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Abstrakt 
Sånna som oss är en uppväxthistoria och generationsroman om Lisa hennes relation med 
mormodern och mamman. Mamman och mormodern kommer från fattiga förhållanden på 
landsbygden. Lisas mamma vill göra vad som helst för att Lisa ska göra en klassresa, 
operalektioner är en av aktiviteterna. Det visar sig att Lisa har en ovanlig talang för opera och 
hennes lärare vill att Lisa söker in till Operahögskolan. När Lisas mamma får reda på detta 
bannlyser hon operan ur Lisas liv då hon är rädd att den vägen ska leda ner i rännstenen.  

Nyckelord 
Uppväxthistoria, klassresa, generationsroman 

Tack 
Tack till min handledare Helga Krook som har kommit med många ovärderliga 
infallsvinklar och feedback under det gångna läsåret. Tack även till deltagarna i 
handledningsgruppen för nyttig feedback.  

  



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning Fel! Bokmärket är inte definierat. 

2 Exempel: Rubrik 1 Fel! Bokmärket är inte definierat. 
2.1 Formler Fel! Bokmärket är inte definierat. 
2.2 Figurer och tabeller Fel! Bokmärket är inte definierat. 
2.3 Citat Fel! Bokmärket är inte definierat. 

2.3.1 Rubrik 3 Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3 Tips Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.1 Citat från webben eller från andra dokument Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 
3.2 Storleken på texten Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.3 Spaltbredd och marginaler Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.4 Nytt stycke, sidbrytning Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.5 Sidbrytning Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

Bilagor 
Skriv in eventuella bilagor manuellt

Instruktion: 
Innehållsförteckningen uppdaterar du 
automatiskt genom att högerklicka och välja 
”Uppdatera fält”. En förutsättning för att det 
ska fungera är att du använder formatmallarna 
Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 till dina 
rubriker nedan.



 

 

 

 
  

Sjunkäng 
Det är tyst i mormors stuga när vinden har lagt sig till ro borta i skogen. När granarnas grenar inte 

längre gnisslar barren mot varandra. Innan elden börjat sin sprakande gång. Naturen håller andan i den 

blå timman. Den vågar inte hoppas för mycket på att solen ska gå upp också idag. Den här tiden är 

dvalans. Kroppen slappnar av, tankarna saktar in, man finner sin lunk, som mormor säger. Från 

kökssoffan ser jag äppleträdens svarta grenar streta mot himlen. När jag var liten vaknade jag innan 

mormor och brukade sitta uppkrupen vid fönsterkarmen. Gömd bakom pelargonerna hade jag bra 

utsikt när äppelknyckarna kom. De kom varje morgon när äpplena var mogna. Guppade huvuden för 

varje steg de närmade sig. Jag sa aldrig något till morfar, då hade han suttit bredvid med bössan 

laddad. Det här är min hemlighet. Mormor skulle blivit arg om hon hade vetat att jag bara satt och såg 

på när de knyckte alla dyrbara äpplen som skulle gå till vinterförrådet och säljas på torget. Men jag 

hade inte hjärta att skvallra på dem. Den blå timman skulle vara i oändlighet. Jag vet inte om de 

någonsin såg mig. De stelnade aldrig till mitt i en rörelse eller tappade något äpple i förskräckelsen. 

Jag vet inte om de fortfarande kommer varje morgon i äppletider eller inte, om det är samma som kom 

när jag var liten eller några andra.  

     Nuförtiden vaknar jag oftast senare än mormor. Vad som väckt mig just denna morgon vet jag inte. 

En föraning drog in med vinden genom gliporna i vindsfönstret och väckte mig. Nu sitter jag på min 

gamla utkikspost och väntar. Silva sover ihoprullad bredvid. Missan är ute på jakt. Det är ännu inte 

äppeltider så jag har inget att vänta på. Några harar kommer förbi, men det är också allt. Den blå 

timman rodnar i kanterna. Klockan tickar mot fyra och jag är rastlös. Förstubron bligar med 

bärkonten. Jag hänger den i bältet och går ut för att plocka frukost. Föraningens sky står runt mig när 

jag trampar ner daggen i mossan. Som liten spenderade jag timmar på mossan med att se upp i de små 

trädkronorna och miniatyrsvamparna på marken under dem, en skog i en skog i en skog. Vättar och 

småknytt fanns på riktigt när jag var liten. Nuförtiden har de reducerats till fantasin. Då var fötterna 

små och nätta och gick försiktigt mellan smågranarna i knyttskogen. Nu är skorna stora och klumpiga 

och trampar ner allt i sin väg. I mina spår ligger vättarnas träd utströdda som plockepinn, likt 

septemberorkanen 1969. Mormor har bilder från stormen. Det var året när jag föddes. Det finns mer 

bilder av stormfälle än mig som spädbarn i mormors album. Det fanns ingen tid att fotografera 

småbarn den hösten säger mormor när jag frågar. Vi hade fullt upp med rotvältorna. Åtminstone det 

vet jag har hänt. Det krävs bildbevis för att vara säker på vad som hände tiden innan jag har egna 

bilder. Mormor är historieberättare. Hellre en saltad historia än en smaklös sanning. 

Blåbär 
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Luften flimrar mellan hallonsnåren när vi går över kalhygget. Vi ska till blåbärsskogen och plocka 

blåbär, mormor, mamma och jag. Mormor leder vägen till de bästa blåbärsmarkerna. Övermogna 

hallon värmer munnen. Mamma går efter mig, schasar på mig om jag stannar upp för länge.  

     ”Inte idag”, säger hon och föser mig vidare.  

     ”Det är inte te hallafälla vi ska idag, idag ska vi te blåbära”, ryter mormor.   

     Grenarna river barbenen i nyskogen. Myggmolnen ligger lågt runt oss. När gammelskogen kommer 

är vi framme. Gläntorna ligger öppna och badar i solljus. Myggen stannar inne i nyskogens skugga, de 

vågar sig inte ut i solgläntorna. Vi plockar sida vid sida under tystnad. Blåbären skramlar i botten på 

plasthinkarna. 

     ”Minns du när du skulle bli torggumma?”  

     ”Ja, jag minns.”  

     ”Du skulle bli riker på att plocke blåbär och sälje på torget.”  

     Mormor kastar huvudet bakåt och skrattar, höger hand smäller till låret.  

     ”Rik på blåbär. Jojo, då hade en varit riker, de hadde en allt. Minns du vad du sa? Va? Minns du?”  

     Mormor står där i blåbärssnåret med lockarna på ända och skrattrynkor som når långt ner på 

kinderna. Morfars gamla byxor spänner över rumpan, skjortan lämnar stora glipor hud bara. Hinken är 

knuten i midjan med ett packsnöre. Det snörper till i bröstkorgen.  

     ”Du hade välan inte varit mer än fem minuter i blåbärsriset.” Mormors löständer glappar i otakt, det 

klickar när hon pratar. ”Då kommer du fram till mig med spannen där di däringa små blåbära skramler 

som du har plocket. Minns du det? Minns du vad du sa? Va? Jo, så här sa du: mormor, kan vi inte sätta 

ut en skylt med självplock i stället? Så sa du, så du gjorde.” Mormor slår sig för knäna och ögonen 

kisnar. ”Jag minns det som igår. Jojo, du var mig en påhittiger en du redan när du va liten. Det va du. 

Så sant det är sagt.” 

     Solen gassar, linnet är fuktigt i ryggen. Blåbären är stora, fullmogna och dimmiga, när jag tar i dem 

blir de mörkblå. Det enda som hörs är blåbären som landar i hinkarna och prasslet från blåbärssnåren 

som böjs och sprätter upp igen.  

     Mamma skriker. Hon springer baklänges och snubblar.  

     ”En mus skriker hon, det är en mus.”  

     ”Men mamma, skärp dig. En skulle ju tro att det är jag som är uppvuxen i skogen och inte du.” Jag 

lyfter upp musen i svansen. ”Den här lilla kan väl inte göra någon något ont. Titta vad söt den är.” 

Musen sprattlar i greppet.  
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     ”Vill du hålla den mamma?” Jag räcker fram musen. Mamma vrålar.  

 ”Ta bort den, ta bort den, ta bort den.”  

     Jag sneglar på mormor. Mormor håller ena handen för munnen. Jag kan se tårar i skrattrynkorna.  

     ”Sluta nu Lisa, det räcker nu, släpp musen! Nu får du vara snäll mot mamma”, säger mormor 

halvkvävt.  

     ”Du skrattar du”, säger mamma. ”Det är inte roligt det här.”  

     ”Men det är ju ingen riktig mus, den är uppstoppad, ser du inte det?”, säger mormor. 

     ”Jädra unge. Ska du gömma möss för mig i blåbärssnåren så stor du är!” Mamma kommer på 

fötter. ”Vänta tills jag får tag på dig.”  

     Benen nuddar knappt riset där jag far fram. Mammas flåsande hörs nära. Bakom oss studsar 

mormors skratt mellan granarna.  

     I skymningen sitter vi på verandan och rensar blåbär. Tidningar är utbredda med blåbär på, kaffet 

ryker från faten.  

     ”Att du inte kan låta bli att skrämmas”, grälar mamma över blåbärsrenset.  

     ”Det var väl inget mot vad du gjorde när du var liten”, avbryter mormor mamma.  

     ”Du ska inte berätta mina hyss för Lisa, hon behöver inte veta allt jag har gjort.”  

     ”Jo, jag behöver visst veta, mormor berätta nu.” Jag sätter mig tillrätta mot stugväggen. Jag vill 

hämta bullar och mjölk till, men är rädd att mormor ska ha glömt vad hon skulle berätta tills jag är 

tillbaka.  

     ”Hur var det nu det var”, börjar mormor. ”Vad ska vi ta av alla dina hyss, Kickan?”  

     ”Så farligt många var det väl inte”, säger mamma.  

     ”Åh jo, det var många hyss det du gjorde när du var liten. Mamma var som Emil i Lönneberga, 

eller hur mormor, visst var hon?”, säger jag.  

     ”Jo, nog hördes det ropas Kickan över nejden här och nog spenderade du dina timmar i vedbon du 

också”, skrattar mormor.  

     ”Berätta då!”, säger jag och buffar på mormor.  

     ”Har jag berättat om när mamma släppte ut grisarna?”  

     ”Nej, berätta.”  
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     ”Morfar och jag var i skogen till sent på kvällen och en kväll när vi kom hem var både grisar och 

ungar borta. Hagen till grisarna var öppen och enda spåret av ungarna var en sko halvvägs in i skogen. 

Vi blev ju oroliga förstås. Gittan var väl fem år, Maja tre och Kickan var inte mer än ett och ett halvt.”  

     ”Vad hade hänt? Hittade ni dem igen?”  

     ”Jo, men mörkt var det ju så det tog halva natten innan vi hittade ungarna. Grisarna hittade vi inte 

förrän dagen efter.”  

”Varför släppte ni ut grisarna mamma?”  

     ”Vi tyckte synd om grisarna att de skulle vara instängda så vi släppte ut dem. Vi trodde inte de 

skulle springa så långt och när de rymde till skogs blev vi så rädda att mamma och pappa skulle bli 

arga när dom kom hem och alla grisarna var borta så vi sprang för att leta rätt på dom. Vi fick gå ut 

och tälja ris när vi kom hem.”  

     ”Slog mormor er med riset?”  

     ”Nej, det var det morfar som gjorde”, säger mormor.  

     Mamma skrattar.  

     ”Du hotade med att pappa skulle låta oss smaka på riset, men han var för snäll. Alltid när vi kom in 

med riset skulle vi precis äta och efter maten var han för trött eller så sov han middag när vi kom in, så 

det blev aldrig något av det. ” 

”Vad gjorde mamma för hyss när hon var lika gammal som mig?”  

     ”Ja du Lisa, det vet inte jag vad för hyss hon gjorde när hon var i din ålder för då bodde hon inte 

här längre. Då hade hon bott i stan ett år redan och arbetade som lärling på fru Björklunds 

frisersalong.”  

     ”Men innan hon flyttade då, vad gjorde hon för hyss då?”  

     Mormor knuffar på mamma.  

     ”Ska jag berätta om sista sommaren du bodde här?”  

     ”Nej, det ska du inte, men det hjälper väl inte vad jag säger.” Leendet lurar i mungipan, mormor ser 

det också.  

     ”Jo förstår du Lisa, din mamma älskade att dansa men hon var för liten att gå på dansbana. Men 

mamman din var en slug en hon. Om lördagskvällarna cyklade di större fleckera Gittan och Maja iväg 

på dans och mamma din fick stanna hemma. Men så fort vi hade somnat hoppade hon ut genom 
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fönstret från andra våningen för att vi inte skulle vakna av trappknarret. Sen sprang hon genom skogen 

där hon hade gömt cykeln. Var det inte så Kickan?”  

     Mamma svarar inte, men hakan håller hon högt.  

     ”Vi märkte ingenting pappa och jag. Men så en kväll hade jag svårt att somna och då hörde jag 

dunsen och såg hur hon sprang iväg över ängen. Vet du vad jag gjorde då du Lisa?”  

     ”Näe.”  

     ”Jo ser du, jag låste dörren.”  

     ”Vad gjorde ni när ni kom hem?”  

     ”Ja inte knackade jag på i alla fall. Vi gick och lade oss på höskullen alla tre när vi kom hem vi.”  

     ”Vad sa mormor på morgonen? Var du mycket arg mormor?”  

”Nej det kan jag inte tänka mig att jag var, inte var jag väl arg på dig Kickan?”  

     ”Nä, den gången fick jag inte heller smaka riset, du tyckte kanske det var straff nog att behöva sova 

i det sticksiga höet.” 

     ”Du var ju precis som jag mamma.” 

     ”Går du på dans då, när du smyger ut om nätterna?” Mormor plirar mot mig.  

     ”Nä, jag är ute och pallar körsbär med Catta.”  

     Mormor slår sig på benen och storskrattar.  

     ”Det är bra det Lisa, det är gott gry i dig. Är det fina körsbär?”  

     ”Ja, de är stora, svarta och jättesöta.”  

”Du skulle ha ett par rediga äppelknyckarbyxor du, lillan. Jag ska se om jag inte hittar Gittans gamla 

äppelknyckarbyxor.”  

     ”Nä om jag skulle dra mig hemåt till brorsan.” Mamma sträcker på sig och gäspar. ”Det är väl 

sovdags för er båda nu.” 

     ”Kan du inte sova här i natt mamma?”  

     Mammas leende stelnar. Mormor reser sig upp och samlar ihop tidningarna med blåbärsrens.  

     ”Nej lilla gumman, jag sover hos Kalle i stan, det vet du.” Mamma tittar hastigt upp på mormor. 

Hon klappar mamma på kinden.  
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     ”Hej då lilla Kickan, det var roligt att ha dig här. Kom snart tillbaka.” Dörren slår igen efter 

mormor och spisluckan öppnas inne i köket.  

     ”Du behöver inte sova på kammaren. Du kan sova i köket. Där är det varmt.”  

     Mamma klappar mig på kinden.  

     ”Vi ses ju snart igen. Jag kommer ut till mormors födelsedag med Kalle, Gittan och Maja.”  

     Jag stannar på trappen när mamma sätter sig i guldbubblan. Ljudet av motorns knattrande 

överröstar fåglarnas kvällssång. Knattret hörs länge i kvällningen, svagare och svagare tills det bara 

finns kvar i mitt huvud. Mormor värmer varm mjölk när jag kommer in i köket.  

     ”Nu ska vi väl ta lite varm kakao och en bulle innan vi går till sängs. En ska aldrig sova på fastande 

mage, det blir bara mardrömmar av det. Slå i lite mer fotogen i lampan du Lisa, jag tror den tog slut i 

går.”  

     Jag hämtar dunken och tratten ute i förstugan och häller försiktigt upp fotogen i lampan.     

     ”Mormor, kommer du ihåg när jag var liten och trodde det här var en alladinlampa och att det 

skulle komma en ande ur den?”  

     Mormor skrattar.  

”Jo det kommer jag ihåg, du hade allt en livlig fantasi du. Ska vi ta ett parti Svarte Maja innan vi går 

till sängs?” Mormor har redan blandat korten, jag ser knappt hennes hand så snabbt delar hon. Det blir 

ett kort parti. 

     ”Jag vinner aldrig nuförtiden.” Jag smäller korten i bordet så häftigt att hälften hamnar på golvet. 

     ”Du är gammal nog att försvara dig själv nu.” Mormor samlar ihop resten av korten på bordet.  

     ”Ska vi ta ett parti till?” 

     ”Nä, det är inget roligt när jag aldrig vinner.” 

     ”Ett till kan vi väl ta, du kanske vinner sistan.” 

