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Promenaden 
 

Kriget var äntligen slut. Det hade far lovat. Den gula busken hade nästan blommat färdigt i 

rabatten bredvid min gunga. Nästa vecka var påsk. Då skulle jag få ett alldeles eget påskägg. 

Om vädret höll i sig, föreslog mor att vi två skulle promenera i den härliga vårsolen ända in 

till Gustav Adolfs Torg med lillebror i sittvagnen. Min gamla sittvagn. Lillebror hade snart 

funnits i ett helt år. På torget skulle vi bli mötta av mormor som gärna ville bjuda oss på 

Brauns konditori. Där fick jag beställa precis vad jag ville.  

     Det skulle bli långt att gå. Fast mor sa att det var bara raka vägen, precis som att fara med 

spårvagnen: Linnégatan – Erikslustvägen – Regementsgatan och över Fersens väg och sedan 

strax till vänster, tvärs över kanalen mot Gustav Adolfs Torg. Enkelt. 

     Mor kom för att hämta mig från Kindergarten vid Stjärnplan när förmiddagsgruppen 

slutade. Stjärnplan låg redan på vägen mot stan. Det var bra. Lasse fick gå hem själv den här 

dagen. Jag hoppades att han inte skulle stöta på några farliga hundar när han gick hem utan 

mig.  

     Medan lillebror låg och sov utanför i vagnen, satt mor och jag på bänken i kapprummet. På 

stengolvet under den motsatta bänken låg en ensam blå gummistövel. Vem hade hoppat hem 

på ett ben? Jag fnittrade och pekade på stöveln. Mor skrattade till och virrade på huvudet.  

     Jag kände draget från ytterdörren på mina strumpklädda fötter medan jag satt där och åt 

min leverpastejsmörgås med ättiksgurka och drack några klunkar mjölk ur flaskan mor haft 

med sig. Så att jag skulle orka med promenaden. Det skrynkliga äpplet stoppade jag ner i min 

axelväska. Sedan tog jag av mitt rutiga förkläde, kissade snabbt och kom ihåg att tvätta 

händerna. Till sist drog jag på mig mina varma bruna damasker, lät mor knyta snörskorna och 

hjälpa mig på med finkappan som snart var urvuxen. Jag var färdig. 

     Precis då kom Fröken ut från sitt kontor och hälsade på mor. Tillsammans med henne 

smög sig en kaffedoft ut till oss.  

     ”Mm”, sa mor, ”det doftar Lundblads … tänk att vi kan dricka riktigt kaffe nu!”  

     Fröken nickade bara, som om hon var arg på mor, och undrade sedan hur länge jag skulle 

behöva ha den där svarta lappen för ögat. Det hade ju gått flera månader sedan operationen. 

Räckte det inte med bara glasögon? Det blev så besvärligt när jag skulle klippa i papper. Hela 

tiden klippte jag fel eller vid sidan om de ritade linjerna. Särskilt nu när barnen måste hinna 

klippa till så många gula papperskycklingar innan påskfirandet. Bekymmersamt var det, 

tyckte Fröken. Det fanns ju så många andra barn som behövde hjälpas! 
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     ”Min dotters nyopererade öga är verkligen viktigare än en perfekt klippt rad med 

påskkycklingar”, sa mor. Hon liksom spottade ur sig orden. Men Fröken sa inget utan skakade 

bara på huvudet, gick tillbaka in på sitt hemliga kontor och stängde med en liten smäll. Inga 

barn fick komma in där. Lasse trodde att Fröken hade en stor påse, kanske en hel säck, med 

pengar där inne. Han hade hört talas om sådana gömmor när han bodde i Kina. Fast där var 

det alltid häxor eller trollkarlar som vaktade pengarna. Jag trodde faktiskt inte att vår Fröken 

var en sådan häxa. Hennes tjocka kontorsdörr hade ett stort lås av järn och handtaget 

gnisslade och var tungt att vrida. Så något hemligt och mystiskt var det alldeles säkert!  

     Mor ropade inte adjö till Fröken när vi gick. Lillebror sov fortfarande. Mor tog så långa 

steg att jag måste ta extrasteg hela tiden. Jag fick knipa hårt om vagnens handtag. När jag var 

liten kunde far spänna sin jakthund i en hundsele framför vagnen. Själv sprang han då bakom 

eller bredvid och höll i handtaget, och vi brukade få upp farten så mycket att jag hickade av 

skratt. Mor blev alltid ängslig när vi gav oss i väg. Sådana äventyr brukade far och jag ha förr 

i världen. 

     Först gick vi förbi huset med skomakare Lindkvist. Då kom mor på att hon lovat hämta 

fars svarta skor som blivit halvsulade. Men hon öppnade bara dörren till verkstaden och 

ropade in till skomakaren, som brukade bjuda mig på pepparmintstabletter, att hon skulle 

hämta skorna innan påsk. Det luktade så gott av läder och skosvärta inifrån. Nästa hus var 

biblioteket. Mor brukade gå med mig dit och låna ibland. När jag fyllde sju skulle jag få ett 

eget lånekort. Bibliotekarien öppnade precis dörren när vi kom förbi, stegade ut på trappan 

och skakade en dörrmatta. Sedan vinkade hon till oss. Mor vinkade tillbaka medan jag 

knixade. Hon hette tant Greta och hade varit klasskamrat med mor i flickskolan. Redan på den 

tiden var hon rätt så tjock. Det hade jag sett i mors fotoalbum. Hon hyssjade alltid så väldigt 

inne på biblioteket, att man nästan inte vågade röra sig där.  

     Vi fortsatte på Erikslustvägen, förbi kiosken där några stora pojkar stod och rökte och 

längs höga häckar med stora villor bakom. Då och då gnisslade en grön spårvagn utan släp 

förbi oss. När vi kom fram till ett litet koloniområde utan stugor hade jag fått något hårt i 

skon. Det tog en stund att tömma den. Jag fick sätta mig på en sten. Det var skönt med en liten 

paus. Knytskor tar ju alltid lång tid. Precis då kom en skramlande spårvagn och väckte 

lillebror. Nu satt han där i min gamla gröna åkpåse med fårskinn, kisade mot solen och viftade 

upp och ner med sina tjocka armar. Så bekvämt det såg ut! 

     När vi var färdiga att ge oss i väg igen tyckte mor att vi skulle sjunga en sång under 

promenerandet. Så hade de alltid gjort när hon var scout. Allt vandrande gick så mycket 
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lättare med en sång! Vi valde ”Vi går över daggstänkta berg” eftersom vi precis lärt oss den i 

Kindergarten. Den passade så bra att gå till, särskilt om jag svängde med armarna. Svängandet 

hjälpte mig också att gå. Mor var tvungen att hålla i sittvagnen men svängde då och då på ena 

armen. Då svängde vi i takt. Raderna med ”fallera” var roligast att sjunga. När orden tog slut 

trallade vi bara. Det hjälpte också. 

     Snart skulle vi vara framme vid den stora, vita Tennisstadion. Förutom många tennisbanor 

fanns där en restaurang. Dit brukade mor och far och jag gå ibland för att äta söndagslunch 

och lyssna på en liten orkester som spelade så vackert att jag aldrig ville gå hem. Det var 

länge sedan vi ätit söndagslunch där. Nu stannade vi till. 

     Det såg inte ut som vanlig utanför Tennisstadion. Både på gatan framför och vid tvärgatan 

och på trottoaren stod polisbilar, en stor lastbil med höga hjul och ett rött kors på dörren och 

längre bort en smutsig vit buss. Överallt rörde sig människor fram och tillbaka: poliser, 

soldater, människor i vitt och människor i gråa trasor med filtar och sjalar runt om sig. Två 

höga dörrar på hallens gavel stod vidöppna medan män i soldatkläder släpade in madrasser 

och filtar och hopfällbara sängar. 

     ”Visst ja”, sa mor, ” jag läste ju i Sydsvenskan i går, att man väntade en busstransport med 

överlevande i dag.” 

     Så förklarade hon för mig vad det betydde. När kriget var slut hade man hittat massor med 

magra och sjuka människor, barn också, inlåsta i stora läger. Fast de varken var tjuvar eller 

mördare. Krigandet hade förstört deras hus och trädgårdar och kläder, så nu skulle de få 

komma till Sverige för att äta upp sig och kanske bo här. Far och hon hade redan skickat en 

slant till Röda Korset för mat och kläder till de behövande.  

     Jag kunde verkligen se att de behövde mat. De här gråa människorna i trasiga kläder var 

böjda och magra om både halsar och armar och ben. Nära oss stod en orörlig kvinna med 

svart pälsmössa nere över ögonen. Hon höll ett barn i handen. Det såg ut som en pojke. Han 

stirrade rakt på mig med stora, bruna ögon. Så log han och räckte fram en hand med svarta 

naglar. Han hade inget hår på huvudet, men ändå var han lik Lasse på något sätt. Hans ögon 

blev lika smala och glittriga som Lasses! Vi stod så en stund och bara log mot varandra.  

     Lillebror började kinka och mor böjde sig ner mot honom. Då passade jag på att öppna min 

axelväska och ta fram det skrynkliga äpplet. Med några långa steg var jag framme hos pojken 

och la äpplet i den framsträckta handen. Vi glittrade fortfarande mot varandra. 

     ”Är du alldeles tokig, tösabit. Vad tar du dig till? Aldrig får man en lugn stund!”  
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     Det var mor som väste bakom mig, knep hårt om min arm och släpade bort mig med ena 

armen samtidigt som hon sköt sittvagnen framför sig med den andra. Bort från den hungriga 

pojken och människorna som stod där. De överlevande. Hon stannade inte förrän vi kom till 

slutet av kvarteret. Jag förstod ingenting. 

     ”Tänk på alla loppor och löss som krälar på det där barnet. Märkte du inte lukten? Och 

naglarna. Du måste akta dig!” 

     Mor var illröd i ansiktet och andades tungt där vi stod vid trottoarkanten. 

     ”Jag tänkte bara att pojken var hungrig och att jag snart skulle äta bakelse och dricka 

choklad med vispgrädde på Brauns.”  

     ”Hm”, sa mor. ”Aldrig en lugn stund, med dig.” Hon andades redan lite lättare. 

     ”Förresten”, sa jag, ”nuddade jag inte ens vid hans hand. Hur långt kan en loppa hoppa?” 

     Det hade mor inget svar på. 

 

Vi stannade bara till en gång under resten av promenaden. Det var mina snörskor igen. Då 

hade vi hunnit till Fridhemstorget, och jag kunde sitta en liten stund på en bänk där medan 

mor knöt dubbelknutar. Lillebror hade somnat igen. Sedan skyndade vi längs Regementsgatan 

och sprang nästan förbi Husarkasernen och hästarna och ryttarna som stod utanför. I vanliga 

fall brukade vi stanna till där och mor alltid berätta om när hon lärde sig rida på en ponny som 

plötsligen skenade. Men mor, hon hade suttit kvar!  

      När vi kom till järnvägsövergången gick bommarna upp innan jag hunnit räkna alla 

godsvagnarna på väg till hamnen och färjan i Trelleborg. Far hade berättat att vagnarna var 

fulla med mat och kläder till barn i Tyskland. För vi hade inte plats här till alla behövande.  

     Som vanligt sa mor också, när vi gick förbi dansstället Arena som låg inklämt mellan 

järnvägen och ridhuset, att jag aldrig skulle få lov att gå dit. Det stället var bara för 

hembiträden och kontorister och liknande. 

     ”Inga fina flickor, som du, går någonsin dit”, sa hon bara.  

     Jag visste aldrig riktigt vad mor menade. För jag tyckte det såg fint och festligt ut med alla 

de kulörta lyktorna i fönstren. På onsdagskvällar kunde det vara lång kö utanför. Det såg ut 

som ett som nöjesfält, som Hamnfesten i Limhamn. Dit fick jag ju gå med mormor. Jag hade 

sett både fina och fula flickor där. 

     Vi var tysta och trötta när vi kom fram till Gustav Adolfs Torg. Jag hade inte ens brytt mig 

om att räkna svanarna i kanalen som morfar alltid matade. Lillebror viftade och hojtade åt 

spårvagnarna, både fyran och ettan, som växlade spår och körde runt torget. Mor och jag 
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orkade inte ens titta åt den runda dammen med springvatten och statyer av nakna barn eller 

beundra vårblommorna och påskrisen i stånden längs torgets solsida. Vi travade bara rakt 

fram till Brauns. Där lämnade vi vagnen vid ingången, beställde vid glasdisken och ploppade 

ner lillebror i en barnstol. Mormor satt redan vid bordet med en veckotidning framför sig. Vi 

var ju lite sena. Runt om i rummet med vita marmorbord och bekväma stolar i röd sammet 

satt tanter i fina hattar. Några rökte. Men mest doftade det kaffebönor och söta saker när jag 

tog ett djupt andetag. Svag musik hördes i bakgrunden. 

     ”Marsch ut på toaletten och tvätta händerna noga”, sa mor sedan.  

     Jag fick inte ens krama mormor, innan mor schasade i väg mig. När jag kom tillbaka och 

visade upp mina rena händer innan mormor fick sin kram, förstod jag att mor hunnit berätta 

om äpplet och lössen och pojken för henne. Mor såg nästan ut som vanligt. 

     Jag ville inte tala om löss och loppor. Jag hade kommit till Brauns konditori för att träffa 

mormor, sitta på en röd sammetsstol och äta napoleonbakelse. Sedan skulle jag dricka varm 

choklad med vispgrädde. Kanske skulle jag också ha lite plats kvar i magen för några 

havrekakor? Jag hade stått vid glasdisken och pekat ut mina önskningar med mitt smutsiga 

loppfinger så snart vi kommit in genom dörren till Brauns.  

     Äntligen kom servitrisen i svart klänning och vitt förkläde fram till oss med en fylld 

bricka. Först satte hon ner ett glasfat med hög fot mitt på bordet. Där låg havrekakorna. Sedan 

fick vi en karaff med vatten och glas till alla. Efter det kaffekannan, kopparna, bitsockret, 

grädden, den varma chokladen med vispgrädde och sist – bakelserna. 

     ”Vem har beställt en napoleonbakelse?” frågade servitrisen. Hon blinkade åt mig. Hon 

visste. 

     Jag älskade verkligen den rosa glasyren och den krasande blandningen av grädde, sylt och 

frasiga skivor som hamnade i munnen när jag skurit ner en sked i lagren och fyllt den. Till det 

drack jag bara vatten. Morfar hade lärt mig det. För smakens skull. Chokladen skulle jag 

dricka efteråt. Med havrekakorna. Så var det alltid. 

     Lillebror satt och viftade med en havrekaka, mor och mormor åt fruktbakelser. Nu skulle 

jag njuta av chokladen, vispgrädden och havrekakorna. Det gick att njuta en stund. Men sedan 

påmindes jag av det onda i min vänstra arm och axel. Där mor dragit så argt. Inte heller gick 

det att glömma bort vad jag sett på trottoaren vid Tennisstadion: den hungriga och smutsiga 

pojken med Lasses ögon och alla som stod där och frös. För det gör man när man är hungrig.    

     ”Du är alldeles för pjåskig, Kajsa lilla”, sa mormor till mor när hon svalt den sista biten 

fruktbakelse. 
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     ”Du var bara tre, när jag for till Wien med Rädda Barnen efter första världskriget. Där 

fanns loppor, kan du tro. Jag överlevde och gjorde något gott på samma gång.” 

     ”Jag ville bara …”, sa mor. ”Hon är besvärlig, det vet mamma redan.” 

     ”Du ville förstås bara skydda flickebarnet”, sa mormor. ”Dessutom har du ju lärt henne att 

dela med sig och vara generös. Du ska vara stolt över det!” 

     Mor log men sa inget och fyllde sedan på sin kaffekopp och knep en sockerbit med tången. 

Så snöt hon lillebror, suckade, sträckte sig över bordet och smekte min kind.  

     ”Förlåt, lilla gumman. När man blir rädd är det lätt att ta i för hårt.” 

     Mormor la armen om mig. Hon luktade så gott. Lavendel. 

     ”Du gör mig stolt, hjärtat mitt!” 

     Sedan kände hon på min arm med sina sjuksköterskehänder och lirkade lite med den. 

     ”Det onda går bort tills du gifter dig”, sa hon. Det brukade far också säga. 

 

När minsta havrekaksmula var uppäten och vi hade pratat färdigt, bad mormor den vänliga 

servitrisen ringa efter en taxi till mor och mig och lillebror. Morfar hade hälsat att han ville 

bjuda oss på resan hem. Mor blev glad, för hon skulle inte få hushållspengar av far förrän på 

fredag eller lördag.  

