. Jag med.” 

  

  

  

7. 

Tekoppen var varm i hennes hand. Emma hällde i de sista dropparna mjölk. Hon blåste försiktigt 

och ytan veckade sig i små vågor. Hon drack långsamt, med armbågarna på köksbordet. Misan 

hoppade upp på bordet, gick ett varv och la sig sedan. Katten fick inte vara på köksbordet, men 

Emma orkade inte fösa ned djuret. Katten slickade sin tass och tittade sedan på henne med orörliga 

ögon. Så hoppade hon ned på golvet och gick ljudlöst ut ur köket. Emma sneglade förstrött efter 

katten, tog en ny klunk av den varma drycken och blundade.  

 Tre veckor. Tre veckor av blombuketter som blev alltmer hängiga och började lukta kloak 

när Emma fyllde på vatten. Hon kunde inte slänga dem, trots att liljorna blev bruna, tulpanerna 

tappade sina blad och rosorna för länge sedan nickade med torra kanter utan att de någonsin försökt 

slå ut sina sammetslena kronblad. 

 Tre veckor av illamående. Det kunde bero på graviditeten. Men det kunde lika gärna bero på 

att hon inte förmådde äta. Hon kokade havregrynsgröt på morgonen och fick inte ned mer än ett par 

skedar. Hon kokade ägg som stirrade på henne när hon högg av toppen. De ångade en fadd, kvalmig 

doft som fick henne att tänka på gamla kalsonger. Det gick bara inte att äta. Hon orkade inte laga 

någon mat. Hennes mamma kom med gratänger, lasagne, kycklinggryta och soppa som stod i 

kylskåpet tills hon med stängda ögon och utan att andas skopade ned alltihop i de gröna soppåsarna 

som skulle sorteras och bli till något slam som i sin tur skulle ge gas till bussar.  

 Emma drack te. Det fungerade. Te med mjölk.  

 Hon hade varit i affären några gånger. Där mötte hon folk som tittade på henne utan att veta 

vad som hänt. De såg på hennes gråtplufsiga, bleka ansikte och tittade snabbt bort. Ibland mötte hon 

arbetskamrater eller bekanta. De omfamnade henne och sa att de förstod hur svårt det måste vara 
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och många började berätta om hur deras kusin eller farmors vän eller syster eller mor hade råkat ut 

för den ena eller andra olyckan. Hon insåg att de ville få henne att förstå att de förstod hennes 

förlust och att hon inte var ensam i sin sorg. Många andra sörjde också, olika saker på olika vis. En 

farmor som dog, en pojkväns kusin som tagit sitt liv, ett barn som fått cancer eller en arbetskamrat 

som blivit påkörd, eller alla de olyckor som orsakats av rattfyllerister och drogpåverkade, av 

personer som inte hade körkort eller som inte borde ha körkort. Olyckor som berodde på halka och 

vattenplaning, släp som lossnat och lastbilschaufförer som somnat vid ratten. 

 Och så jobbigt för dig, så otroligt sorgligt. Det är något som inte borde få hända.  

 För det mesta nickade hon bara. Visst var det förfärligt. Tårarna lämnade hon hemma. De 

andra visste inte vad som fanns inom henne. De kände inte till det växande embryot. De kände inte 

till den växande klumpen i magen som inte bara var fysisk. De kände inte till hennes  misstanke. 

Samtidigt ville hon inte tro att han skulle ha varit så självisk, att han gjort det när han visste, att han 

utsatt inte bara henne, utan också en främmande människa, någon han inte kände alls, någon som 

bara körde sitt fordon, att han utsatt människorna som kom rusande för att hjälpa, 

ambulanspersonal, poliser, sin mamma, sin pappa, henne. Att han med berått mod bara skulle lämna 

henne. 

 Det måste ha varit en olycka. 

 Eller så var det inte det. 

 Hon hade letat och letat. Något tecken. Visst fanns det tecken, han hade ju hotat förut. Men 

inget brev. Det fanns inget brev, utom det lilla förlåtet på kudden, men det var inte ett sådant brev. 

Eller var det det? 

 Och hon hade köpt mjölk, att ha i teet. Fil också. Men fil var svårare att få ned. Små skedar 

gick an. Små teskedar av det syrliga som hon svalde trots att klumpen i halsen aldrig riktigt 

försvann. Kaffe gick inte alls. Det var något med doften. Så hon satt med temuggen och tittade på 

teven utan att egentligen se något. 

 Tre veckor med hjärtan och styrkekramar och ledsna emojis och försiktiga ”vi tänker på dig” 

på Facebook. Hon visste inte varför hon gick in och tittade. På något vis tänkte hon att han skulle 

meddela sig. Att han skulle skriva något. Ibland inbillade hon sig i drömmen att hon såg honom. 

När hon drömde visste hon att han var död, men hon var ändå så säker på att hans huvud skulle 

finnas på kudden när hon vaknade, eller att han skulle komma in genom dörren, balansera cykeln 

mot garagedörren och strunta i att sätta ned stödet, kränga av sig sina gympaskor och glömma att 

sätta dem i skostället, ropa ”alloha älskling”, så som han brukade, sniffa i hennes armhåla, sätta upp 
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sina fotsvettiga fötter på soffbordet, skrämma henne när hon kom ut från badrummet, eller stirra 

buttert på henne när hon kommit hem senare än han tyckte om … 

Misan var tillbaka. Hon hoppade upp på stolen intill Emma och så upp på bordet igen. Så satte hon 

sig och tittade på sin matte en lång stund.  

 ”Herregud, förlåt, gud jag har glömt …” 

 Emma öppnade skafferiet. Hon spanade på hyllorna. Lite vetemjöl, socker, kakao, lite 

havregryn, en möglig brödbit. Hon slängde den i soporna, ett par förpackningar krossad tomat, en 

kartong röda bönor, en med kikärtor. Ingen kattmat på kattmatshyllan. Inte ens torrfoder. Men en 

burk tonfisk i olja. Hon öppnade burken, hämtade en gaffel i lådan och grävde ur lite i kattens 

matskål. Misan nosade först skeptiskt, så började hon äta. Emma kände ett lätt illamående. Det hade 

gått tre veckor. Nu var det fyra dagar sedan begravningen. 

 Hon sprang till badrummet, hängde på handfatet. Andades in och andades ut, räknade till tio. 

Illamåendet vällde upp igen, hon hann inte öppna toalocket. Maginnehållet for ut överallt på toan, 

på golvet, på den blårandiga badrumsmattan. Mjukisbyxorna hade också fått stänk. Det kom en ny 

attack. Lite gult slem sved i halsen och hamnade som en bubblig loska på toalettstolens kant. 

Badrumsspegeln visade upp en blek och rödögd figur med otvättat hår. Små ljud kom ur hennes 

strupe, små ljud som lät som en fågel som lockade på sina ungar. Ljuden växte och blev till ett hest 

gurglande skrik. Spegeln skrek stumt tillbaka. Emma svor åt den. Hennes hjärna letade upp de 

värsta ord hon kunde komma på. ”Din jävla subbfitta kukhelvete fan skit, skit, shit, fuck, helvete 

aaihhhiah …” 

 Hon stirrade förvånat på sig själv. Så såg hon sig omkring. Hon gick ut i tvättstugan, 

hämtade hink, såpa och skurtrasa. Hon lyfte mattan, gick iväg och stoppade den i maskinen 

tillsammans med kläderna. I bara trosorna låg hon på knä och torkade det gråblå plastmattan på 

badrumsgolvet. Hon torkade länge och noga, bytte vatten i hinken och torkade igen. Händerna blev 

skrynkliga. Hon tittade på dem, de löste upp sig, precis som tillvaron. Hon doppade dem i hinken 

igen, körde trasan upp och ned, lyfte och vred ur den, lyfte och såg den droppa. Lukten i badrummet 

övergick från sur till mandelblom. Hon satt på knä, luktade på de våta fingrarna, strök av 

skurvattnet på låren. Ena handen gled uppför den bleka huden, fingrade på mjukheten mellan benen, 

försvann innanför trosorna. Hon var fuktig, av svett och av något annat. Hon kände på det sträva 

håret, det hade vuxit och buskat sig, det var strävt, lite kladdigt, handen rörde sig fram och tillbaka, 

nästan mekaniskt, hon ryckte till, stönade lite, satt en lång stund på knä och hörde sig själv andas. 
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 Till sist kom hon upp på benen, gick in i duschen och hällde ut skurhinkens vatten, satte på 

kranen och duschade så länge att hela badrummet sveptes in en varm, mjuk, förlåtande dimma. 

 Badhandduken luktade illa. Emma suckade, släppte den på golvet och lät håret droppa. Hon 

tittade ned på sin nakna kropp. Den kändes både som vanligt och inte som vanligt och såg inte ut 

som vanligt. Det var som om den på en gång var tung och lätt. Tung av tårar och sorg och det lilla 

som växte i henne, som gjorde att brösten ömmade när hon låg på magen, lätt av … det syntes 

ingenting på magen, tvärt om. Magen var mindre. Visst var den mindre? 

 Hon ställde sig på vågen. Tre kilo ner. För bara några månader sedan hade hon känt 

tillfredsställelse. Hon hade genomgått sin beskärda del av bantningskurer och tre kilo ned var  

ungefär så långt som hon orkat innan hon givit upp och återgått till sina normala vanor. De kilon 

som hon mödosamt blivit av med återkom alltid inom några veckor, ibland med ett extrakilo till. Nu 

blev hon rädd. Tre kilo! Skulle det hända barnet något? Innebar det här att hon skulle föda ett 

utvecklingsstört barn? Näringsbrist betydde med säkerhet brister för hjärnans utveckling, visst var 

det så? Eller skulle det betyda att barnet dog? Kanske utsatte hon sig för risken att få missfall.  

 Det började göra ont. Inte häftigt ont, utan bara molande ont, så som det brukade vara när 

hon var yngre, då i mellanstadiet när hon hade ont i magen nästan varje dag, när hon kunde ligga på 

badrumsmattan med uppdragna ben och undra vad det var för fel på henne. En gång hade hon glömt 

att låsa dörren till toaletten. Hennes mamma hade hittat henne där, hopkrupen på golvet. Hon hade 

kört in henne till barnakuten. Det måste ha varit blindtarmsinflammation. Efter ett par timmars 

väntan på att någon skulle komma och hjälpa henne, hade värken oförklarligt gått över. De hade 

utrett allergier och glutenintolerans, men inte hittat något. En nervös barnmage, det var allt, eller 

kanske en känslig mage i största allmänhet. 

 Någon gång i tonåren hade det gått över. Då kom mensvärken i stället. Den var uthärdlig, 

nästan välkommen. Hon hade fått mens sent, hade redan fyllt 14, och var sist i klassen. Nästan ett 

helt år hade hon låtsats. Det var inte så svårt; att avstå från idrotten, eller stanna hemma en dag på 

grund av magvärk. Ingen ifrågasatte det. Den dagen mensen kom var det helt oväntat. Det var dagen 

före julafton. Klockan var fem. Hon hade fått ont i magen, trodde att det kanske var maten; de hade 

just ätit av köttbullarna som dagen efter skulle vara en del av julbordet. Så kände hon något i 

trosorna. När hon insåg vad det var, kändes det som en tidig julklapp. Äntligen skulle hon få 

användning för tampongerna hon haft så länge. Fast det var inte så lätt som hon hade trott. Det 

slutade med att hon tog en av mammas bindor. 
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Emma lade sig på den fuktiga badhandduken och drog upp benen. Hon koncentrerade sig på att 

andas. Hon drog hastigt in luften genom munnen och andades ut genom näsan. Det var tvärt om mot 

vad hon borde, men nödvändigt för att hon inte skulle få nya kväljningar. Om hon låg riktigt stilla, 

skulle inget kunna hända väl? Det skulle inte kunna ramla ut då? Men bak i huvudet malde något 

annat. Hon fick för sig att hon inte åt för att hon ville bli av med det.  

  

8. 

Samma runda. Annan hund. Henrik hade gått med Malou många gånger. Fast då var det alltid både 

Stellan och Malou. Nu gick Malou lojt vid hans sida. När han gick med båda hundarna var Stellan 

alltid den som ledde, som fick Malou att nosa på buskar och osynliga spännande dofter, bajs och 

blad. Hur många gånger hade han inte ryckt i Stellans koppel för att få honom att sluta med sådant. 

Eller det eviga skvättandet. Fem meter, så ville han markera att han varit där. Eller åtminstone varje 

gång de gick förbi en stolpe. Han var förstås ett par år äldre. Skulle ha blivit elva år i höst. Malou 

var bara åtta. 

Ett ben framför det andra. Gå, gå gå. Vinden puffade på honom, vårvinden som var frisk och nästan 

ljummen. Små blommor tittade upp på dem, gula spretiga vårlökar, vintergäck och till och med 

några tussilago. Kommunen hade haft energi och pengar över vid något tillfälle och planterat 

hundratals snödroppar som fick det att se ut som om vintern ännu inte dragit sig tillbaka helt och 

hållet. Men det var bara i ett par norrlägen i dikeskanterna som det fanns en antydan till gråbrun 

snösörja; vårdagjämningen hade passerat för länge sedan och någon särskild snövinter hade det inte 

varit i år heller. 