Det sista partiet är det jag som vinner, men jag är inte säker på om det är mormor som låter mig vinna 

så vi kan somna sams. Mormor tänder ljuset i nattlampan och trär över kupan. Fåglarna har lagt sig 

och det enda som hörs är syrsornas gnissel och skvalandet när jag hukar bakom knuten. Sänglinnet är 

strävt av fukt och svårt att komma ner i. Nattlinnet far upp och snor sig runt midjan. Jag vill fråga om 

jag får en av morfars pyjamasar i flanell men vågar inte riktigt. Det känns som att där går en gräns, jag 

får nog köpa en egen flanellpyjamas. Lakanet har en bred dubbelbård med broderier på som viks över 

filten så att yllet inte ska stickas mot hakan. Medan jag följer blåklockans kronblad med fingret undrar 
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jag varför mamma aldrig vill sova i Sjunkäng. Det är ju världens finaste plats på jorden, tänker jag och 

somnar mitt i tanken. 
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My fair Lady 

 

Första akten 

 

Mammas ögon är fyllda till bredden redan innan Eliza börjar. Händerna dansar i knät, skorna är 

avsparkade och tårna trippar fram och tillbaka över golvet. Mamma sjunger med, lite falskt. Kvinnan i 

den vita hermelinjackan hyschar. Diamantarmbandet rasslar när hon hötter. Hon möter min blick, 

sänker handen. Mamma märker inget, hon är inne i historien nu.  

      

     Kol i brasan varenda da’ 

     Varmt å trivsamt å inge’ drag 

     Å få de’ så en da’ 

     Det vore väl’an f’runderbart 

 

Trombonen spelar ett dämpat solo. Mamma kramar min hand och lägger den vid sin våta kind. 

Ögonen glimmar i mörkret när hon ser på mig. Hon stryker bort håret från min panna.  

     ”Vi klarade det”, viskar hon.  

     ”Vad klarade vi, mamma?”  

     Mamma skakar på huvudet och rycker på axlarna.  

     ”Strunt samma, du förstår ändå inte, men det gör inget lilla gumman, huvudsaken är att vi klarade 

oss.”  

      

Ngt mer 
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Paus 

 

”Det blir tio kronor.”  

     Jag vänder mig om och går innan mamma hinner svara. Rösten bakom mig stiger till crescendo.  

     ”Tio kronor för vatten, det är ju gratis från kranen. Det var det värsta jag hört. Då står jag över.”  

     Jag går bakom en pelare.  

     ”Lisa?” 

     Kvinnan bredvid mig sträcker halsen över horden för att se vem som skriker. 

     ”Lisa?” 

     Jag vill bli ett med pelaren, en stenstod. Tanten bredvid börjar viska med en annan tant. Jag 

uppfattar ord som ”ohyfsad” och ”vulgär” och jag krymper ytterligare två centimeter.  

     ”Lisa!”  

     Innan skriket når över hela teatern vänder jag om. 180 graders panorama av snipiga näsor bakom 

kandelabrar, menande blickar över vinglas, stelnade munnar. Hundratals ögonvitors strålkastare slår 

emot mot mig. Inga blickar, inga pupiller, bara ögonvitornas punktljus följer mig på förnedringens 

scen. Stirrande ögonvitor är allt jag ser.  

     ”Lisa!” 

     Jag tränger mig fram genom publikmassan och rycker tag i mammas arm.  

     ”Skrik inte sådär”, väser jag.  

     ”Jag visste inte vart du hade tagit vägen.”  

     ”Hur långt kunde jag ha kommit tror du? Kom nu så går vi in igen.”  

     ”Jag måste på toa.”  

     Tanterna som står i toakön flyttar sig så långt ifrån oss som de kan och jag vill flytta efter. Hon 

bredvid håller sidennäsduken mot näsan. Det suckas, ögon ser över oss. Ser förbi mammas finklänning 

som hon har haft sedan mitt första minne. Den är lång, alldeles för lång, så långa har klänningar inte 

varit sen sjuttiotalet. Mitt över magen fladdrar en stor blå fjäril, ärmarna har formen av två 

fjärilsvingar. Övertydligt. Mamma ser min blick och nyper i tyget.   

     ”Det är fin kvalitet. Den har hållit sedan 1972. Den kommer hålla hela livet.”  
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     ”Ja, tyvärr.” 

     ”Vad sa du?” 

     ”Inget.” 

Jag ser ögonbryn höjas, blickar som möts förbi oss, leenden som kyler. Jag önskar att hon inte sagt 

något. Två toalettdörrar öppnas bredvid varandra. Genom de tunna väggarna hör jag ett pruttljud från 

något av båsen. Jag sjunker ner i toaletten. Utanför har det blivit alldeles tyst. Sekunden efter är jag ute 

ur båset så att ingen ska tro att jag var inblandad. Med hakan lyft går jag fram till handfatet och låter 

vattnet spola över händerna. I speglarna kastas blickar. Vad gör sådana som dem här, säger ett par 

bruna ögon. Inte vet jag, svarar en grå blick. Jag böjer mig fram och försöker skilja ögonfransarna som 

har klibbat ihop sig till en dockögonfrans. På ögonlocken har jag den där illturkosa ögonskuggan som 

är inne och får ögonen att se ännu blåare ut. På kinderna glittrar det rosa rouget. Roll-on-läppglanset 

smakar härsket. Rosa hårspännen på vardera sidan hänger upp luggen som gardinkappor och lämnar 

de stora guldringar i öronen synliga. Tjejen vid handfatet bredvid doftar som hemma hos Catta, Chanel 

no 5, diamantknappar i öronen och smal guldkedja runt halsen. Ansiktet ser osminkat ut, huden har en 

jämn beige färg, inte rosaflammigt som mitt. Håret är rödblont, åtdraget i stram hästsvans. 

Gammalrosa klänning med hög hals och korta ärmar. Pumpsen av mossgrönt siden matchar 

aftonväskan på kanten av handfatet. Flyttar blicken tillbaka till min egen. Blonderade korkskruvar 

gungar i spegeln, bubbelgumsfärgade stuprör. Linnet matchar men urringningen är inte lika 

smickrande som den var i spegeln hemma. Min bästa kavaj når ner till knäna med fickor stora nog att 

rymma ett marsvin med breda slag, den är chockcerise. Axelvaddarna dubblar axelbredden. 

Bubbelgumsrosa plastsandaler, tånaglarna matchar kavajen. Jag vandrar med blicken över toalettkön. 

Inte en enda i bubbelgumsrosa eller cerise, trots att det är årets innefärger. Toalettkön är färgad i beige, 

gammalrosa, mossgrönt och mörkblått. De unga har håret i stram hästsvans och de äldre en valk i 

nacken. Vissa har pyttesmå hattar, andra har handskar och små handväskor med knäppen. Pumps i 

läder och siden trampar golven. Rougasken glider ur min hand och spräcks, handfatet fylls med rosa 

glitter.  

     ”Oj förlåt”, mumlar jag åt handfatet och alla runtomkring.  

     ”Oj förlåt”, säger jag igen och råkar knuffa till någon när jag sträcker mig efter papper. Jag spottar i 

pappret och ångrar mig genast när jag möter en grön blick i spegeln. Gnuggar med pappret, det blir en 

rosa papperskorvssörja. Spolar vatten, men rouget sätter sig bara hårdare fast i handfatet. Pust av 

stickande svett inifrån kavajen, jag klämmer ihop armarna. Papperskorvarna täpper till avloppet och 

vattnet stiger i handfatet. Handfatet är nu en rosaglittrande damm. Jag öser vatten med händerna över 

till det andra handfatet som också börjar glittra. Kön bakom mig växer av tanter som vill tvätta händer. 

Isgrå blick möter min i spegeln. Paralyserat backar jag baklänges. Trampar på ljusgröna sidenpumps.  
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     ”Förlåt. Ursäkta. Förlåt.”  
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Andra akten 

 

     Den enda rösten som hörs är min. Tystnaden ringer i öronen, eller är det ringningen till andra 

akten? Ljudet av en dörr som slås upp och ut kommer mamma. Jag vänder mig om och flyr innan hon 

hinner fram till mig.  

     ”Vart tog du vägen, Lisa?” säger mamma när hon sätter sig i den röda sammetsstolen bredvid mig. 

     ”Sshhh, det har börjat, mamma.”  

     ”Tänk att vi får se My fair Lady med Jarl Kulle och allt, det är inte dåligt det du, Lisa.” 

     ”Tyst nu”, väser jag i mungipan. 

     Framför våra stolar står en pelare. Om jag lutar mig åt höger så långt det går kan jag se halva 

scenen. Synd att de rör sig mest på andra halvan. Mamma sitter lutad åt andra hållet.  

 

     Allt ja’ vill e’ en egen vrå 

     Där ja’ slipper att frusen gå 

     Nå’t gott å mumsa på 

     Det vore väl’an f’runderbart 

 

 

Eliza börjar sjunga igen och mamma nynnar med ännu falskare nu. Näsan är röd och det glänser lite 

längst ute på tippen. Det är mammas favoritscen, den när Eliza äntligen lärt sig prata som en fin dam.  

     ”Den spanska räääääven reeev en annan räääv. Den spanska rääääven reeeev en annan rääääv.”  

     ”Vad sa du? Säg det igen.” Professor Higgins fötter åker ner från bordet med en smäll.  

     ”Den spanska rääääven reeeev en annan rääääv.”  

     ”Igen!”  

     ”Den spanska räääven rev en annan räääv.”  

     Mr Higgins lyser upp och börjar sjunga med.  
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     ”Jag tror hon kan det, jag tror minsann hon kan det. Den spanska räven rev en annan rääääv. Och 

vad rev denna räv”, sjunger professor Higgins och Eliza svarar.  

     ”En annan räv, en annan räv.”  

     Professor Higgins och Eliza dansar vals på scenen och sjunger.  

     ”Den spanska räven rev en annan räv.”  

Hela jag ryser till och sväljer klumpen som har fastnat i halsen, torkar en tår och kollar åt sidan för att 

se om någon sett. I mitt huvud hör jag mammas röst säga: ”säg röda strrrumpor”, de rikssvenska R-en 

rullar fram i huvudet. Jag ser en röd strumpa dingla framför ögonen. Vart tog mina skånska R vägen? 

Lärde mamma mig också prata finsvenska när jag var liten? Mamma tar i bredvid mig, hon sjunger 

den spanska räven med rikssvenska rullande R, inte mormors östgöta-R med tjockt W. Mamma måste 

ha övat bort sin dialekt också. Det är dags för slutscenen. Professor Higgins kommer in på scenen.  

     ”Var har jag nu lagt mina tofflor?”  

     Eliza kastar tofflorna efter Professor Higgins, sätter händerna i sidorna.  

     ”Vad ska jag nu ta mig till när Ni har gjort mig till en fin dam? Va? Innan visste jag vad jag skulle 

göra, jag kunde sälja blommor på gatan. Men nu, vad ska jag ta mig till nu?” Elden i Elizas ögon syns 

ända upp till bakersta raden där vi sitter.  

     Higgins plockar bland papprena på skrivbordet. Blicken ser upp mot Eliza, den är mild, omtänksam 

nästan.  

     ”Oroa dig inte, mamma kan nog hitta en man till dig.”  

     ”Vi stod över sådant i Covent Garden.”  

     ”Vad menar du?”  

     ”Jag sålde blommor, jag sålde inte mig själv. Nu när Ni har gjort mig till en fin dam är jag inte 

kapabel att sälja något annat än mig själv.” Elizas blick är riktad någonstans i fjärran bakom professor 

Higgins.  

     ”Sälja och sälja, jag förstår inte varför du vill besudla mänskliga relationer med ett sådant ord.”  

     ”Vilket ord ska jag använda då när Ni talar om att finna mig en man att ge bort mig till, som ett 

annat kreatur?” Eliza går sin väg och det blir mörkt på scenen. När lamporna tänds igen sitter 

Professor Higgins i sin öronlappsfåtölj med huvudet i händerna. De sista tonerna av Jag saknar hennes 

ansikte tonar ut. Higgins suckar och ser upp. I dörröppningen står Eliza.  
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     ”Vad gör du här?” frågar han. Hans ansikte visar inget av den sinnesrörelse, som nyss syntes. Eliza 

svävar fram över golvet med Higgins tofflor i händerna framför sig som på ett silverfat.  

     ”Era tofflor”, säger hon och ridån går ner.  

Applåderna brakar lös runt mig. Jag sitter förstummad och ser på alla som har rest sig upp ur stolarna 

och skriker Bravo! runt omkring mig. Mamma står upp och skriker högst av alla med tårspräckt röst.  

     ”Res dig då, Lisa, och applådera”, ropar hon och drar mig i armen.  

När applåderna tystnat torkar mamma tårar från kinderna, snyter sig ljudligt och harklar upp slem som 

hon spottar i näsduken. Ögon som talar högre än stämband surrar runt oss.  

     ”Åh det var väl för väl att Eliza fick sin professor Higgins på slutet, tycker du inte Lisa?”  

     ”Jag vet inte.”  

     ”Vadå vet inte, det slutade ju lyckligt.”  

     ”Men han var ju dum mot henne.”  

     ”Han är ett riktigt kap, rik som ett troll.” Mamma nyper mig i kinden.  

     ”Jag tycker hon skulle blivit ihop med Freddy som var snäll.”  

     ”Kärlek mättar inga munnar, vet du väl Lisa.” Mamma puttar till mig och blinkar.     

     ”Det sa alltid mostersigne till oss flickor när vi växte upp.”  

     ”Lägg av, mamma.”  

     ”Nu när Ni har gjort mig till en fin dam är jag inte kapabel att sälja något annat än mig själv.” 

Elizas ord ringer i öronen när vi kryssar mellan Mercedesar och Porschar på parkeringsplatsen. Takets 

matta flagor på guldbubblan syns över de låga bilarna.  

     ”Jäklar, nu har jag låst in nyckeln i bilen igen. Titta där sitter den i tändningen. Tur att bilen är 

kvar.” 

     ”Varför skulle någon vilja stjäla vår bil?”  

     ”Nyckeln sitter ju i.” 

     Mamma tar upp en trasig galge ur väskan. Vant sticker hon ner den avklippta stålgalgen mellan 

rutan och dörrkarmen. Försiktigt trär hon runt den tillböjda kroken runt låsploppen och drar upp den.  

     ”Sådär ja.” 

     Just då älskar jag mamma, hon kan allt man behöver, till och med bryta sig in i bilar.  
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     En vakt i uniform kommer från ingenstans. Han tar tag i mammas arm och stålgalgen hakar i 

mammas scarf innan den vänds upp mot den mörkrosa himlen. Mammas bara axel, med scarfen som 

flyger i vinden över hennes huvud, liknar hon bilden från franska revolutionen i historieboken. 

     ”Vad har vi här då? Bryter vi oss in i bilar?” 

     ”Skit du i det.” Jag tränger mig emellan.  

     ”Svär inte”, säger mamma och vänder sig tillbaka mot vakten.  

     ”Det är väl min ensak!” Mamma sliter åt sig armen.  

     ”Visa körkort och ägarbevis.” 

     ”Du är väl ingen polis heller, jag behöver inte visa dig något.” 

     ”Vill du jag ska kalla på polis eller?” 

     ”Ja, gör du det.” 

     ”Då får ni följa med här.”  

     Mamma korsar armarna och stirrar på vakten. Vakten ser osäkert på mamma. Han tar ett steg 

framåt, möter mammas blick och backar bakåt. 

     ”Följ med här.” Han säger det högre denna gång, rösten spricker på slutet.  

     Mamma står kvar. 

     ”Jag gör bara mitt jobb. Tänk om det hade varit någon som försökte stjäla er bil, då hade ni tackat 

mig. Folkvagnar är ju så lätt att stjäla, det är bara att böja till en galge så…eh, ja det vet du ju själv.” 

Han pekar med tummen mot galgen i mammas hand.  

     Hon höjer ett ögonbryn. 

     ”Nyckeln sitter ju i tändningen, det är bara att köra.” 

     Vakten ser vädjande på mamma. Hon går runt bilen, öppnar handskfacket, tar fram ägarbeviset och 

körkortet och räcker det mot vakten utan ett ord.  

     ”Det var visst din bil.” 

     ”Ja, det var visst det.” Mamma härmar vakten.  

     ”Jag gjorde bara mitt jobb.” 

     ”Du förolämpade oss.” 

     ”Det såg ju ut som du bröt dig in i bilen.” 
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     ”Be om ursäkt.” Mammas röst är skarp. 

     ”Ja, förlåt då.” 

     Mamma ser på mig över biltaket. Ögonens tomtebloss, gnistorna träffar mig. Vi spelar i samma lag 

nu. Mamma dansar segerbugg runt bilen när vakten stukad lommar iväg. Vi kör puttrande in i 

vårnatten sjungandes på Det vore välan f’runderbart.  
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Maria  

”Kom in!” Marias röst hörs lika högt som om hon stod bredvid och skrek mig i örat. Jag öppnar 

dörren, tar av mig jackan och drar in ABF-doften. Dammiga notböcker, notställ, blåsinstrument 

blandat med träblåsens korkvax och svettiga barnhänder.  

     ”Börja värma upp med skalorna på konsonanter”, säger Maria över axeln när hon går in i pentryt 

bredvid.  

     ABFs piano är svart, högre än mitt, mer utsirat, vackert att bara se på. Jag trycker ner ett C i 

mellanregistret och börjar nynna upp och ner för skalan på Mmm. Maria kommer in och ställer 

kaffekoppen med kakbiten på pianot och sätter sig tillrätta.  

     ”Jaha du, Lisa”, säger Maria och låter högtidlig på rösten. ”Idag ska vi ta dig till de högre höjderna 

min vän. Du ska få ditt första operettstycke.” Maria räcker över noterna. På framsidan står det 

L’amour est un oiseau rebelle ur Carmen av George Bizet. ”Har du hört den?”  