     Taxichauffören lastade in sittvagnen i bakluckan och oss i baksätet. Det var som vanligt 

den snackesaliga Andersson mormor beställt till oss; hans fru hade en gång i tiden varit mors 

barnjungfru. Mor satte sig bekvämt tillbakalutad mot läderklädseln med lillebror i knät. Jag 

fällde ut stolen mitt emot henne. Inte för att den behövdes utan för att den var min favoritplats 

varje gång jag fick åka taxi. Jag vinkade till mormor genom den lilla bakrutan så länge jag 

kunde se henne. Hon bodde ju bara några hundra meter från Brauns och påstod att det gjorde 

mer ont i hennes höfter att ta sig in och ut ur en taxi än att promenera de metrarna hem. 

     Genast Andersson satte i gång sitt gamla vanliga prat med mor, började jag tänka på annat. 

Jag hade mycket hellre velat åka spårvagn hem. Det var så härligt att stå ute i friska luften 

med barnvagnen på släpvagnens bakersta plattform. Som att segla. Spårvagnen skulle 

dessutom köra förbi Tennisstadion, och jag kunde kanske få syn på flyktingarna och pojken 

en gång till. Taxin körde en helt annan väg, längs med hamnen, Limhamnsvägen och 

Geijersgatan upp, hem till oss. 

     På kvällen hade jag svårt att somna. Mor hade berättat för far om våra äventyr vid 

middagen, men han hade bara lyssnat och nickat och hummat lite. Knappt tittat på mig. Lekt 

en stund med lillebror. Var han arg eller stolt? Far påminde i alla fall mor om att han själv 
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arbetat för Röda Korset i sin ungdom efter det första kriget. Han hade säkert sett många fler 

loppor än mormor gjort! 

       Jag kunde inte sluta tänka på flyktingpojken med det hårlösa huvudet, de glittriga ögonen 

och den smutsiga handen. Jag hoppades att han hörde ihop med kvinnan i den svarta 

pälsmössan, och att de snart skulle få sitta i ett varmt rum och dricka choklad med vispgrädde. 

Kanske kunde jag få lov att ge honom något urvuxet? Eller en leksak? Jag skulle berätta allt 

för Lasse när vi promenerade hem från Kindergarten.  
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Smöret                         
 

”Nu för tiden vill arbetarna ha riktigt smör på brödet. Kan du tänka dig – de vill ha smör. Vi 

har minsann inte haft smör här hemma på flera år!” Mors röst var gäll och upprörd och hon 

nästan spottade ur sig orden. 

     Vi stod vid det öppna köksfönstret och andades in den jordiga lukten från ett sommarregn 

när hon plötsligt sa de där arga orden. Hilda Svärd hade precis slagit igen ytterdörren, och jag 

kunde höra hennes försiktiga men tunga steg nerför yttertrappan. Det var hennes onda ben 

som tog emot. Så snart Hilda gett sig i väg brukade mor alltid öppna köksfönstret på vid gavel 

för att ”lufta ut”. Jag frågade aldrig vad hon menade; jag hade blivit så van vid att hon sa så.  

     Jag visste inte mycket om smör. Det var gult som smörblommor eller kabbelekor. Det hade 

jag läst i skolans läsebok. På vårt frukostbord låg alltid en vit fettklump på en glastallrik under 

en kupa. Far kallade klumpen för låtsassmör. Om något sådant, av misstag, hamnade på min 

smörgås, brukade jag blunda, hålla för näsan och skölja ner det hela med ett glas mjölk. För 

jag fick absolut inte lämna kvar mat på tallriken. 

     Allt detta var krigets fel. Fast det hade varit slut ända sedan lillebror föddes, hade vi 

fortfarande bara en sådan där äcklig vit klump på frukostbordet. Kanske var det därför mor 

var arg. 

 

Jag sprang ut i trädgården för att sätta mig på gungan som far förankrat i mattbommen. Men 

först torkade jag av den våta sitsen med tröjärmen. Jag ville sitta i fred med min chokladbit. 

Den fyllde hela munnen med sin söta, bruna krämighet. Alldeles för snabbt halkade det goda 

ner i magen. Det skulle dröja en oändlig vecka innan Hilda var tillbaka för att om igen hjälpa 

mor att banka mattor, bona golv och tvätta fönster. Aldrig glömde hon att ta med sig en 

chokladmedaljong. En till mig och en till lillebror. Men vi fick aldrig vår chokladbit förrän 

Hilda skulle gå i väg. Jag brukade alltid bli lite nervös när Hilda klätt sig färdig; tänk om hon 

hade glömt att packa ner chokladbitarna?  

     För länge sedan, när mor var en liten flicka med stor rosett i håret, hade Hilda varit första 

jungfru hos mormor och morfar. Hon kallade alltid mor för ”fröken Kajsa” och sig själv för 

”arvegodset”. När Hilda tog sig en paus vid vårt köksbord, brukade hon ibland berätta om hur 

det var när hon bodde i mormors pigkammare. Om stora middagsbjudningar eller tidiga 

morgnar när hon måste tända tre kakelugnar innan klockan halv sju. Gudskelov hade 

herrskapet bott i en våning med rinnande vatten och spoltoalett! Nu för tiden bodde hon på ett 
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ställe som hette Möllevången. För att komma dit måste man köpa övergång på spårvagnen. 

Hildas lilla lägenhet låg tre trappor upp i ett hus med dass på gården 

     Förra året hade mormor och jag tagit spårvagnen till Hilda för att lämna en julklapp. Den 

trånga trappan upp till lägenheten var mörk och lite farlig för trappljuset slocknade hela tiden. 

Mormor gick så långsamt med sin onda höft. Hon behövde ideligen stanna till och pusta. När 

vi kom upp till Hilda hade hon bakat en julkrans och dukat fint på köksbordet med en 

broderad duk och kaffekoppar med guldkant. Jag fick ett stort glas med hennes goda 

hallonsaft till kransbitarna. 

     Det bästa med besöket på Möllevången var doften i Hildas trappa. Doften i hela området, 

faktiskt. Mazettis stora chokladfabrik låg bara tvärs över gatan och vid en bakgata fanns en 

liten, liten butik som sålde trasiga chokladkakor. Det var där Hilda brukade handla 

chokladmedaljongerna hon alltid hade med sig till lillebror och mig. Mormor och jag tittade in 

där på väg hem, och jag fick plocka till mig några bitar söndrig choklad med en stor tång och 

stoppa dem i en liten papperspåse.  

 

Nu måste jag verkligen få igång mitt gungande. Hej och hå och upp och ner! Böj och sträck. 

Om och om igen. Upp mot molnen som nyss släppt sitt sommarregn.  

     Här ute på gungan gick det alltid så bra att tänka. På hösten som var på väg. På de nya 

bruna snörskorna som stod och väntade på skolstarten i min garderob. På fröken Aurora som 

skulle sitta i katedern framför oss. Men rödhåriga Gerd skulle inte längre finnas bredvid mig. 

Strax efter midsommar hade hon och hennes familj flyttat från barnrikehuset i Limhamn ända 

till Trelleborg. Där skulle hennes pappa bli arbetare på Gummifabriken. På flyttdagen lät mor 

mig gå hem till Gerd med en påse russinbullar och saft i en stor sockerdricksflaska. När  

lastbilen körde i väg längs Bispgatan med alla deras sängar, pinnstolar och bylten och Gerds 

tre bröder på flaket, vinkade jag ända tills bilen blivit en liten, liten svart prick.  

     På fredagarna, när Hilda kom för att hjälpa mor med veckostädningen, tyckte jag om att 

vara med dem i köket. Jag brukade skynda mig hem från skolan vid två-tiden, lagom till 

kaffepausen, slinka in och ställa min stol så nära Hilda som möjligt. Där satt jag sedan nära 

henne och lyssnade och andades in hennes dofter av svett och choklad och såpa och annat 

okänt. Ibland lutade jag huvudet mot det mjuka som fanns innanför hennes blommiga 

städrock, och andra gånger flätade jag hennes långa, gråsvarta hår när hon lossat det från 

hårnätet. Efter kaffet brukade hon smörja in sina röda händer med en soldatsalva. Ofta la hon 
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upp sina fötter på en pall. Då såg jag tydligt de hemska blå ormarna som ringlade runt hennes 

ben.  

     Den här augustidagen hade mor och Hilda haft extra mycket att göra med både rengöring, 

ommöblering och dukning. Till helgen skulle vi få släktbesök från Mora och Örebro, och mor 

hade hyrt en kokfru. Hilda skulle servera klädd i sin svarta klänning och ett vitt förkläde. Mor 

skötte dammsugningen hela morgonen medan Hilda stod på en trappstege och gned på våra 

fönster. På eftermiddagen bar båda två ut alla våra mattor till bommen, hivade upp dem med 

ett stön och bankade och borstade så svettdropparna yrde runt dem. Själv hade jag fått putsa 

både silverbestick och några stora serveringsfat på förmiddagen tills mina ögon börjat rinna 

av den starka lukten. Då skickade mor ut mig i trädgården för frisk luft.  

     Efter lunchen, kryddsill med stekt potatis, fick jag först vattna alla krukväxterna i de 

nyputsade fönstren. Jag klarade det utan att spilla en enda droppe vatten. Sedan satte mor mig 

att kamma flera hundra, kanske tusen, fransar på de nybankade mattorna som luktade både 

damm och frisk luft. 

     När vi äntligen tog vår eftermiddagspaus, var min hals stickande torr. Mor ställde fram en 

stor sockerdricksflaska med utspädd svart vinbärssaft till mig. Kaffepumpan mullrade på 

spisen bakom oss. Hilda plockade fram sin vanliga hallonsaft. Den hade jag hellre velat ha. Så 

mycket godare. Sedan fiskade hon upp ett avlångt paket, väl inslaget i smörgåspapper, från sin 

nätkasse, la det försiktigt på köksbordet och öppnade upp: det var en bit wienerlängd, redan 

uppskuren. Ovanpå anade jag något gult, mjukt och ljuvligt gott. Jag var inte längre torr i 

munnen. 

     ”Ta för er”, sa Hilda med ett stort leende. ”Den är faktiskt bakad på riktigt smör! Min 

syster har ju ett litet ställe med mark för en ko och en gris utanför Trelleborg.” 

     Jag var på väg att ta en skiva av det goda; jag kände redan smaken av den gula krämen på 

tungan, när mor sträckte ut sin hand tvärs över köksbordet. Som ett skruvstäd landade den 

över min. Vad hade jag gjort för fel? Mor brukade aldrig hålla hårt eller klämma till. Som far.  

     Mor knep ihop läpparna och andades djupt några gånger. Det var som om vi lekte 

förstenade, men på allvar. Jag vågade inte se på Hilda bredvid mig. Snart släppte mor sitt 

hårda tag men lät handen ligga kvar ovanpå min. Så öppnade hon sina strama läppar och sa:  

     ”Tack Hilda, men lilla fröken och jag ska inte ha någon krämig wienerlängd i dag. Vi ska 

ju festa i morgon. Nu håller vi oss till något nyttigare, ett knäckebröd eller två med messmör. 

Hilda får traktera sina grannar i stället.” 



 

12 
 
 
 

     Jag förstod ingenting men höll mig tyst. Hilda nickade men sa inget hon heller. Med 

nedslagna ögon lindade hon omsorgsfullt in godsaken i det skrynkliga smörgåspapperet utan 

att ta den minsta bit till sig själv. Sedan hällde hon upp kaffe på fatet och tog dubbelt så 

många sockerbitar som hon brukade. Det enda som sedan hördes var Hildas kaffesörplande 

och mor som tuggade på sitt knäckebröd.  

     Resten av eftermiddagen hade jag fått ledigt, så jag la mig på sängen och läste. Jag hade 

börjat läsa om mästerdetektiven Kalle Blomkvist. Om inte Lasse hade flyttat till Örebro hade 

vi också kunnat bli mästerdetektiver … Jag behövde inte längre några bilder i mina böcker. 

De trollade fram sig i mitt huvud så snart jag började läsa tyst. Jag rörde inte ens på läpparna. 

     Inte förrän Hilda skulle ge sig av, stoppade jag undan min bok och kom ut i köket. Som 

vanligt klappade hon mig på huvudet, kallade mig sin lilla duva och gav mig sedan den lilla 

vita påsen med chokladbiten. Hon sa inget om wienerlängden. När Hilda stängt ytterdörren 

och kommit ner för trapporna öppnade mor som vanligt köksfönstret. Sedan spottade hon ur 

sig de arga orden om smör och arbetare. 

     Då orkade jag inte lyssna mer på mor utan gick hit till gungan. Jag tänkte alltid så bra när 

jag sträckte och böjde på benen. Snart flög jag upp mot himlen och undrade över det som mor 

alldeles nyss sagt i köket framför det öppna fönstret. Så arg hon varit. Men den ilskan började 

redan vid eftermiddagskaffet och Hildas wienerlängd. När hon höll så hårt i min hand. Allt 

måste hänga samman; jag förstod bara inte hur. Men en sak var jag helt säker på – jag unnade 

verkligen Gerd och hennes familj riktig, gult smör på brödet. För nu begrep jag, i alla fall, att 

sådant gick att hitta i Trelleborg. 
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Friheten 

 

Allt gick så fort. Dagen efter min egen studenthippa träffades Tony och jag på en liknande 

fest hemma hos en studentkamrat. Det var i mitten på april. Vädret var visserligen kallt och 

regnigt, men skolan var slut. Finito. I muntan hade censorer med fluga och stenansikten 

godkänt alla i klassen utom en. Henne ville jag helst inte tänka på. Ändå undrade jag hur hon 

mådde, magra Sieglinde från Berlin, som alltid tittat ner i golvet och tigit när hon blev 

tilltalad. Fick hon smyga ut genom en bakdörr när jag och mina kamrater stormade ut på 

trappan?   

     Nu låg våren och sommaren, ja hela livet, framför oss andra! Visserligen måste några 

stackare från gossläroverket in i lumpen redan efter midsommar, men jag och mina väninnor 

från flickläroverket skulle inte börja höstterminen i Lund eller på seminariet i Landskrona 

förrän i september. Min bästa vän Marianne och jag hade redan samlat på oss all tillgänglig 

information om tvåbetygskursen i franska på Romanska institutionen. Den kursen skulle vi 

nog kunna avverka på två år. Därefter tänkte hon fördjupa sig i filosofi. Hon hade brevväxlat 

med Bertrand Russel under det sista skolåret, så det var lätt att förstå hennes val av ämne. 

Vilket ämne eller vilken väg jag skulle välja efter franskan var fortfarande högst osäkert. 

Framför oss låg ju nästan fem månader av frihet. Det fanns oceaner av tid. 

     Redan i februari hade Marianne och jag börjat med en självstudiekurs i italienska som 

förberedelse inför vår hett efterlängtade sommarresa till Florens. Vi använde en nybörjarbok 

som hette 100 lektioner i italienska. Med vår gedigna bakgrund om fyra gymnasieår med latin 

och franska kunde vi leka och skoja oss genom lektionerna. Det var en härlig känsla. Resan 

var en examenspresent: far betalade resan och kursen medan mormor lovat stötta med 

generösa fickpengar. Mariannes frånskilda pappa hade också ställt upp ekonomiskt för en 

gångs skull.  

     Under fyra veckor i juli och augusti skulle vi bo i var sin italiensktalande familj i staden, 

gå på språkkurs på förmiddagarna och på olika kulturella evenemang på eftermiddagar och 

kvällar. Frukost och lunch skulle vi äta hemma hos våra värdfamiljer. Kvällsmaten fick vi 

själva bekosta och vi såg fram mot studiebesök på olika lokala restauranter eller trattorier. På 

veckosluten skulle vi göra utflykter med buss eller tåg tillsammans med våra kurskamrater. 

Utflyktsmål som Siena, Pisa och Lucca hade nämnts i kursprospektet. 

     Kanske skulle vi hinna med Assisi också? Jag kunde inte låta bli att tänka på mormors 

väninna, lilla tant Karin, som vistats där med sin stora kärlek, prinsen, för snart sextio år 
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sedan. Alldeles speciellt tänkte jag på guldmedaljongen jag fått ärva av henne när jag var tio 

år gammal. Den hade fått sig en rejäl buckla när en arg tant Karin kastat den mot en gammal 

tegelmur i just den staden.  