 På en bänk satt två yngre män. Ljudet från deras röster fick Henrik att titta upp. Han kände 

vagt igen dem, en mörkare och en helsnaggad, och mindes sedan att de var ett par av de där som 

jobbade på köpcentrets mobiltelefonaffär. De satt där i sina röda tröjor och mörka byxor, skrevade 

med benen och hukade sig lite framåt med en plastlåda i ena handen medan de slafsade i sig något 

med engångsgafflar. Han såg hur benet på den ena av dem hoppade upp och ned som om de ville gå 

iväg med honom. Den mörkhårige strök undan håret med gaffeln i handen. Han skrattade och den 

korthåriga viftade runt med sin gaffel i luften och skrattade han med. Henrik kände något som stack 
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till inne i bröstet. Det varade bara en kort sekund. Sedan tittade han rakt fram. Ett par meter från 

dem låg en plastpåse på marken. Henrik blev plötsligt irriterad. Nog måste deras lunch ha varit i den 

plastpåsen? De unga männen var upptagna i ett samtal och tittade inte ens upp på honom när han 

och Malou kom gående. Hunden viftade vänligt med svansen. De två på bänken fortsatte att slafsa 

och vifta med gafflarna. 

 ”Är den här inte er?” sa Henrik häftigt och stampade på påsen. 

 Männen tittade inte upp. 

 ”Den är er va?” envisades Henrik och tog upp påsen. Han skakade den framför männen och 

fick deras uppmärksamhet. 

 ”Va?” Det var den snaggade som yttrade sig. 

 ”Det känns på lukten att den är er”, sa Henrik och sniffade på påsen.  

 Männen skakade på huvudet och såg på Henrik som om han hade en skruv lös. 

 ”Det finns en papperskorg där. Man slänger sopor i papperskorgen”, sa Henrik och pekade 

på den gröna sopbehållaren som satt en meter från männens bänk. 

 ”Gör det då”, sa den mörke.  

 Så återvände de till sitt avbrutna samtal. Henrik tittade på påsen han hade i handen och 

körde sedan ned den i papperskorgen. Han gick vidare, lätt förargad över att han inte kommit på att 

dra påsen över huvudet på den snaggade. Eller att han haft en hundbajspåse till hands. Med 

innehåll. Det hade fått tyst på dem. Den tanken fick Henrik på lite bättre humör. Han gick en längre 

runda med Malou än han först tänkt, tog vägen ut mot campingen.  

 Malou satte sig snällt i kanten av ett snår en bra bit från stigen. Han skulle inte behöva 

plocka upp efter henne. 

 När de kom tillbaka var bänken tom. På marken låg två plastbyttor. Den ena omkullvält med 

trägaffeln insnodd i servetten intill. Den andra halvt ovanpå, med servetten och gaffeln intill.  

 Som en installation: ”kopulerande plastlådor med ätverktyg”. 

 Henrik släppte kopplet på marken, böjde sig ned och plockade upp hela skiten som han 

sedan tryckte ned i papperskorgen. Den ena plastlådan hoppade med ett bjärt ljud tillbaka upp igen 

och ned på marken. 

 Kommunen hade inte tömt på länge.  

 Malou nosade på plastlådan och började slicka på den. Henrik drog ilsket i kopplet. 

 Skräpet fick ligga där det låg. 
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 Han darrade när han kom innanför dörren. Malou satt lydigt och väntade på att han skulle 

befria henne från koppel och halsband. Trycket över bröstet. Tankarna. Han tog tag i väggen, 

försökte stödja sig för att få rätsida på dropparna som vätte hundens päls. Fingrarna fumlade. 

Hunden skakade på sig, skyndade in och lapade i sig vatten. Henrik strök det våta ur ansiktet med 

baksidan av ärmen. 

 ”Fan”, mumlade han, 

9. 

Pojken såg när hans storebror rättade till klädnyporna. Så kastade han sig upp på cykeln och 

trampade iväg mot de tre grabbarna som stod och väntade vid garageuppfarten. Huset låg vid en 

återvändsgränd. Det smattrade verklighetstroget när alla cyklade så snabbt de kunde runt 

vändplanen. Några cyklar hade inte bara smattrande flärpor, några hade fladdrande 

platsbandsfransar i olika färger som de tejpat fast på styrena. Plastbanden hjälpte till att få det rätta 

ljudet när de cyklade. De stod upp för att få hög fart snabbt. Först varv på varv på vändplanen, iväg 

på cykelvägen förbi huset, ned för backen. Efter en stund kom de tillbaka på andra varvet med 

rödrosiga ansikten och luggarna flygande bakåt. 

 Pojken ville också ha en smattra på cykeln. Men han fick inte. Det gick förresten inte. Han 

hade bara en bambino. Visserligen var det samma cykel som storebror hade haft. Men det var så 

många år sedan. Det räknades inte. Pojken lyfte upp sin bambino från gräset, grenslade den och lät 

fötterna vara kvar i marken medan han låtsades att den var en räserbil, eller en motorcykel. ”Brum, 

brum, önönönönön!” Nästa gång de kom förbi var han beredd. Han trampade så snabbt han kunde. 

”Wroooommm!” Det var lönlöst. De var långt i förväg. Storebror vände på huvudet och ropade. 

”Hejdå brorsan! Åk hem med dig.” Killarna skrattade och cyklarna smattrade. Det var ett räserlopp 

där alla var räserhjältar, där alla vann. Nej, inte alla. Alla som hade smattror vann. De med barnsliga 

bambinos var inte bara för små för att vara med, de var småglin, inget att räkna med. Det var 

samma sak när de stora lekte bollen i burken eller cowboys och indianer. Storebror ville inte ha 

honom med. Så var det bara.  

 Pojken ville vara något att räkna med. Han tog fart ”önönönönön”.  Han försökte stå upp 

och ta fart, precis som brorsan. Det gick inte bra. Cykeln var nära att välta. Han satte sig igen, 

tryckte på med fötterna, cyklade snabbare än någonsin förut. Tramporna som satt fast på framhjulet 
�23



for runt, runt, runt. I nedförsbacken hann fötterna inte med. Cykeln vinglade alltmer. Händerna 

vågade nästan inte hålla i styret längre. Han lät trapporna fara runt själva, försökte bromsa med 

skorna mot marken. Benen studsade, cykeln vinglade. En sten gjorde slut på färden. Däcket 

hoppade. Han kämpade för att nå handbromsen, till sist fick han tag. Den nöp direkt. Cykeln flög 

över ända. Pojken flög med. Han släppte taget om styret, virvlade i luften och slog hårt i marken. 

Cykeln landade på hans ena ben. Det gjorde ont överallt. I huvudet, i ryggen, i benen. Pojken 

vågade inte resa sig. Så hörde han smattrorna igen. Han hörde grabbarnas röster, men han kunde 

inte urskilja vad de sa. Pojken blundade. Kanske skulle de inte se honom om han blundade. Däck 

som skrek när de stora cyklarna plötsligt stannade. 

 Storebror skällde. Sa att han var en idiot som inte fattade att det inte funkar med bambinos, 

att han borde låsas in, eller skickas till något land långt borta. Det blödde ymnigt från knäet. Byxan 

hade fått ett hål. Allt var verkligen åt fanders. Något brutet? Han önskade det. Storebror klämde, 

hade en bekymmersrynka mellan ögonbrynen. Det gjorde ont, men pojken knep ihop munnen. Nej, 

det var som både armar och ben verkade intakta. Grus i håret och ett skrubbsår vid ögat som rann 

lite. Det skulle bli en fin och stor bula också. 

 Han fick hålla om brorsans axlar. Hoppade på ett ben nästan. Någon ledde hans cykel. Han 

skulle få så mycket skäll av mamma när han kom hem, det utlovade storebror, skäll och kanske 

skulle han bli utan kvällsmat för mamma hade sagt tusen gånger att han inte fick cykla ned för 

backen, hade han inget minne, småglin har ingen hjärna, så var det ju. Det kändes bra ändå, som om 

han faktiskt var en hjälte, som om han fick vara med. 

  

10. 

Flickan hade vinterfodrade gummistövlar som hon älskade. De var lila med gula och svarta prickar. 

Hon hade dem jämt, även när det var torrt ute. Och så blev hon kallad Stöveln. Först visste hon inte 

något, länge visste hon inget om vad de sa om henne. Sedan brydde hon sig inte. Inte först i alla 

fall. Hon gick i scouterna också. Det var något som de andra tyckte var märkligt. Hon spelade inte 

innebandy och inte fotboll. Det gjorde nästan alla andra, killar som tjejer. Hon var inte ens en av 

ridtjejerna. Innebandyklubben och fotbollsklubben hade satt upp lappar redan i förskoleklassen. 

Men hon kunde inte läsa då, och hennes föräldrar hade inget intresse av sport. De drog med henne 

ut på vandringar i stället. Först satt flickan i bärryggsäck, kunde se allt lite från ovan. Det var inget 
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hon mindes, men hennes mamma hade berättat att hon tyckte om det, att hon brukade skratta och 

peka på rodnande löv och flaxande fåglar. Sedan fick hon gå själv, höll storebror i handen ibland, 

men oftast i mammas varma hand. De gick i skogen och hon ville stanna och plocka upp pinnar och 

kottar. De manade på henne, men hon lyssnade inte alltid. Hon fyllde fickorna med ekollon och små 

stenar. Hon plockade blåbär och hallon och blommor. Mamma berättade om deras namn: vitsippor, 

skogsviol, hundkäx, blåklint, gullvivor, liljekonvalj, vallmo, smörblommor. Hon höll dem 

krampaktigt, och blommorna ville aldrig hålla sig så vackra som de varit när de stod där de vuxit. 

Stammarna kroknade och kronbladen slokade och föll av. Ibland stannade de och såg på 

rävspillning eller rådjursspår eller lysande rödvita flugsvampar (rör aldrig dem; plocka inte svamp, 

inte någon sort, de flesta är giftiga och man vet aldrig … fast hon plockade ändå, luktade på dem, 

kände på dem och såg hur små larver byggde bon i de mjuka hattarna). Det blev ofta långa 

vandringar. De tittade på kartor, hamnade ibland nästan vilse, eller i alla fall inte där de trodde att de 

skulle ha varit, stannade i soliga skogsgläntor och plockade fram fika ur ryggsäckarna. Pannkakor 

som hon kunde hålla i handen och doppa i socker, ostmackor och korvmackor, små salta kex, 

muggar med varm choklad som ångande kittlade henne i näsan och hon väntade otåligt på att den 

ljusbruna, söta drycken skulle kallna, ibland chokladbitar, mandlar och russin i påsar, äppelbitar och 

någon gång ibland en eld i skogen där de grillade korv på pinnar som de fick hjälpa till att hitta. När 

de blev större fick de tälja själva. Ibland knotade hon. Ibland var det långt och jobbigt och hon blev 

trött i fötterna, i benen, i armarna. Då hände det att hon fick rida på mammas eller pappas axlar en 

stund, men bara en stund, för mamma tyckte att hon blivit tung, och pappa hade sitt onda knä. 

 Sedan fick hon de prickiga stövlarna. Då hade hon blivit större och hade inte suttit på 

någons axlar på många år. De var i skoaffären och mamma pekade på de gröna, och de blå. Det 

fanns röda också. Men hon såg bara de lila, de med prickar på skaftet. Det var bara sådana hon ville 

ha. De var dyrare, sa mamma, dyrare och det fanns ingen anledning att betala extra för prickar. Men 

mamma gav med sig till sist. Fast då fick det bli en rejäl storlek, så att hon inte skulle växa ur dem 

på en gång. Flickan brydde sig inte om att stövlarna var stora. Det fungerade bra med extrasulor och 

tjocka sockar. Och de var fantastiskt snygga och underbart luddiga och sköna. Det räckte.  

 Hon hade stövlarna på sig den våren. Det behövdes inte längre några extrasulor eller tjocka 

sockar. Stövlarna var slitna, hade kanske till och med börjat läcka lite grann om hon gick i blöt snö 

eller pölar. Så hon gick inte i blöt snö eller pölar. 

 En eftermiddag när skolan var slut var en stövel borta. Hon gick i femte klass då. Det gick 

inte att hitta stöveln. Den låg inte under bänkarna, inte på någon toalett, inte i någon papperskorg 

�25



eller bakom någon dörr. De andra i klassen försvann hem en efter en. Hon brukade sällan gråta, men 

den här gången hade hon nära till tårarna. Hennes lärare frågade om de skulle ringa efter hennes 

föräldrar. För hon kunde ju inte gå hem utan skor. Hon sa att det var okej, att hon skulle hitta den. 

 Hon hittade den inte. Inte ute i buskarna på skolgården eller i leksakslådan, inte i 

sopkorgarna ute heller. Men hon hittade en plastpåse som hon satte på den andra strumpan och fäste 

med ett gummiband. Så linkade hon hem. Hon berättade inget hemma. Nästa dag hade hon 

gympaskor i stället. 