     ”Mhmm.” 

     Med ens är jag är tillbaka till min tolvårsdag. Jag har fått biljetten i födelsedagspresent av mamma. 

Vi åker tåg upp till Stockholm och bor hos mammas kusin. På kvällen går vi på Folkoperan och ser 

Carmen. Det är min första kväll på en teater i röd sammetsfåtölj. Framför mig sjunger en mörklockig 

Carmen om kärlek i urringad carmencitablus och vida kjolar vajande i takt med musiken. Synen av 

lamporna som glimmar i mörkret, ljudet av småpratet och musikerna som värmer upp i orkesterdiket 

har för alltid brännmärkt mig. Doften av hundratals parfymer som blandades till en enda, operadoften. 

Från den kvällen var det enda jag ville att få stå där på operascenen med svängande kjolar, utsläppt hår 

och sjunga så hela salongen vibrerar. Äntligen skulle jag få sjunga Carmen. Efter år av tjat på mina 

sånglärare på ABF som alltid sa att jag var för liten för att spela Carmen. 

     ”Då vet du hur magnifik den är, Lisa.”  

     ”Va, jo, ja.”  

     Habaneras inledning låter annorlunda med tassande piano i stället för violiner. Hårdare, mindre 

sentimentalt. Maria sjunger igenom arian för att jag ska höra hur den ska sjungas. Maria behöver 

aldrig värma upp. Hon har sjungit så mycket opera att hon är uppvärmd för livet, säger hon. Jag 

blundar och försöker lyssna tekniskt, hur hon sjunger de olika passagerna, var hon tar luft, när hon 

sjunger svagt och starkt, var hon sjunger vibrato, var hon håller ut tonerna och var hon klipper. Snart 

glömmer jag lyssna tekniskt och bara njuter. Det är som att ha en egen opera bara för mig. Jag sjunker 

längre ner i den röda sammetsfåtöljen och låter tonerna stiga mig över huvudet. Som badkarsvatten 

omsluter sången mig, rör sig över huden, fyller porerna, rinner nerför örongångarna och droppar på 

trumhinnan. Världen runt om löses upp och försvinner. Småhåren på armarna vajar i takt. Knottrorna 
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reser sig och slätar ut sig allt efter intensiteten. De når högsta punkt när Marias röst sjunger ”L’amour” 

så svagt att jag håller andan. Vibratot är perfekt trots den lilla luft som pressas genom stämbanden. 

Luftströmmarna från Maria sätter kroppen i gungning som en stämgaffel. Pianot stämmer in med alla 

ackorden samtidigt, fyller rummet som operans orkesterdike. En känsla av sorgsen lycka formar sig i 

magen, spänner upp diafragman som sätter lungornas luft i rörelse. Uppför luftröret, in i 

struphuvudsvirveln. Når sin form vid stämbandspasset, fortsätter genom svalget, tränger upp i alla 

bihålor samtidigt för att få sina klangfärger och låter mig smaka på tonerna under tiden den pressar på 

läpparna för att få komma ut.  

     ”Lyssnar du nu, Lisa?”  

     ”Va?” Jag slår upp ögonen.  

     ”Lisa, du ska lyssna tekniskt för att lära dig, gör du det?!”  

     ”Näe, jag bara lyssnar på när du sjunger, det är så vackert, du slår alla jag hört.”  

     Maria suckar och himlar med ögonen, jag ser att hon är nöjd.  

     ”Du är min största beundrare, Lisa. Min enda beundrare nuförtiden”, rättar hon och ler snett. ”I 

Ryssland är jag glömd för länge sen”.  

     ”En gång till, Maria.” Jag sjunker ner i operafåtöljen igen, känner hur Maria skapar tonerna, min 

bröstkorg häver sig samtidigt som hennes. Tyst följer jag Marias sång och formar toner inom mig, 

likadana som hennes.  

     ”Så, nu är det din tur.” 

     Pianot börjar tassa. Musklerna räknar takten, lungorna andas in, magen blåser upp, struphuvudet 

vidgar sig, stämbanden spänner sig, bihålorna öppnar dörrarna på vid gavel. Tre och en halv takt in. 

Djupandning. Fyra och en halv takt. Luft skjuts upp i strupen.  

 

     L’amour est un oieseau rebelle que, nul ne peut apprivoiser… 

 

     ”Du måste leva dig in mer i texten Lisa, förstå vad Carmen säger, leva dig in i hennes situation. 

Annars kan du inte gestalta Carmen ordentligt. Förstår du vad Carmen sjunger om?” 

     ”Nej.” 

     ”Jag trodde du läste franska i skolan?” 

     ”Jo, men jag fattar ändå inte.” 
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     ”Har du ett franskalexikon?” 

     ”Ja.” 

     ”Dåså.” 

     ”Ska jag slå upp vartenda ord?” 

     ”Precis så. Och så kommer du ihåg, ingen rock för det förstör rösten, inte sjunga utomhus när det är 

kallt, inte sjunga efter du har druckit varmt och aldrig, aldrig sjunga utan uppvärmning.”  

     Jag mimar ikapp med Maria.  

     ”Jag vet, Maria, det säger du varje gång.” 

     ”Det är för att du aldrig ska glömma.” Maria stryker mig över håret. ”Det är du som ska ta över min 

stafettpinne som primadonna nu när jag är för gammal för scenerna, du är min efterträdare Lisa lilla.” 
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Kenta och sången  

Redan innan jag svängt in på vår gata ser jag att Kentas parkering är tom. Jag ökar tramptakten. Porten 

öppnar jag i farten, balanserar och slänger igen den efter mig för att få ny fart och slippa gå av, ställer 

cykeln vid väggen och gräver efter nyckeln i väskan. ”Kom igen då”, säger jag till dörren när nyckeln 

kärvar i låset. 

     ”Hallå”, ropar jag för säkerhetsskull. Jag står still i köket och lyssnar efter Kentaljud. Inget hörs. 

Dörren till vardagsrummet är stängd, jag skjuter upp den. ”Hallå?” Inget svar. Dörren får vara 

vidöppen. Jag sätter mig vid pianot, rättar till stolen så jag kan se trappen utanför ytterdörren. Sjunger 

ett C och trycker ner C-tangenten för att se om jag tar rätt ton. Hon säger att jag måste kunna läsa 

noter lika lätt som bokstäver, att jag måste öva upp mig till totalt gehör för att kunna bli 

operaprimadonna. Maria säger att jag ska kunna ta vilket notpapper som helst och sjunga rätt av, utan 

att någonsin hört sången förut. Jag tar ett A och trycker ner A-tangenten, ett höga D, alla toner sitter 

idag. Jag trycker ner C-dur och nynnar. Rösten i mellanoktaven värms upp först, sedan kommer 

vokalerna, därefter stackatona med konsonanterna. Fingrarna följer rösten på tangenterna. Därefter är 

det den undre oktavens tur och till sist översta. Var det ett ljud från ytterdörren? Jag vänder mig om. 

Det står ingen Kenta på trappen och jag andas ut. Tonerna glider upp och ned över alla tre oktaver och 

jag känner mig uppvärmd nog. Jag tar fram noterna till Carmen, L’amour est un oiseau rebelle. I mitt 

huvud börjar stråkarnas trippande. Tre takter in tar jag sats, på fjärde takten tar jag första tonen.  

 

     L'amour est un oiseau rebelle 

     Que nul ne peut apprivoiser, 

     Et c'est bien…  

 

     Rösten spricker. Jag börjar om. Tre takters koncentration, andas in och börja.  

Åtta takter in väser de sista orden fram. Luften är slut. Jag ritar en extra andningsbock på notpapperet 

och börjar om. Tre takter, på den fjärde. Första versen sitter, men luften räcker inte hela vägen. 

Övergången blir helt platt, helt utan innerlighet och vibrato som Maria säger ska vara i övergången 

mellan ”tait” och ”Et”. Fjärde omtaget. Andas ut, axlar ned, koncentration. Tre takter, på den fjärde… 

 

     L'amour est un oiseau rebelle 
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I huvudet pratsjunger kören som ackompanjemang. Jag blundar och de står runt mig allihop i långa 

carmencitakjolar, kråsskjortor med öppen hals och blommor i håret. Klackstövlar stampar takten när 

kören ropar ”prend garde à toi”. Runda armar slingrar, armband skallrar, solfjädrar slår ut och döljer 

ansiktena. Svartmålade ögon brinner. Strålkastare bländar, jag står på stora teaterns scen, publiken är 

en svart vägg framför ljuspunkterna. Det ska vara variation, hör jag Marias röst säga, inte bara blåsa 

på fullt hela tiden, det blir ingen känsla i sången då. Du ska sjunga för åhörarna. Jag samlar ihop. 

Andas. I huvudet sjunger kören mjukt. Jag svänger i takt med carmencitakjolen. Rösterna böljar runt 

mig i vågor. Det är min tur igen, dags för crescendo. Jag andas djupt, tar sats och sugs in i musiken, 

försvinner, suddas ut, blir bara ett instrument. Jag andas häftigt efter crescendot och tvingar mig själv 

att andas ut långsamt för att få ner pulsen så jag inte låter andfådd. I huvudet stampar violinerna fram, 

en takt, två takter, tre takter, fyra... Bröstet sväller av att hålla sången inom mig. Tonen som är stort 

nog att fylla en hel operasalong letar sig inåt i varenda cell, friktionen får huden att fatta eld. Vibratot 

sprider sig nedåt, landar i diafragman, rör sig upp igen och letar sig ut i rösten, in i tonerna som sipprar 

ut ur min mun, ut i rummet. Resonansen i pianot är kvitto på att varenda ton är ren.  

 

     L'amour, l'amour, l'amour, l'amour!  

 

     Kören pratsjunger bakom mig och jag känner ljudvågorna av rösterna. Nackhåret reser sig rakt upp 

och rör sig i vinddraget. Hjärtat bultar när jag ger plats åt kören, de sjunger för mig. Jag blundar och 

vajar i takt till rösterna. Jag andas in ända längst ner, tänjer ut bäckenbotten innan jag kastar mig ut 

mot avslutet.   

 

     Mais, si je t'aime, 

     Si je t'aime, prend garde à toi!  

 

     Jag andas häftigt, strömmar av svett rinner längs ryggraden. Det är bra, jag känner det i varje 

hårstrå som fortfarande darrar av tonerna. Pianot ljuder fortfarande av resonansen från sista takten.  

     ”Fan vad det låter.”  

     Hjärtat hoppar över ett slag. Jag kommer på fötter och snurrar runt.  

     ”Det låter som katten kommit i kläm.”  
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     Kinderna bränner. Kenta har hört mig sjunga Carmen, hört mig sjunga på det där viset. Hört mig. 

När kom han, hur länge har han stått där?  

”Skulle det där kallas sång? Va? Det är oljud om du frågar vem som helst som är normal här uppe.” 

Kenta knackar sig på tinningen.  

     Jag samlar ihop mina noter, stänger pianolocket och går mot dörren. Kenta står i vägen.  

     ”Det låter enna för jävligt.”  

     Jag står still, väntar på att Kenta ska bli klar och kliva åt sidan. Ölburken mot mustaschen, tre djupa 

svälj och mustaschen är full av ölskum. Jag måste ut innan han börjar suga ölen ur mustaschen. Han 

hostar och salivet sprutar över min arm, han backar bakåt av ansträngningen och jag smiter förbi.  

     ”Jag är inte färdig”, hostar han bakom mig.  

     Dörren slår igen bakom mig, jag kan andas igen. Jag gnider bort Kentas saliv på snickarbyxorna. 

Med noterna och franskalexikonet framför mig sätter jag mig vid skrivbordet och ser ut över gatan. 

Jag sträcker mig efter mitt svenska lexikon. Bläddrar fram till G. Galla, galär, ge, gemen, gemenskap, 

där, gestalta. I ordboken står det att gestalta är visa något, spela upp. Maria menar att jag ska spela upp 

texten i Carmen. Jag ser ut genom fönstret. Huset framför mig är en spegelbild av vårt, bara gult i 

stället för grönt. Skokartongshus, platta tak som går ihop med planket som skyddar trädgården för 

insyn, vilket går ihop med förrådsväggen, den går ihop med porten. Ett enda långt plank längs hela 

gatan med ett och annat fönster i, som ett fängelse. Jag ser ner på noterna. ”L'amour est un oiseau 

rebelle” är första raden. L’amour har jag redan lärt mig på franskalektionerna. Det betyder kärleken. 

Est betyder är, un oiseau betyder en fågel. Jag bläddrar fram till R. Ra, raison, reaction, där står det, 

rebelle. Rebell betyder det. Det är samma ord på svenska. Jag letar i ordboken, bläddrar fram till R. 

Ra, rabatt, rakhyvel, recept, nej det är för långt bort, jag bläddrar tillbaka. Rebell. En rebell är någon 

som gör uppror. Kärleken är som en fågel som gör uppror. Vad är en fågelrebell? Ord för ord kämpar 

jag mig igenom texten och översätter. Tillslut får jag en suddig bild. Sången handlar om att kärleken 

gör som den vill. Kärleken är bohemisk, vad det nu är. Vissa ord förstår jag inte ens efter att ha läst 

förklaringen i ordboken på svenska. Om du älskar mig så älskar jag inte dig, men om jag älskar dig så 

ska du akta dig. Akta för vad? Jag måste fråga Maria om det.  

    Det slår i porten.  Jag drar ut lådan i skrivbordet och knycklar ner noterna där. I ett steg är jag på 

andra sidan rummet där jag slängt väskan. Fingrarna fumlar med dragkedjan. Nyckeln sätts i låset. Jag 

drar och sliter i franskaboken, tacksam över att vi har franskaläxa just i dag. När mamma öppnar 

dörren utan att knacka sitter jag och väger på stolen, tuggar på pennan och skriver franska glosor. 

     ”Fint att du läser dina läxor. Du är min duktiga lilla flicka.” Mamma klappar mig på kinden.  

”Vad blir det till middag?”  
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     ”Jag vet inte, det får du fråga Kenta.”  

     Jag nickar utan att resa mig. Mamma vänder sig om.  

     ”Lisa, dra upp persiennerna, det ser så slarvigt ut.”  

     ”De är uppdragna.”  

     ”Inte de mot gatan, du vet vad jag menar. Gör nu som jag säger innan…”  

     Innan Kenta kommer in. Hon säger det inte, men båda vet att det är det hon menar. Hon går ut och 

lämnar dörren på glänt. Det kryper i mig. Det är inte mamma som tycker det ser slarvigt ut, det är 

Kenta. Men mest av allt vill han kunna se in i mitt rum när han står och röker på trappen som är precis 

utanför fönstret ovanför min säng. Jag vill mura igen fönstret, men kliver ändå upp i sängen och drar 

upp persiennen.  
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Fläskkotletter  

Kentas skrikande hörs över fläktens brus, jag sätter på Prince i lurarna och stänger ute Kentaljuden. 

Rasberry Beret får upp mig ur stolen och jag gör Princemoves på golvet så långt hörlurssladden 

räcker. Jag är Prince, slänger med min långa korkskruvslugg, slickar på fingrarna och kastar kyssar, 

rösten grindar, går upp i falsett och jag bryr mig inte om ifall det förstör min operaröst eller inte.  

     ”Maten är klar.”  

     Mammas röst överröstar Prince. Middag, fläskkotletter. Jag känner redan hur de feta kotletterna 

åker upp och ner i halsen. Jag skär bort den centimeterbreda fettkanten. Köttet måste vara helt fritt från 

fettsvål, minsta lilla och det går inte att få ner.  

     ”Sluta larva dig nu och ät din mat innan den blir kall.” Kenta smaskar fram orden.  

     Jag vägrar se på honom. Jag vill välta stolen och springa ut, men sitter kvar och önskar att jag 

fortfarande hade lurarna på. Jag lyssnar på Prince inne i mitt huvud och Prince överröstar Kentas 

äckelljud. Det högljudda sörplandet och sväljen går inte att stänga ute. Jag vet vad som ska komma 

härnäst och ser ut genom fönstret för att slippa bevittna eländet. Kenta börjar till vänster och suger 

metodiskt ur mustaschen hela vägen fram till höger mungipa. Rysningen går som en flodvåg ner över 

ryggraden på mig.  

     ”Du smaskar”, hör jag mammas röst säga.  

     Jag tittar på Kenta för att se hur han reagerar. Mamma tar tag i min arm.  

     ”Lisa, hör du vad jag säger?”  

     Jag ser på mamma. Det är mig hon menar. Det går att se rakt in i mammas öppna mun när hon 

pratar, jag kan följa maten som mal runt därinne. En ärta krossas mellan tänderna till vänster, till höger 

mals en köttbit sakta ner till sväljbar storlek. Jag ser från den ena munnen till den andra. Mammas 

köttcentrifug där kladdiga bitar går runt runt. Kentas tunga som slickar av mustaschens yttersta tipp. 

Mammas mun som fylls på innan den är tom. Kenta som valrossandas och storknar när han gapar om 

gaffelns omfång. Halva lasset ramlar av och Kenta försöker fånga bitarna som faller med munnen, 

längre och längre ner mot bordet. Slafsljudet som hörs från Kentas räddningsmanöver blir för mycket. 