     Jag kunde se hela scenen framför mig: Den skäggige och rakryggade prinsen i sina vita, 

skrynkliga linnebyxor, vita sidenväst och med de ljusblå skjortärmarna lätt uppvikta.  Kavajen 

ligger slängd över en ranglig bänk. Högerhanden vilar nonchalant i byxfickan. Mittemot 

honom unga tant Karin i uppsatt hår som lossnat en del ur knuten och med ögon som sprutar 

eld ovanför fräknarna. I värmen bär hon en vit, högknäppt och långärmad skjortblus och en 

hellång, mörk kjol med ett brett skärp om den smala midjan. Runt halsen hänger fortfarande 

hennes oskadda medaljong. Strax bakom dem står den tusenåriga röda tegelmuren. Jag 

undrade vad de sa till varandra och varför de inte bar några skyddande hattar. Solen står ju 

högt på himlen och gräset framför muren är brunbränt. Jag var helt säker på att jag skulle 

känna igen den där fallfärdiga muren om Marianne och jag fick möjlighet att besöka Assisi! 

     Trots studentskrivningar och annat skolpluggande hade Marianne och jag hunnit öva en hel 

del på vår italienska. Det var ett så melodiskt och uttrycksfullt språk; även om man bara ville 

be om ursäkt, fråga någon om vägen eller beställa något att dricka, blev allting så dramatiskt 

och kroppsligt. Så vi höll på att rådbråka den lilla italienska vi kunde, när vi träffades på den 

här dagen-efter-hippan där nästan alla bar sina studentmössor inomhus, även om det blev 

rejält svettigt. Vi var ju alldeles nybakade! De flesta mössorna på festen var kritvita och 

splitternya som Mariannes och min, men det fanns en hel del gulbruna och hopsjunkna äldre 

sådana också.  

     Klockan hade varit nära elva när jag anlänt till den stora, festupplysta villan på Nordanväg. 

Musiken slog nästan knock på mig när jag öppnade ytterdörren. Det var en Elvis-låt på 

skivspelaren. Honom ville jag verkligen inte dansa till. Vem hade kommit på tanken att ta 

med sig en Elvis-skiva hit? Ingen från min klass, i alla fall. Vi var ju alla dixies. Vi lyssnade 

på Tommy Steele. Eller Juliette Greco. Ändå stod där några par på parkettgolvet och rullade 

på höfterna precis som Elvis.  När jag såg efter ordentligt, märkte jag ytterligare en kvinna – 

hon dansade helt ensam, med slutna ögon som i trance. Kanske var hon full. Jag hade aldrig 

sett något liknande. Inte Marianne heller, så vi bara tittade på varandra, himlade och skakade 

på huvudet. Måste man inte vara två för att få gå upp på dansgolvet? 

     Marianne och jag satte oss i en blå soffa, hällde en slatt Vino Tinto i våra glas, tömde dem 

snabbt och konverserade sedan på vår magra italienska. Fulla av skratt och livligt 

gestikulerande. Ingen verkade lägga märke till oss. Alla var upptagna av sitt. När jag 
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kontinentalt tände en filtercigarett jag norpat från ett etui på soffbordet, slog hon handen för 

pannan, knep hårt om sin acnedrabbade näsa med vänsterhanden och dirigerade ut mig på den 

kalla terrassen med den andra. Hon stod inte ut med röken så nära. Ändå bolmades det friskt 

runt om oss. På terrassen fick jag stå ensam med aprilmånen och puffa på ciggen i flera 

minuter. Jag lyckades aldrig lära mig konsten att dra halsbloss. Månen försvann snart bakom 

ett moln. Genast blev det mörkare och kyligare på terrassen.  

     När jag återvände, huttrande i min tunna festklänning med en lammullskofta över axlarna, 

var platsen i den blå soffan bredvid Marianne inte längre tom. En mörkhårig, gestikulerande 

man i blå kostym, vit nylonskjorta och slips, utan studentmössa, hade satt sig på min plats. 

Han satt vänd mot Marianne, och jag fick genast för mig att de talade italienska. Hans 

kroppsspråk verkade så energiskt och italienskt. Så snart jag lyckats klämma in mig på 

Mariannes andra sida, hörde jag att det var engelska, inte italienska. Marianne använde sitt 

snobbigaste brittiska uttal, och han svarade på bred amerikansk engelska. 

     Han hette Tony, var tjugofem år och visade sig vara italiensk både på sin mammas och sin 

pappas sida men född i Pennsylvania. Han kunde ingen italienska, trots att hans farmor alltid 

talat språket med sina barnbarn. Ändå var han säker på att hon älskade honom, berättade han 

för oss. Det visade hon genom kyssar och kramar och sin fantastiska matlagning.  

     ” Har ni någonsin prövat på späda finocchio ”, sa han och andades teatraliskt in en 

imaginär doft. 

     Vi skakade lika teatraliskt på våra okunniga huvuden. 

      ” Insalata di fagioli, då? Eller pesce spada alla griglia?” Nu smackade han högljutt och 

klappade sig på magen.  

     ”Någonting med sallad …”, försökte Marianne. 

     ”Du är på rätt väg”, sa Tony. ”Här kommer min sista gåta: Arancine?”  

     Inte heller den rätten hade vi någon aning om.  

     ”Ignoranti”, skrattade hans stora, glada mun. Full av vita tänder.     

     Det höll vi med om, men påpekade också att Malmös närmaste pizzeria eller italienska 

restaurant faktiskt låg i Köpenhamn. Vi hade inte ens smakat på en pizza men såg fram mot 

Florens billiga pizzor när vi väl kommit dit i sommar. Vissa saker hade vi ju läst om! 

     För att göra det lättare för oss ignoranti informerade Tony oss om att florentinarna elakt 

kallades ”bönätarna” av vissa grannar. Han berättade också att hans lilla farmor, nonna 

Francesca, som barn brukat vandra bortom stadsmuren i sin hemstad på Sicilien för att plocka 
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vild fänkål, finocchio. Den blandade hennes mamma sedan till en sallad tillsammans med 

skivor av färsk blodapelsin, lite hackad rödlök och några svarta oliver.  

     Marianne skrev lydigt upp namnen på de italienska läckerheterna i en liten 

anteckningsbokbok med svarta pärmar hon fiskat fram ur sin axelväska. Jag bara satt där i 

soffan, lyssnade på Tony och tog in hela honom. 

     Den sista läckra maträtten hon plitade ner var tripa alla fiorentina. Den var ett måste för 

alla seriösa besökare i Firenze, sa Tony.  Det skulle vi inte glömma. 

     Medan vi satt där i soffan alla tre, berättade Tony också att han var inne på tredje året av 

sin europeiska odyssé och var tvungen att återvända hem efter jul. Hans specialkontrakt med 

Kockums varv gick då ut. College var redan avklarat. Den obligatoriska militärtjänsten 

väntade. Kanske skulle han skeppas till Vietnam.  

     Jag visste inte var det landet låg. Tony berättade då att landet en gång kallades Indokina, 

många människor där talade franska, och att amerikanerna krigat mot kommunisterna i landet 

sedan slutet av 1950-talet. Han var beredd att gå långt, kanske desertera, för att slippa strida. 

 

Innan festen var över, hade Tony och jag hunnit dansa både till Elvis Presleys vrål och till 

Frank Sinatras smörsång. Tony påminde mig om att Sinatra också var italiensk. Själv älskade 

han italiensk operamusik mest av allt. Hela barndomen hade han lyssnat på sin farfars gamla 

raspiga skivor på en vevgrammofon. Hans farfar hade flera hyllor i sitt vardagsrum i 

Philadelphia fulla med 78-varvare med de stora tenorerna Gigli och Caruso. Även Jussi 

Björling var en favorit. När farfadern fyllde sjuttiofem, hade alla femton barnbarnen 

gemensamt köpt en stilig radiogrammofon inbyggd i körsbärsträ till honom. Den tog så stor 

plats i det lilla vardagsrummet att teven åkt ut i köket. 

     Jag hade bara behövt se in i Tonys mörkbruna ögon eller lyssna på hans röst och stora 

skratt för att falla. Hur var detta möjligt? Efter bara några timmar. Jag kände verkligen inte 

igen mig själv. 

     På väggen i mitt flickrum hängde stora foton av mina kvinnliga favoritskådespelerskor, 

Bibi Andersson, Gunnel Lindblom och Ingrid Thulin. Jag hade svärmat för dem alla, sett 

deras pjäser eller filmer med bankande hjärta och skickat blommor till deras teaterpremiärer. 

Mina svenska uppsatser bestod ofta av teater- eller filmrecensioner med någon av dem i 

huvudrollen, och mina lärare belönade dessa svärmiska utsvävningar med högsta betyg.  

     Jag hade plöjt Karin Boyes, Birgit Tengroths och Radclyffe Halls lesbiska romaner med 

olyckliga slut och bestämt mig för att så ville jag inte leva mitt liv. Jag hade nästan knackat på 
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dörren till Gay House på Per Weijersgatan under hösten men skyndat mig därifrån när tre 

mycket berusade kvinnor vinglade ut från klubben. Framför allt hade jag inte berättat för en 

enda människa om dessa mina känslor. Det var ensamt. 

     På min vägg fanns också två mindre bilder av Max von Sydow, min manlige 

favoritskådespelare både på Malmö Stadsteater och i Ingmar Bergmans svartvita filmer. Men 

han var ju bara ”näst bäst”, så att säga. Jag hade aldrig skickat blommor till honom. Han var 

blond, lång, knotig och blåögd. Tony var mörkhårig och bredaxlad med magra armar och ben. 

Vi var lika långa. Aldrig tidigare hade jag träffat någon som Tony: positiv, levnadsglad och 

full av intressanta tankar och spekulationer om framtiden. 

 

Tony var den första pojkvän jag presenterat för min familj. Det var han som insisterade. Själv 

hade jag gärna väntat lite. Men mormor tyckte om hans blankputsade skor, välskötta naglar 

och stora leende. (Ibland tänkte jag att han hade dubbelt så många tänder som vanliga 

människor.) Tyvärr behärskade mormor bara tyska, ingen engelska. Mor charmades helt av 

hans bruna ögon och oändliga aptit på nya maträtter. Tony åt, rös av välbehag och prisade 

mors kåldolmar, helstekta gös eller fläskkotletter. Mor var dessutom bra på engelska. 

Lillebror tyckte, som vanligt, ingenting och vägrade visa sina engelskkunskaper. Han hade 

ändå tillbringat en hel månad i Brighton året innan. Far var först behärskat artig men 

avslöjade sig snart genom att kalla Tony ”gipskatt” och ”positivhalare” när han kom ut till 

mor och mig i köket. Jag blev stum av bestörtning. Eller så var det feghet som hindrade mig 

från att säga något.   

     När Tony vid en lördagslunch, några veckor in i vår bekantskap, kallade sig socialist rakt 

framför näsan på mina föräldrar, blev fars mun till ett rakt streck och hans blågrå ögon till is.  

Efter några evighetslånga sekunder eller minuter torkade han sig om munnen, vek ihop sin 

linneservett, stack den i servettringen och reste sig från matbordet. Mor följde efter. Hon bara 

skakade beklagande på huvudet. Om det var fars otrevliga repliker eller Tonys avslöjande mor 

beklagade, vet jag inte. Tony och jag satt kvar. Jag hade tappat aptiten, men Tony fortsatte 

njuta av sin pannbiff med lök, smackade av belåtenhet och torkade till sist av tallriken med en 

bit bröd. Sedan glufsade han i sig min biffhalva i två munsbitar. 

     ”Jag trodde inte att det fanns mccarthyism i Sverige”, sa han med en suck. ”Jag blev nästan 

rädd att din far skulle få en infarkt rakt framför ögonen på oss.”  

     Jag förstod inte vad han menade. 

     ”Sjuklig kommunistskräck, alltså”, förtydligade han.  
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     Jag berättade då för Tony att när jag var barn fanns en stor rysskräck i min omgivning. Det 

gick så långt att jag brukade ha återkommande mardrömmar som plågade mig och min familj 

så mycket, att doktorn fick skriva ut lugnande medicin till mig. De mycket tydliga drömmarna 

handlade alltid om brinnande flygplan, mullrande fordon på larvfötter och djuriska soldater i 

pälsmössor som tvingade sig in i mitt sovrum. De var alla ryssar, det var jag säker på. På den 

tiden betydde kommunist det samma som ryss, det vill säga farlig och förfärlig. Det kunde jag 

läsa om i Det Bästa som mina föräldrar prenumererade på. 

     ”En riktig propagandablaska”, muttrade Tony utan att förklara sig och frågade mig sedan 

om jag någonsin hade haft mardrömmar om tyska soldater, nazister och judeförföljelser. 

      Märkligt nog hade jag aldrig haft sådana mardrömmar trots att vår tyska granne, tant Ruth, 

brukade berätta om hur det faktiskt varit, när hennes hem bombades i Dresden. När hela 

staden brann och hon tvingades leva med sina barn i en gammal jordkällare full med 

rotfrukter och hungriga råttor under flera månader.   

     Jag berättade också för Tony att när jag var fem eller sex, hade mor och jag och lillebror i 

vagn gått förbi Tennisstadion på Mellanheden. Utanför sporthallen hade några bussar bromsat 

in och släppt ut en svärm magra kvinnor i slitna kappor och korviga strumpor som skyndade 

sig in. Somliga bar små resväskor, andra ett litet knyte. Några stod kvar utanför med filtar på 

sig och huttrade. Ett par magra barn stod där också. Jag kom särskilt ihåg en pojke. Mor 

förmanade mig att inte stirra på dem och akta mig för ohyra. Ganska mycket senare förstod 

jag varifrån de kom. Men mina mardrömmar handlade inte om det jag verkligen hört eller sett. 

Det var något att fundera över. 

     ”För mig”, sa Tony, ”betyder socialism bara ett mer rättvist samhälle. Som Sverige, till 

exempel. Min farfar lämnade Sicilien för att det var så orättvist där. Några få ägde allt. Inte 

för att det är mycket bättre i USA …” 

     Jag höll med honom. Var jag på väg vänsterut? Efter bara några veckor. Ännu en sak att 

fundera över. 

 

I mitten av juni förlovade vi oss. Tony insisterade igen. Även här hade jag kunnat vänta. Det 

blev en kompromiss: Det skulle hållas hemligt. Bara hovjuvelerare Nilsson på Södra 

Förstadsgatan kände till förlovningen. Efter någon vecka erkände sedan Tony, att han skrivit 

om vår förlovning till sin barndomsvän, Mike Peters, i Maryland. Han var gift sedan flera år 

och hade redan två små barn. Jag gömde den breda guldringen, högsta mode, i ett blixtlåsfack 

i min stora plånbok och fiskade bara fram den när Tony och jag träffades. Det var nästan varje 
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dag. I augusti skulle jag bli myndig och då planerade vi att annonsera förlovningen. Till dess 

skulle vi i alla fall ha känt varandra i mer än hundra dagar, tänkte vi optimistiskt. 

     Marianne och jag tragglade vidare med vår italienskkurs. Vi skrattade fortfarande mycket 

och gjorde små scener av våra konversationer. Fastän hon var min bästa vän, berättade jag 

nästan inget om Tony och mig och förlovningen. Jag sa inte heller något om min fars 

rasistiska kommentarer om Tony. Jag kände mig mycket ensam. Hon och jag hade aldrig 

diskuterat kärlek eller pojkvänner eller politik, för den delen – vi talade bara om teater och 

film och klassisk musik och andra sköna konster. Vi hade lärt känna varandra genom skolans 

litteratur- och teaterförening. Där höll vi oss till ämnet. Vi skulle ju bli de nya intellektuella.  

     När Tony och jag körde runt i Skåne på söndagarna med hans alldeles nya, vita Volvo 

Amazon med ljusgrå läderklädsel, praktiserade jag mitt italienska sätt och mina växande 

språkkunskaper. Tony blev full av skratt och sa, mer än en gång, att mina röda, friska kinder 

och blåa ögon tillsammans med min underbara italienska skulle göra hans nonna Francesca 

så oerhört lycklig!  

     Själv blev han lycklig över alla härliga matställen vi hittade i Skåne. Än så länge hade vi 

prövat sex skånska gästgiverier samt Grand i Lund, Savoy i Malmö, Continental i Ystad och 

Svea i Simrishamn. Fanns det något underbarare? Tony skrev ner allt, mat, dryck, smak, 

bemötande och inredning i en liten röd anteckningsbok. Jag bidrog med information om vilka 

matställen som var mest kända eller omtalade i litteraturen. Det gillade Tony, så han skrev ner 

och lärde sig författarnamn som Frithiof Nilsson Piraten, Gustaf Hellström och Frans G 

Bengtsson. Närhelst det var möjligt, tog Tony med sig en stilig matsedel som minne. 

Amazonens baksäte var fullt av dem. Jag frågade aldrig vad han tänkte göra med all den där 

informationen. 

     Inte en enda gång sov jag över hos Tony i hans trista ungkarlslägenhet på Kirseberg. Men 

vi hade sex i hans smala säng. Det var första gången för mig, och jag var stel av rädsla för att 

bli med barn. Jag tyckte mest om att bara kyssas och kramas och vara nära och känna mig 

speciell och utvald. 