 Det regnade ordentligt. Hon var blöt om både strumpor och skor när hon kom till skolan. 

Hon frös också. 

 Han stod där och hängde, Sebbe. Han glodde på henne precis som han brukade, med lite 

uppdragna ögonbryn och med aningen öppen mun, tungan lite utanför som om han smakat på något 

oätligt. Han flinade och sa till sitt anhang att de skulle kolla noga så skulle de få se något kul. Sedan 

öppnade han sin ryggsäck och drog upp en påse. Ur påsen plockade han en lila stövel med prickar. 

Först blev hon glad. Sedan stirrade hon på honom, svalde och svalde, trots att halsen dragit ihop sig 

i en knut. 

 ”Den är din va?” sa han. ”Den måste vara din, för den luktar så illa.” 

 Han kastade stöveln mot henne. Hon tog långsamt upp den. Den luktade verkligen illa. Hon 

förstod snart varför. Den hade fullt med hundbajs fastkletat under sulan. 

 Hon tittade från stöveln till Sebbe. Något svart började svälla inne magen, inte det vanliga 

magontet, det var mer som en skärande smärta som ville kasta sig ut ur magen, det fyllde huvudet, 

fick det att blixtra. Det var svårt att fokusera med ögonen. Allt blev dimmigt. Hennes ben gick 

framåt. Han skrattade. Handen som höll i stöveln flög upp och hon drämde till hårt, rakt i hans 

ansikte. 

11. 

Det var länge sedan något av barnen hade hälsat på. Kanske lika bra det, tänkte Henrik. De har ju så 

mycket eget. Man måste klippa navelsträngen, helt enkelt, inte bry sig så mycket om vad de gör, 

bara visa att man finns där. Så hade någon psykolog sagt på radion. Och det var ju sant, tänkte han. 
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 Första gången han klippte, han mindes det bara vagt, mest att det var så oerhört långdraget, 

så våldsamt. Annette som andades och han som försökte andas i takt med henne. Han blev yr i 

huvudet och hon klappade honom på armen. Han var helt hjälplös, försökte ta över hennes smärta, 

men hon märkte inget. Hon såg koncentrerad ut, uthärdade, och timmarna gick. Hon fick saft att 

dricka, han också. Men hon ville inte ha något att äta. Han hade varit så hungrig, så trött, ögonen 

som ville klistra ihop sig och vågade han gå på toaletten? Kanske skulle något hända just då. Ljuset 

försvann utanför. Annettes stön och återhållna grymtningar. Han strök över skuldrorna och över 

ryggen, strök och kände hennes svett genom sjukhusrocken. Hon hade vita strumpor på sig, någon 

sorts lösa tubsockor som gled ned. Han försökte dra upp dem när hon sa att hon frös. Hon viftade 

bort honom. Så tog hon hans hand, grävde i armen med fingrar som var stela som skogspinnar. Hon 

log och sa att det skulle gå bra. Han undrade hur lång tid det skulle ta, men han vågade inte fråga. 

Första barnmorskan gick hem. Han var hungrig. En ny kom. Hon presenterade sig och han hörde 

inte vad hon sa för Annette fick en ny värk, värre än de förra. De kom tätt. Han hann inte med. 

Barnmorskan föreslog bedövning men Annette ville inte. Han försökte säga att det skulle vara bra 

och möttes av ett fräsande. 

 Det blev värre. Annettes kvidande. 

 Men ta bedövning, ville han säga. Eller söv henne. Plocka ut ungen! 

 Han ville inte se. Han såg. Annette skrek. Han backade. Vad hade han gjort? Varför hade han 

orsakat det där? 

 Kanske ljusnade himlen. Sol lyste in på hans stela nacke. Hon ville att han skulle dra för. 

Gardinen vrenskades.  

 Barnmorskan var där. En sköterska också. De läste av hjärtljud och kände och bände. Dörren 

svängde. En kom. En gick. En kom in igen. Någon manade på ”Krysta!” Han krystade. Han var inte 

till någon hjälp alls. ”Håll igen nu.” Han förstod inte. Men de sa ”inte för fort”. De sa att det bara 

var lite kvar. Men inte för fort. 

 Han ville att det skulle gå fort. Hjärtat bankade. Barnets hjärtljud swoshade. Hans hjärta var 

snabbare. Han knöt händerna. Käkarna var låsta. 

 ”Du klarar det. Du klarar det.” Han sa det inte högt. Det var en besvärjelse. Han visste, 

visste att på film dör de när det hållit på så länge. Ibland dör de i verkligheten. Ibland är det något 

fel. Ibland går det väldigt fel.  

 Så var det där. Blodet. Knytet. 

 Annette som andades. Annette som skrattade. Annette som grät. 
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 Han vågade inte skratta. Han vågade inte gråta. 

 Ett barnskrik. 

 De lyfte upp den lilla nakna kroppen. 

 De sa att det var en pojke. Välskapt.  Alla tår, alla fingrar. Han fick klippa nu. Han visste 

inte hur och de pekade, sa att det var enkelt. Vad visste de egentligen? 

Henrik förstod inte hur kvinnor kunde utsätta sig för det igen. Och igen. När man inte måste. Ett 

barn var alldeles tillräckligt. Tillräckligt stort ansvar. Tillräckligt med smärta. Mer än nog med 

skuldkänslor över att ha orsakat alltihop. 

 Han vande sig aldrig riktigt. Men tredje gången trodde han att han var någorlunda beredd. 

Och så blev det inte alls som han trott. Han kunde inte riktigt minnas att Annette hade haft det svårt 

den gången, bara att det tog tid. De väntade hemma först. Hon kände att det var på gång, men det 

var inte så starka värkar, tyckt hon. Ändå, man visste aldrig hur snabbt det skulle gå och Annette 

trodde att det nog skulle gå fort, det var ju ändå tredje barnet, hon var ju van, eller hur älskling. Hon 

skrattade och ringde sin mamma, som förstås kom, trots att det nästan var mitt i natten, och tog 

hand om de andra barnen. Så körde han in till stan. Det var vinter, snö som yrde överallt och 

vägarna var nästan tomma. Han körde genom modd och snövallar och undrade var i helvete 

snöplogen tagit vägen och funderade på hur han skulle göra om de fastnade i något dike. 

Förlossning i bilen. I väntan på ambulans. Visst, han borde kunna nu. Men han ville inte. Han 

kanske blev tvungen. Det skulle aldrig komma en ambulans. Inte i det här vädret. De kom fram i 

alla fall. På sjukhuset ville de skicka hem dem. Hon var inte tillräckligt öppen eller hur det nu var. 

Men Annette var ju läkare, och hon var påstridig. Hem skulle de inte. Sedan dröjde det ända till en 

bra bit in på förmiddagen.  

 Den gången visste han hur han skulle göra. 

 Det var inte enkelt den gången heller. Men han hade klippt. 

  

Mobilen ringde. Henrik sträckte sig efter den. Det var Stina. Hon skulle flytta, berättade hon. 

 ”Flytta? Men så långt! Alicia då?” 

 ”Ja, jag har fått jobb.” 

 ”Jobb, kan du inte få jobb här?” 

 ”Men nu har jag fått. Hon ska börja dagis pappa, hon är snart ettochethalvt ju.” 
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 ”Och vad är det för jobb som är så bra att du måste flytta?” ”Som ekonomiassistent. Vi ska 

flytta ihop också.” 

 Henrik hängde inte riktigt med nu. 

 ”Vi? Ihop?” 

 ”Om du hade Facebook, pappa, så skulle du veta.” 

 ”Men jag har inte Facebook.” 

 ”Det är ju det jag säger. Att du borde skaffa Facebook.” 

 Henrik suckade. 

 ”Och när ska du flytta?” 

 ”Han heter Filip. Han är verkligen jättebra.Vi träffades av en tillfällighet, bara, på caféet, 

han har en syster som bor här.”  

 ”Stellan är …” 

 ”Han har egna barn också. Jag måste sticka nu, ville bara berätta. Men skaffa Facebook 

pappa, gör det. För vi kommer nog inte att kunna … hälsa på du vet.” 

Whiskyflaskan var nästan tom nu. Henrik hällde upp i glaset. Det skvimpade lite utanför. Han 

torkade av soffbordet med tröjärmen och tog en klunk till.  

 Att supa ihjäl sig var inget alternativ, han visste det. Det skulle ta för lång tid. 

12. 

Britsen var hård. Emma satte sig upp. Det snurrade runt henne och hon sjönk ner igen. Sköterskan 

log och tog blodtrycket innan hon lade på henne den våfflade, gula filten. Det var ingen brådska. 

Ligg bara så länge det behövs. Läkaren kommer snart. Hon tittade upp i taket och det vita blev åter 

suddigt. Sköterskan kom tillbaka, nu med den kvinnliga läkare som undersökt henne när hon kom 

in. Båda verkade så svala, så professionella. Förmodligen var de stressade, men de såg ut att ta sig 

tid. Läkaren log och Emma kände sig tvingad att le tillbaka. Ingen smärta kvar i magen, väldigt bra. 

Tidiga missfall var inte ovanligt, men det var ingen fara, sa läkaren. Hon behövde inte stanna över 

natten. Alla värden var som de skulle, fostret såg alldeles normalt ut på ultraljudet. Hon skulle bara 

ta det lugnt, se till att få i sig bra mat, gärna vila. Det var inte så konstigt att hon fick sådana här 
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fysiska symptom, med tanke på det som hade hänt. Hade hon pratat med en psykolog eller terapeut? 

För det kan vara viktigt när man varit med om en traumatisk händelse, hon bestämde förstås själv, 

men inom primärsjukvården fanns det möjlighet, om hon inte hade blivit erbjuden av sin 

arbetsgivare. Fortsatt sjukskrivning var nog det bästa. En månad till, kanske två, för säkerhets skull, 

även om allt som sagt såg riktigt bra ut. Man reagerar så olika, men en sådan sorg är helt naturlig. 

Hon behövde inte ha bråttom. Hon kunde förstås komma tillbaka, höra av sig när som helst om 

symptomen kom tillbaka, bäst att ringa först, förstås. Men hon var utskriven nu, så när hon kände 

sig redo … 

 Emma lyssnade inte längre. Hon var kanske lättad. Hon kunde åka hem, sova i sin egen 

säng, vara helt lugn, allt var bra. Samtidigt ville hon stanna kvar, bli omhändertagen, ha någon som 

bar in mat till henne, någon som såg till att hon åt, kanske till och med matade henne, oroade sig 

över att hon hade oöverkomliga smärtor som de blev tvungna att ge henne morfin och annat för, 

svårstillat blodflöde, transfusioner, många människor som tog om hand, vände på henne när det 

behövdes, diskuterade vad som kunde vara bäst, hämtade bäcken, höll henne i handen, lugnade och 

sjöng vaggsånger. 

 Det såg riktigt bra ut. Fostret växte. 

 Hon var inte redo. 

 De behövde sängen. De hade inte tid med henne längre. Det fanns andra som behövde den. 

 Omsättningen var viktig. Att inte ta upp plats mer än den nödvändiga tiden. Tomma sängar 

sanerades. Anhöriga kom och hämtade sakerna. Om de inte kunde komma, staplades allt i förrådet. 

Golven skurades, väggarna torkades, standardmöblerna lyftes in. Så bäddade de igen. Ett nytt namn 

flyttade in. Ett namn som hade behov som skulle gås igenom, ett namn som hade en historia, en 

historia de bara hade som ett antal ord på ett papper, en slags introduktion. Efter en tid blev namnet 

en person – kanske var det en surgubbe, eller en arg tant som väste åt dem och skrek att de skulle ge 

sig av, kanske var det en av de glada, eller en av de tysta, man visste aldrig i förväg. 

 Hon undrade om hon ens var ett namn här på sjukhuset, eller om hon bara var den hysteriska 

kvinnan som det egentligen inte var något som helst fel på, och som de blivit tvungna att ta lite 

prover på och som nu, äntligen, stillat sig. Hon skämdes lite över hur hon skrikit och gråtit när hon 

kom in. Det var ju helt onödigt. För hade det varit något fel, hade hon inte blivit ledsen. Det var ju 

det hon hade velat, egentligen. Väl? 

 Det såg riktigt bra ut. Fostret växte. 
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 Filten åkte ned på golvet. Hon sträckte sig för att ta upp den, vek ihop den och la den vid 

fotändan av britsen. 

  

13. 

Henrik vaknade av hundskall. Han var osäker på var han var. Nyss hade han varit någon annanstans, 

någonstans där han svettades, där vatten och sand blandades med skratt och tyngande luft, 

någonstans där han kröp fram över en het kropp (heta kroppar?) eller upp för ett berg som ville 

kasta ned honom. Kanske föll han också, eller gled av från kroppen (kropparna) ut i världsrymden, 

där han kunde se allt som skedde. En flicka där borta, hennes hår flög som en drake, hon vinkade åt 

honom och han svävade så lätt, det dunkade i handen, bank bank bank. Eller var det någonstans i ett 

kargt och kallt landskap? Han hade huttrat och frusit i alla fall. Och kastats tillbaka till den 

kvalmiga värmen som gjorde det svårt att andas.  