Jag reser mig upp och fumlar ihop tallrik, bestick och glas.  

     ”Tack för maten”, mumlar jag.  

     ”Du sitter ner tills vi andra ätit upp”, ryter Kenta.  

     ”Jag har läxor jag måste få färdigt.”  

     ”Vad är det för fel på den jävla ungen?”  
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     Jag hör Kentas röst när jag stänger dörren bakom mig. Deras smaskande hörs genom den stängda 

dörren.  

     

Kentas steg stannar utanför min dörr. Jag håller andan. Så hörs jackprasslet när Kenta letar efter 

cigarettpaketet och jag andas ut. Han ska inte hit. Jag gör mig beredd. Samma sekund som ytterdörren 

slås igen ska jag vara ute ur rummet. Kenta kan se in i varenda vrå av mitt rum när han står på trappen 

och röker. Från andra sidan kan alla på gatan se in i mitt rum. I mitten irrar jag runt som en guppy i 

upplyst akvarium. Jag är lite sen i starten och är säker på att Kenta ser min flykt ut ur rummet. Jag 

rycker på axlarna och går ut i köket till mamma. Hon står och diskar och jag börjar torka tallrikar. Det 

tar tio minuter för Kenta att röka en cigarett när det är varmt ute, när det är kallt tar det fem. Ute är det 

en halvljummen majkväll, så jag gissar på sju. Om jag är på rummet tar det längre tid, oavsett 

gradantal.  

     ”Har du gjort klart dina läxor?” Diskborstens rotation saktar in när mamma ser på mig.  

     ”Ja, för länge sen.”  

     ”Det är bra. Dallas börjar snart.”  

     ”Jag vet.”  

     ”Kan du inte se det med oss?”  

     ”Jag får se.”  

     Tystnaden växer mellan mamma och mig.  

     ”Du tycker ju om Dallas. Inte vill du väl missa ett avsnitt?”  

     ”Jag får se.”  

     ”Det blir fredagsmys. Persikohalvor med grädde.”  

     Jag suckar och hör redan ljudet av mammas persikosmask och Kentas rensugning av mustaschen. 

Mamma tar fram burken med persikohalvor. Ögonen säger snälla, snälla.  

     ”Okej då.”  

     Mamma skiner upp och klappar mig på kinden. Diskborsten roterar på högsta varvtal igen.  

     ”Vad mysigt vi ska ha det. Vill du vispa grädden, Lisa?”  

     Gräddvispen står längst in bakom bakbunken, locket är dammigt. Jag lyfter av locket och diskar det 

innan jag häller grädde i skålen. Veven på lockets ovansida går runt, runt och grädden blir långsamt 
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tjockare. Kenta går förbi in i vardagsrummet, sätter sig i soffan och stönar när han sträcker sig efter 

fjärrkontrollen. Vispljuden dränks av Rapports signatur.  

     ”Vill du se nyheterna?”  

     ”Nej, jag kommer in sen.”  

     Kenta sitter på sin plats i fåtöljen mitt för tv:n. Jag sätter mig på min plats i soffan och mamma 

sitter på sin mellan oss. På soffbordet står tre skålar. I varje skål ligger två persikohalvor med 

gräddklick på toppen.   

     ”Ska hon äta i finsoffan?”  

     ”Ja”, svarar mamma.  

     ”Tänk om hon spiller då?”  

     ”Lisa spiller inte, hon är ju femton och ett halvt.”  

     ”Hon får hämta en bricka i köket och ha under.”  

     Mamma reser sig och går ut i köket. Min blick är fixerad på tv-rutan. JR ler sitt elaka flin. Brickan 

läggs i mitt knä. Pam kommer in i tv-rutan. Det går inte att ta ögonen från henne, hennes ögon, 

kindben, mun är så perfekta. Jag älskar Pam. Jag delar persikohalvorna i fyra.          

     ”Ät ordentligt och inte som någon jävla barnrumpa.” Kentas röst överröstar tv:n, jag viker inte med 

blicken från Pam.  

     ”Se på mig när jag pratar med dig, unge.”  

     Den enda jag ser är Pam.  

     ”Vad är det för jävla sätt? Va?” Kenta vänder sig till mamma.  

     ”Hur har du uppfostrat den där ungen? Hon har ju inget hyfs.”  

     Jag lirkar upp en klick av grädden på toppen av en persikobit och lyfter skeden till munnen.     

     ”Hon ska luta sig över brickan så hon inte spiller.” Kenta suger grädde ur mustaschen.  

     ”Luta dig över brickan, Lisa.” Mammas röst är spänd.  

     ”Akta så du inte spiller nu.” Kentas sked klingar mot tallriken. ”Hoppsan, det var mig en hal jävel.” 

Persikohalvan glider hela vägen nedför Kentas morgonrock, mellanlandar på armstödet innan den 

slutligen hamnar på mattan. Kenta rosslar genom näsan när han böjer sig ner för att ta upp den.  

     ”Det var mig hal jävel, va?” Kenta skrattar.  
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     Jag skrattar inte.  

     ”Den var nog halare än de andra persikorna, va?” Kenta skrattar till igen och stöter med armbågen 

mot mamma. Mamma stöter armbågen mot min. Jag flyttar mig längre bort i soffan. Knuten i magen 

stramar. På tv:n säger JR att Sue Ellen inte är värd mer än en halvtom flaska billig whiskey. Han ler 

sitt sneda leende som aldrig når ögonen, sätter på sig hatten och går ut ur bilden. Det kluckar bortifrån 

fåtöljen. Mamma smaskar snabba små persikosmask. Sprinten är dragen, det är bara sekunder till 

explosionen. Bobby och Pam är i sovrummet. Bobby kysser Pam och de faller ner i sängen. Mamma 

lägger en hand över mina ögon.  

     ”Du ska inte se sådant.”  

     ”Mamma lägg av.”  

     ”Du är för liten för sådant, håll för öronen.”  

     Jag låtsashåller för öronen och hör hur Bobby viskar till Pam:  

     ”Jag kan komma på många bättre saker att ha för sig än att sitta där nere på familjemiddagen.”  

     Dallasvinjetten börjar. 

     ”Får jag titta nu eller?” Jag vrider mig ur mammas grepp och reser mig. ”Jag sticker ut och cyklar 

en sväng.”  

     ”Det gör du inte alls.” Mamma ser upp på mig. ”Du får inte gå ut så här sent.”  

     ”Klockan är bara nio, mamma.”  

     ”Du stannar hemma.”  

     ”Lägg av, jag är femton.”  

     ”Det spelar ingen roll hur gammal du är.”  

     ”Jag är stor nog att jobba på Glasscafét till 2 på natten.”  

     ”Det är en annan sak.”  

     ”Vad är det för annan sak?” Jag stirrar på mamma.  

     ”Så länge du bor i det här huset är det jag som bestämmer.”  

     ”Får jag gå ut i trädgården då, eller är jag för liten för det också?”  

     ”Vad ska du göra där ute så sent?”  

     ”Jag måste ha luft.”  
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     I walkmanen sitter kassettbandet med Billy Idol. Rebell Yell är på högsta, precis innan öronen 

sprängs. Bakom förrådet syns jag inte från fönstret. Upp och ner hoppar jag runt, springer fram och 

tillbaka, slår i luften, sparkar på grästuvor. Det är Kenta jag vill sparka på, mamma, allt och alla. Jag 

vill sparka sönder skokartongen vi bor i. Jag vill flyga fritt som rebellfågeln i Carmen. När låten är slut 

spolar jag tillbaka igen, och igen. Jag stannar andfådd, ingenting kan få bort krypet i mig. Mamma 

sitter i soffan och ser på tv. Jag följer henne med blicken när jag leder cykeln ut genom porten och 

stänger den försiktigt. Hjulen rullar nedför Madbäcksvägen. Jag sitter upprätt med händerna inkörda i 

armhålorna, det är kyligt när solen har gått ner. Eyes without a face är i lurarna och jag sjunger med 

längs Torgny Segerstedtsvägen. Jag tar tag längst nere på bockstyret och häver mig framåt. Det 

stramar i låren när jag cyklar det snabbaste jag kan längs Saltholmsgatan. Saltvindarna är klibbiga mot 

ansiktet. Nere vid Saltholmen är det folktomt, inte ens på grillplatsen är det folk. Det är fortfarande för 

kallt. Jag cyklar i en båge runt bryggorna nere vid färjorna. Långt ute till havs ser jag ljuset från en 

färja som är på väg in, jag fortsätter ut på Aspholmen. Från toppen kan jag se Vinga blinka åt mig. När 

färjan närmar sig cyklar jag tillbaka och sätter mig på kajkanten och väntar på att Freja ska lägga till.  

     ”Går den här fram och tillbaks till Vrångö nu?” Jag stämplar två kuponger i automaten.  

     Tjejen som drar in rampen nickar. 

     ”Det är sista turen.”  

     Vinden river i håret uppe på däck och ögonen tåras när vi kommer ut på öppet hav. Jag byter band 

och spolar fram tills jag hittar Lakmés Flower duett. Rösternas klarhet träffar mig som en kula i 

mellangärdet. Musiken får mig att kippa efter andan, halsen snörs ihop, bihålorna vidgas för att ge 

plats åt resonansen. Det är bara jag här uppe. Stämbanden spänner sig och faller in i duetten, jag 

sjunger för allt vad jag är värd. Stumfilmssång, läpparna rör sig, men det kommer inget ljud över dem. 

Tonerna känns i varje del av mig, ett dovt mullrande i diafragman, en fågels vingar smeker 

bröstkorgen inifrån. Sången fortsätter upp i strupen, stubintråden som sätter stämbanden i brand. 

Tonerna stiger mig åt huvudet, fjärilsvingar vibrerar i bihålorna, de gör mig yr, de gör mig hög, de gör 

mig lycklig. Hissnande, tårögt lycklig som bara tonernas känsla i bröstet kan göra mig. Fingrarna är 

stela när jag spolar tillbaka till början och sjunger, än den ena stämman, än den andra. Vinden sliter 

tonerna ur munnen. Det är en ljudlös sång, men den känns inne i mig. Magmusklerna krampar, hjärtat 

pumpar, blodet pulserar, lungornas blåsbälg arbetar. Känslan av musiken sköljer över mig som havet 

sköljer över båten. Kylan biter inte längre, händerna är röda av värme i stället för kyla. Jag sjunger tills 

rösten spricker. Alla känslor har dragits ur mig av vinden, runnit ur mig med tonerna. Myrorna har 

lämnat inälvorna med sången. Jag känner mig uttömd, ett lugn håller om mig. Vrångö blinkar mot 

båten. Kajen är tom, båten svänger runt, tillbaka in mot land.  

     Jag byter sida på kassetten. Violinerna vibrerar av första takten i Lake in the moonlight. Ytvågorna 

rör sig i takt. Oboen är månljuset som glimmar över vågdalarna. Något vitt guppar långt borta, högst 
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uppe på vågorna. När vi närmar oss ser jag att det är det en ensam svan. Svallvågorna får svanen att 

kränga hit och dit. Den reser sig över vågorna och flaxar med vingarna som för att hitta fäste. Ur 

strupen hörs ett skri. Det låter så hjärtskärande ensamt att mina ögon fylls upp på nytt. Morfar sa alltid 

att svanar lever i par och om den ena dör lever den andra vidare ensam resten av livet. Ibland undrar 

jag om det inte hade varit bättre, att mamma levt ensam med mig och inte bara hittat någon för 

sällskaps skull. Det verkar inte göra henne lyckligare. Mamma skrattade när hon bodde ensam med 

mig. Då lekte vi fortfarande och mamma dansade hela kvällarna. Var och varannan kväll var vänner på 

besök hemma hos oss. På Relingsgatan är stereon avstängd. (Gestalta? För beskrivande?) Det är bara i 

mitt rum som stereon fortfarande spelar på högsta volym, i mina lurar.  

Jag följer svanen med blicken, undrar om den är olycklig eller om svanar inte känner sådant. Minns 

den dagar som flytt när den var två och inte en? Tillslut är svanen långt borta och ser inte annorlunda 

ut än något annat litet vågskum på toppen av alla vågor. Kanske är det så det är. I livets backspegel 

kommer kanske allt se ut som vilket vågskvalp som helst, även de djupa såren och stora besvikelserna. 

Kanske kommer det inte kännas värre än så när jag ser tillbaka på livet på operan som aldrig blev mitt. 

Inne i mig vet jag annorlunda. Sången kommer aldrig bara kännas som ett vågskvalp likt andra. Den 

kommer för alltid att vara tornadon som kastar runt alla känslor inne i mig och får mig att kännas som 

jag lyfter och kastas rakt upp i luften, och faller fritt fall i känsloregistret orkan. Om jag inte får sjunga 

kommer något dö inombords. Musiken kommer fattas mig. I dess ställe är det tomrum. 

     Ljusen från kajen kommer närmare och jag går långsamt mot trappan och ser mig om efter havet. 

Jag vill inte lämna havet, helst vill jag cykla ut till den övergivna sjöboden och sova där, men det är 

redan sent. Med händerna under tröjan cyklar jag hem.  

 

     Mamma står i dörren när jag kommer hem.  

     ”Var har du varit?”  

     ”Ute.”  

     ”Svara ordentligt.” 

     ”Jag har varit ute.”  

     ”Gjort vad?”  

     ”Bara cyklat runt lite.”  

     ”I den här kylan? I bara den tröjan? Ingen halsduk, ingen mössa, inga vantar?”  

     ”Mamma det är lugnt.” 
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     Mamma känner på min hand.  

     ”Du är ju alldeles iskall. Gå in och värm dig. Vad har jag sagt om att du ska ta på dig  ordentligt?”  

     ”Det är lugnt mamma.”  

     ”Vad har jag sagt om att vara ute och ränna sent på kvällen?”  

     ”Jag såg inte en käft.”  

     ”Svär inte.”  

     ”Jag svär inte.”  

     ”Prata ordentligt.”  

     ”Jag såg ingen alls.”  

     Mamma sniffar i mitt hår.  

     ”Du luktar salt, har du varit vid havet?”  

     ”Ja.”  

     ”Själv?”  

     ”Ja.”  

     ”Du träffade ingen?” Mamma sniffar i ansiktet. Jag duckar och backar.  

     ”Mamma det är lugnt.”  

      ”Har du rökt?”  

     ”Är du knäpp eller?”  

     ”Du har väl inte druckit?”  

     ”Va? Men hallå, nej.”  

     ”Jag vill inte du ska vara ute och ränna på fredagskvällarna, det finns alla möjliga typer ute. Jag vill 

ju inte att du ska hamna i dåligt sällskap. Du har väl inte varit i Grimmered?”  

      ”Nej.”  

     ”Guldringen?”  

     ”Mamma, sluta.”  

     ”Men var har du varit?”  
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     ”Jag har varit nere vid Saltholmen, ok. Jag går och lägger mig nu.”  

     Persiennerna är neddragna, dörren är stängd och jag ligger i sängen och stirrar ut i mörkret. Syntens 

blippande snurrar mig runt, runt. Chaka Khan sjunger Ain’t nobody. Kenta har tagit kvällsciggen för 

länge sen, ytterdörren har stängts för sista gången i kväll. Jag kan känna musiken mot min hud. Synten 

plinkar sig nedåt längs armarna, ner över händerna, kittlar fingrarna. Synttrummorna smattrar mot min 

bröstkorg. Gitarren river i håret. Chaka Khans röst drar och sliter inne i mig. I magen börjar det värka, 

pirra och sticka. Ögonhålorna fylls upp. Det finns ingen bottenkänsla som Chaka Khan inte kan dra 

upp mig ur. De sista tonerna avlöses av knaster. Taket i rummet är en midnattsblå sommarhimmel, en 

sådan där natthimmel som aldrig blir riktigt mörk, det lyser om den, ur den. Elektriskt blå är färgen i 

mitt rum. Jag svävar omkring i min ensamhet, över mitt huvud. Bowie på högsta volym målar 

väggarna blå, taket blått, känslorna blå av lycka. Blå som havet. Musiken lägger sitt täcke runt mig, 

håller om mig, värmer mig trygg. I mitt rum kan jag vara mig själv.  

Skruvar upp basen, känner den pulsera inne i benen som varmt blod. Diskanten driver över mig. 

Känslan av kall nysnö. I musiken upphör världen. Jag bara finns, flyter med tonerna, de bor inne i mig. 

Får mig att driva in i tankefrihet.  

     Tankarna flyger fritt, fladdermöss mot takets nattrymd. Färgad av musiken smeker djupblå nattluft 

över mig, blåser bort de sista resterna av dagen. Fönster öppna åt alla håll. Korsdraget rensar huvudet 

från skit. Timmen när TVn är på högsta volym i vardagsrummet är min. Motorvägen till mitt rum är 

stängd. Inom dessa fyra väggar är mitt universum. Ingen kommer och stör, ingen knackar på. Ingen 

skriker, ingen tränger sig på. Den timmen är jag.  