     Området Tony bodde i kallades ”Backarna” i folkmun och var granne med fängelset. Förr i 

tiden lär galgen ha stått högst upp på en av dessa backar. Jag berättade inte för någon var 

Tony bodde, trots att hans lägenhet ägdes av hans arbetsgivare, det mäktiga Kockums varv.   

Han levererade mig oftast innan midnatt utanför mina föräldrars dörr. Hemligheterna tyngde 

mig.                    
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     På midsommarafton glömde vi bort oss. Vi hade åkt till en lantlig festplats, dansat både 

små grodorna och schottis, ätit helstekt kyckling och jordgubbar med vispgrädde och sedan 

gått ut på en romantisk vandring i den sena skymningen. Men det var fortfarande ljust nog för 

att ana olika blomsorter och färger. Vi bröt mot tystnadsreglerna under vandringen, och vi 

hittade bara en enda gärdesgård att kliva över. Men vi lyckades fläta två tämligen runda 

kransar med blåklint, prästkragar och smörblommor. Jag hade en nagelsax i axelväskan, så vi 

kunde klippa några stora fläderblommor och lite grönt från björk och fläder. Tony flätade 

mycket mer metodiskt och jämnt än jag. 

     När vi trötta men mycket nöjda med vårt midsommarfirande stod utanför föräldradörren 

med de halvvissna kransarna på huvudet, var klockan närmare tre. Årets kortaste och ljusaste 

natt. Mitt i vår utdragna kram öppnades plötsligt ytterdörren med en väldig kraft. Snabbt 

hoppade vi baklänges.  

     På tröskeln stod far, klädd i sin vanliga blåvitrandiga flanellnattskjorta som slutade strax 

nedanför de knotiga knäna. De bara fötterna hade han stuckit in i bruna lågskor och i händerna 

höll han sitt hagelgevär. Hur länge hade far stått bakom den där dörren med bössan färdig och 

passat på oss? Med den hade han skjutit tusentals fasaner, änder och harar under min uppväxt. 

Jag hörde hur han osäkrade vapnet och såg när han riktade det mot Tony som stod bredvid 

mig. Tony ryckte till, nästan som i givakt, och blomsterkransen föll av och landade på 

stengolvet i trappan. Så släppte han min hand. 

     ”Kommunist”, väste far. ”Barnarövare!” Hans tunna glasögonen måste ha fått sig en smäll. 

De hängde snett. 

     ”Italienska smörförförare, positivapa … gipskatt”, fortsatte han. ”Bort med tassarna från 

min lilla flicka!” 

      Lyckligtvis var det bara jag som förstod varje ord. Tony förstod ändå tillräckligt. 

     ”If I ever wanted a shot-gun-marriage, I would have stayed in the States!”  

     Tom väste också. De tänkte väl på grannarna båda två.  

     Innan Tony nästan rann ner för trapporna, lyckades han kyssa mig på kinden och viska att 

han skulle ringa mig nästa dag. Far fiskade upp Tonys krans från golvet, snusade som en 

jakthund på fläderblommorna, rynkade på näsan och fräste:  

     ”Rena rama kattpisset – på skulten!”  

     Sedan kastade han den helt sonika i sopnedkastet. Nu visste jag hur det kändes att vara 

förlamad. För far ryckte sedan till sig min blomsterkrans. Den hamnade på samma ställe som 

Tonys. Jag hörde dunsen. 
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Klockan hann bli fem på midsommardagens eftermiddag och ännu hade inte Tony hört av sig. 

Hur länge tänkte han sova? Efter min mycket tidiga frukost hade jag stängt in mig på mitt rum 

och försökt sova. När det inte gick så bra, smög jag mig in på lillebrors tomma rum. Han hade 

blivit så ordentlig sedan vi flyttat in till stan. Överkast på sängen, böckerna i bokstavsordning 

på hyllan, stängda garderobsdörrar och inga stinkande strumpor på golvet. Han var i väg på ett 

veckoslut med Hemvärnet, så det var fritt fram för mig att lägga beslag på en hel hög med 

gamla sönderlästa serietidningar som Fantomen och Stålmannen. Även dessa hade sin egen 

plats längst ner i bokhyllan och inte under sängen som förr. Tyvärr saknades Stålpojken, min 

älsklingsserie. Jag behövde honom nu, när jag kände mig som tretton igen.  

     Varken mor eller far knackade på min dörr under dagen. Ingen frågade hur jag mådde, 

eller om jag ville ha något att äta. Inte för att jag var hungrig eller hade lust att tala med dem, 

men ändå. Det var som om jag inte fanns. Mormor var bortrest över helgen och kunde inte nås 

på telefon.  

     När jag inte längre stod ut med den tysta telefonen, tog jag en handfull med tioöringar och 

enkronor från min gamla söndriga sparbössa och gick ner till telefonkiosken på hörnet vid 

Mariedalsvägen. Det var det sköna med att ha lämnat villalivet. Allting fanns inom räckhåll: 

bio, kondis och teater eller en telefonkiosk, om jag ville slippa sitta i hallen där alla kunde 

höra varenda ord. För far hade absolut vägrat att skaffa en förlängningssladd till telefonen.  

      Det måste vara något fel på telefonautomaten: Tonys röst lät så svag och avlägsen. Min 

egen röst var också svag och tonlös, mer som ett väsande. Huvudet bara ett tomt skal. Örat 

blev större men hörseln var på väg bort. Vener och artärer höll på att tömmas på sitt innehåll.  

Jag hade alltid undrat hur just detta skulle kännas. Att svimma eller dö. Inget särskilt faktiskt. 

Jag bara visste att så var fallet. Vänsterhanden greppade om telefonluren på samma gång som 

jag försökte stoppa fler slantar i myntinkastet och hålla mig upprätt med högerhanden i 

handtaget till kioskens svängdörr. Innan jag visste ordet av, hade Tony och jag slagit upp vår 

hemliga förlovning. Allt var slut. Över. 

     Det kändes sorgligt att aldrig mer behöva fiska upp min förlovningsring ur det trånga 

plånboksfacket eller att Tonys farmor inte skulle få se mina röda kinder eller höra min 

italienska som blev bättre för varje dag. Kanske skulle han skeppas till risfälten i Vietnam. 

     Jag dröjde mig kvar i telefonkiosken. Utanför stod ingen otålig kö. Jag behövde hämta 

mig, få ordning på andningen. På hyllan under telefonen låg fortfarande flera kronor i 
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växelpengar, men jag kunde inte komma på vem jag skulle ringa till. Det fanns ingen 

telefonkatalog i hytten. Någon måste ha norpat den.  

     Solen utanför kiosken stod fortfarande midsommarhögt och värmde rejält genom rutan.  

Trafiken började ta sig på Mariedalsvägen. Den var en genväg till Trelleborg och Falsterbo.  

Jag torkade av mina svettiga händer på klänningskjolen. Min blå- och vitrandiga 

skjortblusklänning hängde ändå som en trasa på axlarna. Jag hade gått ner flera kilon, sedan 

jag skaffat mig den i april. Nere vid fållen, i knähöjd, såg jag tydligt en stor äggfläck. 

Gröngul. Dessutom hade jag glömt att sätta på mig min styva underkjol. Att vara med Tony 

och ha hemligheter fick magen att krampa. Men han åt så gärna upp läckerheterna jag lämnat 

på tallriken. 

     Om jag varit Clark Kent, skulle jag haft ett ombyte med mig.  

 

De tre veckorna innan Italienresan gick förvånansvärt snabbt. Jag hade bara ett rejält samtal 

med mormor om Tony. Inte ens till henne, min älskade mormor, sa jag något om en hemlig 

förlovning, bara att vi gjort slut och att far varit både oförskämd och omöjlig. Mormor 

lyssnade och tröstade och jag grät och snorade. Sedan gick vi ut på balkongen, där hon bjöd 

på kaffe och vaniljhjärtan från Agnes Pettersons hembageri. På det ett litet glas Malvoisie. 

     Det var en sådan lättnad att bli lyssnad till. Även om sorgen dröjde sig kvar på axlarna, 

kunde jag känna hur lätta mina ben och fötter blivit. Mormors slutsats var att allt gått för 

snabbt. Hon hoppades verkligen, att Tony hade någon vän att tala med. Den tanken hade jag 

inte ens snuddat vid. Pinsamt. Hon menade också att det var viktigt att hinna besinna sig, när 

det handlade om något så svårt som kärlek. Morfar och hon hade varit förlovade i fyra år 

innan bröllopet. Det borde jag tänka på för framtiden.  

     Sedan pratade mormor och jag om den stundande resan. Jag hade tagit med mig en hel 

nätkasse full med information som jag inte riktigt orkat läsa tidigare. Mormor ville få en 

uppfattning om hur mycket pengar hon skulle skicka med mig till Italien. Pengarna skulle 

räcka till kvällsmat, förfriskningar, kulturella aktiviteter, kortare resor, småinköp och annat 

som vi inte kunde komma på när vi satt där på balkongen. Vi vecklade ut kartor på bordet och 

mätte ut avstånd med mormors måttband. Tågresan skulle ta trettiofem timmar från 

Köpenhamn, genom både Väst- och Östtyskland, tunnlar i Schweiz och med byte i Bologna. 

Vi läste om städerna runt Florens i resehandböcker. Vi lusläste informationen och 

instruktionerna från kursledaren som presenterade sig som journalist och specialist på 

Toscana.  



 

23 
 
 
 

     I botten på nätkassen låg ett brunt, oöppnat fönsterkuvert. Jag kände inte igen det. Det 

visade sig vara ett meddelande från kursledaren och skrivet för tre veckor sedan. Det handlade 

om att bara fem intresserade deltagare anmält sig: resan skulle bli dyrare – var jag fortfarande 

intresserad?     

     ”Var vänlig besvara detta brev snarast!” Så stod det. ”Snarast.” Jag blev alldeles stel. 

Mormor läste det också. 

     ”Ring omedelbums till Stockholm”, sa mormor och pekade på ett telefonnummer längst 

ner på brevsidan. ”Innan kontoret stänger – jag betalar mellanskillnaden.”  

     Jag ringde. Jag hann inte ens bli nervös. Liese, journalisten, experten och kursledaren, 

svarade själv. Allt skulle ordna sig, försäkrade hon mycket professionellt och lugnt. Det 

gladde henne så, att jag äntligen hört av mig. Hon bröt lätt på tyska. Det lät charmigt. Jag 

skulle absolut föreslå en resa till Assisi redan när vi träffades på tåget i Köpenhamn! 

     Sedan kastade jag mig på telefonen igen. Jag måste tala med Marianne! 

     Det var en frostig bästa vän som svarade. Hon skulle absolut åka till Florens och hade 

redan betalt mellanskillnaden med sina sparpengar. Jag hade ju varit helt omöjlig att tala med 

de senaste veckorna. Vad och hur hade jag, egentligen, tänkt? Snabbt sa jag som det var, och 

vi bestämde att träffas på kallbadhuset nästa dag. Jag var lättad och Marianne lät lite gladare. 

     Jag hade inte varit på Kallbadhuset sedan sommaren innan. Allt var som vanligt där – de 

grå och gistna träbryggorna, färgflagorna på bänkarna och dofterna av solkrämer, termoskaffe 

och korvsmörgåsar. Kiosken sålde fortfarande bara läsk och gräddbullar. Fru Jönsson förestod 

damavdelningen och hennes spinkige man basade över herravdelningen. Dambastu två gånger 

i veckan och herrbastu tre gånger. Fortfarande orättvist. Blandningen av nakna kvinnor, 

tonåringar och barn på damavdelningen kändes så trygg. 

     Marianne och jag hittade ett ledigt hörn att lägga våra badlakan på. Där kunde vi sitta upp 

och luta oss mot en solvarm vägg. Hon var inte så van vid nakenbad och valde att ha baddräkt 

på sig. Själv avskydde jag allt vad baddräkt hette. Hemma hade jag en av ylle som kliade och 

vägde flera kilon när den blev våt. Vi smorde in varandra med Niveakräm. Jag hade inte 

solbadat en enda gång den här sommaren.  

     Självklart övade vi på vår italienska. Snart kändes allt som vanligt mellan oss. Ibland 

misstänkte jag att jag var en väldigt ytlig person. Hopplös. Eller hoppfull. Vi skrattade och 

skojade och drömde om resan och hösten. Skvallrade lite.  

     I lilla bassängen pågick simskola. En bredaxlad amazon i simsällskapets baddräkt 

dirigerade eleverna. Bassängen sjöd av spinkiga sexårsarmar och bruna ben med plåster på 
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knäna. Just så var det för mig också när jag var sex och äntligen fick anmäla mig till 

simskolan: skratt och frustande och en härlig känsla av frihet när fötterna lärde sig lyfta från 

sandbottnen.   

     Innan vi cyklade hem, hoppade jag i vattnet, lämnade Marianne på bryggan och simmade 

ut i sundet och förbi vågbrytarna som förr i tiden. Långa tag förde mig genom sjögräset och 

över tångruskorna. Snart såg jag tydligt den räfflade sanden under mig. Jag bottnade inte 

längre. Här hade jag simmat med Maggan och dagdrömt om att rädda henne från drunkning. 

Det var snart sex somrar sedan. Tony och jag hade aldrig simmat över så djupa vatten. Jag 

visste inte ens om han kunde simma.  

  



 

25 
 
 
 

Resan 
 

Redan på tågfärjan mellan Malmö och Köpenhamn började det: Mariannes och mitt riktiga 

liv. Till de stora danska wienerbröden med gul vaniljkräm drack vi en Carlsbergs elefantöl. 

Det frasigt feta och söta bakverket smakade dubbelt så gott när det sköljdes ner med den 

beska drycken. Frukosten var avklarad.  

     När vi steg av tåget vid Hovedbangaarden kändes våra bågnande lånekoffertar absolut 

lättare. Min, med mormors monogram på sidorna, var av mörkbrunt läder med förstärkta hörn 

och Mariannes av svart, pressad papp med ljusbruna läderkanter. Vi bar också var sin 

smärtingväska med nattkläder, toalettsaker och annat användbart för vår nästan trettiofem 

timmar långa tågresa till Toscana. Över axlarna hängde våra hästskoformade läderväskor med 

pass och pengar och resecheckar, samt ljusrosa läppstift från Shantung. 

     Vårt tåg stod redan inne på motsatta spåret. Sittvagnar, sovvagnar och liggvagnar i rad. 

Somliga rejält slitna, andra blänkande nya. På sidorna dammiga skyltar med Hamburg, 

Amsterdam, Frankfurt och Rom. Städerskor, fönsterputsare och uniformspersonal surrade ut 

och in genom de öppna dörrarna. Ännu släpptes inga passagerare på. Vi fick tåla oss på en 

bänk och andas in stationsdofterna av sot och rök och spår med kladdigt toalettpapper. 

Äventyrslukter. 

      Mer än en timme till avgång. Stockholmståget var snart på ingång med de andra 

deltagarna: Liese, vår reseledare med biljetterna, systrarna Kerstin och Anna-Greta från 

Tidaholm samt Hedvig, en äldre dam från Stockholm. 

     När tåget, på minuten när, tuffade in på perrongen satte Marianne och jag på oss våra 

studentmössor. Nu borde vår reseledare hitta oss. Det gjorde hon. Själv hade hon en sportig 

solhatt och vindtygsjacka med skärp på sig. Jag kunde inte se hennes ögonfärg bakom 

solglasögonen, men näsan var fräknig och håret som skymtade var rödaktigt. Som Pippi eller 

Anne Shirley. Snabbt stuvade jag tillbaka studentmössan i botten på smärtingväskan. Den 

passade inte ihop med äventyr i utlandet. 

     ”Fru Hertzberg”, sa Liese med aningen tysk brytning när hon hälsade och tog i hand. 

Hennes var varm och torr. Min kändes fuktig. 

     Det var ingen bra början på en resa om vi alla skulle frua och frökna varandra. Men jag sa 

inget just då. Jag var säker på att Marianne höll med mig. Vi var ju yngst och hade alldeles 

nyligen lagt bort titlarna med de flesta av våra gymnasielärare. Fast jag hade också hört att 

man på universitetet kunde bli titulerad med ”kandidaten” eller ”fröken”. 
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     Vår sovvagn var nog tågets äldsta. Den var repad och sliten utanpå men en liten pärla inuti: 

en pensionerad förstaklassvagn från anno dazumal. Varje kupé hade bara två nedfällbara 

bäddar mitt emot varandra men sittplatser för åtminstone sex. Våra tre kupéer låg efter 

varandra. I varje kupé fanns ett stort, uppfällbart bord att äta vid eller veckla ut en karta på, 

generösa benutrymmen och ett eget minitvättrum med toalett, handfat och snirkliga 

mässingskranar. Sittplatserna var klädda med trådsliten sammet. I vår kupé var den blå. 