 ”Jag kommer Stellan.” 

 Han satte sig upp och världen började svaja. 

 Hunden skällde. 

 Det ringde på dörren också. 

 Han blev tvungen att ta stöd i väggen. Nu frös han igen. 

 ”Jaja. Helvete!” 

 Han snubblade över sina jeans, slängde upp dem på sängen. Tog sig vidare genom 

lägenheten. 

 Det var inte Stellan som skällde. Malou stod vid ytterdörren och viftade på svansen så att det 

dunkade i väggen. Han fumlade och fick upp dörren. 

 ”Åh, min älskling!” 

 Annette böjde sig och borrade huvudet in i hundens hals, kysste nosen och tog emot 

hundens ömhetsbetygelser, samtidigt som svansen piskade Henriks ben. 

 ”Har du haft det bra? Har du det? Har du varit ute? Du har väl varit ute med henne? Henrik? 

Men gud Henrik vad är det med dig? Har du inte ens stigit upp? Jag vet att jag skulle ha kommit 

igårkväll. Men du, jag skickade sms, men du svarade inte, och jag har rätt bråttom nu, lovade vara 

på plats vid … vad har du gjort egentligen? Du är alldeles blek. Du luktar som … Är du bakfull 

Henrik?” 
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 Han hängde på dörrposten, lutade huvudet mot träet för att få det att stanna och inte trilla av 

hela tiden. 

 ”Henrik?” 

 Han hummade till svar. Annette sträckte sig över honom och för att ta ned Malous koppel 

och halsband från kapphängarens krok. Det röda kopplet lossnade också och föll ned på golvet.  

 ”Var är Stellan, Henrik?” 

 Han var redan på väg in i lägenheten igen. Nu stannade han, såg på Annette som stod där i 

dörröppningen med förmiddagsljuset från trapphuset som föll över henne och gav hennes hår en 

gloria. Det var svårt att urskilja hennes anletsdrag i motljuset. Han skakade på huvudet. Det var nära 

att falla av igen. Han blev tvungen att hålla fast det. Handen dunkade, eller var det tandvärk? 

Huvudet studsade runt i rumtiden. 

 Hunden tacklade honom i knävecken. Han sänkte handen för att klappa hejdå. Handen hade 

bestämt sig för att inte lyda. Han såg hur armen rörde sig som om den var en autonom varelse  från 

en avlägsen planet som kommit till en främmande plats och skulle utforska omgivningarna. Malou 

satte nosen mellan hans ben. Handen dunkade hunden ett par gånger på ryggen.  

 ”Såja dirty dog”, sluddrade hans tunga. 

 ”Men gud, Henrik! Du är ju sjuk!” 

Hennes hand på hans panna. Så sval. Hon beordrade honom att klä på sig och följa med. Han ville 

göra henne till viljes, ville krypa ihop i hennes varma bo, låta henne lyfta honom och bära honom 

och vyssja honom, kyssa honom, klä av honom, bli ett med honom. Han försökte verkligen göra 

som hon sa, men kroppen ville hellre stanna där den var. Hon suckade och hittade de skrynkliga 

byxorna i sovrummet, fick på honom dem och det skramlade i köket när hon sökte. De var i 

städskåpet, ville han säga, de var i städskåpet för att inte barnen skulle hitta dem, men barnen, det 

hade inte funnits några barn här, bara vuxna, utom spädbarnet, ett spädbarn hade klättrat ut genom 

ett fönster när fadern hade duschat, ramlat flera meter, nästan slagit ihjäl sig, bara buskaget hade 

räddat ungen, så oansvarigt, han hade väl stängt fönstren, var var alla barnen, de små de som skrek 

hela tiden, jävla ungar som aldrig satt där man lämnade dem, som klamrade sig fast vid benen och 

som inte kunde torka sig själva i arslet, de behövde omvårdnad men de var borta nu, fönstren, han 

måste stänga dem så att de inte trillade ut, så att huvudet inte studsade iväg och flög ut på 

asfaltplanen, här fanns inga buskar nedanför huset, fast det var så kvavt, han måste öppna fönstren, 

måste få luft. Två vita tabletter i en hand framför hans mun, och svälj och här är vatten. Halsen var 
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tjock. Han frös lite, men kände samtidigt lukten av svett som fick honom att vilja kräkas. Han nös. 

Vatten sprutade ut ur näsan. Kanske landade tabletterna i magen. 

Baksätet, alltid i baksätet. Ensam nu. De vuxna pratade med varandra där framme, han skulle sitta i 

mitten. Bakom honom flämtande ljud, andedräkt som for förbi i puffar, eller var det hans egen 

andhämtning? Trafikljus och andra bilar. Han orkade inte vända sig för att vinka till lastbilarna. 

Radion spelade och röster pladdrade och spelade och berättade hahahaha. Hon tittade på honom. 

”Klarar du dig nu?” Bältet skavde och han ville ta av det men han hittade inte var det satt fast. Han 

spanade efter flickan från drömmen. Det var inte hon, det var fel, fel hår. 

Visst var det hon? Han kände igen håret. Eller var det inte? Hennes ögon mötte hans, ett kort 

ögonblick och han såg att hon kände igen honom. De var förvånade, ögonen, hon öppnade munnen. 

Han ville gå fram och berätta för henne att katten var i säkerhet, att han hade tagit ned den, men hon 

tittade bort. Han ville be om förlåtelse, det hade inte varit meningen. Han hade varit så ivrig, tänkte 

aldrig, tänkte inte. Han undrade om hunden i bilen verkligen skulle klara sig, om den inte skulle dö. 

Det var ju så varmt, minst hundra grader. Eller så var det kallt. Ja det var kallt, isande kallt, han rös 

och frös, tänderna skallrade. De ledde honom vidare in i en labyrint. 

 Håret brann i taket. Han satt fast nu. Dropp, dropp, dropp. Annette hade en vit rock på sig 

och hon kramade honom och det droppade från hennes ögon. Hon kysste honom och sa att hon 

måste gå, men hon skulle komma tillbaka snart.  

 ”Var är Stellan?” 

 Han blev arg. Han viskade ”död” och hon sa att han inte alls var död, han hade kommit i tid. 

Ett tag var hon rädd att det hade varit för sent, men han skulle klara sig, alldeles säkert skulle han 

det. Det var visst för sent, han hade kommit för sent, han hade inte hunnit och han hade varit 

alldeles för sen.  

 ”Jag kan be Magnus åka och hämta Stellan, vi kan ha honom några dagar. Det är inga 

problem. Men var är Stellan. Henrik? Stellan.” 

 Död kraxade han, död. Och han orkade inte längre. 

 Hon sa ”herregud” och skakade på huvudet. Viskade samma ord igen. 

 ”Sov lite, vila, det ska gå bra, men sepsis är inget att leka med. Tur ändå att du hade hand 

om Malou och att jag kom just då.” 
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 Hans ögon var torra och han visste inte om det var tur. Drömmen var så verklig. Han hade så 

gärna velat stanna där. 

  

  

  

14. 

Flickan synade den ljushåriga och den mörkhåriga och den som kunde vrida på alla leder och den 

som hade stela ben och armar och de två killdockorna (den ene ljus, den andre mörkare), och 

dansbarbie och karriärbarbie och läkarbarbie, cykelbarbie, mammabarbie med tvillingar i magen 

och bröllopsbarbie … Hon hade fått dem på födelsedagar och jular, av föräldrar, släktingar, på 

barnkalas. De luktade vanilj och blommor, som om någon hade parfymerat dem. 

 Flickan hade inte öppnat lådan på länge. Hon var hellre ute med scouterna, andades in 

doften av barr och multna löv, knöt knopar och sedan, efter ett par år, sneglade i smyg på en av 

scoutledarna, en som kunde allt, som hjälpte till att baka pinnbröd och som visade hur hon skulle 

hålla kniven. Hon hade övat och övat, ville visa att hon var värdig. Hon hade klarat knivbeviset. 

Hon var rusig av lycka när hon kom hem.   

 Hon strök över ljust glänsande hår. ”Vad tänker du?” viskade hon. Barbin såg vänligt på 

henne och svarade inte. Flickan tog fram sin kniv. Hon höll barbin hårt i håret och måttade. I lådan 

låg de andra och tittade upp på henne, de som inte låg uppochner eller bakochfram eller hade benen 

i konstiga vinklar och huvudena vridna åt fel håll. Hon släppte barbin, drog i sitt eget hår och skar 

till. ”Så här. Så här!” Hon skar och skar. Håret föll ned på golvet. Kanske skulle hon bli en pojke. I 

alla fall … 

 Hon öste ur barbisarna ur lådan, la det avskurna håret i botten, försökte ordna till det slätt 

och fint. ”Som en bädd”, viskade hon. Hon lyfte den ljushåriga igen. ”Det var inte så farligt”, och 

dockan nickade till henne. Flickan slätade till ljusabarbis hår, fixade så att kjolen satt rätt, knäppte 

kardborrbandet på den lilla blusen, hittade en tappad platåsko och satte den på plats. Hon lyfte 

docka efter docka. Vred armar och ben, lösgjorde fula gamla tofsar och kammade hår. Stick i armen 

här och armen där, bröllopsklänningen som legat nedtryckt i ett hörn lyste vitt. 

 En efter en tillbaka i lådan, ovanpå hårslingorna. De låg tätt intill varandra, prydligt klädda, 

högtidliga och svagt leende. De tittade på henne med tacksamhet. ”Mammabarbi, var har du gjort 

av tvillingarna mammabarbi?” Bara en kunde flickan hitta. Kanske hade dammsugaren slukat den 
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andra. Den ensamma tvillingen gömdes i magen. Mammabarbi såg tjock och nöjd ut. Flickan 

hittade en flis som hon klippte till och svepte om högen med dockor. Så satte hon tillbaka locket. 

  

Det var mörkt när hon kom ut i skogen. Hon hade ficklampa med sig, men månljuset ledde vägen. 

Den vita skivan lyste genom grenverket och bildade ett nätverk av mörker mellan de blekt lysande 

fläckarna. Lådan var stor, svår att bära och hon fick se sig för så att hon inte snubblade på rötter och 

grenar. Fältspaden dunkade henne på ryggen för varje steg. Hon visste vart hon skulle. En bit in i 

den gamla tallskogen fanns en minneslund. Men stigarna var många, de grenade sig hela tiden och 

månens ljus förvillade henne. Var det höger nu, eller var det nästa? Hon stannade en stund, gick 

några steg fram, men vände sedan. Där, där var den stora tallen, den som sträckte sig över alla 

andra. Hon visste att hon aldrig skulle kunna nå runt den. Och där, där var den rätta stigen. Det var 

bara några meter till. Så såg hon hur marken höjde sig en aning. Här var det!  

 Flickan ställde ned lådan och började gräva. Jordskorpan var ganska seg. Rötter trådade sig 

och fastnade på spaden. Hon var envis, fortsatte. Det måste bli tillräckligt stort. 

 Hålet var djupt och hon strök svetten ur pannan och tittade upp. Där, bara en liten bit bort, 

låg en stor bukett med tulpaner och liljor. Tjocka sidenband låg utbredda framför den som mörka 

tungor. Intill fanns flera mindre buketter. Hon reste sig och gick bort. Bokstäverna lyste vita mot det 

mörka tyget. ”Min vän, vila i frid”, stod det på ena bandet. ”Vår älskade Lilian” på det andra. 

Bredvid fanns mindre buketter och några lösa rosor. 

  Först då kom på kom att minneslunden var för att sprida aska. Hon sjönk ned på knä, ena 

handen på lådans lock, den andra fingrade i jordhögen som hon just åstadkommit. Så skyfflade hon 

ned jorden igen, båda händerna, snabbt, snabbt. Hon hittade några grenar, och några till. Skar hack 

med kniven, staplade dem allt snabbare i en fyrkant. Lådan ovanpå. Hon stack in lite småkvistar 

emellan. Eldstålet låg i fickan. Den brukade vara så svår att använda. Hon fick försöka tre gånger. 

Sedan fick hon eld på fnösket, blåste lite och sköt in det. 

 Det tog sig snabbt. Lågorna omslöt lådan. Blågröna plastdoftande lågor. 

 Hon satt länge och såg på elden, passade den, gödde den när det behövdes. 

 Plastkakan som blev kvar till slut låg och var svart och förvriden. Flickan tog några tag med 

spaden igen, sköt ned den under jord. 

 Så reste hon sig, borstade av byxbenen, sjöng tyst ”Vem kan segla för utan vind” och tittade 

upp mot månen. Den såg milt tillbaka.  
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15. 

Henrik drog i kylskåpsdörren som öppnade sig med ett pys.  