     I mörkaste timman. När jag inte finner ljus. Värmer något natten. Snöljuset faller genom fönstret, 

lämnar ett skimmer. Sluter ögonen, bakom dem är jag vara vad jag vill, vem jag vill, var jag vill. I min 

egen timma är jag det. I musiken. Snö upp till fönsterkarmarna och det fortsätter att falla. Jag står i en 

mörk sal. Allt är svart, väggar, golv, tak, tyst i vinterns första snöfall. Pupiller riktas, svarta i det 

svarta. Ögonens ljuskällor irrar, lyser som tändare. Synten kastar ljuden ut i mörkret. När hon börjar 

sjunga är det jag som står där. Det är mig ögonen följer. Jag sjunger Anyone där på scenen. Det är mig 

alla ser på, jag har tagit Alison Moyets plats.  
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Blåbär och mjölk 

Solstrålen som lyckats leta sig fram mellan gardinerna väcker mig. Spetsgardinen gör skuggmönster 

på väggen. Tapeten under är dovt gammelvit. Små handmålade solblekt brandgula blommor är strödda 

över väggen. Träsoffan knakar och klagar när jag vänder mig från solen. Soffan är lite kort, jag får inte 

plats om jag ligger raklång på rygg. Första sommarmorgonen i Sjunkäng. Solen kryper runt hörnet, jag 

släpper ut morgonflugorna som slår mot fönsterglaset och fågelsången väller in. Solvärmen mot 

kinden får det att ila i magen. En hel lång sommar hos mormor. Jag blundar och hör humlorna surra i 

älggräset vid stora sten.  

     Nerifrån hör jag mormor tända i spisen. Spiskroken slamrar på plats och luckan stängs med en 

smäll. Ytterdörren gnisslar och jag hör mormor gå nedför förstutrappen. Gräset dämpar stegen och jag 

räknar i tystnaden, på tionde steget hörs vedbodörrens brak. Dova dunsar av ved som landar i 

vedkorgen läggs till sommarmorgonljuden. När mormors steg hörs på förstubron igen släpper jag taget 

om fönsterkarmen, faller baklänges tillbaka ner i soffan och drar lakanet upp till hakan. Filten har jag 

sparkat ner på golvet under natten. Lakanet doftar mormors hemmagjorda såpa och eneklappträ. 

Doften jag har längtat efter hela vintern. Det skvalar av vatten i kaffehurran. Don Pedron landar på 

järnspisen med ett klonk. Det är minst tio minuter kvar tills mormor kommer att ropa ner mig. Det är 

värre väntan än födelsedagsmorgnar. Vänsterfoten följer soffryggens ås. Koppar slamrar mot fat. 

Kallskåpsdörren öppnas och stängs. Blåbärshinkens lock ramlar ner på golvet. Mormor svär sin ramsa: 

”jävla förbannade lock till att rulla under soffan”. Köksbordet dras över golvet och mormor stönar när 

knä på knä slår i golvet. Fnisset stiger i mig och jag slår handen för munnen för att det inte ska komma 

ut. Bordet knakar under mormors tyngd när hon häver sig upp från golvet. Det är fortfarande minst tio 

minuter kvar till nerkallning. Locket har sinkat flera minuter. Jag vet att mormor räknar minuterna där 

nere, precis som jag räknar här uppe. Morfars tofflor släpar mormor fram och tillbaka i köket. Brickan 

ställs fram. Djuptallrikarna får sina skedar. Locket till lillkannan öppnas och stängs. Det var visst 

tillräckligt med mjölk. Sockerskålen får sin plats på brickan. Ljudet av brödburken som öppnas sätter 

igång snålvattnet efter mormors hålkakor, knapriga med eldsmak från vedspisen med smör och ost 

från mormors fjällko. Nu gurglar Don Pedro, då är det snart dags. Skvalet av kaffe i blåbärskopparna, 

mormors finporslin, är signalen. Hela jag är på spänn, redo för startskottet.             

     ”Lisa, är du vaken”, ropar mormor fastän hon vet att jag är det.  

     ”Ja”, skriker jag och är framme vid trappan innan jag fått på mig shorts och linne.     

     Shortsen trär jag på när jag tar de översta trappstegen, linnet drar jag över huvudet medan jag tar 

resten av trappbranten två steg i taget. Vi möts i farstun. Mormor skrattar, Silva viftar med svansen 

och snurrar runt mina ben.  
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     ”Det var inte långer tid du tog på dig att våkne. En kan nästan tro att du sov räv med kläderna på”, 

säger hon och blinkar mot mig.  

     På brickan finns allt jag hört. Kaffet ryker i kopparna som skramlar på faten med blåbärsprickar. 

Den lilla sockerskålen som hör till kopparna. Don Pedron står i mitten. Lillkannan i metall är brickans 

höjdpunkt. Djuptallrikarna med blåbär finns där. Rågkakorna svämmar över tefaten. Smöret har smält 

och osten svettas av det varma brödet.  

     ”Kom ut på bron i sola nu, flecka min, så ska du få dig lite ordentligt till livs”, säger mormor och 

nyper mig i kinden. ”Kickan har visst inte fött dig ordentligt i vinter ser jag, du är alldeles på tok för 

mager, men det ska vi nog få styr på över sommaren.”  

Ute på bron sitter kattan vänd mot solen. Mormor häller mjölk på blåbären.  

     ”Blåbären har kommit, precis i tid till du skulle komma. Tänk att det gör de alltid, det är som att de 

vet när det är dags att du ska komma. Det här är första bären i år, jag var ute tidigare i veckan men då 

var det inga färdiga, så kom ett par varma dagar precis innan du kom och i morse var de första 

mogna.” Mormor lägger några blåbär i min hand. ”Känn, de är söta och goda redan.”  

     De första blåbären för i år smakar solsött. Jag sätter mig på verandabänken och lutar mig mot 

väggen. Silva hoppar upp och rullar ihop sig vid mina fötter. Mjölken är inte avskummad och grädden 

målar mjölkytan randig av fett. Blåbären ligger på botten utom några få blåbärsbollar som flyter runt i 

gräddmjölkshavet. Jag häller på socker och mosar bären i botten. Blåbärssaften stiger upp i rödlilablå 

strimmor. Jag rör runt med skeden i tallriken och ser hur blåbärsfärgen sugs upp av mjölken tills den 

är ljust blålilaröd, samma färg som dörrarna i stugan.  

     ”Akta nu så du inte spiller blåbär över di där fine kortbyxera, blåbärsfläckar är de svåraste 

fläckarna te att få väck. Kan du inte sätta tallriken på fällebordet och äta ordentligt.”  

     Mormor knackar på det blå campingbordet som morbrorKalle har gett henne. Mormor ser 

låtsassträng ut, men glittret som alltid finns längst in i ögonen kan hon inte göra något åt.  

     ”Sätt på hurran till påtår är du snäll, Lisa”, ropar mormor efter mig när jag går in efter mer mjölk.  

     Jag skopar vatten i Don Pedron och ställer den på köksspisen. Spisen är glödhet och nattfukten ger 

sig sakta av från köket. Med ryggen mot värmen och en hand på spishandtaget har jag utsikt mot 

fönstret. Fast det är mitt i sommaren är det kallt i huset innan spisen fångat fukten. Blicken börjar 

vandra. Kökssoffan står längs väggen mellan fönstret och köksdörren där den alltid har stått. 

Prydnadskuddarna med mormors korsstygnsblommor ligger på locket. Bordet är vitskurat med en 

spetsduk under den lilla vasen med gullvivor i. Fönstret bakom bordet är nyputsat och de finvirkade 

gardinerna bildar mönster på köksbordet. Kallskåpet står där i hörnet till vänster om fönstret. Jag 

öppnar dörren och tittar in. På översta hyllan står långa rader av syltburkar och saftflaskor, burkar med 
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inlagda grönsaker och svamp. På hyllan under står en skål med äpplen, en med sommarmorötter, 

nypotatis, sockerärter. Under den trängs burkar med socker, gryn, torkade ärtor. Längst ner står stora 

mjölkkannan, mormors bakbunke, storkitteln och en stor tunna mjöl. Köksbänken mittemot soffan är 

len som en smörkniv när jag stryker med fingret längs plankans linjer. På väggen ovanför hänger 

mormors grytor, silar och trattar i rader på spikar. Genom fönstret ser jag mormor på förstubron. Hon 

stryker Missan över ryggen som balanserar på räcket. Missan stångar mot mormors hand så att hon 

vinglar till och tappar balansen. Mormor försöker rädda henne, men hon faller ner i gräset, ryster sig 

och hoppar upp igen, girig efter mer kel. Jag ser på tapetbården som jag alltid följde med fingrarna när 

jag låg i kökssoffan som liten och skulle somna. Bårdens blommor och små gula ankor är handmålade 

som allt annat i torpet. Köksdörren flagar svårt sitt enda färglager, en underlig lila färg som inte går att 

få tag på i någon färghandel. Jag vill veta mer om alla liv som levts i torpet men stugan kniper igen om 

sina hemligheter. Stämning i stugan är tät, fullmatad på något vis och i den känner man sig aldrig 

ensam. Även när stugan är tom på folk känns det som att man har sällskap.  

     ”Lisa, var håller du hus, blir det någon påtår?”  

     Jag vaknar till och ser på kaffehurran. Mormor fick den i 40-årspresent 1954 av morfar. Hon kallar 

den Don Pedro, min enda nu levande make. Den övre glasbubblan är full av kaffesörja, den nedre har 

bara några droppar vatten på botten. Don Pedro gurglar till och kaffet börjar rinna ner längs kedjan i 

röret till den undre kaffebehållaren.  

     ”Strax klart!”  

     ”Ta med ett fat te kattans mjölk när du kommer, Lisa.”  

     ”Missan, var har du varit hela natten?”  

     Katten fjäskar runt mina ben när jag kommer ut med mjölkfatet.   

     ”Hon har arbetat hårt i natt, det låg en hel långer rad möss på lagårdsgolvet när jag kom ut i morse, 

åtta möss räknade jag te.”  

Morse är klockan sex det, nu när mormor är ensam och bara har tre kor kvar blir korna mjölkade sent.  

     ”Du låg och snarkade du, din sjusovare”, retas mormor.  

     ”Sjusovare, klockan är bara åtta.”  

     ”Ja precis du, nu är det lantliv, inte stadsliv. I morgon mjölkar du korna, nu när du har kommit är 

det jag som ska ha semester och sova länge, du är ju min lilla avlösare.” Mormor armbågar mig i sidan 

och ansiktet klyvs, ögonen lyser. Jag knuffas tillbaka, gör honnör och vet att mormor kommer vara 

vaken klockan sex oavsett om jag mjölkar korna eller inte. 
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     På avstånd hörs skrockande. Det höga gräset vippar och vajar. Gräsmassan skiljs åt och ett brunt 

huvud med en slankig kam knycker i ängsglipan. 

     ”Kom då Prillan, pullpullpullpull”, lockar jag på hönan.  

     Prillan knixar misstänksamt med huvudet.  

     ”Prillan, kom nu, det är ju bara jag.”  

     ”De däringa hönsa har inte mer minne än en femöring. De kommer inte ihåg dig från förra 

sommaren.”  

     Prillan knycker och ser på mig med ena ögat och tar ett försiktigt steg mot min utsträckta hand. 

Hon nappar åt sig en brödbit. 

     ”Kolla mormor, hon känner visst igen mig.” 

     ”Nä nu kan vi inte sitta här och lata oss mer, vi har mycket att göre idag.” Mormor klappar sig på 

knäna och skjuter sig upp. ”Morötterna ska gallras, ärterna ska få störar och landen ska rensas.”  

     Med brickan på vänsterhanden och hurran i den högra går jag in i köket och skopar vatten från 

varmvattenskastrullen på spisen och häller i diskbaljan. Veden har brunnit ner bakom luckan i spisen. 

Jag tar sista klabben från vedkorgen och lägger in den i det röda glödheta. Genast flammar en låga upp 

och tänder vedträt. Det skrapar och klingar av hacka och spade när mormor samlar ihop verktygen i 

boden. Genom fönstret ser jag mormor gå längs stigen mot grönsakslandet med Silva i hälarna. Över 

axeln ligger hackan, spaden och krattan. På krattskaftet hänger ogräshinken. Andra handen bär spett 

och störar. I repet runt midjan dinglar plockespannen som alltid är med, ifall. Hon försvinner bakom 

knuten till kallväggen mot norr som är fönsterlös för att hålla kylan ute.  

     ”Mormor har du sett vad stora gallermorötterna är?”  

     ”Det är andra gallringen hjärtegrynet mitt, det är därför de är så stora. Det vet väl du, du gallrar ju 

alltid morötterna.”  

     ”Ja, men de är superstora i år.”  

     ”Ja, du kom ju en vecka senare än förra året så det är inte undra på.” 

     ”Finns det några ärter än?”  

     ”Jodå, det finns det allt.”  

     ”Åh, kan vi ha stuvade ärter och morötter då?”  

     ”Ja det var precis det jag hade tänkt till middag idag du, med fläsk till.”  
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Ved 

Intill väggen står morfars cykel, trogen även efter hans död. Ingen cyklar på morfars cykel, inte ens 

mormor. Det är inte mycket kvar av förra årets ved, bara lite bottenskrap längst in i vedbon. Nederst i 

vedkorgen lägger jag klabbarna som brinner länge, över klabbarna passar jag in trekantiga bitar med 

två sidor för elden att fästa i. Sist tar jag en näve spänt till tändved och lägger överst. Jag går runt 

vedbon för att beundra veden. Ytterkanten av vedhögen lägger mormor i mönster. I år är det 

rosenmönster. Det är hennes sätt att visa vilket parti hon röstar på.  

     ”Kan du hämta vatten, Lisa, det är visst slut”, säger mormor när jag kommer in med veden. Jag tar 

hinkarna och går ner mot brunnen. Den är överväxt med ängsgräs som stryker sig längs mina lår. 

Handtaget på brunnslocket har gett med sig och hänger på en spik. Jag binder fast den första hinken i 

brunnsrepet. Hinken slår mot brunnens väggar. Det låter som en kyrkklocka när hinken slår mot 

stenväggarna, ända ner till plasket när den slår i vattenytan. Brunnen är så smal att det är svårt att få 

hinken att kantra. Det krävs ett knyck i snöret precis innan den når vattnet för att den ska lyckas skära 

ytan. Vattnet skvätter över mina barfötter när jag går tillbaka genom gräset.  

     ”Nu ska vi se om pärerna är färdige. Ta de här, Lisa.” Mormor sträcker ut ett par svarta byxor till 

mig. ”Det är morfars gamla böxer.”  

     ”Men det är ju morfars finbyxor, de kan jag inte ha i landet.”  

     ”Han kommer inte behöva dem mer”, hugger mormor av. Det är svårt för mormor att morfar är 

borta fastän det har gått sex år nu, och jag vet att hon ger mig morfars byxor för att hon vill ge mig 

något av honom som jag kan ha nära mig. Hon vet att jag också saknar honom.  

      ”Du kan ta den här också”, säger mormor halvkvävt bakom klädhögen i klädskåpet. Hon sträcker 

ut en skjorta till mig, den ljusblå som morfar brukade ha på julafton. Han har den på sig på vartenda 

kort från jularna i albumet hemma. Jag blir gråtfärdig när jag trycker näsan mot den. Den doftar 

fortfarande lite morfar, eller är det bara minnet som framkallar hans doft? Jag stryker längs ärmen på 

morfars kavaj. Mormor tittar upp.  

     ”Du kan få ta den också om du vill.” Mormors röst är barsk. Jag vet att hon försöker hålla ifrån sig 

gråten.  

     Morfars kostym. Hans finskjorta. Mormor tar ut en galge och tar av en slips.  

     ”Den här hör till.”  

     Det är den som mormor stickade till honom sista julen. Blå med vita tvärränder.  

     ”Tack, men inte kan jag ha de här i landet, de är alldeles för fina.”  
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     ”Ta de här då.” Mormor räcker mig ett par grå grova bomullsbyxor. Jag luktar på dem, men de 

luktar inte morfar, de luktar såpa och eneklappträ. Jag drar på mig dem. De passar. Stolt stolpar jag 

runt i morfars byxor, de är så lappade att de inte går att böja vid rumpan och knäna. Jag ser på 

mormor. Hennes ögon är bortvända, blanka. Jag drar långsamt av mig ladugårdsbyxorna igen. Mormor 

lägger sin hand på min.  

     ”Nej ha dem på, det gläder en gammal gumma fastän hon gråter så dumt”, säger hon.       

     Jag kramar mormors hand.  

     ”Jag saknar morfar med.”  

     Mormor klappar mig hårt på kinden.  

     ”Det är tur jag har dig, Lisa lilla.”  