Väggarna var av mörkt, polerat trä och längs med dörr- och fönsterkarmarna sträckte sig 

snidade jugendblommor. Sammetsgardinerna hade både fransar och guldtofs. En lätt mix av 

möbelpolityr och malmedel anades. Kanske var det i en sådan här vagn som lilla tant Karin 

och hennes prins brukade resa ner på kontinenten för snart sextio år sedan? 

     Snabbt hjälptes vi åt att baxa in allas koffertar och bågnande väskor, och innan tåget hann 

glida ut från bangården hade vi slängt bort det där med fru och fröken. Jag var lättad. 

     Molnen låg blåsvarta och låga över Själland, och strax innan Falster öppnade sig himlen. 

Hedvig tröstade oss med att det alldeles säkert skulle bli fyra veckor med evig sol och hetta på 

apenninska halvön. Som lägst tjugofem grader.  

     En annan hetta höll på att ta över min kropp, min hjärna. Redan på den fullsatta färjan 

mellan Gedser och Grossenbrode blev jag förälskad i Liese över en kopp kaffe. Hon drack 

något tyskt öl. Jag ville verkligen inte bli förälskad igen! De tre veckorna utan Tony hade 

varit sorgliga men också vilsamma; jag hade hunnit ta tag i praktiska saker, försonats med 

Marianne, släpat hem kilovis med biografier och historiska romaner till mormor från 

Stadsbiblioteket och cyklat till Kallbadhuset i Limhamn varenda dag och bara simmat och 

simmat långt ut i Sundet. 

     På tåget inrättade vi oss först i våra egna utrymmen. Sedan var det tänkt att vi skulle slå 

oss ner i Lieses och Hedvigs kupé som gick i grönt, äta gott tillsammans och lära känna 

varandra. 

     De andra hade studerat italienska i flera år redan. Där låg Marianne och jag i lä – men vi 

hade gått latinlinjen på gymnasiet och redan märkt av hur detta pluggande begåvat oss med en 

genväg till italienskan. Båda två hade vi dessutom fått högsta betyg i franska. Vår förståelse 

av italienska var därför förvånansvärt stor, men i tal och skrift var vi fortfarande glada men 

osäkra amatörer. Vi var ju också yngst i detta damsällskap. Marianne och jag hade aldrig varit 

söder om Hamburg, medan de andra hunnit fara kors och tvärs över Europa flera gånger om. 

     Tidaholmssystrarna var båda folkskollärare i trettioårsåldern. Hedvig, som annonserat att 

hon skulle gå i pension efter jul för att flytta till solen och Medelhavet, var socialchef i en av 
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Stockholms nya förorter. Liese var österrikisk judinna och hade kommit till Sverige som 

tonåring mitt under kriget för tjugo år sedan med sin mamma. Hennes pappa hade försvunnit i 

Ukraina nära krigsslutet. Då bodde hon redan med sin mamma i en bruksort i Småland. Hon 

var utbildad journalist, trettiofem och frånskild med en tonårsdotter.  

     Redan under telefonsamtalet några veckor tidigare hade jag fastnat för Lieses röst och lätta 

brytning. Nu tyckte jag om allt jag såg, där jag satt mittemot henne i den gröna kupén med det 

stora bordet mellan oss. Det ostyriga hårburret, fräknarna på den lite böjda näsan, ögonen som 

visade sig vara brungröna och hennes starka skuldror med solbrända armar och knotiga 

händer. Bordet skymde resten av Liese, men jag visste att hon hade breda, starka fötter i rejäla 

lädersandaler. Under oss dunkade rälsskarvarna. Jag skulle kunnat sitta så där i evighet om 

bara mitt stackars bultande hjärta orkade.   

     Vi behövde inte ens trava i väg till restaurangvagnen. Det var bara att beställa från 

tjänstvilliga och flörtande servitörer eller ambulerande försäljare. Så lyxigt! Vi som bara hade 

andraklassbiljetter … In kom allt vi kunde önska oss, och billigt var det också: primi, secundi 

och contorni. För dolci fanns ingen plats. För vi skulle ju ha rejält med vin också.  

     Efter maten och vinet pratade vi om möjliga utflykter till Pisa och Lucca eller Siena, 

bläddrade genom resehandböcker och vecklade ut och studerade kartor vi lagt på bordet 

mellan oss. Under tiden stånkade tåget förbi storstäder, slott och medeltida kyrktorn som 

fortfarande höll på att restaureras efter kriget och vidare genom skogar, över berg och genom 

berömda tunnlar. Men jag gav inte så noga akt på det som hände utanför tågfönstret. För jag 

hade blivit både berusad av vin, förhäxad av Liese och rädd, verkligen rädd. Jag ville inte 

förlora kontrollen innan jag ens hunnit fram till Florens! På natten vred och vände jag mig i 

ett. Kanske sov jag en timme allt som allt. Marianne undrade. Jag var inte van att ge sådana 

förtroenden, så jag sa bara att madrassen varit för hård. Kanske skulle jag kunna berätta för 

henne en annan dag.  

     På andra sidan alperna, slog hettan genast mot oss. Rälsen balanserade på rangliga broar 

högt över bruna flodbäddar med bara en rännil i botten. Jag hade aldrig sett något så 

skrämmande. Magen knöt sig och jag fick svårt att svälja den minimala frukost som den 

tjänstvillige sovvagnskonduktören erbjöd oss: apelsinjuice, kaffe med mycket mjölk och en 

torr brödbit. 

     Vid lunchtid annonserades ”Bologna nästa” i den skrälliga högtalaren. Värmen, bakfyllan 

och den dåliga nattsömnen hade gjort oss dåsiga. Nästan i panik rafsade Marianne och jag 

samman utspridda kläder, böcker och toalettartiklar och stuvade ner dem i våra oformliga 
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smärtingväskor, greppade våra koffertar och trängde oss ut. Svetten rann i armhålorna. När 

jag äntligen stod nere på perrongen kunde jag räkna mina pinaler och rätta till knappar och 

skrynkliga kläder. Allting var med. Lättad sträckte jag på mig och tittade mig omkring. Där 

stod Liese, Marianne och de andra tre. Bra. De såg lite vilsna ut, men de letade väl efter tåget 

mot Florens.  

     Bakom mina reskamrater, på väg att stiga på vårt gamla tåg som skulle fortsätta mot Rom, 

såg jag plötsligt en bekant: en ung dam i långärmad skjortblusklänning och en liten 

pillerboxhatt på huvudet. Med ena handen höll hon i en barnvagn med ett spädbarn i och med 

den andra ett barn på två eller tre i ett rejält grepp. Utan att tänka mig för, hojtade jag på 

henne och viftade med armarna. Hon ryckte till. 

     Hon kände igen mig direkt, det märktes, även om hon inte såg särskilt glad ut. Det var 

Christina Belletti från fröken Olgas klass. Vi hade varit klasskamrater under fyra år i 

folkskolan och till och med bänkkamrater i trean. Tysta, flitiga Christina från Genua som var 

ett år äldre än resten av klassen. Hon fick mens när hon var elva. Hennes pappa hade lockats 

till Sverige för ett jobb på Kockums varv. När vi gick i fjärde klass bodde hon med sina 

föräldrar i en lite tvåa på Storabackegatan i Limhamn. För några år sedan hade jag hört, att 

hon tagit realen på Borgarskolan, en praktisk realskola, och sedan jobbat som kontorist. Vad 

gjorde hon i Bologna, med två barn? 

     Jag bad Marianne passa mitt bagage. Jag bara måste rusa fram till Christina. Sedan jag 

träffat Liese, var alla känslor lika stora. Väl framme märkte jag att Christina inte var ensam 

vuxen. Bredvid henne stod en kostymklädd, mörklockig man med mustasch och mage, 

upptagen med att tända en cigarett. Hon presenterade honom, Umberto, som sin man. 

Dessutom var de nästkusiner. Han bara nickade åt mig och tog sedan tag i det större barnet, så 

att jag åtminstone kunde hälsa på Christina genom att hålla hennes högra, förvånansvärt kalla, 

hand mellan mina båda svettiga. Med den vänstra vaggade hon barnet i vagnen. 

     Hennes mörkbruna ögon glänste som förr, och hennes näsa var lika aristokratiskt romersk 

som jag kom ihåg, men hon var blekare och magrare och väldigt hålögd. För att inte tala om 

hennes kalla händer. 

     ”Vad gör du här?” sa vi nästan i munnen på varandra. Då log hon ett litet leende som inte 

nådde ögonen. Mitt var större, för det var otroligt spännande att träffa henne här. Att jag 

befann mig på den larmande stationen i Bologna, var lätt att förklara. Rena nöjesresan 

uppblandad med lite språk och kultur så här efter studentpluggandet och innan 

universitetsstudierna. 
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     Då harklade sig hennes man högt och ljudligt och sa något tyst och snabbt på italienska. 

De enda orden jag uppfattade var subito, subito, som kunde betyda att man måste skynda sig. 

Så mycket för min italienska. Fast jag tänkte, att han kanske också menade att hon måste kliva 

på tåget genast för han inte ville stå där som ett fån och inte förstå.  

     Christina skulle resa ensam med de två småttingarna ända till Perugia. Där bodde hon med 

svärföräldrarna i ett hus med dass på gården och bara kallvatten indraget. Svärmodern var 

sjuklig och behövde passning. Umberto jobbade i Bologna och kom hem varannan vecka. I 

Perugia rådde arbetslöshet. Veckan innan hade de varit på semester i Genua, där många av 

hennes släktingar fortfarande bodde. Nu började vardagen igen.  

     När jag undrade varför hon och Umberto inte bodde i Sverige, berättade hon att de gjort 

det, tills första barnet var fött. De hade bott i en ljus trea på Augustenborg. Umberto hade ett 

välbetalt svarvarjobb på Kockums men trivdes inte, hade svårt med svenskan och längtade 

ihjäl sig efter sin mamma och pappa. Hennes egna föräldrar levde gott i Malmö; mamman 

packade fortfarande choklad på Mazetti och pappan hade avancerat till verkmästare på 

Kockums. På varvet fanns ännu många invandrare från Genua och Turin.  

     Och Tony på utvecklingskontoret, tänkte jag. 

     Mer hann inte Christina berätta för mig. Morsgrisen Umberto hade börjat hiva upp 

barnvagnen på tåget. Efter vagnen slängde han upp två resväskor med ett tydligt stön. Då 

kysste hon mig på kinden, klev upp på tåget och mumlade att jag kanske kunde ringa hennes 

mamma när jag kommit hem igen och få adressen i Perugia. Egen telefon var inte så vanligt i 

den staden. 

     Det var lika bra. Mina reskamrater höll också på att bli otåliga. Under några korta sekunder 

fantiserade jag om att helt enkelt hoppa på romtåget. För att hjälpa Christina med barnen och 

bagaget, vara den barmhärtiga samariten. Fast det var bara min rädsla som låg bakom 

fantasierna. I Perugia fanns ingen Liese.  

     Snart damp vi ner på träbänkarna i det långsamma tåget till Florens. Jag satte mig så långt 

bort från Liese som det var möjligt. Ångloket stannade till på varenda station. Jag trodde 

aldrig vi skulle komma fram. Utanför tågfönstret passerade små samhällen, gröna kullar, 

pittoreska bondgårdar och romerska villor framför pinjer, blå himmel och brännande sol. 

Verkligheten såg ut som vykorten eller turistbroschyrerna! Vrålhungriga, delade vi alla sex på 

Hedvigs halvsmälta chokladkaka och Mariannes två bruna bananer. Konduktören lät oss köpa 

två svindyra flaskor med mineralvatten. Toaletten var ur funktion. När tåget kom ner till 

slättlandet var vi strax framme i Florens. 
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     Vi tog oss ut i vänthallen. Stationen hette Santa Maria Novella. Jag smakade på namnet, 

medan vi letade efter en toalett. Det smakade rökelse och vanilj. Vi var ju i Florens, Firenze, 

”renässansens vagga”. Var sjutton låg toaletten? Här var stekhett – minst trettio grader hörde 

jag någon säga – och florentinarna sprang som råttor härs och tvärs över kakelgolven. Det 

luktade verkligen inte gott här inne. Matos, rök, urin och ruttnande sopor. Det var i den här 

staden som Michelangelo skapade David och Botticelli målade sin Venus. 

     Snart blev vi undsatta av en snaggad, amerikansk sergeanttyp som hette Bill.  Det blev 

inget toalettbesök nu heller. Han föste ut oss och våra väskor till en vit minibuss som väntade 

utanför. Här luktade det ännu värre. Avgaserna från småbilar och vespor hängde kvar i luften. 

Tvärs över den öppna platsen skymtade höga, mörka byggnader och smala gränder som 

påminde om Gamla Stan i Stockholm. Men murarna var högre och gränderna smalare än där. 

De mörka gränderna var dessutom fulla med palazzi, rikemanshus från renässansen, påpekade 

Liese för oss.  

     Sergeanten, från Chicago, visade sig vara chaufför och alltiallo för det internationella 

kulturcenter som arrangerat vår resa och kurs. Med vidöppna fönster i bussen gav han oss en 

snabbtur runt staden, fortfarande i trettio graders värme. Vi körde längs med Arno och några 

fallfärdiga broar, och Bill berättade att man alldeles nyligen fått problem med de mer än 

hundraåriga avloppen. Därför stank floden. Sedan körde han norrut i kringelikrokar uppför 

några kullar, tills han tvärbromsade på en öppen torgliknande plats och lät oss gå fram till ett 

rostigt järnräcke. Här var luften frisk. Nedanför såg jag ett vindlande blått band mellan täta 

hus. Måste vara Arno, så romantisk på avstånd.  

     Bill berättade för oss att den vackra utsiktsplatsen hette Fiesole. Så slog han dramatiskt ut 

med armarna och bad oss att blicka ner på staden som han sedan kallade the whole darned, 

rotting Firenze. Rösten darrade och han fick tårar i ögonen. Jag fick lust att leta fram en ren 

näsduk till honom, men Hedvig hann före med en pappersservett. När han torkat ögonen och 

snutit sig, tittade han en lång stund på oss och sa, med ett stort varggrin:  

     ”Vad mig beträffar så är Florens världens vackraste stad, och jag är en lyckans ost som får 

lov att bo här! Jag vill bara att myndigheterna ska agera snabbare.” 

     Stolt pekade han ut domkyrkans grönskimrande kupol, Uffizierna och Palazzo Vecchio 

med den enormt stora Piazza della Signoria framför. Piazzan kallade han för stadens 

vardagsrum där vem som helst kunde sitta ner med en cappucino eller en grappa. Dit var vi 

mer än välkomna!  
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     Sedan tog han oss till en solhet osteria på det lilla torget, och jag beställde min första 

cappucino, någonsin. Ställets toalett var ett stinkande hål i golvet. 

     En liten smula uppiggade klev vi in i bussen och lät Bill köra oss ner till kulturcentrat. Det 

låg strax utanför den gamla staden vid en bred gata med höga moderna hus i någon slags 

funkisstil. 

     ”I just hate the looks of these fascist streets”, spottade han plötsligt ur sig när han parkerat. 

     Liese himlade med ögonen, men ingen av oss frågade vad han menade. Vi var alldeles för 

trötta och hungriga. Klockan var bara halv två – det kändes som om det var mycket senare på 

dagen. 

     Inne väntade en enkel, kall välkomstbuffé. En stor fläkt surrade i taket. Här skulle jag 

kunna hämta andan en stund. Jag hann glufsa i mig en grönsallad med ägghalvor och lite 

mörkt bröd, men när Liese kom och satte sig mittemot, knöt sig magen. Hon hade en söt liten 

sotfläck på sin granna näsa. Lyckligtvis talade hon mest med Marianne, så jag nöjde mig med 

att nicka och humma och se till att jag hade något i munnen. Salamin var jättegod. Jag tog 

också rejäla klunkar från mitt dricksglas med hälften vin och hälften vatten. Det var 

förvånansvärt läskande. 

     Efter maten gjorde vi ett enkelt språktest och fick var sin textbok, en tjock skrivbok med 

svarta pärmar och en stadskarta. Marianne och jag hamnade i mellangruppen, medan de andra 

fyra kvalificerade sig för en avancerad grupp. Jag skulle inte behöva vara i samma rum som 

Liese på förmiddagarna.  

     Våra värdfamiljer var nära grannar. När min värdinna Luce anlände i sin lilla Fiat för att 

hämta båda Marianne och mig, blev det trångt. Jag satt i framsätet med en otymplig 

smärtingväska framför fötterna och en till i knät. Marianne hamnade inträngd mellan våra 

stadiga koffertar i det minimala baksätet. Alla fönster var nervevade. Med ena handen på 

ratten navigerade Luce mellan tutande småbilar och ettriga vespor medan hon med andra 

handen pekade ut sevärdheter för oss. Helst hade jag velat blunda eller hålla för öronen. 