 Det avslöjade en möglig ostkant, burkar som trängdes, halvtomma med några inlagda 

rödbetor eller gurkskivor, ensamma oliver, ketchup, HP-sås, tuber med senap och majonnäs. Han 

öppnade grönsakslådan, men stängde snabbt igen. Rotsakslådan såg mer ut som marken i en 

höstskog. Flagor av lökskal multnade i botten och några potatis skickade ut sina fingrar som om de 

försökte tränga sig igenom plastpåsen i jakt på mull att växa i. Henrik lyfte på matvarorna med 

mekanisk precision. Hans hjärna sa till honom att han skulle flytta det oätliga till soporna. Hans 

händer ställde tillbaka allt där det stått förut. Mjölkpaketet hoppade till i handen. Nästan tomt.  

 ”Det räcker till en kopp kaffe”, mumlade han.  

 Så tog han ut smörasken och stängde kylskåpet igen. Han hittade en oanvänd smörkniv och 

drog sedan ut bröd- och mjöllådan. Mjöl fanns. Bröd fanns inte. Jo, ett öppnat paket knäckebröd där 

med några skivor kvar. Han krafsade i förpackningen utan att få fäste, fläkte upp papperet, rev 

sönder sidorna, grävde med fingrarna och fick till sist upp en halv skiva, sedan ännu en bit, medan 

smulor hoppade ned på golvet. 

 Brödet krasade mellan tänderna. Han kände ingen smak. Så kom han ihåg att det var kaffe 

han skulle göra, öppnade kranen, lät vattnet spola medan han tog fram vattenkokaren, hällde 

noggrant ut det gamla vattnet i den och fyllde den på nytt till hälften, tryckte på knappen, plockade 

en mugg längst in i skåpet, hittade kaffeburken, hittade en nästan ren sked som han torkade av på t-

shirtens kant, fiskade upp de frystorkade pulvret i botten. Kokaren tog tid på sig. Han hade nog inte 

kalkat av den på länge. Borde göra det, tänkte han. Borde göra så mycket. Borde städa ut allt det 

gamla, hitta nya kunder, nya vänner, nytt liv. 

  Han väntade på att kokaren skulle sluta att susa och väsnas, tröttnade på att vänta, hällde på. 

Kokaren fräste åt honom. Han ville med ens kasta den genom fönstret, höra hur skärvorna klirrade. 

Kanske skulle den landa på någon med rollator. Han log åt den. En annan gång, kanske. Han rörde 

om ett, två, tre varv, lyfte skeden och stod och tittade på hur en droppe föll tillbaka ned i koppen, 

stoppade skeden i munnen, svor och slickade sig om läpparna för att få bort brännsvedan. Han 

hällde långsamt mjölkskvimpen i koppen.  

 Det skar sig inte. 
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16. 

Det gällde att ta sig samman. Emma visste det. Hon skulle ta sig samman och gå till affären. De 

första veckorna hade det varit enkelt. Hon hade bara satt på sig jackan och stövlarna, gått ut genom 

dörren och promenerat iväg till affären. Vårfåglarna hade kvittrat runt henne och vårblommorna 

hade stuckit upp sina knoppar utan att hon hade behövt bry sig om det. De andras röster hade hon 

inte behövt lyssna på. Men något hade hänt samtidigt som hon blev varse smärtan i magen. Den 

tjocka bomullen runt om henne hade skavts bort. Ljuset var mycket skarpare överallt och hon såg 

hur färgen var bortskavd på dörrlisterna, hur fönstrens smuts silade solstrålar, hur fläckar på golven 

lyftes upp mot ögonen, hur damm hopade sig i hörnen, under bordet, på stolarnas fottassar.  

 Hon tog sig ändå ut till slut, vred omsorgsfullt om nyckeln i låset, och hörde sina skor krasa 

mot gruset som fortfarande låg kvar på asfalten. Blicken for fram och tillbaka, det gjorde ont i 

ögonen som fokuserade allt, småpapper längs cykelbanan som flög runt i vinden, vassa stenar, 

blomknoppar av tussilago och vintergäck, fjolårslöv som inte multnat under vintern. Ljud skar i 

öronen. Överallt verkade bilar gasa och bromsa, gasa och bromsa. Bussar pustade när de stannade 

för att hämta eller lämna. Fåglarna sjöng inte längre för att visa glädje över våren och att de klarat 

den långa flytten eller överlevt en vinter som både varit ovanligt kall och sällsynt snöfattig, de skrek 

ut sina arior; kom hit! kom hit! kom hit! mitt revir! nej mitt revir! En gäll kakafoni där de försökte 

överrösta varandra. Och barnen som gastade i vagnar. De skrek högt och gällt, och treåringar som 

ropade nej vill inte! och grät ännu mer hjärtskärande. Pappor som hyssjade och tryckte in nappar i 

de små munnarna och mammor som hotade om uteblivet lördagsgodis. Allt slog in i hennes hjärna, 

ristade stora revor och ställde till oreda. 

Henrik fumlade med rullkorgen. Den rasslade efter honom. Han lekte en stund att den var en hund 

som han skulle lära gå fot. Leken tog snabbt slut. Rullkorgar vill inte gå fot, de vill bli dragna. Han 

drog. Han kom på att han borde ha haft en plan. En plan eller en lista. Han brukade alltid ha en lista. 

Annette brukade alltid göra en lista förr. Sedan gjorde han egna listor. De var sällan så detaljerade 

som Annettes. Potatis, grönsaker, ris, mjölk, fil, mat. Toapapper. Något sådant. Han lagade inte mat 

särskilt ofta längre. Någon gång i veckan kanske. Recepten var desamma som förr, och det blev 

alltid över så att han kunde värma i micron nästan hela veckan. Han hade svårt att minnas vad det 
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var som fattades. Mjölk, ja mjölk fattades. Han gick mot mjölken, längst in i affären. En eller två 

liter? Det var svårt att bestämma sig. Han tog en, kom på att han skulle ha mjölken till kaffet. Fick 

gå tillbaka igen och hittade kaffe. Tog två refillpåsar. Och bröd. Brödet fanns vid mjölken. Han gick 

dit och velade mellan butiksbakat och färdigskuret från någon av de stora brödleverantörerna. Det 

fick bli färdigskuret. Det var enklare. Kunde förvaras i frysen. Det butiksbakade började alltid 

mögla innan han hann äta upp.  

 Det hade varit det svåraste när barnen flyttade. Och Annette. Att veta hur mycket. Att det 

hela tiden blev över, blev gammalt, blev oätbart. Någon frukt skulle vara bra. Annette hade sagt att 

han måste äta ordentligt. Nyttigt. Javisst självklart det gjorde han ju alltid, eller hur? Hon hade tittat 

skeptiskt på honom. Han ville säga att om hon var så mån om hur han mådde, kunde hon väl flytta 

hem och ta hand om honom. Det var inte mer än rätt, tänkte han. Frukt i alla fall, och när han var 

vid frukten, precis vid ingången, kom han att tänka på den tomma grönsakslådan. Den stod 

uppochner i köket. Nydiskad. Han var inte helt dum i huvudet. Han visste att han måste äta. 

 Fel säsong för apelsiner och äpplen. Fel säsong för det mesta. Det fick bli bananer. Henrik 

sträckte sin bandagerade hand efter en påse. Ryckte till, fick loss en. När han vände sig för att ta 

bananerna han spanat in var han nära att krocka. Någon annan hade sträckt ut handen efter hans 

klase. 

 Han höll fast. 

 ”Oj”, sa kvinnan. 

 Det var något bekant över henne. Något med rösten. Något med håret. Visst var det hon med 

katten? Han släppte klasen, men ångrade sig genast. Vilken rätt hade hon att ta hans bananer?  

 ”Nä, ta dem du”, sa hon. 

 Han hade redan en annan klase i handen. En banan ville inte vara med. Den fastnade på 

kanten till påsen. Han ryckte loss den och slängde tillbaka den i högen bland de andra bananerna. 

En skylt tittade anklagande på honom ”dela oss inte, vi hör ihop”, bönade den. Visst, tänkte han, de 

gör alla försök att få en att betala för sådant man inte behöver. Tror du att jag vill ha ruttnande 

bananer hemma, tror du det? Han hypnotiserade skylten. Den svarade inte. 

 ”Förlåt då”, sa kvinnan. 

 Henrik gick rakryggad ifrån bananhögen. 

Emma satte sitt kort i kassans betalautomat. Hon hade funderat på att skaffa betalappen, men inte 

riktigt orkat engagera sig. Nu kunde hon inte minnas koden. 
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 ”Sista chansen, sen spärras kortet. Vill du skriva på i stället?” Kassören visade tänderna och 

lyfte handen, beredd att ta kortet ur läsaren och dra det i kassan i stället. 

 Emma skakade på huvudet. Någonstans måste siffrorna finnas lagrade. Någonstans Blip, 

blip. Det var lång kö bakom henne. Tanten närmast bakom log besvärat. Emma log inte tillbaka. 

Sex, åtta, någonting, sex, åtta, hon tittade bakåt. Säkert sex, sju stycken som stod och trampade och 

tyckte att hon var en idiot, som ville att hon skulle försvinna. Hon blundade för att få tankarna att gå 

ihop i ett enda siffersvar. Sex, åtta … sex, åtta … sex åtta … hon försökte få fingrarna att minnas, 

sex åtta … ett sex, sextioåtta sexton! Det funkade! 

  

Hon såg bananmannen precis vid entrén och fick en ingivelse att gå fram till honom. Han var på väg 

ut genom snurrdörren och hon småsprang efter. 

 ”Du!” 

 Han verkade inte höra. Matkassen svängde i hennes hand och slog henne på benen. 

 ”Hallå!” 

 Han vände sig om, men fortsatte att gå. 

 ”Bananerna!” Hon ropade efter honom. ”Du kan få mina, så tar jag dina.” 

 ”Va?” 

 Han stannade. Tittade på henne. 

 Emma grävde med ena handen i plastpåsen samtidigt som hon fortsatte fram mot honom. 

Hon höll upp bananerna framför honom. 

 ”Ja, alltså de är egentligen dina.” 

 ”Mina?” 

 Hon tappade lusten. 

 ”Äh.” 

 ”Åh”, sa han. ”Nä, det är ingen fara.” 

 Det var som om hon hade sett honom förut. Någonstans. 

 ”Det är ju du! Hur är det med hunden?” 

 ”Stellan? Han är död.” 

 ”Död?” 

 ”Död.” 

 ”Är det sant?” 

 ”Ja! Han är död. Överkörd.” 
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 Emma stirrade på mannen. 

 ”Min pojkvän är död. Han blev överkörd. Jag är gravid och en lastbil körde på honom.” 

 Hon blinkade ett par gånger. Ville svälja sin tunga eller försvinna. Men mannen stod kvar 

framför henne. Bananmannen. Kattmannen. Mannen utan hund. Han verkade så ledsen. 

 ”Vad tråkigt. Med hunden. Den var så söt. Jag hann aldrig tacka för att du hjälpte mig med 

Misan. Tack.” 

 ”Vill du ha en banan?” 

 Hon skrattade. 

  

  

  

  

17. 

”Gör det själv.”  

 Pojken förstod inte. Hans storasyster var sex år äldre och brukade vara den som visade hur 

man gjorde. När hon var hemma var det inte så viktigt om mamma eller pappa fanns där. Hon 

lagade pannkakor och stekte köttbullar och kokade makaroner. Ibland vispade hon äggulor med 

socker som han slickade i sig till barnprogrammen, hon hjälpte till med läxan och innan han var stor 

nog att gå själv, tog hon honom med till lekplatsen. Hon var bra på att pussla, visade hur man 

spelade bluffstopp, och vändtia, tjatade inte så mycket på att han inte fick göra saker för att han var 

för liten, eller att han måste uppföra sig. Hon pratade inte mycket alls. Hon bara fanns där. 

 Nu var han nästan nio år och han kunde cykla vart han ville när han ville på en riktig cykel, 

laga egna pannkakor, gå till lekplatsen om han hade lust, till fotbollsplan eller pulkabacken och för 

det mesta göra sina läxor själv. Han brukade inte längre be sin syster om hjälp. Hon satt för det 

mesta i en fåtölj eller vid skrivbordet och läste. Men han kunde inte knyta skridskorna hårt och bra 

själv. Nu hade han bara frågat om hon kunde hänga med till skridskobanan och hjälpa honom. 

 Han såg hur hon hukade sig över böckerna och lät håret hänga, men han såg inte att hon 

läste i någon bok eller skrev något. Hon bara satt där. 

 Pojken stod envist kvar. 

 ”Snälla”, försökte han. 

 ”Gå! bara gå! Låt mig vara ifred!” 
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 ”Du är dum och taskig och pinsam och ful! Du bara sitter och läser och pluggar jämt och gör 

inget roligt och jag vill inte vara med dig! Ingen vill va med dig! Det har jag hört dem säga!” 

 Hon vände huvudet mot skrivbordet igen. Hennes rygg rörde sig i små ryck. 

 ”Stick”, väste hon. 

 ”Jag hatar dig!” 

 Pojken lämnade rummet. 

 Han gick till skridskobanan, knöt skridskorna själv och vinglade fram med klubban i 

handen. Det gick ganska fort ändå. Han behövde ingen storasyster. Han klarade sig själv. 

  

18. 

”Där är du ju!” 

 Henrik rycktes upp ur sina tankar. Annette stod utanför porten och log med hela ansiktet. 