     Jag tar inte på mig morfars kostym. Inte till potatislandet. Men på kvällen när vi sitter i köket har 

jag finbyxorna på under bordet. Skjortan har jag packat ner, den vill jag inte ha på så mormor ser. Hon 

skulle bara börja gråta igen. Jag skär rabarber i tärningar, mormor steker fläsk och stuvar ärter och 

morötter. Mormors händer är vesslor över vedspisen. Hennes vänsterhand vänder fläsket medan 

högerhanden justerar värmen. Än lägger hon en kniv emellan vedspisen och kastrullen, än en 

femöring. Det bubblar fortfarande för mycket i stuvningen och mormor tar spiskroken till hjälp. I ett 

grepp hakar hon ur en av spisringarna från en annan platta och lägger den mellan kastrullen och 

spisen. Bubblorna i stuvningen stillar sig. Full av beundran ser jag mormor hantera vedspisen, även 

efter många lov på torpet bränner jag vid allt jag sätter på spisen. När rabarberna är skurna lägger jag i 

dem i den klädda pajformen och rullar degstänger till rutmönster på toppen. Sockret strilar i strida 

strömmar ner över rabarberna. Medan vi äter låter mormor vedspisen falna tills temperaturen är 

perfekt för att sätta in rabarberpajen. Hur hon vet när det är dags förstår jag inte. Jag bara vet, säger 

hon när jag frågar. Det är så mycket kunskap som ryms i mormor, men det är nästan inget hon kan 

förklara. Det är bara att gå bredvid och härma om och om igen tills också jag bara vet hur det ska 

göras. Mormor matar spisen med ved, lite i taget så att spisen ska hålla samma temperatur under hela 

gräddningen. Mormors salta fläsk är något annat än köpefläsk. Det är så salt att det ilar långt ner i 

käkmusklerna. Det går åt litervis med vatten till fläsket och ändå klibbar tungan i gommen efteråt.  

     ”Det behövs sött efter salt för att en ska bli otörst”, säger mormor och ställer den rykande 

rabarberpajen på bordet. Ur kallskåpet tar hon kannan med vaniljsås som har svalnat.  

     ”Du måste få lite hull mitt hjärtegull så du klarar vintern.” Mormor skär upp en stor bit rabarberpaj 

till mig och häller vaniljsås över. Såsen blir till en sjö på tallriken med rabarberpajen som en ö mitt i. 

Hos mormor äts rabarberpaj med stor sked. Mormor dricker kaffe till. På bordet mellan oss står två 

femhundralappar osagda lutade mot den lilla vasen med gullvivor. När mormor har ställt ner sin tallrik 
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på golvet till Missan och häller sista skvätten kaffe på fatet och sörplar det genom en sockerbit vet jag 

att något måste sägas om pengarna. Jag skjuter dem lite framåt åt mormor till.  

     ”De är från mamma.” 

     Nu är förhandlingen som ska gås igenom varje år inledd.  

     ”Din mamma har det väl inte så fett ho’ heller.”  

     ”Mamma kommer inte att ta tillbaka dem, det vet du.” 

     ”Ho kan ta tillbaks di däringa låtsaspengerne. Vad är det där för penger förresten?      

     Går di ens att använda?”  

     ”De är nya för i år, mormor.”  

     ”Vem ska kunna växla en sån stor sedel? Jag skulle ju få skämmas om jag kom med så stora sedlar 

till handelsbon i Gatekulla.” Mormor tar en femhundralapp och vrider och vänder på den. ”De 

kommer tycke att jag kommer och skryter med de där store penga.” Mormor ställer tillbaka 

femhundringen bredvid den andra.  

      Morgonen efter när jag kommer upp står femhundringarna där de stod dagen innan. Jag skriver ett 

brev till moster Gittan och ber henne ta med hundralappar att växla med när hon kommer ut till 

mormors födelsedag.   
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Nymodigheter 

”Lisa lilla, har du något mankenäng att visa upp?” 

     Mormor älskar när jag kommer med nya kläder. Då ägnas en hel kväll åt mankenäng som mormor 

säger. De kvällarna är vi i mormorsrummet. Mormor sitter i fåtöljen vid fönstret.   

Köket är manekänglogen och i hallen börjar catwalken. Jag har inget emot att gå catwalk för mormor. 

Det är hennes roligaste på hela sommaren, säger hon. Därför packar jag väskan full av kläder som inte 

kommer till annan användning på hela sommaren än att få mormor att skratta. Jag tar på mig mina nya 

vita snickarbyxor med ett linne under och spatserar in med vickande höfter och struttande gång. 

     ”Vad är det där för böxer? Inte går du väl ut på stan i di där, Lisa lilla?”  

     ”Det är det senaste mormor.” 

     ”Di ser precis ut som mjölnarböxer, precis så såg mjönaren ut borte i Tostebo. Inte skulle väl han 

åke te stan i sine mjölnerböxer.” 

     ”Det är mina älsklingsbyxor, jag har på mig dem jämt.” 

     Mormor sätter i halsen av skratt.  

     ”Får se då, vad har du mer med dig?”  

     Nästa till rakning är ett par pösiga grå bomullsbyxor.  

     ”Dom där ser ju ut som böxerna morfar hade till lagårn. Lisa du går väl inte te skolan med 

didäringa?” 

     ”Dom här jo.” 

     Jag ser ner på byxorna, de ser ut lite som de jag fick att ha i landet.  

     ”Den där undertröjan med?” 

     ”Den med.” 

     ”Men vad har du över den?” 

     ”Inget.” 

     ”Såndär går du väl inte te skolen, då blir du välan ändå hemskicked?”  

     Mormors röst låter hoppfull inför tanken på hemskickning. 

     ”Varför skulle de skicka hem mig?” 

     ”Man ser ju precis allt genom det där tunne tyget.” 
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     ”Hahaha, men mormor”, säger jag och låtsas skyla mig. 

     ”Har ni inte BH nuförtin?” 

     ”Nej, det är ingen som har.” 

     ”Mor din har i all fall.” 

     ”Ja, men hon är topless på stranden.” 

     ”Topless?” 

     ”Ja, utan BH.” 

     ”Vad säger du unge, går döttra mi på stranden utan BH? Det var det värsta jag har hört.” 

     ”Mormor det är 1985, ingen har BH på stranden, ok.” 

     ”Så det är rene tuttparaden nuförtin?” 

     ”Men mormor sluta vara så stenålders.” 

     ”Ja herregud vad di hittar på. Härnäst har ni väl lagårdsböxer också till dansbanan.” 

     ”Det finns inga dansbaner i stan mormor.” 

     ”Inte, var danser ungdomarna då?” 

     ”På disco.” 

     ”Vad är det för någet?” 

     ”Det är en stor lokal, det är mörkt där inne med massa lampor som blinkar och musik.” 

     ”Har ni spelemän där inne? Hur kan de se att spele om det är mörkt?” 

     ”Nej, det finns inga spelemän där, det är disco. Det är en DJ som spelar skivor.” 

     ”Dije? Vad är det för någe?” 

     ”Det är en person som lägger på skivor på skivspelaren så det kommer musik ur högtalare, som en 

radio ungefär.” 

     ”Det betalar du väl inte penger för?” 

     ”Jo, det kostar femtio kronor att gå in.” 

     ”Femti kroner, det är ju kaffe för en hel måned det, och socker på det. Inte betaler du femtio kroner 

för sånt strunt Lisa?” 

     ”Nä inte jag, jag förfalskar stämplarna för mig och mina kompisar, så vi går in gratis.” 

      ”Det är bra min flecka, det är rätta takter. Kan du göre en sån däringa discostämpel på mig?” Hon 

sträcker fram armen.  
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      ”Var ska den sitta?” 

      ”Här.” Jag tar fram min lila penna och ritar ett egyptiskt öga på mormors handlov. 

     ”Kömmer jag in på disco med dig nu?” 

     ”Japp, nu kan vi gå på disco.” 

     Jag ritar dit ett öga på mig själv.  

     ”Vad är det för musik di speler nu för tia?” 

     ”Här mormor, lyssna på det här”, säger jag och räcker mormor mina lurar. Jag skruvar ner volymen 

och sätter på play. Jag hör hur syntarna i Breakdance blippar ur lurarna in i mormors öron och håller 

för öronen för vrålet jag vet kommer.  

      ”Ska det kallas musik det?” Mormor sliter lurarna från öronen. ”En kan ju bli döv för mindre.” 

”Ok, ok, jag retades bara, vänta lite så ska du få höra något annat.” Jag spolar fram till Chaka Khan 

och Ain’t Nobody. 

      ”Det här är bra.” 

     Mormor tar emot lurarna. Mungiporna pekar nedåt, ögonen är slutna. Jag trycker på play.      

Mormors huvud börjar guppa och axlarna svänger från sida till sida.  

     ”Är det bra?.” mimar jag. Hon tar bort en hörlur. 

     ”Va? Vad säger du?” 

     ”Du skriker”, skriker jag.  

     Mormor sätter i hörluren igen och tar ett par steg på golvet. Morfarstofflorna hasar runt mormor i 

slowfox i slowmotion. Hennes lockar vickar, rumpan knycker, hon för en osynlig partner framför sig 

över golvet. 
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Mormors födelsedag 

Det skramlar i spisen nedinunder. Solen kastar husets skugga långt upp mot skogen. Klockan kan inte 

vara mer än fem. Jag knölar till kudden och försöker somna om. I halvsömnen drömmer jag om det 

stora kaktabberaset där kakfaten dignar av sju sorters kakor. De söta dofterna blandas med varandra, 

drömmar, bondkakor och kanelbullar blir till en enda sötebrödsdoft. Jag går runt bland alla kakor men 

varje gång jag försöker ta en kaka tar värdinnan fatet och bjuder någon annan. Magen vrider sig av all 

sötdoft och jag vaknar av ett högt knorrande. Det doftar nybakt i hela huset. I ett steg är jag påklädd 

och framme vid trappavsatsen. Jag hoppar tresteg nedför trappen. Mormor flinar mot mig.  

     ”Jag tänkte väl att godoften skulle väcka dig om inte förr så senare.”  

     På bordet står ett fat övertäckt med en handduk och ett glas mjölk. Jag glipar på handduken. 

Därunder ligger chokladsnitt, nötrutor, havreflarn, finska pinnar, bondkakor och trängs med skira 

drömmar.  

     ”Du får hjälpe en gammel mormor med rullrånen. Di är så vanskliga att snurra runt spettången med 

mina stele händer.”  

     Försiktigt lyfter jag locket på rullvåffeljärnet och trär in rullrånet i rullnypans skåra och virar 

rullrånet runt rullnypan. Smöret smälter av det heta rånet och rinner ner längs mina händer. Rullrånen 

måste svalna på rullen annars saggar de ihop. Att göra rullrån tar tid. Mormor har hunnit sätta 

vetebrödsdegen under tiden. Jag sätter mig vid bordet och drar degslamsor ur bunken. Mormor smäller 

mig på fingrarna.  

     ”Det där låter du bli, du förstör ju jäsningen. Ät dina kakor i stället.”  

     Kakorna är fortfarande ljumna. Havreflarnet sprakar när jag biter i det. Chokladsnittet är slokande 

segt som det ska vara. Drömmen är så mjäll att den smälter på tungan innan jag hinner tugga.  

     ”Varför smakar mammas kakor inte som dina?.” 

     ”Det är vedeldningen som ger smak.” 

     Jag tar fatet och sätter mig på verandan. Mormor kommer ut och ställer sig på förstutrappen.  

     ”Nu får vi allt sätta igång med dukningen.” 

     Solen smyger runt tallkronorna, mormor vänder sig om och står i motljus, håret bildar en gloria. 

Mormors silhuett är reslig med muskler som sväller ut över klänningskanterna.  

     ”Lisa, kom och hjälp mig att lyfta ut trädgårdsmöblera i bersån är du snäll.”  

     Vita trädgårdsmöbler ligger hopvikta till höger inne i boa, jag bär ut dem till syrenbersån. Mormor 

kommer med en balja rykande såpvatten och en skurborste. Hennes rumpa rister av borsttagen.  
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     ”Kan du ta ett tag härinunder, Lisa?”  

     Jag tar skurborsten och sätter mig på knä och skurar benen på borden och stolarna. Brunt vatten 

rinner nerför stolsbenen och längs mina armar. Mormor drar upp en gammal trasig undertröja ur 

förklädeslinningen och torkar av ytorna. Den blir fort brunstripig.  

”Plocka lite fina blommor och ställ på bordet är du snäll”, säger mormor.   

     Ängen är full av smörblommor. Här och var lyser det av blåklockor. Vid stenröset växer 

rödklockor. Åt åkern till växer vallmo, blåklint och prästkrage. Buketten blir stor nog att fylla 

emaljkannan. Mellan blommorna sticker jag in Ängsyra. Frökapslarna rasslar som små kastanjetter när 

jag håller upp dem mot vinden och lägger örat tätt intill. Mormor har strukit finduken. Broderade 

snibbar vajar i vinden. Finporslinet är dukat och i mitten finns plats för vas och kakfat. Jag går efter 

emaljkannan i köket och skopar upp vatten från metallhinken. Klangen av metalskopan som slår mot 

hinken är mormorsljud.  

     Guldbubblans puttrande hörs svagt uppifrån vägen.  

     ”Nu kommer de”, skriker jag till mormor.  

     En efter en skumpar bilarna nedför slänten och parkerar i gräset. Först kommer Morbrorkalles bil, 

sen Mostergittans, efter den Morbrorragnars och sist guldbubblan med mamma och Mostermaja i. 

Mormor kommer ut på förstubron och Silva springer runt runt och skäller oavbrutet på Morbrorkalles 

tre taxar som stretar i kopplen. Mosterstina håller en vit pappkartong och Mostergittan en annan. Det 

är mormors födelsedag och de har med sig det hon älskar mest, köpetårtor. Mostergittan öppnar sin 

ask och tar ut en köpesmörgåstårta som hon ställer på bordet.  

     ”Nej, men inte skulle ni väl, det var väl alldeles för mycket”, säger mormor och hennes ögon lyser 

när hon sträcker sig efter kartongen. Det är en prinsesstårta med grön marsipan i kartongen, det är det 

varje år. Det ska vara grön marsipan, det är viktigt. Den gröna marsipanen är riktig marsipan, det är 

inte de rosa eller vita. Mormor bär in asken till kallskåpet. Morbrorkalle försvinner in i skogen med 

taxarna. Mostergittan och Mosterstina försvinner in i köket till mormor. Mamma sitter på huk och 

leker med småkusinerna på gräsmattan. Dom gör soppa av Ängssyra, sand och maskrosfrön, samma 

recept som på soppan när jag var liten.  

     ”Så du är här i sommar igen”, stönar Morbrorkalle när han stjälper ner sig i en stol.           

     ”Nu kommer jag väl aldrig upp ur den här stolen.” Han vänder sig om mot Morbrorbengt.  

     ”Det har vuxet upp bra du, sen stormen 69, vad säger du Bengt?” 

     ”Jodå, jodå, det har det, så det har.” 

     ”Jomän, då låg det som plockepinn i hele skoga.” 
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     ”Ja du, ja men, jodå, det gjorde det.” 

     ”Det var året du föddes du Lisa, det är så sant som det är sagt att en unges karaktär blir som vädret 

året de föddes, eller vad säger du Lisa?” Morbrorkalle knuffar mig på armen och skrattar mot 

Morbrorbengt.  

”Eller vad säger du Bengt, är inte Lisa lika vild som stormen sextionio?! Va?” Kalle vänder sig mot 

Mostergittan och mamma som pratar med varandra. Han höjer rösten. ”Va? Kickan, din Lisa är väl 

som stormen 69, lika vild, eller vad säger du? Kickan!”  

     Mamma vänder på huvudet.  

     ”Jo du brukar ju säga det”, säger hon och ler.  

     ”Lisa är en snäller flecka, säger mormor och klappar mig på kinden när hon går förbi med don 

Pedron för påfyll.”  

     ”Sätt dig mormor, jag kan göra det där, smörgåstårtan är ju snart slut och du har inte fått en bit 

ens.”  

     ”Det reder sig nog med den saken ska du se”, säger mormor.  

     ”Det är inte säkert, inte om de där två fortsätter i samma takt.” Jag nickar mot morbröderna, tar 

kannan från mormor och trycker ner henne i stolen.  

     ”Ät nu mormor”, säger jag och lägger för henne den sista biten.  

Taxarna är bundna vid björken vid stora stenen. Stammen börjar under stenen och vrider sig till ett 

bakvänt S. Taxarna har snott runt sig i sina band och kan inte komma någonstans. De skäller oavbrutet 

och rycker i linorna. Småkusinerna slänger en pinne och taxarna kastar sig efter pinnen så jag tror 

nackarna ska gå av.  

     ”Sluta retas med hundjävlarna”, skriker Morbrorkalle.  

     Mormor hötter med fingret. ”Svär inte vid matbordet.” 

     ”Fan vad du är skenhelig morsan”, säger Morbrorkalle.  

     ”Det är bara när Morbrorragnar och Mosterester är här, annars svär du värre än mig, eller vad säger 

du morsan. Eller hur, va?” Han vänder sig mot Morbrorbengt. ”Morsan svär värre ramsor än mig när 

Morbrorragnar inte är här.”  

     ”Nu slutar du retas och fara med osanning. Uppför dig”, säger mormor och klipper till 

Morbrorkalle i nacken så huvudet studsar framåt. Morbrorkalle skrattar och tar tag i mormors handled 

och bänder ner den.  
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     ”Jag tror jag har blevet starkare än dig morsan”, säger han och skrattar. Han vänder sig till 

Morbrorbengt. ”Jag tror visst jag har blevet starkare än morsan.”  

     Mormor vrider runt handleden blixtsnabbt och bänder ner Morbrorkalle så huvudet är nere vid 

knäna. Hon tar tag om Morbrorkalles huvud under armen och klämmer till.  