Under färden talade Luce engelska med oss. Det var ett undantag. Utanför bilen gällde bara 

italienska.  

     Först lämpade vi av Marianne och sedan körde vi längs en av de breda gatorna och 

stannade utanför ett stiligt funkiskomplex med svarta fönsterluckor. Vi var framme! Innan vi 

stegade ut på gatan och blivit hundra procent italienska, måste jag fråga Luce om ”fascist 

streets”. Hon skrattade till och förklarade, att många av de bredaste gatorna med sina moderna 

och imponerande bostäder byggts under Mussolinis tid. Jag behövde verkligen inte oroa mig. 
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Hennes föräldrar hade varit aktiva antifascister under 30- och 40-talet, mamman som 

journalist och poet och pappan ingenjören som samordnare av olika motståndsaktioner. Själv 

hade hon därför fått bo långa tider hos sina morföräldrar på landet i Emilia-Romagna norr om 

Toscana. Där hade livet varit tryggare. 

 

De bastanta dubbeldörrarna till bostaden på femte våningen öppnades av rund liten tant med 

knut och en lång, svart klänning. Det var mamma poeten. Bakom henne tronade en Sophia 

Loren-kopia i en knälång, svart klänning med ett vitt förkläde och liten hätta på håret. Det var 

hushållerskan, signora Rossi. Så snart vi hälsat, böjde hon sig fram och plockade upp både 

min koffert och smärtingväska som jag, av ren utmattning, släppt ifrån mig i dörrhålet. Hon 

tecknade åt mig att följa efter henne genom en lång korridor med stängda dörrar. Mitt rum, 

som låg längst bort, hade dubbeldörrar, marmorgolv och säkert fyra meter upp till taket. De 

halvstängda fönsterluckorna framför det franska fönstret släppte in ett svagt ljus. På den höga 

sängen låg bara ett nervikt lakan. 

     ”Vänta med att packa upp dina väskor, lilla vän. Det är hög tid för riposo.” Luce hade följt 

efter. ”Lägg dig och vila – som vi andra. Jag väcker dig.” 

     Innan hon försvann visade hon mig mitt alldeles egna badrum med ingång från sovrummet. 

Glänsande kranar och grönt kakel. Tjocka vita frottéhanddukar. Lavendeltvålen löddrade sig 

rikligt i det mjuka vattnet. Den doftade som mormor. Sedan kröp jag lydigt in under lakanet i 

mitt livs första dubbelsäng.  På gatan nedanför tutade en bil. Rummet var svalt. 

       Tre timmar senare ruskade Luce mig vaken. Jag hade en timma på mig för uppackning 

och dusch. Middagen serverades halv åtta. Om jag förstod henne rätt. 

     Jag orkade inte packa upp alla mina kläder utan rotade bara fram några rena underplagg 

och tog klänningen som låg överst – min favorit. Under klänningen låg presenten jag packat 

ner. Mormor och jag hade brytt våra huvuden. Skånskt eller svenskt? Vi hade förgäves sökt 

efter Nils Holgersson underbara resa på italienska. Om den alls existerade. Jag visste bara att 

den fanns på franska. Nu blev det den här skriften i stället: Poesia Svedese. Det var morfars 

gamle druidbroder, bokhandlare Falkman, som tipsat om denna nyöversatta samling av svensk 

nutidslyrik.  

     Badkaret med lejonfötter hade en takdusch. Jag hade alltid drömt om en sådan. Tyvärr var 

trycket svagt och dropparna bara ljumma, men de spolade bort den djupa sömnen ur huvudet 

och kroppen. Bara för att låta Liese ta platsen. Jag schasade undan henne så gott det gick. 

Åtminstone till efter middagen. Jag ville bara tänka på nuet och kvällen med min italienska 
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familj. Det var den enda kväll jag skulle få vara med dem. Inte för att jag kunde säga så 

mycket, men lyssna var jag bra på. Det hade jag lärt från både mormor och hennes väninnor. 

Och från far. De återstående tjugosex eller tjugosju kvällarna i Florens skulle jag gå ut och äta 

med de andra svenskarna. Med Liese.  

     Luce och hennes pappa var klädda i aftonkläder. Mamman såg likadan ut som tidigare. 

Helt i svart. Jag hade i alla fall på mig min älsklingsklänning, turkos och blå med liten 

urringning och korta ärmar. Runt halsen bar jag en tunn guldkedja med ett bärnstenshjärta 

som varit mors. Med hjälp av hårrullar, borste och snabbfön, såg mitt nytvättade hår nästan ut 

som Christina Schollins i Änglar, finns dom?  

     Vi satt runt ena änden av ett matsalsbord som säkert räckte till tolv personer. Där serverade 

Signora Rossi oss en festmåltid med fem eller sex rätter: grönsaker, soppa, pasta, kött, ost och 

dessert i små portioner. Jag sköljde ner allt det läckra med samma slags blandning av vatten 

och rött vin jag druckit tidigare på dagen. Fortfarande lika gott och läskande.  

     Mesta tiden satt jag tyst och lyssnade, öronen måste ha fladdrat som Dumbos, men 

svarade, så gott det gick, på frågor om mig och min familj. Jag fick beröm för mitt uttal och 

mitt sätt att kommunicera med hela kroppen. Det var så klart teaterapan i mig som kom fram. 

Från första början hade jag älskat dramatiken i det italienska språket. Under våren hade 

Marianne och jag dessutom förberett oss genom att spela upp olika tänkta vardagsscener. 

     Till efterrätt serverades citronglass. Jag tog lite i taget på skeden, så att det ljuvliga skulle 

räcka längre. På samma gång läste också mamman högt ur en tunn, grön bok med hårda 

pärmar. Det var hennes senaste alster. Hon gjorde det med sådan inlevelse att jag kände 

nästan varje ord. Kärlek och krig och sorg. Hennes ansikte lyste upp, blev som en ung flickas, 

när hon läste. 

     Efter uppläsningen överlämnade jag min present, så absolut rätt för stunden: svensk poesi 

till en italiensk poet.  La signora började gråta innan hon ens öppnat boken och släppte inte 

den ifrån sig på hela kvällen. När vi sa god natt, kysste hon mig innerligt på båda kinderna. 

     Husets herre, som hushållerskan titulerade dottore, var nästan lika kort som sin fru. Magen 

stramade bakom västen och han hade inte många hårstrån kvar. Efter maten och poesin tände 

han en tjock havanna, reste sig upp och bad mig följa med honom på husesyn. Hans svarta 

byxor var så löjligt korta och han nådde mig bara till axeln. Men hans kontor var desto mer 

imponerande. På ett mycket stort skrivbord stod en Underwood med ett fullskrivet pappersark 

i. Överallt låg halvöppna böcker och jag såg till och med ett bläckhorn med stålpenna i. 

Väggarna var fyllda av inramade, svartvita foton, diplom och olika utmärkelser. Fotona visade 
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sig vara av min värd, minus magen och med lockigt hår, tillsammans med kungligheter, 

presidenter och andra dignitärer. Jag kände igen Golda Meir, drottning Juliana av Holland och 

påven. ”Humanitära insatser” stod det på flera diplom. Här stod jag med en hjälte, jag som 

tänkt så ytliga tankar om löjlig och tjock … 

     Till sist bjöd Luce in oss till sitt rum. Det var större än pappans, med fyllda bokhyllor från 

golv till tak, ett ritbord vid det ena fönstret och en stor flygel vid det andra. Även en liten 

sittgrupp fick plats. På en hylla stod nästan ett dussin röda och blå dalahästar i olika storlekar. 

Jag måste ha sett frågande ut. 

     ”Från mina svenska studenter”, pekade hon och skrattade. 

     Ingen av dem hade en sådan mormor som jag, tänkte jag stolt. 

     Jag blev inte ens förvånad när jag sedan fick veta att Luce var både mezzosopran med 

diplom från konservatoriet i Florens och utexaminerad arkitekt från universitetet i Bologna. I 

Italien gick det ändå inte för sig att en familjeflicka uppträdde på en operascen. I stället gav 

hon då och då en välgörenhetskonsert med romanser och tyska Lieder och donerade pengarna 

till ett hem för ogifta mödrar. Kvinnliga akademiker fick sällan anställning om de inte valde 

lärarbanan, så Luce arbetade som sekreterare på halvtid hos en släkting. Hennes 

arkitektfästman Giuseppe, även kallad Pippo, undervisade på universitetet i Bologna och 

bodde också hemma hos sina föräldrar. På så sätt sparade paret pengar till både bröllopet och 

handpenningen för en gemensam dröm: ett femhundra år gammalt renoveringsobjekt, ett litet 

palazzo, i de gamla kvarteren med höga hus och djupa gränder jag skymtat från stationen 

tidigare på dagen. Hon skulle mycket gärna visa mig och mina svenska vänner runt i den 

fallfärdiga byggnaden. Jag tackade genast ja.  

     Till sist sjöng hon Schubert och Mozart och Verdi för oss. Kärlekssånger. Jag satt i den 

lilla soffan, blundade och kom fram till att jag skulle klara av att träffa Liese igen.  Bara jag 

kom ihåg att andas och inte blev för torr i munnen. 

 

Halv åtta väckte Luce mig. Jag hade glömt packa ner en väckarklocka. En sådan fanns inte 

ens på min packlista inför resan. Sedan åt jag ensamfrukost vid ett litet bord i det stora, 

vitkaklade köket. Dagens mål var inte mycket bättre än gårdagens tågfrukost. Fast här fick jag 

en svårskalad apelsin i stället för juice. Keramikmuggen med starkt kaffe och varm mjölk var 

kanske något större, men brödbiten var lika torr. Jag längtade redan efter havregröt eller en 

leverpastejsmörgås. 
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     Signora Rossi donade i köket, klädd i ett jättestort plastförkläde och en blommig klut på 

huvudet, men hon liknade fortfarande Sophia Loren. Hon tärnade grönsaker och rörde runt en 

lång träslev i en gryta. Vitlöksdoft. Måtte doften inte fastna i mitt hår! Samtidigt konverserade 

hon med gester och oförståeliga ljud. Jag smålog, nickade eller hummade. Min fickparlör låg 

kvar i sovrummet. Men signora Rossi gav sig inte utan fortsatte tilltala mig, vänligt men 

bestämt. Rena naturmetoden. 

     ”Compleanno?” sa hon om och om igen och pekade på mig. 

     Jag skakade oförstående på huvudet. 

     Då rev hon av en stor bit från en brun papperspåse, slätade ut pappret, fiskade fram en 

trubbig pennstump ur en kökslåda och placerade allt framför mig. Fortfarande förstod jag inte 

ett dugg. Jag kände mig verkligen korkad.  

     Luce, som tittade in i köket på väg till sitt kontor klädd i en strikt, mörkblå klänning, 

räddade situationen genom att snabbt skriva ner något på papperslappen framför mig. Sedan 

skyndade hon i väg från köket. På lappen stod bara hennes namn och ett datum: 25/10 1934. 

Under detta hade hon skrivit mitt namn och ett frågetecken. Nu förstod jag. Min födelsedag. 

Den var ju om lite mer än två veckor. Lättad skrev jag ner datumet och räckte lappen till 

signora Rossi som log ett belåtet leende.  

     Compleanno betydde alltså födelsedag. Ett helt nytt ord för mig. Kanske skulle hon baka 

en tårta till mig?  

 

Klockan var ännu inte halv nio när jag steg ut genom portens höga dubbeldörrar. Värmen slog 

mot mig och jag skyndade mellan tutande bilar och otåliga vespor över gatan till skuggsidan. 

Där stannade jag till på trottoaren utanför en servering halvfylld med frukostgäster. Jag 

behövde kolla kartan Luce ritat åt mig. Vänster eller höger? Någon vinkade till mig. Artigt 

vinkade jag tillbaka. Någon annan ropade till och jag hörde skratt. Så en skarp vissling – var 

fanns hunden? 

     Plötsligt stod två välklädda män med alldeles för mycket pomada i håret snett framför mig. 

De körde mig gärna dit jag skulle, sa de och pekade mot en öppen, röd sportbil. Jag förstod 

vartendaste ord. Jag såg deras blickar. Lystna. De var på jakt redan vid frukostdags och jag 

var bytet man helt enkelt visslade på.  

     Jag sa nej tack på minst fem språk och skakade dessutom nekande på huvudet. Sedan gick 

jag därifrån med långa steg, så snabbt jag kunde utan att börja springa. Då och då kastade jag 

ett öga på Luces karta. Snart var det inte långt kvar. Bara tre soliga gator utan skugga. Här var 
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allt grönt.  Häckar och buskar böjde sig över trottoaren och överallt trappor med blommande 

krukväxter.  Jag stannade till för att hämta andan och sniffa på de vackra röda blommorna. 

Vilka dofter! 

     Då hörde jag smattret av mopeder. De bromsade till bakom mig. När jag tittade upp, såg 

jag tre unga män i svarta långbyxor och grälla utanpåskjortor stående vid trottoarkanten. De 

glodde på mig på samma sätt som de äldre männen gjort. Som om de hade lov. Så skrattade 

de till och nickade mot varandra. Kammade sig alla tre. Den fulaste skjortan vågade sig fram 

till mig, sträckte fram en oljefläckig hand och petade i mitt hår. Jag blev alldeles stel. 

     ”Bella bionda!” sa han. 

     Då spottade jag på honom. Rakt i ansiktet. Liese kom nämligen precis promenerande från 

en sidogata tillsammans med sergeanten. Han hojtade något och de tre ynglingarna hoppade 

snabbt på mopederna och försvann med ett vrål. Liese skyndade fram till mig och la armen 

om mig. 

     ”I eftermiddag måste vi prata om paparazzi”, sa hon.  

     Jag hade aldrig hört ordet förut. Men det passade till skjortorna. 
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Stormen 

 

Med en grimas och ett halvt glas vatten svalde jag ner två beska, brandkårsröda sjösjukepiller. 

Sedan slängde jag mig på rygg ovanpå kojen med kläderna på och utan att vika ner det raspiga 

chintzöverkastet. Det rytmiska gungandet hade ökat. Nu krängde båten också. Det var svårare 

att parera. Oväntat. Oroskänslan i magen hade vuxit sig starkare under dagen, men dåsigheten 

från de beska pillren spred sig hastigt i kroppen och la sig ovanpå oron. För att inte bli kall 

drog jag den skotskrutiga pläden från fotändan ända upp till hakan. Därefter letade jag fram 

dunkudden under överkastet och begravde näsan i den i stund, innan jag la den till rätta under 

huvudet. Örngottet var nymanglat och sidenmjukt och doftade frisk luft. Som mors linneskåp. 

Varje dag bytte hyttstewarden handdukar och sänglinne här i första klass. Förgäves hade jag 

försökt stoppa honom från ett sådant slöseri. Han bara skrattade åt mig. På den här båten 

färdades ju alla passagerare i första klass! 

     Det var fem dagar sedan vårt lilla fraktfartyg lämnat den istäckta Stigbergskajen i 

Göteborg och stånkat förbi Vinga fyr i solsken. Nu var allt grått utanför hyttgluggarna. 

Stormen hade vuxit sig större och gråare sedan morgonen. Tre dagar kvar till New York och 

Svenska Amerikalinjens berömda Pier 97 på Manhattan. Min moster Margareta, som bodde 

på 92nd Street på Manhattan, skulle stå där och välkomna. Det hade hon lovat i sitt senaste 

brev till mor. Hon hade redan hunnit reservera biljetter till Empire State Building och 

planerade också att visa oss runt i Greenwhich Village, där hon tidigare bodde under mer än 

tjugo år. Andre styrman varnade vid frukosten att vi kunde bli försenade. Vi som redan 

fördröjts två veckor i Göteborg av januaristormarna på Nordatlanten. Nu var det februari och 

vi var bara ett litet nötskal på ynkliga tretusenfemhundra ton som kastades fram och tillbaka 

på ett vildsint hav.  

  

Tre gånger om dagen satt vi alltid samma gäng runt det ovala kaptensbordet. Fem passagerare 

och fyra befäl. Vid supén förväntades vi komma i aftonklädsel. Tony och jag snofsade till oss 

så gott vi kunde. Han drog på sig en ärvd smoking, en sladdrig tuxedo som inte tålde dagsljus. 

Jag hade två klänningar att välja på: En av duchesse med vid kjol som precis täckte knäna 

eller en snäv, ärmlös av sammet. Båda klänningarna i olika blå nyanser, min favoritfärg. 