 ”Har du handlat?” 

 ”Uppenbarligen.” 

 ”Jag har väntat ett tag. Du svarade inte på mobilen.” 

 Han blippade med sin kodnyckel och drog upp dörren.  

 ”Jag ville kolla att du är okej. Att du mår bra. Tar du din medicin? Svullnaden har gått ner 

ser jag. Men du ska inte bära med den handen, helst inte. Låt den vila, ansträng inte i onödan.” 

 Henrik gick in i trappuppgången och Annette följde efter. Hon la en hand på hans arm när 

han klev in i hissen. 

 ”Jag är så ledsen för Stellan, Henrik. Så väldigt tråkigt. Vad hände egentligen, blev han 

sjuk? Veterinärerna är väldigt bra i dag, de kan göra nästan vad som helst.” 

 ”Han blev överkörd.” 

 ”Överkörd! Åh, gulliga Stellan!” 

 Annette lutade sitt huvud mot Henriks axel. Hissen stannade och dörren gled upp. Henrik 

klev ur och fram till sin dörr. Han låste upp. Annette följde honom in i hallen. 

 ”Överkörd. Det är ju inte klokt! Hur gick det till egentligen?” 

 ”En bil körde på honom.” 

 ”Var inte dum.” 
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 ”Det var vad som hände.” 

 Han ställde ned kassen på golvet, tog av sig skorna och hängde jackan på en krok innan han 

tog kassen igen och gick in i köket. 

 Annette började plocka upp maten ur kassen och hällde över kaffepulvret i en glasburk. 

 ”Du behöver inte vara sån ….vill du ha kaffe?”  

 Henrik nickade. Annette hällde i vatten i kokaren och plockade fram två muggar. Hon 

måttade kaffet och hällde på vattnet när det kokat. Hon ställde fram koppen på köksbänken. Han tog 

en klunk och drog ett djupt andetag. 

 Hon la sin arm om honom, stod mycket nära. Värmen från hennes mage och bröst strålade 

rakt in i honom, fick hans kropp att reagera. 

 ”Stellan, åh jag kan inte sluta att tänka på Stellan. Det var den snällaste hunden – utom 

Malou, förstås.” 

 Henrik ställde ned koppen och stod stilla. Annette lyfte hans hand och kysste den precis 

intill bandaget. Han kände varje kontur av hennes kropp. 

 ”Det kommer att bli bra”, viskade hon och kysste honom på kinden. Hennes andedräkt var 

varm. Hon hade samma parfym som förr. ”Det kommer att bli bra.” 

”Du, Henrik … Stina ska flytta, hörde du det? Har du pratat med David på senaste tiden?” 

 ”Vad var det här bra för?” 

 Annette drog lite i sina strumpbyxor, rätade till klänningen och strök håret bakom öronen 

samtidigt som hon kontrollerade utseendet i spegeln. Hon tittade mot Henrik. 

 ”David, vet du vad han håller på med?” 

 ”Han pluggar. Statsvetenskap var det väl?” 

 ”Det är just det. Han pluggar inte. Det verkar som om han festar mest. Du måste prata med 

honom Henrik.” 

 Henrik suckade. 

 ”Du gör det va? Pratar med honom? Han lyssnar mer på dig. Han tycker bara att jag tjatar.” 

 ”Går du nu?” 

 ”Ja?”  

 ”Bara sådär?” 

 ”Var inte sån Henrik. Prata med honom. Du är hans pappa.” 

 Så stängde Annette dörren efter sig. 
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19. 

Flickan var 14 år när hon låg i sängen och viskade med sin vän, hon som kommit till klassen i 

sexan. Då hade flickan inte de prickiga stövlarna längre. Hon gick med håret hängande ned för 

ögonen och tittade på ingenting på rasterna medan de andra stod i klungor och pratade om allt som 

var viktigt i livet.  

 Så kom den nya tjejen. Hon log och var självsäker på ett sätt som flickan beundrade, men 

inte ville eller kunde härma. Den nya var bra på idrott och matte och att rita. Hon målade sig svart 

om ögonen, trots att rektorn sagt att man inte fick. Hon sögs inte upp av innegänget, ville kanske 

inte sugas upp. Den nya tjejen vände sig till flickan, sökte hennes kontakt och närhet. Flickan var 

först tveksam. Det fanns en ovana. Hade hon något att ge, fanns något av värde som någon annan 

kunde tycka om? Den nya satte sig bredvid flickan i matsalen. Pratade, fick flickan att skratta. Nu 

var de två som inte red eller spelade innebandy eller fotboll. De var två som inte fick plats vid 

tjejbordet och flickan brydde sig sedan länge inte längre om att försöka. Nu fanns någon att ha 

sällskap med till skolan, sitta bredvid på lektionerna, vandra på skolgården med och prata om 

kattanten i stugan vid skogsbrynet, om smink, kläder de ville köpa och resor till Mars eller längre 

bort. Ibland cyklade de runt i samhället, eller satt inne och spelade brädspel i timmar. Lite senare 

pratade de om killar, om lärare, filmer och musik. Flickan fick ett nytt intresse: judo. De kunde 

träna tillsammans, trots att hon var nybörjare. Flickan tränade hårt och fick ofta beröm. De var så 

nära varandra, och hon lärde sig grepp och kast och fasthållningar. De skrattade tillsammans när det 

gick bra och slog med armen i mattan när de kände sig besegrade.  

Det var svalt i rummet, men varmt under täcket. Flickan och hennes allra bästa vän låg på rygg intill 

varandra. De såg varandra i ögonen och flickan kände värmen från hennes arm och ben.  

 ”Jag har kysst en kille”, sa flickan. 

 ”Vem?” 

 Flickan blinkade, blundade och blinkade. 

 ”Oscar H.” 

 ”Va? Oscar H? I nian? Är du sann?” 
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 ”Mm …” 

 ”Och …? När?” 

 ”I lördags. På hajken.” 

 ”Och du har inte sagt nåt! Hallå!” 

 ”Jamen ….” 

 ”Så. Han kysste dig. Hur då?” 

 ”Du vet, öppen mun och …” 

 ”Och du?” 

 ”Det var faktiskt … rätt … okej.” 

 ”Gillar du honom då?” 

 ”Tror det. Fast jag är inget bra på det. Att kyssas alltså.” 

 Det blev tyst en stund.  

 ”Du kan öva.” 

 ”Hur då?” 

 ”På mej.” 

 Flickan vände sig om. 

 ”Seriöst!?” 

 ”Man måste ju öva, eller hur?” 

 De satte sig upp samtidigt. Flickan prövade. Hon övade. De övade tillsammans och de blev 

tvungna att hålla om varandra, komma närmre. Flickan kände ett bröst mot sitt bröst. De fick av sig 

nattlinnena, kröp under täcket, fnittrade lite, och kysstes ännu mer. 

  

   

20. 

Henrik öppnade motvilligt datorn. Han var tvungen att ordna med ett par fakturor. Han var tvungen 

att börja skriva reportaget om e-handel som han hade lovat. Det skulle ha varit inne för länge sedan. 

Han skulle bli tvungen att kontakta sina kunder för att sälja in nytt också. 

 Viktigast först, tänkte han. Det var så lätt att skjuta upp, att hitta annat han måste göra. 

Viktigast först. Han tog upp fakturaprogrammet, fyllde i och funderade på om det var samma 

arvode som sist eller om de kommit överens om något annat. Han skulle bli tvungen att leta upp 
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beställningsmejlet. Inkorgen svämmade över. Henrik suckade, skrev in i sökrutan och hittade till 

sist vad han sökte. Samma som förut. Onödigt jobb alltså. Fakturan kom iväg. Han tog bort den gula 

post-it-lappen från korktavlan på vänstra väggen och skrev ”ok”. Upptäckte en annan lapp – en 

glömd faktura till. Satte den första lappen på högra tavlan, påbörjade en ny faktura, sökte efter 

summan, varför skrev han inte summorna på de gula lapparna. Han gjorde en mental anteckning att 

han skulle göra det framöver.  

 Så kom han på att han glömt att gå igenom mejlen. Det var mest skräp. En, nej två 

förfrågningar för jobb om företagspresentationer. Henrik suckade. En gång för länge sedan hade han 

tänkt att han skulle bli författare. Skriva riktigt jävla bra böcker, tjäna hinkvis utan att behöva sälja 

sig själv varje vecka. Han hade börjat också. Det var flera år sedan nu, men någonstans i datorn 

fanns en mapp med idéer. Ett par påbörjade manus med. Han hittade ett av dem. Läste en sida och 

sedan en sida till. Manuset handlade om en pojke, en pojke som förlorat sin syster. Det var ofärdigt, 

meningarna var klumpiga, intrigen var seg, karaktärerna stela stereotyper. Bara skräp, konstaterade 

han och tittade ut genom fönstret. Han tänkte att han borde skriva en deckare i stället, en med 

mycket blod och våld och död och sex. Det kunde bli en serie, filmrättigheter. Han reste sig och 

gick ute i köket, ordnade en kopp kaffe och tänkte på en intrig. Det fanns inget i huvudet. Det var 

tjockt och svart och inga synapser fungerade. Han längtade intensivt efter att Stellan skulle komma 

och knuffa honom på vaderna så att han blev tvungen att böja sig och klia honom bakom öronen, 

prata lite med honom, fråga vad de skulle göra härnäst. Trycket över bröstet gjorde sig påmint. 

Ögonen sved. Kaffet smakade beskt, fast att det var nygjort.  

 Dags att tjäna nya pengar. Henrik placerade sig vid datorn igen, tvingade ögon och hjärna att 

inte förlora sig i oväsentligheter och öppnade ett tomt dokument för att ta itu med e-handelstexten. 

 Mobilen ringde. Han lyfte den och såg ett ögonblick på numret. Ingen från hans lista. Vad 

var det nu? Säkert en försäljare. Han borde sätta upp sig på nixregistret så att han slapp åtminstone 

den anledningen att bli irriterad. Det kunde vara någon opinionsundersökning också. Henrik hade 

inte lust att svara på vilket parti han tyckte var bäst för tillfället.  

 Han svarade, var beredd på det vanliga: ”Henrik Gullander? Vad bra, vad bra, då har jag 

kommit rätt. Jo, det är så att vi ringer för vi har ett väldigt bra …” och så klippte han själv av med 

ett snabbt ”nej tack, jag är inte intresserad.” Ibland undrade han flyktigt hur de mådde, de som 

ägnade timvis varenda dag åt att bli avsnästa i telefonen. Men han visste också att det fanns 

tillräckligt många som sa ”ja tack” för att det skulle vara lönsamt för företagen att fortsätta att betala 

ungdomar så att de kunde störa oskyldiga medborgare. Jodå, han var redo. 
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 ”Tjena. Det är Stefan.” 

 ”Jaa?” 

 ”Men vad fan Henrik. Alzheimers redan? Stefan Lundgren.” 

 ”Stefan! Det var inte igår om man säger …” 

 ”Du har inte lust att ta en öl eller så? Skulle vara kul att snacka lite gamla tider.” 

 ”Är du i stan alltså?” 

 ”Precis. Jobbet. En kund jag bearbetar. I kväll? Ölkällaren? Lite after work, sextiden?” 

 Henrik kunde inte komma på något skäl att säga nej. Han knäppte bort samtalet och såg 

länge på sin telefon. Hundra år, var det så länge sedan? Ja, kanske.  

Henrik infann sig vid Ölkällaren några minuter efter sex. Han hade stärkt sig med en wisky. 

Ljudnivån var redan hög där inne. Han såg sig om. En vinkande hand där inne. Henrik gick längre 

in i värmen. Stefans arm högg tag om Henrik. 

 ”Tjena, mannen. Läget?” 

 Henrik nickade. 

 ”Det var länge sedan”, sa Stefan. 

 ”Rätt många år”, bekräftade Henrik. 

 ”Du är dig lik”, sa Stefan. 

 Henrik begrundade en stund vad det betydde. Han visste att han inte såg ut så som han 

gjorde för tjugo, eller ens tio år sedan. Han hade inte samma hårfäste, inte samma storlek i kläder, 

inte samma muskelmassa. Samma röst, kanske. Men det var nog allt. 

 ”Du med”, ljög Henrik och såg på den medelålders mannen framför sig. 

 ”Men sitt, sitt”, beordrade Stefan och satte sig. 

 Henrik gjorde som han blev tillsagd. Stefan vinkade på en kypare och beställde ett par IPA.  

 ”Så, du är i stan”, sa Henrik. 

 Stefan flinade. 

 ”Jajamän. Hur går det med din roman?” frågade han. 

 ”Roman? Åh, den. Livet kom emellan”, sa Henrik. 

 Stefan skrattade och dunkade Henrik i ryggen. De skålade och drack. Så satt de tysta en 

stund. Henrik såg hur Stefan spanade runt i lokalen. Där satt ett gäng kvinnor som troligen kom från 

något av kommunens kontor, två par där männen diskuterade med varandra och kvinnorna tittade i 

sina mobiler, ett par tjejer i 30-årsåldern, och några män vid bordet intill. 
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 ”Inte som förr, konstaterade Stefan.” 