     ”Ajajaj, släpp mig morsan”, kvider han.  

     ”Starkare än mig blir du aldrig så länge du vänder papper i tryckeriet, stor är inte samma som 

stark”, säger hon och suddar honom i håret med sin fria hand. 
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Körtimman 

Det har blivit tyst i klassrummet. Den enda rösten som hörs är min egen.  

     ”Den vackraste visan om kärleken, kom aldrig på prä…” Jag slutar sjunga mitt i ett ord, öppnar 

ögonen och ser mig om. Alla huvuden är vända mot mig.  

     ”Du sjunger för högt”, viskar Bella i mitt öra. 

     ”Du sjunger för högt!” Charlotta låtsassjunger opera och himlar med ögonen. ”Jävla diva, du tror 

du är så jävla märkvärdig”, väser hon.  

     ”Det är inte bara du som ska höras, vi andra ska också höras”, fyller Annica i.  

     ”Så, så, nu sjunger vi 34:an”, säger Mikael.  

     Läpparna rör sig men det kommer inget ljud. Runt mig hörs mer eller mindre falska röster sjunga 

34:an för full hals. Efter 34.an sjunger vi ”Imagine”. Det rycker i stämbanden men jag lyckas stoppa 

ljudet innan läpparna öppnas till megafonstorlek. När Främling kommer öppnar sig munnen på vid 

gavel.  Jag blundar och är Carola på Eurovisionsscenen.  

     ”En känsla och jag litar på deeeee….” Jag öppnar förvirrat ögonen. Det har varit tyst en hel rad 

utan att jag märkt det.  

     Annica börjar skratta. Hela kören skrattar och pekar på mig. 

     ”En känsla och jag litar på deeeeeeeeen.” Charlotta hånsjunger.  

     Det ringer ut och jag plockar ihop mina saker. Blocket viker jag rätt tills alla har gått ut. Från sidan 

ser jag Mikael komma gående mot min bänk.  

     ”Bry dig inte om dem”, säger han.  

     ”Jag hör inte hur högt jag sjunger”, mumlar jag.  

     ”Dom är bara avundsjuka på din sångröst.” 

     ”Men i kör ska ingen överrösta någon annan, det har du själv sagt.”  

     Mikael ser över mitt huvud och stryker med handen över skägget.  

     ”Kanske vi skulle göra dig till solist i kören, då skulle både du och kören komma bättre till sin 

rätt”, säger han. 

     ”Nej! Gör inte det.” Jag hoppar till av min egen röst, jag hade sagt det högre än jag menat.      

     Mikael tittar på mig.  
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     ”Men du är bra Lisa, din röst är en soloröst.”  

     ”Men det här är en kör.” 

     ”Du har en stor begåvning, slösa inte bort den.” 

     ”Du fattar inte. Du vet inte hur de håller på.” 

     ”Jo jag förstår precis. Jag går i de här korridorerna jag också varje dag.”  

     ”Men du vet inte hur det är.”  

”Jag har också gått i högstadiet.”  

     ”Men inte här, inte med dom.”  

     Skolgården är tom när jag kommer ut. Det hörs fåglar och metallskrammel. Jag låter fingrarna dra 

längs häckens topp. Kvistarna river mig i handflatorna. Grenarna hakar fast i kavajens ärm för varje 

halvmeter buske jag passerar. Västen får mig att svettas i ryggen. Vid slutet av häcken står ett par 

tygskor. Ovanför syns tio centimeter av brunutansolben innan kjolen fyller hela synfältet. Kjolen 

ligger lager på lager och överst på kjolen hänger en collagetröja snett och lämnar axeln bar. Kragen är 

avklippt långt ner över ärmarna. Handen skakar en nyckelknippa.  

Skallerorm, tänker jag. Bellas knipmun är lilamålad. Hårmassan får ansiktet att se ut som ett knott.  

     ”Hej.” Kisögon ser på mig. 

     ”Hej.” 

     ”Ska vi cykla till havet?” 

     ”Nä, jag har sånglektion.”  

     ”Jaha.”  

     ”Jag måste gå nu.”  

     Bellas hand tar tag i min.  

     ”Bry dig inte om dem”, säger hon.  

     Jag rycker åt mig handen.  

     ”Lätt för dig att säga, dig är de aldrig på.”  

     ”Men det är ju bara för att du sjunger bäst som de håller på. Jag önskar jag sjöng sådär bra som 

du.”  
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     ”Jag måste gå nu.” Inom mig skriker det: Varför försvarar du mig aldrig? Varför går du över på 

deras sida? 

     ”Ringer du sen?” 

     ”Jag får se om jag hinner.”  
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Vibrato. 

     ”Vad har hänt, du ser ledsen ut, nej?” Marias mjuka rysksvenska får mig att vilja lägga huvudet i 

hennes knä och somna.  

     ”Vad har hänt med min lilla sångfågel? Du har haft kör idag, var det inte roligt?” 

     ”Nej, jag sjöng för högt.”  

     Maria slår ihop händerna.  

     ”Bravo min flicka, bravo.”  

     ”Nej, det var inte bra, de retade mig.”  

     ”Du kan aldrig sjunga högt nog min flicka. När du blir stor stjärna på himmelen du kommer att 

skratta åt de dumma flickorna. Där fick ni, du kommer tänka. Nu glömmer vi dem. Idag ska vi öva 

vibrato. Har du övat duktigt sedan sist?”  

     Jag himlar med ögonen.  

     ”Åh nej, inte vibrato.”  

     ”Du måste om du ska bli stor på himmelen.”  

     De ryska vibratoböckerna ligger och väntar på bordet i vardagsrummet. Varje bok är trettio 

centimeter hög, tio centimeter tjock och väger två kilo. Det är dom största böcker jag sett. Jag lägger 

mig på rygg på mattan. Maria lägger en bok i taget på min mage. Vid den fjärde stönar jag.  

     ”Jasså, det räcker med fyra, nåja, vi kan börja så”, säger Maria.  

     ”Säg efter mig nu: ha ha ha ha. Hårt och kort ska det vara. Boxa böckerna med magen.”  

     ”Ha ha ha ha.” 

     ”Ke ke ke ke.” 

     ”Ma ma ma ma.” 

     ”Bra Lisa fortsätt så. Fortare och fortare ska det gå. Jag går och sätter på kaffe så länge. Jobba på 

tills jag kommer tillbaka.”  

     Böckerna höjer sig upp och ner på magen i takt med stackatoljuden, på toppen av rullande 

magvågor. Jag blir sömning av att titta på böckerna, ögonen faller ihop. Jag vaknar av en snarkning.  

     ”Vad gör du där ute?”  

     ”Inget.” 
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     ”Det är inte dags att vila. Öva på bra nu.” 

     ”Bra, bra, bra, bra.” 

     ”Fortare!” 

     Efter tionde genomgången kan magen inte rubba böckerna hur mycket jag än försöker.  

     ”Det går inte mer”, ropar jag utåt köket.  

”Ta två minuters paus då, sen sjunger du Carmen och jag vill höra ordentliga vibraton.”  

     Jag hör hur Maria tuggar på knäckebröd och sörplar kaffe i köket. Jag lyfter av en bok, sedan en 

till.  

     ”Inte lyfta av böckerna Lisa.” Maria står i dörröppningen och hötter med kaffemuggen så kaffet 

skvimpar över.  

     ”Ja, ja då.” Jag lägger på böckerna igen och försöker andas och vila på samma gång. Det är svårt, 

magmusklerna värker.  

     ”Nu var pausen slut.” Maria sätter sig i fåtöljen.  

     ”Kom ihåg att vibratot ska komma från magen, det är alltid diafragman som sätter vibratot i rörelse, 

inte stämbanden. Jag vill höra dig drilla.” 

 

     Ave Maria 

     Gratia plena 

     Maria 

     Gratia plena 

 

     ”Det var sladdriga vibraton.”  

     ”Men jag är trött.”  

     ”Det var bara uppvärmningen. Har du inte övat sedan sist? Du borde klara mer än det här.”  

     ”Jag har övat.”  

     ”Hur många gånger?” 

     ”Tre.”  
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     ”Tre gånger?” Maria fnyser.  

     ”Du ska öva tre gånger om dagen, varje morgon innan skolan, på eftermiddagen och innan du går 

och lägger dig. Minst en halvtimma varje gång.”  

     ”Men det är ju jättemycket.”  

     ”Vill du sjunga på dom stora scenerna?” 

     ”Ja.”  

     ”Då gör du som jag säger. På scenen ska du kunna klara tre timmar utan paus i fyrdubbel takt. En 

halvtimme är ingenting. Fortsätt nu, jag vill inte höra mer gnäll.”  

     Ave Maria 

     Gratia plena 

     Maria 

”Bra Lisa, så ska det låta. Nu anstränger du dig. Magen ska vibrera snabbt som humlevingar.”  

Magen kämpar för att lyda. Svetten rinner ner i håret. Vid vers tre lossnar det. Magen fladdrar under 

de åtta kilona ryska böcker och första perfekta vibratot fyller rummet. Kroppen känns lätt, magen har 

förlorat känsel, den rör sig av sig själv. Det surrar i pannan och i kindbenen. Hela huvudet vibrerar, 

huden, läpparna, hjärnan, håret. Det surrar och snurrar i huvudet. Den sista tonen lyckas jag hålla 

längre än någonsin tidigare.   

     Maria klappar i händerna. Hon har rest sig upp.  

     ”Bra Lisa, så ska det låta. Fantastiskt. Perfekt vibrato! Hur kändes det?” 

     ”Det surrade i huvudet.” Jag skrattar högt.  

     ”Det är bra min flicka. Det är bra.”  

     ”Allt hår reste sig på huvudet. Det kändes som att hjärnan lyfte.”  

     ”Så ska det kännas vid äkta vibrato. Inte sådant där rock när de gör fuskvibrato i halsen.” Maria 

rynkar på näsan. ”Usch. Du får inte sjunga rock, hör du det. Inte ens på rummet hemma. Det förstör 

rösten. Du måste vara rädd om din röst. Det är det dyrbaraste du har. Jag minns i St. Petersburg när jag 

sjöng på Operan där. En liten bacill och man var passé och det var så kallt där. St. Petersburg på 

vintern var som att bo i kylskåp. Det var omöjligt att inte bli sjuk, men jag klarade mig.” Maria nickar, 

hennes ögon lyser som alltid när hon berättar om Operan i St. Petersburg.  

     ”Tack vare att jag var försiktig. Jag hade min päls alltid på mig som skyddade mig. Nu är jag bara 

en gammal pensionerad operasångare i Sverige där ingen bryr sig om hur stor jag var.”  
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     ”Jag bryr mig.” 

     ”Det är bra min flicka, du är en snäll flicka. Nu har jag dig, jag ska göra dig till en lika stor 

operasångare som jag en gång var. Du har det i dig min flicka.” 
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 Lilla huset i trädgården 

Morgonen efter säger jag till mamma att jag känner mig krasslig. Hon tar tempen på mig och skickar 

mig till skolan. Kenta har hemmaperiod, så hemma kan jag inte vara. När mamma duschar gör jag 

matsäck.  Det är sent i oktober och för kallt att vara ute en hel dag. Jag tar på mig långkalsonger, 

vinterkängor, vinterjacka, halsduk, mössa och vantar.  

     ”Bra att du äntligen klär dig varmt”, säger mamma när hon går ut genom dörren. Jag tar cykeln ner 

mot skolan. Klockan är kvart i åtta och ingenting är öppet. Jag cyklar förbi avtagsvägen till skolan, 

förbi Hemköp, in på Per-Antons gata för att inte bli sedd från fönstret i lärarrummet. Jag genar över 

Skärvallsgatan ut till Tandkullegatan som tar mig till Saltholmsgatan ner mot havet. Jag svänger höger 

in på Ängholmsgatan, över den lilla bron med små båtar på var sida. Det luktar salt och en svag ton av 

rutten tång. På bron stannar jag och drar in havsluften långt ner i lungorna. Sakta cyklar jag vidare 

över bron till Ängholmen och vinglar till i den skarpa högersvängen ner längs havet. Längst ner i 

backen ligger ett rött soldattorp. Cykeln ställer jag en bit ifrån och ser mig omkring efter tanter bakom 

köksgardiner. Det fladdrar inte i något fönster, eller, är det en rörelse i fönstret på huset tvärs över 

vägen? Fastfrusen stirrar jag mot fönstret. Det var nog bara inbillning. Jag går i gräskanten för att inte 

göra knasterljud nedför backen. Bilen står inte på uppfarten, gubben är inte hemma. Jag öppnar 

grinden till trädgården och försöker se ut som att jag får vara där. På äppelträdet hänger små röda 

äpplen, Ingrid Marie, samma som mormors äpplen i Sjunkäng. Jag biter i ett. Det är inte moget, bittert 

men ändå ätbart. Skymd av äppleträdet och vinbärsbuskarna ser jag upp mot huset. Det ser ut som att 

någon tappat det lilla soldattorpet mitt bland alla tegelvillor och direktörsvillor. Det ryker fortfarande 

lite ur skorstenen efter morgoneldningen. I köksfönstret hänger broderigardiner som hos mormor. I 

trädgården finns det ett litet olåst skjul. I skjulet förvarar gubben sommaräpplen, päron, plommon och 

rotfrukter. Skjulet har jordgolv och doftar som jordkällaren hos mormor i Sjunkäng. Jag drar ner en 

dyna från högen och lägger ut den på en av utemöblerna. Jag öppnar ryggsäcken och dukar upp en 

termos med choklad, mammas bullar, en rågkaka med ost och min bok. Jag hämtar en dyna till, viker 

den dubbel, puffar upp den mot armstödet och lägger mig till rätta. Inom en halv minut sover jag med 

boken på bröstet och chokladen rykandes bredvid mig på bordet.  

     Jag går inte till skolan resten av veckan. Varje morgon den veckan klär jag på mig som att jag ska 

till skolan, cyklar till lilla röda stugan nere på Ängholmen och smyger in i skjulet. I ryggsäcken finns 

matsäck, böcker och skrivgrejer. Jag ställer termosen på bordet, boken och skrivhäftet och sist tar jag 

fram etuiet med reservoarpennan. Den är gjord av blankt stål med detaljer i guld. Fabio, en kille jag 

känner stal den till mig när jag var tolv. Pennan är med mig överallt, den för tur med sig. Jag vet inte 

riktigt vad för tur den har gett, men jag vågar inte chansa, vem vet vad som skulle hända om den inte 

var med, jag lever ju nu i alla fall. Jag börjar vittja säckarna med frukt som står i rader längs väggen, 
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först en frukt i taget, ett plommon, ett päron, kanske ett äpple, jag lägger högar med frukt på bordet 

innan jag sätter mig tillrätta för att läsa.   
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Tomma bokhyllor 

Den vita porslinskaninen stirrar oseende förbi mig ut i rummet, annars gapar bokhyllan tom. De enda 

böckerna som står där är Husmoderns bästa tips och Knep och knåp. De är båda tunnare än mitt 

lillfinger och inte högre än handflatan. Jag staplar tre mjölkkartonger mot vänsterarmen. Magen sugs 

in av kylan från mjölkpaketen när jag gör staccatoövningar. Det översta mjölkpaketet glider av, så 

nästa och nästa. Ögonen går igenom rummet efter något tungt som kan ligga kvar på magen. 

Läxböckerna, nej inte tunga nog. Stolen, nej för konstig form. Skrivbordet, för stort och svårt att 

balansera. Skivspelaren kanske men tänk om den ramlar av och går sönder. Det finns inget som kan 

duga som tillräcklig tyngd till staccatoövningar.  

      

     ”Hej, jag undrar om ni har några tunga böcker och var jag kan hitta dem?”  

      ”Vi sorterar dem inte direkt efter hur tunga de är.” Bibliotekarien tar av sig glasögonen och tuggar 

på bågen, ena mungipan har åkt upp. ”Är det någon speciell bok du letar efter?”  

     ”Nej, de ska bara vara tunga.” Jag ser mig om.  

     ”Inget ämne, ingen författare, eller titel jag kan hjälpa dig att söka efter?”   

     ”Nej, bara tunga böcker.” Jag ser Marias böcker framför mig. ”Kanske ryska böcker förresten. Har 

du några ryska böcker?”  

     Bibliotekarien lyser upp.  

     ”Jag har ju Dostojevskij och Tolstoj.”  

     ”Är de tunga?”  

     Bibliotekarien nickar ivrigt.  

     ”Ja, det skulle nog betecknas som tung litteratur.”  

     ”Bra, då tar jag åtta sådana böcker.” Jag står kvar och väntar. Bibliotekarien står också kvar och ser 

på mig.  

     ”Du hittar dem på hce.”  

     ”Vad är hce?”  

     ”Har du inte lånat böcker här förut?”  

     ”Jag har aldrig lånat böcker.”  
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     ”Och så ska du börja med tunga ryska författare, det var modigt av dig.” Bibliotekarien klappar mig 

på axeln när hon går förbi mig och fram till en hylla.  

     ”Titta, här på gaveln står det hce, det är vårt katalogiseringssystem. Sedan får du leta dig fram, 

böckerna står i alfabetisk ordning.”  