     Förutom de uniformsklädda befälen bestod bordssällskapet av två pratglada och resvana 

medelålders svenskamerikanskor i blommiga klänningar, blåtonat hår och strassglasögon, en 

ordkarg polsk jude som fått jobb som elektriker i Newark och så Tony och jag. Vi hade gift 
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oss strax innan jul och nu var det februari. Den blå duchesseklänningen var min 

bröllopsklänning. Jag hade vägrat att skaffa en vit och opraktisk klänning till den korta 

ceremonin. Mor blev inte glad, men mormor berättade att hon själv varit klädd i svart för 

sextio år sedan. 

     Runt kaptensbordet blev det sällan tyst. Alla talade med varandra och bjöd på delar av sin 

livshistoria, trots att vi var främlingar för varandra. Jag hade aldrig varit med om något 

liknande. Kanske gav den påtvingade närheten oss alla en känsla som liknade trygghet. Och 

den som ångrade ett förtroende visste, att vi aldrig skulle träffas igen. Själv sa jag inte så 

mycket utan undrade mest för mig själv om jag någon gång skulle komma att korsa Atlanten 

med blått hår och strassglasögon och ha något värt att berätta. Ganska snart kom jag fram till 

att strass och blått hår inte var min melodi. Jag skulle satsa på bra historier när jag kom på 

Sverigebesök. 

     Tony föredrog att äta medan jag lyssnade. På kapten som blivit torpederad under kriget 

eller på förste styrman som, för tillfället, kämpade med intrigen till sin andra roman. Han var 

för ung för krigsminnen. Jag inbillade mig att han befolkade sina romaner med passagerare 

han mött vid kaptensbordet.  

     Simon däremot, den polsk-judiske elektrikern, hade många krigsminnen. Trots hans usla 

språkkunskaper såg jag smärtan tydligt i hans ansikte när kapten levandegjorde sina strapatser 

under andra världskriget. Hur han kämpat i det iskalla vattnet när hans fartyg sprängts av en 

mina eller när han assisterat ett torpederat och fullastat flyktingfartyg. Hur redan utmärglade 

människospillror drunknat eller räddats framför hans ögon. Ingen vid bordet talade polska och 

Simon förstod knappast någon engelska och bara enstaka ord på svenska. Ibland försökte han 

med jiddisch och jag svarade på min skoltyska. Under mina somrar som utbytesstudent i 

Schleswig-Holstein hade jag kommit i kontakt med människor som använde plattyska. Min 

tyska familj hade lärt mig en lång rad sånger på den säregna dialekten. Nu insåg jag att 

plattyskan hade drag av jiddisch. Eller om det var tvärtom.  

     En kväll berättade Simon om hur han flytt från Danzig tillsammans med en kusin i en 

läckande liten roddbåt som tog honom till kusten nära Ystad.  

     ”Ustad sehr, sehr schein”, sa han och la handen mot hjärtat. Där hade han bott i en 

förläggning under mer än ett år. Han påpekade också att de två kusinerna inte flydde 

kommunismen i Polen utan judehatet som höll på att växa sig stort igen. De såg ingen framtid 

där. Allt detta förmedlade jag till sällskapet runt middagsbordet. Inte ens Tony visste det. Han 

som annars slukade nyheter och politiska analyser. 
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     En eftermiddag när Simon och jag satt tillsammans i biblioteket, pekade han på boken jag 

precis plockat ner från en hylla i bokskåpet och sa: 

     ”Leider sprech kein Schwisch”. Sedan log han med sina tobakständer och skakade sorgset 

på huvudet.  

     Av alla böcker som fanns i bokskåpen hade jag då plockat ner Vilhelm Mobergs 

Invandrarna. Jag tänkte bara bläddra och ströläsa lite här och där medan Simon satt och 

vände bladen i några gamla New York Times från januari. Vid sportsidorna stannade han till 

och visade mig ivrigt tabeller med fotbolls- och baseballresultat.  

     ”Kennen Sie Babe Ruth und Joe Di Maggio?” 

     Den senare kände jag till, men bara för att han en gång varit gift med Marilyn Monroe. När 

hon dog, befann jag mig i Florens. Jag gick precis runt på Uffizierna, Mariannes och mitt 

favoritmuseum i staden, när jag råkade tjuvlyssna till två amerikanska turister. Nyheten fick 

mig att sjunka ner på närmaste taburett. Den råkade stå rakt framför en stor olja av Titzian. 

Där satt jag och grät en hel timme, rakt genom en guidad visning. Jag kommer aldrig att 

glömma tavlan med en naken kvinna som lutar sig tillbaka på en divan. ”Venus från Urbino” 

hette den – kanske var hon sin tids Marilyn. När jag nämnde hennes namn lyste Simons 

ansikte upp, och han gjorde en kurvig kvinnofigur med händerna och nynnade Sugar Kanes 

signaturmelodi ”…booboobidoo”. 

     Om Babe Ruth visste jag bara att han var ett baseballhelgon och att man kunde köpa en 

sorts chokladgodis med hans namn på. Det smakade ungefär som Japp med jordnötter i. 

     Jag läste inte längre så planlöst i Invandrarna. För efter bara trettio sidors läsning, märkte 

jag hur mitt hjärta bankade allt kraftigare när skeppet Charlotta anlände efter sjuttio dygn på 

havet till udden vid East River och Battery Park. Sjuttio dygn. Det var ofattbart. Tony och jag 

som varit så upprörda över vår försenade avfärd och nu låg jag här i min stiliga hytt och var 

ytterligare uppbragt över några dagar till!  

     Likt oss hade Karl Oskar och Kristina, hundra år tidigare, med sig alla sina världsliga 

ägodelar: Kistor, skrin, bylten och säckar fullpackade med hushållskärl, täcken, kuddar och 

lappade kläder. Skillnaden var inte så himmelsvid. Ändå var jag en lyxinvandrare i första 

klass. Jag behärskade engelskan. Kristina förstod från allra första början att hon blivit 

behäftad med två lyten i det nya landet: Hon blev både döv och stum. Jag visste ännu inte var 

och hur jag skulle komma att misslyckas. Stackars Simon däremot, som redan blivit lovad ett 

elektrikerjobb, skulle lätt kunna kortsluta hela staden Newark på grund av sina 

språksvårigheter. 



 

40 
 
 
 

     Den ena pratglada svenskamerikanskan, Mrs Hanson från Boston, berättade en helt 

osannolik historia för oss hur hon hade förlorat sitt vänsteröga under en tågresa tvärs över en 

oändlig prärie i Kansas trettio år tidigare. I en liten håla, söder om Wichita, steg en 

synnerligen elegant man på och satte sig mitt emot henne i kupén. Han måste ha varit den 

store John Gilberts dubbelgångare. Mrs Hanson blev helt bedårad. Hon var ännu bara förlovad 

med Mr Hanson. Hon var också svårt förkyld. När hon kände att en jättenysning var på väg, 

ville hon inte dra fram sin stora, oromantiska näsduk ur kappsäcken utan försökte reglera sin 

andning och hålla emot så länge hon kunde. Till slut orsakade den instängda nysningen en så 

kraftig explosion att hennes vänsteröga sprack av trycket. Så beskrev hon det.  

     Som tur var, hade tåget precis tuffat in på en station och en mycket gammal och rynkig 

dam i kupén drog ner fönstret och ropade på hjälp. Den vackre mannen bara försvann.  

     Alltsedan dess hade Mrs Hanson fått klara sig med ett vanligt öga och ett porslinsöga. När 

vi en gång stötte på varandra i damrummet bredvid aktersalongen tog hon ut ögat och visade 

mig. Det såg naturligt ut, men jag aktade mig noga för att glo på hennes tomma ögonhåla. Det 

kändes alldeles för intimt. I stället föreställde jag mig den väldiga Kansasprärien och längst 

bort, vid synranden, Judy Garland på jakt efter trollkarlen. 

      Den andra pratglada damen, Mrs Oberg från Chicago, var gift med en storbyggmästare 

bördig från Småland. Hon hade firat jul och nyår i Stockholm hos sin äldre halvsyster. Denna 

var en känd och ibland kontroversiell riksdagspolitiker. Mrs Oberg var uppenbarligen stolt 

över systerns framgångar men glömde aldrig att påminna oss om att hon själv, minsann, inte 

delade sin systers socialistiska eller rent av rabulistiska åsikter. Storbyggmästaren hemma i 

Chicago var ju en fri företagare med många anställda, och då gick det ju an inte för henne att 

tänka så.  

     Tony och Mrs Oberg hade redan haft några politiska kontroverser. På fullt allvar kallade 

hon arbetslösa för simpla latmaskar och tackade sin Gud för senator McCarthys ”upprensning 

i kommunistträsket.”  Två dagar tidigare hade han, efter en sådan dispyt, känt sig tvungen att 

lämna middagsbordet och en halvt uppäten ”Filets de Soles Marguery”. På kvällen hade han 

svårt att somna både av upprördhet över Mrs Obergs konservatism och ren förtret över att ha 

lämnat den läckra rätten. Kocken i köket var inte nådig när Tony tittade in nästa dag.  

     Maten ombord var verkligen utsökt. Tony tyckte han hade hamnat i himmelriket och var 

alltid först i den korta kön vid matsalsdörren och sist att resa sig från bordet. Flera gånger 

hade han fått komma in till kocken i köket på eftermiddagen, lyfta på grytlocken och sniffa på 

kvällens överraskning. 
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     Jag var mer intresserad av historien med August Strindberg. Mrs Oberg påstod nämligen 

att hennes halvsyster var utomäktenskaplig dotter till den store författaren. Systern var född 

1907 i Köpenhamn och adopterades tidigt av ett skånskt par. De två kvinnorna hade inte lärt 

känna varandra förrän de var vuxna och modern avlidit. Sedan drog Mrs Oberg en lång 

historia där hon förklarade hur allt hängde samman. Den var svår att följa. Ändå ville jag 

gärna tro på den. 

      Om den verkligen stämde, skulle Mrs Oberg vara den tredje människan jag träffat med en 

personlig anknytning till August Strindberg. Under min gymnasietid hade jag sett alla Ingmar 

Bergmans Strindbergsuppsättningar otaliga gånger på Stadsteatern och läst och skrivit om 

hans dramatik. Både morfars gamle vän, farbror Paul, och han själv hade träffat författaren 

när han tvär och olycklig bodde på Grönegatan i Lund på 1890-talet. Då var de medlemmar i 

föreningen ”De unga gubbarna”, en radikal diskussionsförening för studenter i Lund. Mrs 

Oberg skulle kanske avslöja än mer innan vi kom till New York. 

 

Jag måste ha somnat till. Kanske var det vågornas dunkande mot hyttfönstren och båtsidorna 

som väckte mig. De lät nu som grova släggslag. Sammetsdraperierna runt min koj följde 

båtens lutning. Den hade absolut förvärrats sedan jag lagt mig. Utanför växte dånet. Himlen 

och havet i det runda fönstret var nu en enda blågrå vägg. När jag satte mig upp för att kunna 

se bättre, föll jag genast tillbaka mot dunkudden. Kraftlös. Jag var verkligen inte mig själv. 

Dimman i huvudet ville inte försvinna. Kanske hade jag tagit för stor dos sjösjukemedel? Jag 

mådde åtminstone inte illa där jag låg och lät ögonen vandra runt i den rymliga hytten.  

     Golvet blänkte av hyttstewardens flit med bonvax och det lilla soffbordet, klädskåpet och 

våra två nattygsbord av mahogny med upphöjda kanter doftade polityr och citron. Jag kunde 

inte längre höra mullrandet från maskinrummet några våningar ner. Dånet utanför dränkte nog 

motorljuden. Högen med vårt bagage i bortersta hörnet såg ut att vackla. Jag borde verkligen 

dra åt repen en smula. Men då måste jag ta mig ur den här konstiga dimman, den här 

förlamningen.  

     Plötsligt stegade en besättningsman in genom dörren utan att jag hört honom knacka. Jag 

förmådde inte resa mig. Han bad om ursäkt och sa bara att järnluckorna framför 

fönstergluggarna behövde stängas. Det måste göras inifrån hytten. Så han öppnade ett runt 

fönster i taget, sträckte sig ut i blåsten efter metalluckan, skruvade på något och stängde sedan 

till allt med exakta och vana rörelser. Precis som han var färdig, dånade en våg in i hela 

långsidan. Både stålet och träet jämrade sig. Jag var glad att jag fortfarande låg ner.  
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     ”Så ja, lilla frun”, sa han. ”Nu är det bara att sova sig genom stormen. För en timme sedan 

släckte vi ner motorerna. Så nu driver vi mot Vinga igen.”  

     ”Driver vi hemåt?” Plötsligt satt jag upp. Jag måste ha hört fel. Idag var allting upp och 

ner. 

     ”Så gör vi alltid. Vi kan ändå aldrig vinna mot vädermakterna. Det är säkrast så.” 

     Mannen stod kvar mitt på golvet och granskade mig och hytten medan han skickligt 

balanserade sin kropp, nästan som en akrobat på lina. 

     ”Hoppsan, lilla frun”, sa han sedan. Trots att han inte fallit. Det var något annat. 

     Jag började bli trött på det där med ”lilla frun”. Ingen hade någonsin kallat mig något så 

löjligt. Så pekade han med ena armen på vårt bagage som blivit än mer likt tornet i Pisa. Med 

några stora steg nådde han högen, rättade till den, drog åt alla rep, mixtrade med några stora 

krokar i taket, kollade knoparna och halade fram ytterligare förtöjningsmaterial från 

overallens djupa fickor. Trolleriet gick snabbt och innan jag ens hunnit säga tack, hade han 

gjort något som liknade honnör och försvunnit på andra sidan dörren.  

     Tjugotre kollin, staplade ovanpå varandra, förde vi med oss. Första klass inkluderade ett 

sådant överdåd. Väl i hamn tänkte vi hyra ett släp till Amazonen. I de understa lådorna fanns 

min hemgift med mormors finporslin från Limoges, kallmanglade damastdukar, servetter med 

monogram, en blå vardagsservis från Upsala-Ekeby, Almedahls rejäla badhanddukar, lakan, 

gamla fotoalbum, Tonys samling av operamusik och, förstås, mina böcker. Jag saknade dem 

redan. Ovanpå de stadiga lådorna tronade sedan slitna koffertar med hörnbeslag, bågnande 

resväskor av äkta läder och överst balanserade ett ensamt tennisracket. 

     Det var Tony som hade fått syn på de röda böhmiska kristallglasen på översta hyllan i 

mormors serveringsrum när vi var där för att packa finporslinet inför resan. Mormor hade 

nästan glömt bort glasens existens och berättade att de varit en förlovningspresent till henne 

och morfar från systrarna på Sophiahemmet vid sekelskiftet. Två hela dussin hade de fått. 

Elva stycken fanns kvar. Mormor hade mumlat något om ”oaktsamma domestiker.” 

     Tony blev blixtförälskad i kristallglasen och bad att få plocka ner några av dem. Sedan satt 

han länge vid köksbordet med skönheterna framför sig, vägde dem i handen, lät dem klinga 

mot varandra och prövade smackande att dricka ur ett. Mormor hade inget vitt vin hemma, så 

han fick nöja sig med hyllebärssaftsaft – för färgens skull. Medan han satt där och fantiserade 

om de röda glasen, hjälptes mormor och jag åt att packa hennes finporslin och silver i stadiga 

kartonger. Nästa dag packade vi ner tio röda glas tillsammans med våra tjockaste 
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frottéhanddukar. Mormor behöll det elfte glaset som minne. Det ställde hon på understa 

hyllan i överskåpet bland några omaka tekoppar.  

     ”Varje gång jag ser det här vackra glaset bland de omaka kopparna, ska jag tänka på de tio 

andra på sin hylla i ditt kommande hem i Philadelphia”, sa mormor. ”Jag hoppas ni kommer att 

ha många härliga fester där!” 

     De böhmiska kristallglasen vilade nu mjukt i en av morfars stadiga koffertar mitt i tornet 

framför mig. Tjugotre kollin. Våra jordiska ägodelar. Stadigt förankrade på villande hav. 

     Det var inte bara böckerna jag saknade. Mest av allt saknade jag mormor. 

  

Tony hade sagt upp sitt hyreskontrakt till sista januari. Vår båt skulle avgå från Göteborg 

redan den 20 januari. Jag var glad att slippa trängas i den fula lilla lägenheten. Allt var packat 

och klart. Vi hade kört upp Amazonen till Göteborg strax efter trettondagen. Det blev en 

mardrömsresa i snöstorm på glashala vägar norrut längs västkusten. Vi startade sex på 

morgonen och kom inte fram förrän efter tre. Jag matade Tony med korv- och ostsmörgåsar 

medan han körde och kisade ut genom den isiga vindrutan. Vi stannade bara en gång för att 

dricka kaffe och kissa. På tåget hem satt vi i vår varma kupé och sköljde ner två grillade 

korvar och bröd med blaskig pilsner. Så himmelskt gott!  