 ”Nä.” 

 ”Fan, minns du hur det var? Minns du? Man behövde bara titta upp, så hade man ett par 

tjejer bredvid sig. Men sen gifte man sig och så gick åren, eller hur? Inte samma sak att gå ut längre, 

varken med eller utan äkta hälften, eller hur? För visst gifte du dig? Helena …” 

 ”Annette.” 

 ”Ja, visst. Annette var det ju. Hon”, Stefan log, ”ja, du vet att vi två … hon och jag … ett 

tag, det visste du va?” Stefan vickade lite på stolen och höjde på ögonbrynen. 

 Nej, det visste Henrik inte. 

 ”Vi är skilda.” 

 ”Aj fan … Men då är det ju fritt fram. Eller hur?” 

 ”Hon har en ny.” 

 Stefan skakade på huvudet. 

 ”För dig, menar jag, för dig. Du sitter väl inte bara hemma? Nätdejtar du eller?” 

 Henrik drack ur sin öl. Stefan beställde två nya. Henrik funderade på när han skulle kunna 

dra, utan att det var oartigt. Han skulle precis ursäkta sig när Stefan la en hand på hans arm, såg 

honom i ögonen, slickade sig om munnen och skakade på huvudet. 

 ”Helena, nu kommer jag ihåg. Sköna Helena, det var … visst var det Helena hon hette?” 

 Henrik ville inte prata om Helena. Det var så länge sedan. Det fanns ingen anledning att 

prata om henne. 

 ”Så du hade ett förhållande med min fru?” sa Henrik. 

 Stefan fnös och hostade till lite. 

 ”Du … det är preskriberat. Ni är ju skilda sa du.” Stefan nickade, som för att bekräfta att 

saken var utagerad.  

 ”Helena har en annan, är helt nykär eller något annat lika löjligt”, sa Henrik. ”Så du har inte 

en chans. Men du har ju ditt på det torra. Eller gillar du fortfarande att vänstra?”  

 Stefan fnös. ”Ingen fara. Den som inte vet, mår inte illa, eller vad de säger. Eller hur? Men 

Helena. Herregud. Helena. Vad hände med henne sedan?” 

 ”Du, jag vet faktiskt inte.” Henrik var medvetet kort i tonen. 

 ”Nä, det förstås. My lips are sealed, som alltid. Det vet du. Men du, Henrik. En sak, du som 

kan skriva. Jag tänkte, ja jag har haft lite problem med det här företaget. Om jag kan säga till dem 

att du skriver något, ett reportage, få dem på gott humör, du vet.” 

�47



 Henrik harklade sig. 

 ”Jo, ja. Du får väl berätta om det. Så får vi se.” 

  

21. 

”Okej…?”  

Emma stod i dörröppningen. Ena handen på dörrhandtaget, den andra höll ett fast tag i dörrkarmen. 

Hon kunde när som helst dra igen dörren. Samtidigt kände hon sig blottad, det här var inte en 

position läraren i kursen i självförsvar, som hon gått för några år sedan, hade gillat. Hon gillade 

däremot läraren. Väldigt mycket. Det var därför hon hade tagit kursen. De hade haft en utbildning 

på jobbet. Hon kunde det mesta redan, från judoåren. Men kursledaren. Det uppstod en speciell 

attraktion som hon inte kunde sätta fingret på, något hon inte kände med Daniel. Det var en önskan 

att vara nära, känna doften, prata, nej, kanske inte prata. Det var något mer sexuellt, en åtrå, även 

när de inte var nära varandra, en åtrå som hon kände i hela kroppen, som måste ha känts i luften, 

som en spänning, ett gummiband som drog dem mot varandra. Det var något som inte ens hade 

funnits i början med Daniel. De två hade haft det bra sexuellt, det var inte det. Det här hade varit 

något annat.  

 Hon hade blottat sig då med. I efterhand insåg hon att det var mer än hon egentligen hade 

velat. Mycket mer. Men just då, när det hände, hade hon inte haft en tanke på att det skulle ha varit 

fel på något vis. Om det hade kommit till sin spets, hade hon nog varit beredd att lämna Daniel. 

Men han visste inget och hon hade inte för avsikt att berätta. Det hade bara blivit som det blev. Men 

till sist hade Daniel förstått. Hon visste inte riktigt hur, men kanske var det något sms eller så var 

det något telefonsamtal han hade hört. Eller var det något annat, någon parfym, något hårstrå. 

Daniel var inte en sådan som snokade, det kunde hon i alla fall inte tro. Men han ställde frågan. Hon 

kunde inte säga att det inte var något. Daniel hade inte ställt till någon scen, bara frågat om hon 

skulle lämna honom. Det hade varit bättre om han hade skrikit, om han hade förbannat henne och 

på något vis kämpat för henne. Så tänkte hon senare, när allt var över. Men det enda hon kunde säga 

var att hon inte visste. Tanken hade inte kommit upp, inte då. Det var Daniel som tog upp den, det 

var så hon såg på det sedan.  
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 Hon sa det sedan, just efter att de haft sex, att hon kanske skulle lämna Daniel. Då var det 

som om hennes attraktion tynade bort. Hon var tydligen inte det minsta intressant, attraktiv eller 

sexig längre, som om allt hon givit och allt hon fått inte betydde något, som om hon bara varit ett 

tidsfördriv. 

 Hon kanske var beredd att lämna Daniel, men det blev inte så. Och självförsvarskursen var 

slut. Hon visste hur hon skulle kunna försvara sig om det behövdes. Hon kunde skrika på ett 

avskräckande sätt, hon visste hur hon skulle göra för att trycka undan angripare, komma ur 

strypgrepp, använda armbågarna, gå på ömma punkter, sikta mellan benen, knäa, skalla, trycka ut 

ögonen, bita, få grepp och hålla balansen medan hon fick en motståndare att falla. 

 Det blev aldrig mer än en kurs. Daniel var kärleksfull, förstående. Hon kunde ha visat ånger, 

men vad skulle det ha tjänat till. Hon var trygg med Daniel. 

Nu stod hon där i dörren, la huvudet på sned och såg deltagande ut. 

”Jag hörde om din sambo.” 

 ”Han heter … han hette Daniel.” 

 ”Ja … Daniel. Jag vet inte vad jag ska säga. Så hemskt.” 

 Emma blundade och nickade. Ögonen började genast svida. Hon ville inte att de skulle 

svida. Magen fladdrade. Hennes bleka kinder blossade. Hon ville stänga dörren. Hon stod kvar, tog 

ett djupt andetag. 

 ”Han var på väg till jobbet.” 

 ”Vill du prata?” 

 Emma skakade på huvudet. 

 ”Ska jag gå?” 

 Ögonen värkte. 

 ”Jag har inga blommor … jag kanske borde ha haft blommor. Jag går nu.” 

 Emma nickade. 

 Hon drog långsamt igen dörren. Hjärtat hoppade. 

 Det ringde på igen.  

 ”Här. Blommor.” 

 En bukett med några vitsippor vippade under hennes näsa. Emma öppnade dörren och klev 

åt sidan. 
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22. 

Pojken rös trots att han hade en tjock jacka. Det svaga vinterljuset vågade sig knappt genom 

fönsterglasen och många stearinljus kastade fladdrande skuggor runt om de dämpade människorna 

som rörde sig stelt och villrådigt. Luften doftade av stenväggarnas hundraåriga historia, mörker och 

stearin. Ovanpå det flöt den parfymerade och blommiga doften av människor. Långt där framme, 

han såg det bara suddigt, där framme fanns hon. Systern. Men han visste inte om hon var där, han 

trodde det inte. Han kunde inte förstå att hon skulle vara där. Förmodligen var hon inte det. 

Förmodligen satt hon inne i sitt rum, och strök håret ur ögonen som var riktade mot någon bok, 

medan de var här. Han ville säga till de andra att det var fel, att de skulle gå hem, att det var ett 

misstag. 

 Han blev inföst i en bänk. Någon viskade åt honom att ta av sig jackan. Han drog ned 

dragkedjan, men behöll den på. Han behövde det avstånd jackan bildade mellan honom och 

föräldrarna, som satt på var sin sida. Utifrån hördes klockor ringa. Bing, bång, dingding dong. 

Ljudet tonade bort och i några sekunder hördes bara prassel från kläder och viskande mummel. 

Klagande toner skar genom luften, vindade upp och ned. Pojken lyssnade på sin egen andhämtning. 

Han ville hålla för öronen, men han vågade inte. 

 Det var ett misstag. Han förstod inte hur det gått till. 

 Han hörde henne ropa efter honom. 

 Han började springa, skridskorna hopsnörda i ena handen som slog honom på benen. Men 

han stannade inte. Hon skulle inte tro att han skulle förlåta. Samtidigt ville han. Han visste ju att 

hon kunde knyta mycket bättre än han själv. Hårdare, sådär så att det klämde till ordentligt i början, 

nästan så att fötterna domnade. Han åkte mycket bättre då, vinglade inte så mycket, kunde ta 

snabbare skär, kunde nästan göra sladdstopp så att det sprutade om skenorna. Och det tog inte lång 

tid innan fötterna vande sig. Hon satt på knä framför honom, skridskon mellan låren, sa till honom 

att hålla foten still, knep åt, drog till, hål för hål, tryckte till, och så en dubbelrosett. Hon brukade 

daska till honom på kinden sedan, säga att han var en skitunge. Han gillade inte det, men han kunde 

ta det. Nästa gång, nästa gång skulle han säga till henne att han inte var en skitunge. Men nu skulle 

hon inte hinna ifatt. 

 ”Stick hem! Jag skiter i dig! Du är pinsam!” han ropade tillbaka över axeln. 
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 Hon var pinsam med sina finnar och sitt stela sätt. Han hade sagt det många gånger senaste 

året, att hon var ful. Han visste inte varför. Kanske för att han hört de andra. Han skrattade med 

dem. Fast någonstans ville han inte, någonstans ville han säga att hon inte kunde hjälpa att munnen 

var sådan. Det var inte hennes fel. Men det gick inte att säga. 

 Det var halt, han sprang på kanten av gångbanan, nästan i diket, över vägen. Hennes rop 

studsade tillbaka från hans rygg, öronlapparna på mössan under hjälmen hjälpte till att stänga ute 

ljudet. Luften blev till frostiga små moln. 

 En bil som tutade. 

 Han vände sig halvt om efter ljudet, kanske såg han i ögonvrån, armarna som for upp, 

kroppen som studsade på huven, sladdspåren, lastbilen från andra hållet, eller var det bara ett minne 

som hjärnan gjorde. Sedan sprang han ännu fortare. 

23. 

När orgasmen hade klingat ut låg Emma still. Vägen till sängen hade inte varit spikrak, men nästan. 

Kyssar först, redan i hallen. Kanske lite svala till att börja med. Hon ville egentligen inte. Men 

varma ord och mjuka händer och fler kyssar och förlåt, och förlåt igen, och så tog lusten över. 

Kläder landade i skrynkliga högar på golvet. 

 En lång stund försvann tankarna på Daniel, på fostret, på allt. Och hon njöt av att ge av sig 

själv, att ge och att få. 

 ”Vad är det?” 

 Handen på hennes höft var lätt. 

 ”Var det inte bra?” 

 ”Jo”, viskade Emma. Hon började gråta. 

 Handen gled över rumpan och ned mellan hennes ben. 

 ”Jag vill igen. Känn på mig. Här, känn, du gör mig så kåt! Slicka mig!” 

 ”Sluta. Jag vill inte”, mumlade Emma. Hon försökte slingra sig undan, men greppet om 

hennes arm var hårt. Det övergick i en fasthållning. 

 ”Du är skön att hålla i, gumman.” 

 ”Släpp mig!” 

 ”Du är trist.”  
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 Emma knyckte med benen, vred sig runt och ryckte till sig sin arm. 

 ”Det är bäst att du går.”, sa Emma och började plocka kläder från golvet. 

  

   

24. 

Pojken hade fyllt nitton. Hade körkort. Skulle sommarjobba i affären igen. Han hade gjort det ett 

par somrar redan. Sedan, till hösten, skulle han iväg, plugga statsvetenskap, och sedan journalistik. 

Efter det skulle världen ligga öppen. Han skulle aldrig komma tillbaka.   

Allt hände av en tillfällighet. Det var inte meningen att det skulle hända. Det hade aldrig varit hans 

mening.  

 Sista skolavslutningen. Studenten. Betyg i handen, mottagning hemma. Trevligt, och 

duktigt. Till sist kunde han slita sig. Dra in till stan. 

 Han tillhörde gänget. De drev runt, ölburkar i handen, sjöng och var glada. ”För vi har tagit 

studeeenteen! Fy fan vad vi är bra!” Det var mer skrål än sång. Mössorna flög upp i himlen. Ibland 

landade de på asfalten eller gräset, blev avborstade och trycktes tillbaka på huvudet. Livet skulle 

börja nu! Han skämtade. De andra skrattade. Ibland mötte de fnittrande tjejer. De sjöng och ropade, 

tjejerna bara skrattade. 

 Plötsligt fanns hon där, intill honom. Han kände henne inte precis, kanske hade sett henne 

någon gång. Hon sa att hon hette Helena. Han hade armen om hennes midja, hon lutade huvudet 

mot hans axel. De andra gjorde tummen upp. Lyckönskade honom. Hetsade på. Han vände munnen 

mot hennes öra, slickade och hon fnittrade. Hennes skinn var som siden. Bröstet under behån en 

handfull toppig hemlighet. Han tryckte ned studenmössan över hennes hår. Den var för stor. Hon 

lyfte upp handen för att hålla fast den, rätta till den. Hon skrattade med ögon som inte kunde 

fokusera helt, med vita tänder och kattungerosa gap. Hon var outsägligt vacker. Klänningen gled 

upp. Hans tunga sökte av insidan av hennes mun. 

 Så låg de där, i gräset bakom omklädningshytten. Hon var mjuk, men lite kantig, doftade 

blommor, vin och rök. Han var ivrig. Det var inte första gången. Han hade haft ett par andra. Inget 

särkilt. Inget långt förhållande än. Bara ett par engångs, vid ett par fester. Men aldrig ute förut. 

Alltid i ett låst utrymme. Han ville inte att någon skulle komma, störa. Byxorna nere vid knäna. 
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Grässtrån och grus. Han viskade ord fulla av falskhet in i hennes öra. Han trodde att de var sanna. 

Han ville att det skulle gå snabbt. Och vara i evighet. 

  Hon grät sedan. Sa att hon inte ville ju. Att hon hatade honom. 

 Hade hon sagt nej? Hade hon verkligen sagt nej? Men varför gick hon inte då om hon sa 

nej?  

 Hon satt hopkurad och grät och han knäppte byxorna, skrek åt henne att sticka. Att dra åt 

helvete. Att hon var en subba.  

 Han ryckte åt sig studentmössan, snubblade iväg. Illamåendet som funnits ett tag steg upp i 

halsen. Han skrek åt några måsar som kretsade uppe på den sommarljusa himlen, spanade, såg allt, 

skvallrade med varandra, sket. ”Gå och lägg er! Eller dö!” Sedan kräktes han i ett buskage, torkade 

av sig med baksidan av ärmen, gnuggade armen mot byxbaken.  

 En dunk på ryggen. Ett stort leende. En dunk till! ”Din jävla stud alltså! Jag såg er! Så du 

fick till det i alla fall! Jävla lyckost, din jävla bock! Vi firar va? Med en öl. Här, jag har fyllt på 

förrådet.” Han fick en burk i handen, sköljde ned den beska smaken som satt sig i munnen, och 

skrattade. Men det var inte roligt längre. 

Några gånger såg han henne i affären. En gång tänkte han att han skulle gå fram och säga förlåt, 

men hon gick alltid snabbt förbi, tittade alltid bort. 

  Han hörde sedan. Hon hade gjort abort.  

  

25. 

Det satt någon på parkbänken. En kvinna. Hon satt still som om hon inte fanns där egentligen. 

Henrik hade promenerat i rasande takt. Nu saktade han in stegen. Han var andfådd, svettig också. 

Han stannade. Var det inte hon med katten? Banantjejen? Vad gjorde hon här så sent? Borde hon 

inte vara hemma och sova? Han ville inte gå förbi henne. 

 Henrik stannade. Vad tittade hon på? Han följde hennes blick, men kunde inte upptäcka 

något. Inget fartyg därute, ingen liten båt. Bara fyren som blinkade med sitt röda öga. Men den var 

långt borta. Fan vad han var kissnödig. Han övervägde alternativen. Det var åtminstone en 

kilometer hem. Han ville inte gå hem. Han såg sig om. De var de enda levande varelserna här. 
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Kanske var han den enda levande varelsen. Hon kanske var en hägring, eller en staty. Han klev av 

från gångvägen och hoppade till när en flock sparvar flaxade upp. Han skrattade åt sig själv när han 

ställde sig bakom en buske. Spanade över lövverket mot henne. Nej, hon märkte inget. Värmen från 

urinen kittlade hans näsa. Näring, tänkte han. Det är bra med näring för växterna. Han andades ut, 

drog upp gylfen och blev sedan villrådig. Vad nu? Gå hem? Han fick en plötslig lust att gå tillbaka 

till puben, köpa en stor öl och hälla den över Stefan. Eller ännu hellre, banka ett stort, fett ölstop i 

huvudet på honom. Så att det sprack. 

Om man går rakt ut, hur långt måste man gå innan man drunknar? Hur många stenar måste man ha i 

fickan? Emma tittade på stenarna i strandkanten. Småsten eller stora? Små, rätt små i alla fall. Om 

de ska få plats i fickorna. Fast det skulle nog inte räcka. Om man har stenarna i handen, hur stor är 

risken att man släpper dem? Förmodligen fungerar det bara om man har en ryggsäck, en ryggsäck 

fylld till brädden, så tung att man knappt kan få på sig den och så tung att den inte går att kränga av. 

Det är långgrunt, tänkte hon. Långgrunt. Kanske måste man gå flera hundra meter. Skulle hon orka 

det, med trettio-fyrtio-femtio kilo sten på ryggen? Hon lyfte blicken mot havet. Om hon satt här 

tillräckligt länge, skulle hon dö då? Tänk om Gud kunde komma till henne, säga att nu är det dags. 

Eller en sådan där gudsande, en dödsängel. En som lägger handen på hennes axel och säger att ”nu 

är det dags”. Hon såg en teveserie en gång. Om en person som gick omkring och välsignade dem 

som skulle dö.  

 Hon var inte säker på varför hon ville dö. Egentligen ville hon kanske inte dö, egentligen 

ville hon nog bara landa i en ny värld, där allt var bra, i en värld där hon inte behövde tänka själv, 

där hon kunde bli omhändertagen. Som på hemmet. Att bli matad, få håret borstat, någon som 

hjälpte en på toaletten. Någon som höll i handen, smekte och sa att det skulle bli bra. Någon  som  

hjälpte till att röra kaksmeten och tog ut de färdiga muffinsarna ur ugnen. Att gapa för medicinen, 

svälja och vänta på att världen skulle bli snäll igen. Få sitta i en rullstol och kisa mot vårljuset och 

vitsipporna.  

 Varför kunde hon inte ha det lika bra? Varför kunde hon inte bara bli en ängel, lyftas upp i 

himlen. En gång hade hon haft det så. Det var efter en period då hon inte åt. De hade resurser till att 

ge henne en plats. Hon var en fara för sig själv. Tiden där hade varit helt utan tid. Inrutad och 

viktlös på en gång. Hon visste inte hur många dagar det hade varit. Visste att det var exakt 52. Ett 

tag hade hon tänkt att hon skulle stanna för alltid, lösas upp i den intighet som rådde där, slippa allt 

ansvar för all framtid.  
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 Det rörde sig i hennes inre. Något rörde sig en bit bort också. 

 Emma vände huvudet. Såg en man som stod och betraktade henne. Hjärtat tryckte genast på. 

Alla muskler spändes en aning. Han var ungefär tio meter bort. Skulle det vara någon idé att 

springa?  

 Hon svalde. 

 Mannen lyfte en hand och vinkade försiktigt, som om han kände henne? Kom närmare. Hon 

satt som fastnaglad på bänken. Han var bara någon meter ifrån henne nu. Fullmånen bakom honom 

bländade henne. Om hon ändå haft en sten i handen. En stor sten att drämma i huvudet på honom. 

Men hon var beredd, beredd att sparka mellan benen, trycka ut ögonen. Han skulle bara veta vad 

hon var kapabel till, vad hon kunde. 

 ”Vad vill du?” Hennes röst kraxade. 

 ”Hej”, sa han. ”Vill du ha en banan?” 

 Rösten var bekant. Nu såg hon. Taxmannen. 

 ”Banan … va?. Nej.” 

 ”Vilken tur, jag har ingen med mig.” 

 ”Nej, det hade varit konstigt.” 

 ”Är det okej om jag sätter mig?” frågade han. 

 Emma reste sig. 

 ”Visst, jag skulle ändå gå. Men det är blött på bänken. Dagg.” 

 Han kliade sig med fingertopparna i pannan. Han tvekade. Emma satte sig igen. 

 ”Här, sitt.” 

 ”Vad tänkte du på?” frågade han. 

 ”Jag? … Döden.” 

 ”Jag med.” 

 ”Att döda mig med en banan?” 

 ”Va, nej, alltså. Inte du. Det var bara en tanke. Eller inte. Eller jag vet inte. Det är lite 

komplicerat. Jag skulle inte döda någon. Skulle du?” 

 ”Med en banan? Nej.” 

 Han skrattade. 

 ”Jag måste gå. Jag ska inte störa”, sa han och reste sig. 

 Emma tog honom i armen. 

 ”Du stör inte. Stanna. Eller. Får jag gå med dig? Jag menar inte så. Jag …” 
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De gick bredvid varandra, längs cykelvägen. Henrik såg på kvinnan. Håret var samlat i en slarvig 

tofs, ansiktet var blekt. Hon hade blicken riktad mot marken. Han stoppade händerna i fickorna 

ökade på stegen. 

 ”Ska du någon särskild stans?” frågade hon. 

 Då kom han på vart han var på väg, vart han alltid varit på väg. 

 ”Skogskyrkogården”, sa han. 

 Hon nickade, som om hon vetat det hela tiden. Henrik saktade in igen.  

 ”Det är en bit att gå”, sa han. 

 ”Jag vet”, sa hon. 

 De gick tysta sida vid sida. Cykelvägen ledde ut ur samhället och fortsatte mellan träden i en 

lövskog. Björkarnas blad hade redan slagit ut. Ekarna skulle snart veckla ut sina krusiga blad. Här 

fanns inga gatlysen, men ögonen vande sig vid försommarnattens bleka mörker. Grenverket skar av 

månskenet i ett oregelbundet rutnät. Efter någon kilometer gick vägen svagt uppåt. Lövskogen 

övergick i tallskog. Här och var stod en gran eller björk, men eftersom tallarna dominerade, var det 

ändå luftigt. Cykelvägen vek av åt höger. De tog in på en stig som ledde västerut. Stigen var bred, 

men inte asfalterad här. Den var barrtäckt och sviktade lite under stegen. En del tallar hade grova 

stammar som sträckte sig högt upp mot himlen. Kanske var de hundra år, eller mer. 

Slutavverkningen hade nog varit nära, om inte länsstyrelsen hade beslutat att området skulle 

skyddas som särskilt intressant åldrig skog. Det faktum att det låg en minneslund på en liten kulle 

mitt inne i skogen kanske hade gjort sitt till för att bevara den. 

 Henrik stannade. Där framme låg det stora flyttblocket. Han andades in ett par gånger innan 

han gick fram till den massiva, kantiga stenen. Han hade inte varit här sedan han var liten. Lite 

längre bort fanns en ställning för ljus. Det låg blommor lite överallt. På ett ställe låg en krans med 

mörkt blå band och ett par större buketter. Hon hukade sig och han såg att hon läste på bandet. 

Varför hade han gått hit? Och med en okänd människa. Nu kändes trycket över hjärtat igen. Utan att 

tänka på det tog han sig över bröstet samtidigt som han stödde sig mot stenen.  

 ”Fan.” Han slog med knytnäven mot stenens hårda yta och sparkade i marken så att barr flög 

upp. 

Emma slätade till bandet. ”Sov i ro Linnea”, stod det på det och ”Vi saknar dig”. Hon blinkade lite 

och satt kvar en stund på knä, kände på marken. Hon snyftade inte alls. Inte en tår på kinden. 
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  ”Kom”, sa hon och tog hans hand. Hon drog med honom till en bänk. Han sjönk ihop som 

en urblåst ballong. Stödde huvudet i händerna. Det lät som om han kved. 

 ”Har du ont?” undrade hon. 

 Han skakade på huvudet och satt kvar i samma position.  

 ”Jag kan första hjälpen. Och hjärt-lungräddning och sådant. Och jag kan sparka ihjäl folk 

också, om det skulle behövas. Tror jag i alla fall.” 

 ”Bra”, sa han. 

 Emma tittade upp mot stjärnhimlen. Hon skymtade karlavagnen och miljoner stjärnor som 

hon inte kunde namnet på. Vintergatan fanns där någonstans, men månen lyste så starkt att den 

knappt syntes. 

 ”Det är ganska fint här”, sa hon.  

 Han sneglade på henne och tittade upp. 

 ”Finns det något du någonsin ångrat?” frågade han till sist. 

 Emma stirrade mot stjärnorna.  

 ”Det sägs att man inte ska ångra något man gjort. Bara det man inte har gjort”, svarade hon. 

 ”Jävla gottköpsfilosofi.” 

 ”Ja. Jo. Det blir mycket man får ångra då. För det är mycket man inte har gjort.” 

 ”Ska vi gå?” frågade han. 

 ”Om vi går, skulle vi ångra att vi inte stannade då?” 

 Han skrattade. 

 ”Vi kan stanna och se om vi ångrar att vi inte går.” 
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