     Sedan började vinterstormarna på Atlanten. Den ena avlöste den andra. Vår avresa 

försenades om och om igen. Den sista januari kom allt närmare. Var skulle vi ta vägen? Mitt 

huvud var tomt på idéer. Far och Tony slutade se på varandra. Att kampera i mitt gamla 

flickrum kändes uteslutet. Mitt flickrumsliv var över. Då erbjöd sig mormor att tillfälligt flytta 

till mitt flickrum. Tony och jag fick gärna ta över hennes lägenhet så länge vi behövde. Vilken 

lättnad! 

     Två dagar innan vår slutliga avfärd åt vi en sen söndagsmiddag hos mina föräldrar. Mor 

hade lagat några av mina favoriter, biff à la Lindström och skånsk äpplekaka med vaniljsås. 

Mormor bjöd på ett gott rött vin. Efter middagen, innan tevenyheterna, drog sig mormor 

tillbaka i mitt gamla rum. Teve var inget för henne. De andra ägnade sig åt tysta 

sysselsättningar för att inte störa mormor.   

     Jag erbjöd mig att gå ut med hunden. För sista gången. Han började bli gammal och jag 

kände mig hemlös. Två bra skäl till att ta en promenad. Jag satte på mig pälsmössa, min 

gamla duffel, tjocka vantar och rejäla pjäxor med raggsockar. Ute var det minst femton 

minusgrader. Andedräkten frös till is.  
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     Framför mig stretade en ivrig hund med is i morrhåren. Plötsligt var han en unghund igen. 

På mindre än tio minuter nådde vi stranden. Jag släppte honom och nästan genast började han 

gräva efter något i snön. Tvärs över sundet, lite norrut, blinkade ljusen i Köpenhamn.  

     Jag ställde mig med ryggen mot bebyggelsen. Nu existerade bara den raggiga hunden, jag 

och stjärnhimlen ovanför oss. Snart skulle jag blicka upp mot en ny himmel långt borta. Där 

folk precis gått och lagt sig när vår väckarklocka brukat ringa. Gick det förresten att se 

aftonstjärnan där på kvällarna? Jag hade läst att de otaliga ljusen från storstäderna på den 

amerikanska östkusten mattade stjärnhimlen ovanför.  

     Nu rann varma tårar ner för mina iskalla kinder. De rann för mormor och aftonstjärnan. 

Inte för mor och far. De skulle nog bara vara glada att bli av med mig. Lillebror var aldrig 

”besvärlig” som jag. Mitt flickrum skulle snabbt förvandlas till mors stryk- eller syrum, eller 

så skulle lillebror sätta dit sitt stora akvarium. Det var jag ganska säker på.  

     Far hade gått till sängs när hunden och jag kom tillbaka. Jag smet in i badrummet och 

kollade i spegeln. Inga röda ögon. Mor, lillebror och Tony verkade spela Monopol. Det lät så 

av småpratet i vardagsrummet. När jag sparkat av mig pjäxorna och hängt upp min duffel i 

hallen, märkte jag att ljuset fortfarande var tänt inne hos mormor. Dörren var inte helt stängd. 

Sedan hörde jag ljud –  snörvlanden och suckar. Det var mormor som flämtade, hon hade 

svårt att andas!  Utan vidare sköt jag upp dörren.   

     Mormor satt på sängkanten. Min gamla jugendlampa av metall och färgat glas på 

nattygsbordet lyste upp ansiktet och överdelen av hennes laxfärgade, rejäla flanellnattlinne. 

Mormor grät och torkade ansiktet om och om igen med ett stort hörn av det vita underlakanet 

som hon dragit fram. Hon till och med snöt sig i det. Nattlinnets framsida var mörkrött av 

tårar. 

     ”Min egen näsduk blev plaskvåt”, sa hon. ”Själv är bästa piga, eller hur, mitt hjärta?” 

     Jag stängde dörren bakom mig. Hon var inte döende. Lättad sjönk jag ner på sängen och la 

armen om hennes axlar. Så tunna de blivit.  

     ”Jag har aldrig tyckt om moderna påslakan, som det här”, fortsatte hon och höll upp mors 

nyaste inköp. ”Inte det minsta praktiskt, när man verkligen behöver det. Det är, till exempel, 

alldeles omöjligt att fräsa rejält i ett sådant.” 

     Jag hade aldrig sett mormor gråta. Inte ens när morfar dog för två år sedan. Till 

begravningen hade hon satt fast en svart slöja, ett änkedok kallade hon det, vid sin svarta hatt. 

Kanske hade hon gråtit bakom slöjan. 
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     ”Du undrar säkert varför jag åbäkar mig på det här sättet.” Nu log hon sorgset. ”Vid min 

ålder.” 

     ”Snälla mormor, är det något jag kan göra?” Jag hade fått tillbaka min röst. 

     ”Det blev helt omöjligt att somna i kväll”, sa mormor. ”Jag låg och tänkte på hur jag skulle 

klara mig utan dig och dina besök.” 

      Innan jag ens visste vad jag ville säga, stoppade mormor mig. Mest av allt önskade hon att 

jag skulle ta fram ett torrt nattlinne från hennes läderresväska och hjälpa henne att byta om. 

Det var inte bara hennes axlar som blivit tunnare. Hon var så mycket kortare än jag mindes. 

Hon som brukade vara lika lång som jag var nu. Axlarna, höfterna och knäna hade blivit 

krumma, men hennes vackra näsa hade fortfarande samma stolta böj. Mormor och jag hade 

inte bastat tillsammans på Kallbadhuset sedan jag gick i andra ring. 

      Underlakanet lämnade vi kvar i sängen och vek bara in det snorvåta under madrassen. 

Mormor kröp under täcket med det värdelösa påslakanet och jag la mig bredvid. Sängen var 

bred nog för oss båda. Först bökade vi runt med kuddar för att bli bekväma. Det fanns gott om 

sådana i mitt rum. Mormor la till och med en under knäna. Jag släckte jugendlampan. Ljuset 

från gatlyktan utanför smög sig in genom de halvstängda persiennerna. På mina två tomma 

stringhyllor stod en krukväxt. Bredvid mig doftade mormor som vanligt, ros och lavendel. 

     Till min förvåning började hon berätta hur det varit i början på 1930-talet när min moster 

Margareta med två små barn tvingats emigrera till Amerika. De hade först tagit sig till Sverige 

från politiska oroligheter och judeförföljelser i Wien. Hon var ju fortfarande svensk 

medborgare. Hennes tysk-judiske man, disputerad forskare, fick inget uppehållstillstånd i 

Sverige. Det hjälpte inte ens att morfar skrev till statsministern. Sedan den dagen kunde 

mormor inte ens titta på Per Albin Hansson utan att säga något syrligt. Den heta augustidagen 

för nästan trettio år sedan, när mormor stod på kajen i Göteborg och vinkade adjö till sin 

dotter och sina två små barnbarn högt uppe på däcket till Svenska Amerikalinjens M/S 

Gripsholm, var den dittills hemskaste dagen i hennes liv. Och nu låg hon här, med en likadan 

känsla av förlust och hemskhet. Förra gången hade det dröjt fjorton år innan hon återsåg sina 

barnbarn.  

     Jag la armen om mormor. Jag vet inte hur länge vi låg så. Det fanns inga rätta ord. Jag 

tänkte på att Gripsholm säkert var minst sex gånger större än det lilla fraktfartyg som snart 

skulle bära Tony och mig genom vinterstormarna, och jag tänkte på alla brev jag skulle 

komma att skriva till mormor. Inte skulle jag vänta fjorton år. Till slut hörde jag mor, lillebror 

och Tony i hallen. De småpratade tyst. Då reste jag mig upp. Mormor hade somnat.  
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     Vi promenerade genom vinternatten till mormors lägenhet nere vid havet. Längs Roslins 

väg var det mörkt i de flesta fönster. Vinterstormarna verkade inte ha nått fram till sundet, 

som börjat frysa till. Två nätter kvar innan avfärd. Jag sa inget om mormors tårar till Tony.  

     Så snart vi kommit innanför dörren började mina tårar rinna igen. Halvblind hängde jag 

upp duffeln i hallen, drog av kängorna, tassade in i vardagsrummet och slängde mig ner i 

mormors vinröda öronlappsfåtölj. Jag lät inte Tony hålla mig utan bad honom bara hämta 

något för tårarna som inte ville sluta rinna. Han kom med en kökshandduk. Den dög. Mormor 

hade ju använt ett underlakan.  

     Sedan berättade jag för honom om saknaden efter allt och alla som plötsligt börjat växa när 

jag stod nere vid stranden. Fast vi ännu inte farit i väg. Förutom de närmaste, för nu 

inkluderade jag alla där hemma plus hund, räknade jag säkert upp namnen på ett femtiotal 

personer Många av dem hade jag inte ens sett på flera år. Jag kunde inte sluta gråta. Tony fick 

hämta en handduk till.   

     Till slut hamnade vi i köket. Det var långt efter midnatt. Tony hade gjort honungsvatten till 

oss. Han hade till och med hittat en konjaksslatt att dryga ut med. Vi satt mittemot varandra 

vid mormors gamla köksbord och läppjade på drycken. Mina tårar var slut. Ögonen sved och 

jag måste ha sett förfärlig ut. Då tog Tony båda mina händer i sina, log stort med alla tänderna 

och sa: ”Jag är säker på att min familj kommer att älska dig lika mycket som jag gör. Ni måste 

bara träffa varandra först.”  

 

Nu hade redan en vecka gått sedan mormors och min gråtkväll. Fem av dessa dagar hade vi 

varit till sjöss. Jag hade hunnit skriva fem långa, dagboksliknande brev till mormor på 

rederiets eleganta monogrambrevpapper med linneinslag. Den höga skrivpulpeten i 

skeppsbiblioteket var försedd med allt utom frimärken. Så snart jag satt foten i land skulle 

hela rubbet postas! 

     Dånet utifrån växte. Krängandet ökade. Det tomma glaset på sängbordet drattade över 

skyddskanten, föll i golvet och rullade in under Tonys koj där det verkade fastna. Lutningen 

fick mig att nästan kana ur sängen. Med en gång försvann min dåsighet. Var fanns Tony? Han 

skulle sitta i fartygsbiblioteket och läsa i sina älskade National Geographic. Det var nog flera 

timmar sedan. Jag hade helt tappat bort tiden. Måste ut och leta. 

     I strumpfötterna vinglade jag över det nybonade golvet ut i badrummet. Vattnet i toaletten 

gungade farligt nära kanten. Med en smäll fällde jag ner det bruna trälocket. Jag vågade inte 

sätta mig där. Kranarna blänkte av flitigt putsande och spegeln gnistrade. Det doftade Aqua 
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Vera och Tomteskur. Tony måste ha kommit in här när jag sov. Han trodde inte på 

sjösjukemedel. Tillbaka i hytten såg jag att hans parkas saknades på klädhängaren, men den 

rutiga yllescarfen låg slängd på överkastet. Han skulle nog bara gå ner på lastdäcket och kolla 

att allt stod rätt till med Amazonen. Snabbt tog jag på mig inneskorna, fumlade med slejfen, la 

lammullskoftan över axlarna, slätade till min skrynkliga kjol och klev över den höga tröskeln 

ut i gången. Där var så tomt och kallt att jag genast klev tillbaka, drog av mig koftan och tog 

på mig vinterkappan i stället. Tantkappan som var Tonys julklapp till mig. 

     Jag fick hålla hårt i mässingsstängerna uppsatta längs sidorna i gången, när jag först tog 

mig till salongen och sedan till biblioteket. Båda var tomma. I biblioteket slog glasdörren till 

ett bokskåp fram och tillbaka. Glaset var fortfarande helt. Nedanför, på den polerade 

parketten, låg en hög med böcker i slitna skinnband. Jag plockade upp dem, satte tillbaka dem 

på de tomma hyllorna, stängde glasdörren och vred om nyckeln. I skåpet bredvid fick jag syn 

på en uppsättning med Nordisk Familjebok. Jag skulle snabbt kunna leta upp August 

Strindberg i boken och se när han dog. Bara för att fastställa om det ens var möjligt att han var 

far till Mrs Obergs halvsyster. Då tippade båten så våldsamt att jag kanade stående tvärs över 

golvet. Nu måste jag leta upp Tony och inte August Strindberg som redan varit död i mer än 

femtio år. 

      Kaptensmatsalen mitt emot var ordentligt förbommad. Bakom dörren hördes klirr från 

bestick och tallrikar som kanade över ett bord.  Något kraschade i golvet. Inga röster. En doft 

av stekt lök fanns kvar från lunchen. Jag fick kväljningar. Gången mot köket var avspärrad. 

Sedan jag lämnat hytten hade jag varken sett eller hört en enda levande själ!  

     Från matsalen fortsatte jag fram mot trappan till övre däck. Dånet växte. Jag började kliva, 

eller snarare klättra, uppför trappan genom att greppa båda ledstängerna och häva mig upp.  

Båten skakade och gnydde. Eller så var det jag som gnydde och andades stötvis. Väl uppe på 

däcket rusade jag fram till ett immigt fönster och försökte spana ner på lastdäcket i fören. Så 

kom jag ihåg att vår Amazon skulle stå på det tryggare akterdäcket. Det var bra. 

     Ändå gned jag bort imman med kappärmen och lutade pannan mot det fuktiga glaset för att 

se bättre. Vågorna vällde över relingen där nere och halvvägs upp mot fönstret. Vattnet 

stänkte ända upp till mig. Sältan stack i ögonen. Jag ryggade bakåt men kunde ändå urskilja 

oformliga skepnader täckta av våta presenningar nere på det öppna lastdäcket. Vitt skum rann 

längs däcksgolvet mellan det fastsurrade godset. Det fylldes på och försvann. Om och om 

igen. Himlen och havet hade gått samman i en blysvart fond. Horisonten fanns inte längre och 

vinden tjöt i alla springor. 
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     Då såg jag Tony. Nästan längst fram på lastdäcket, mitt bland godset och det rasande 

skummet, befann han sig med ryggen mot färdriktningen. Jag såg rakt ner på honom genom 

titthålet jag gjort i det immiga fönstret. Han kunde troligen inte se mig. Det var som om jag 

satt på Operans tredje rad och andlöst blickade ner på en dramatisk slutscen. Det var bara min 

teaterkikare som saknades.    

     Klädd i sin gamla grågröna, oknäppta och fladdrande parkas med bara en sportskjorta och 

tunna gabardinbyxor under, stod han på det våthala däcket med utbredda armar, blottat huvud, 

plaskvått hår och ansiktet uppvänt mot stormvinden och regnet. Det såg ut som om han 

balanserade på lina med stängda ögon. Ansiktet var genomvått och han såg närmast extatisk 

ut. Vem var han? Vilken var hans hemlighet och kunde han räddas? Mitt hjärta bankade så 

hårt att pulsen dunkade i öronen och jag hade svårt att andas.  

     Förbannade fågelskrämma ville jag skrika. Eller svikare. Idiot. Som om han skulle kunna 

höra mig genom stormen. I stället landade min iskalla, darrande hand över munnen. Av ren 

förskräckelse. För jag var inte en sådan som i vanliga fall skrek och svor åt folk.  

     ”Vad skulle mormor ha sagt och gjort nu?” sa jag plötsligt högt till mig själv. Det fanns ju 

ingen som kunde höra mig.  

     ”Andas lugnt. Tänk gott om människor. Var försiktig. Be om råd. Så gjorde jag alltid när 

jag for ut med Röda Korset under första världskriget. Rädslan förlamar”, svarade mig 

mormor. 

     Nedanför mitt immiga fönster började något hända. Jag drog ett tag till med kappärmen 

över rutan för att kunna se ordentligt. En storväxt matros i sjöstövlar och regnställ hade stegat 

ut på det skummande däcket. Tony stod fortfarande kvar med utbredda armar och slutna ögon 

och märkte inget. Matrosen närmade sig honom försiktigt och långsamt från sidan, grep tag i 

hans magra högerarm och började hala in honom. Då öppnade Tony ögonen, såg sig yrvaket 

omkring, men gjorde inget motstånd. Han bara lät sig halas! Sedan la sjömannen en arm om 

Tonys magra axlar, sa något till honom och så försvann de båda snabbt ur min åsyn. Det var 

precis som om ingenting hänt. 

     Vad sa männen till varandra ute på däcket och sedan när de kommit in i värmen? Vad 

skulle jag säga till Tony? Jag visste ännu inte. Men jag skulle absolut tänka på mormors goda 

råd. Nu strax och alla andra dagar. 
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