     Hyllorna är fyllda hela vägen upp till taket med böcker, vart jag än ser är det böcker.   

Bibliotekarien tar ut en bok ur hyllan.  

”Den här kanske du kan börja med, den är ganska lätt och tunn.”  

     Jag tar den i handen, den är för lätt.  

     ”Jag vill ha tunga böcker, ju tyngre desto bättre”, svarar jag.  

     Jag drar ut fyra böcker som ser tyngst ut och ger dem till bibliotekarien. Sen drar jag ut fyra böcker 

till.  

     ”Oj så många tjocka böcker du ska låna. Kan du verkligen läsa ut alla dem på tre veckor?”  

     Jag känner på böckernas tyngd, försöker komma på ett sätt att få hem dem på cykeln och ställer 

tillbaka de fyra sista böckerna igen.  

     ”Det räcker kanske med de här fyra”, säger jag och följer efter bibliotekarien till lånedisken.        
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Ensamtid med mamma 

Det är måndagskväll och vår första kväll på den här ensamperioden. Kenta mönstrade på igår och 

kommer hem först om tre månader. Jag skrapar upp det sista av ostkakan från aluminiumasken, lägger 

grädde och en klick blåbärssylt på toppen. Mamma och jag firar.  

     ”Har du lärt dig någon ny sång jag kan få höra?”  

     ”Jag är ju inte uppvärmd, men jag kan ju försöka.” Jag plockar av bordet medan jag sjunger Un Di 

Felice ur La Traviata för mamma. Slamret av bestick och tallrikar ackompanjerar.  

 

     Un di, felice, eterea, 

     Mi balenaste innante 

     E da quel di tremante 

     Vissi dígnoto amor 

 

     Sången strömmar runt i rummet och fyller ut vartenda hörn av köket. Rösten tar över och suddar 

bort Kentas närvaro. När jag slutat sjunga är det som att han aldrig funnits i vårt liv. När Kenta är på 

sjön pratar vi inte om honom. Livet återgår till det normala, det som var innan han fanns. Mamma har 

redan flyttat in Kentas kläder till garderoben längst bort i huset på andra sidan vardagsrummet. 

Sammetsdraperiet är på plats framför dörren till Kentas rum. Nu är livet bara vårt igen.  

     ”Kom så sätter vi oss i vardagsrummet. Du kan öva piano medan jag lagar några strumpor.” 

Mamma går före in i vardagsrummet och sätter sig i soffan med stoppkorgen i knät. Jag fäller upp 

pianolocket och mjukar upp fingrarna med skalor.  

 

     Solen lyser in genom fönstret. Det är lördagsmorgon och jag ligger i sängen och läser Sidney 

Sheldon. I solstrålarna dansar dammet.  

 

     One, two, three o'clock, four o'clock rock 

 

     Ljudet far emot mig som en lavin.  

     ”Säääänk”, skriker jag mot den stängda dörren.  
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     Five, six, seven o'clock, eight o'clock rock 

 

     Jag slänger upp dörren och stegar mot vardagsrummet. Mamma står i en frusen jitterbuggspose, så 

börjar hennes rumpa vicka.  

 

     Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock rock, 

     We're gonna rock around the clock tonight  

 

     Mamma armbågar sig runt på golvet, fötterna skruvar runt sig själva i små cirklar och struttrumpan 

viftar. Rumpans små knyck går så fort att man tror man inbillat sig. Jag lutar mig mor dörrposten. 

Mamma skruvar sig runt mot mig, ser upp och skrattrynkorna går långt ut mot tinningarna. Hon 

sträcker ut en hand som tar ett fast tag om min och för mig runt vardagsrumsgolvet. Mamma får mig 

att snurra och vicka runt golvet lika fort som hon själv fastän jag inte kan dansa bugg.  

 

     When the clock strikes two, three and four 

     If the band slows down we'll yell for more 

 

     We're gonna rock around the clock tonight 

     We're gonna rock, rock, rock, 'till broad daylight 

     We're gonna rock we're gonna rock around the clock tonight 

 

     Gitarrsolot ger mamma ännu högre fart. Hon snurrar mig runt, låter mig glida ner på golvet och 

drar mig upp igen mellan hennes ben. Snurrar mig runt sig själv, tar båda mina händer, korsar dem 

bakom våra nackar, släpper ena handen och låter andra armen glida längs mina axlar innan hon 

knycker mig ifrån sig igen och snurrar mig runt. Det är trumpeternas tur för solo och mamma lyfter 

mig högt upp i luften. Fötterna slår i taket, ner till vänster, upp i taket, ner åt höger och så högt upp i 

taket igen, viktlös. Mamma är stark som en häst. Jag hamnar gränsle om mammas midja och hon 

släpper mina händer så att jag går ner i brygga och ger mig en puff så att jag går upp på händer. Det 
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går fort, jag hinner inte ens tänka att jag inte kan göra danskonster innan jag har gjort dem. Sådan är 

min mamma. I trumskramlet faller vi ner i soffan.  

     ”Än sitter takterna i du Lisa. Jag fick aldrig sitta en låt på dansbanan när jag var ung. Fager var jag 

inte men dansa kunde jag och det gillade dom, killarna. De söta tjejerna fick inte dansa hälften så 

mycket som jag fick.” Mammas ögon lyser.  

 

Fattigsafari 

”Men mamma. My fair Lady?! Igen?! Vi har sett den minst hundra gånger. Kan vi inte se nåt annat?”  

     ”Du överdriver alltid, vi har bara sett den tre gånger.” Mamma ställer ner brickan med choklad och 

bullar på vardagsrumsbordet.  

     ”Ja, exakt, hundra gånger.” 

     ”Men den går på bio nu igen, vi får ju passa på.” Mammas ögonbryn rynkas. ”Du himlar inte med 

ögonen åt mig, unga fröken och prata ordentligt.”  

     ”Sluta tjata.” 

     ”Uppför dig ordentligt och svara inte emot.” 

     ”Jag fattar inte varför du är så besatt av My fair Lady.”  

     ”Lisa snälla, bråka inte. Kan du inte sjunga en sång för mig? Sjung Det vore välan f’runderbart, du 

sjunger den så fint.”  

     ”Mamma sluta nu.”  

     ”Lisa, snälla, bara en gång.” Mamma går fram och sätter nålen på LP-skivan. Nålen knastrar runt, 

runt.  

     Jag harklar mig och lyder.  

 

     Allt jag vill är en egen vrå 

     Där jag slipper att frusen gå 

     Nåt gott att mumsa på 

     Det vore välan f’runderbart 
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     Kol i brasan varenda dag 

     Varmt och trivsamt och inget drag 

     Att få det så en dag 

     Det vore välan f’runderbart 

 

     Jag ska sitta där i min vrå som en belåten mus 

     Kura hop mig där till våren lockar mig utomhus 

 

Mamma sitter i soffhörnan med slutna ögon. Benen är uppdragna under den frottégröna 

hemmadressen. Stoppade sockar vickar i otakt. De nytvättade lockarna står åt alla håll innan 

hårspolarna fångat dem för natten. Händer fyller större delen av knät där de ligger utsträckta, 

niveaglänsande. Torrsprickorna letar sig ner mellan tumme och pekfinger, försvinner in mot 

handflatan. Muskler spänns och ådror kryper under huden när fingrarna rycker av musiken. Flisiga 

brungula naglar knackar takten. Ansiktets rynkor är utslätade, mamma liknar sig på de svartvita 

bilderna som jag har sett i hennes gamla album. Hon ser lycklig ut. Läpparna formar ord, då och då 

kommer en falsk ton. Strupen sväller igen, jag måste harkla mig för att kunna fortsätta sjunga. Mamma 

är i sin egen värld där i soffhörnet. Under tunna ögonlock följer ögonloberna händelser bara mamma 

kan se, fram och tillbaka går blicken. Grå mascaraspår letar sig nedför näsvingarna. Jag sätter mig 

bredvid i soffan, lägger armen runt och borrar in näsan i hennes hår.  

     ”Är du ledsen?” 

     ”Vi klarade det, Lisa.” Hennes ögon glänser.  

     ”Sådär säger du jämt, vad är det vi har klarat egentligen mamma?” 

     ”Vi har det varmt.” 

     ”Klart det är varmt, elementen är ju på.” 

     ”Du förstår inte, men det gör inget, huvudsaken är att vi klarade det.” 

     Mamma klappar min hand och håller den hårt. Blicken, blå sommarnattshimmel, ser något bortom 

mig som gör nya ränder längs kinderna. 

     ”Måste du åka till mormor på sportlovet. Kan du inte följa med ut till Orust med Kenta i stället?”  

     Det varma inombords fryser igen och jag reser mig upp.  
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     ”Jag måste hjälpa mormor med veden. Jag har lovat henne och ingen av er andra hjälper ju till.” Jag 

drar efter andan. ”Mamma kan inte du följa med till mormor i stället? Du vill aldrig följa med dit.”  

     ”Om du hade växt upp där hade du förstått”, klipper mamma av.  

     ”Men det är ju jättefint där, hur kan du inte se det?”  

Mamma reser sig upp, skramlar ihop koppar och fat. Jag följer efter ut i köket. Det skräller när koppar 

och fat landar i diskhon.  

     ”Du vet ingenting du om hur det kan vara. Du som har växt upp med allt man kan önska sig. Du 

har ingen aning om hur det var. Tänk dig att växa upp utan allt det här.”  

Diskborsten skvätter när hon pekar ut spisen, kylen, frysen, lamporna och elementen ett efter ett. 

”Utan el, värme, toalett eller dusch. I ett otätt torp, mindre än vårt vardagsrum för sex personer att dela 

på. Trångt och jäkligt var det, inget privatliv för nån. Det är annat än hur du har det, med stort eget 

rum och allt. Vägglöss, hårlöss och annan ohyra som kröp överallt. Du skulle inte stå ut en dag, skulle 

du.” Rösten har skiftat till östgötska. Ögonen är mörka skogstjärnar. ”Utan vatten inne, det är väl 

charmigt för dig en vecka kanske. Men att halka runt på stigen ner till brunnen med isvatten 

skvalpandes över fötterna och som gjorde stigen till en isbana vinter efter vinter. Det var inte roligt 

det. Du är stor nu när du hämtar vatten, men en annan blev utskickad så fort man kunde gå. Man visste 

aldrig om det skulle komma tillräckligt med mat på bordet. Det var inte mycket vi fick på 

ransoneringskupongerna. Vi var alltid hungriga. Vi var alla undernärda. När jag var nio år fick jag 

skörbjugg. Förstår du? Skörbjugg? Du vet väl inte ens vad det är? Barnsjukdomarna som du får vaccin 

mot tog hälften av barnaskarorna. Det var alltid något sattyg som lurade runt hörnet. Aldrig kunde 

man vara säker på att överleva till nästa vår. Jag hade fyra syskon som dog, det var halva styrkan det. 

Tänk dig det du, hur det var för mormor, att gå och bära barn efter barn som dog innan de knappt 

kunde gå. Vi barn som överlevde hade inte ens skor på sommaren för det fanns inte pengar till mer än 

ett par skor om året och på sommaren var det varmt nog att gå utan. På vintern var det is på insidan av 

fönstret, insidan, Lisa. Det tog långt in på eftermiddagen innan det var varmt så man kunde härda ut 

ens inomhus. Och innan man ens hade hunnit tina upp skulle vi ut och skotta snö som nådde över 

huvudet på oss. Aldrig en dag att jag hade det så varmt som här. Vi gick invirade i allt vi hade av 

sjalar och paltor. Håret stod rakt ut i draget när vi skulle till att sova uppe på den där kammaren du 

tycker är så mysig. Vi hade nattkläder och nattmössa av ylle när vi skulle gå och lägga oss. Långt till 

allt var det också och det enda vi hade var sparken på vintern och cykeln på sommaren. Däcken till 

bilen hade konfiskerats av militären. Mamma och pappa hade Brunte, men honom fick inte vi barn 

använda. Han fick inte tröttas, han skulle hålla till allt arbete på gården, vi hade ju bara en stackars 

häst.” Mamma ser på mig, hon söker efter något i mina ögon. ”Äh, du förstår ändå inte, du kan inte 

förstå, du kan inte ens tänka dig hur det var.” Hon vänder sig bort.  
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     ”Men jag bor ju där på loven, jag har varit där på vintern också och det är ju likadant nu.” Jag vill 

vara med i mammas värld, vill dela hennes erfarenheter.  

     ”Lov”, mamma spottar ut ordet. I blicken syns ursinnet. ”Lov, du har varit där ett jullov, det är en 

vecka det. En vecka. En. Vecka. Sju dagar.”  

     ”Det var faktiskt två veckor”, mumlar jag.  

     ”Gör dig inte näsvis”, fräser mamma. ”Det var inte två veckor, inte ens tio dagar var det. En vecka 

är kanske spännande för en som dig som har allt. Man hinner inte blir djupfryst in i märgen på en 

vecka. Jag föddes i Sjunkäng, pappa föddes i Sjunkäng, alla innan honom föddes där. Min mamma 

föddes i ett ännu otätare torp. Du har varit där i en vecka och tror du vet bättre än mig om hur det är att 

växa upp i det kallaste av helveten. Jag ska säga dig att jag har inte tinat upp än. Jag fryser fortfarande 

ända in i märgen. Jag kommer aldrig mer sova där så länge jag lever. Aldrig. Aldrig att jag lägger mig 

i den där sängen igen. Aldrig. Hör du det. Du kan åka dit på fattigsafari du. Jag har varit fattig så det 

räcker. Jag behöver inte uppleva det igen. Det räcker med alla minnen som har satt sig härinne.” 

Mamma höjer en knuten näve som landar med en dov duns på bröstbenet. ”Hör du det, unge? Det 

sitter här för alltid. Kölden. Hungern. Skammen.” Hon slår sig på bröstet för varje ord. ”Skräcken att 

bli fattig igen. Den går aldrig ur kroppen. Den sitter här, långt inne. Det går inte en dag utan att jag 

oroar mig för hur vi ska klara oss, hur det ska gå för oss. För dig i framtiden. För mig när jag blir 

gammal.” Mamma stirrar på mig. Pupillerna har svalt irisen. Det dova dunket av slagen ringer i 

öronen. Jag ser in i två svarta hål utan botten. Jag vill gå fram till mamma men benen lyder inte. Jag 

vill säga något till henne, men det kommer inga ord. Mamma vänder sig bort. Hon stöder sig med båda 

händerna mot diskbänken. Det enda som hörs är bubblorna som spricker på diskvattensytan. Jag ser 

inte mammas ansikte, håret hänger för. Det faller droppar ner i diskvattnet. Jag bara står där och 

lyssnar på bubblorna som spricker och dropparna som landar i vattnet. Ser på min mamma. Ser på 

hennes röda, stora, fnasiga händer som vitnar om diskbänkskanten, ser hennes böjda rygg. Mamma 

står där i sin hemmadress i grön frotté från sjuttiotalet och sina stoppade tjockstumpor. Jag svajar, kan 

knappt hålla mig upprätt. I utkanterna av mitt synfält blinkar det. Sneda, schackrutiga mönster bildar 

en flimrande ram runt mamma.  
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Bio med mamma - My fair Lady 

”Kan du förstå varför jag vill att du ska gå på ekonomisk linje nu?” 

     ”Nej, det fattar jag inte.” 

     ”Men förstår du inte att jag vill att du ska få det bättre än vad jag haft.” 

     ”Men jag skulle ju få det bra som operaprimadonna.” 

     ”Det är en chans på miljonen att du skulle bli primadonna. Resten hamnar i rännstenen.” 

     ”Men jag vill sjunga opera.” 

     ”Det kan du göra också, på fritiden, du kan gå med i en kör.” 

     ”Kör?”, fnyser jag.  

     ”Ja, tänk vad du skulle kunna få se om du blev chefssekreterare. Du skulle få resa och se världen.” 

     ”Varför skulle jag få resa om jag blev sekreterare? Dom sitter väl bara inlåsta på kontor.” 

     ”Chefen tar ofta med sig sin sekreterare på resor till viktiga möten över hela världen. Om du 

spelade dina kort rätt så kanske du kunde gifta dig med en direktör.” 

Jag stirrar på mamma.  

     ”Så det är därför du skickat mig till charmskola?” 

     ”Du måste ju lära dig föra dig om du ska bli chefssekreterare.” 

     ”Speciellt om jag ska bli chefsfru va?” 

     ”Om du ska komma dig upp här i livet.” 

     ”Varför gifte inte du dig rikt då?” 

     ”Det var ingen rik man som ville ha mig. Jag var inte vacker. Jag kunde inte föra mig. Men du kan, 

du är söt, och du kan lära dig att bli en fin dam.” 

     Motorns skördetröskaljud dränker mammas ord när hon startar bilen. Fönstren är igenimmade, det 

går inte att se ut.   
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Operahögskolan  

Lillåsgatan 18, står det på lappen. Blåmålat förråd, bakom det ett litet blått radhus, inte större än vårt. 

Jag knackar på. Maria har på sig en mörkröd klänning med paljetter och gnistrande stenar på.  

     ”Vad fin du är, Maria.” 

     ”Det är en speciell dag idag.” 

     ”Varför ska vi inte vara på ABF idag?” 

     ”Idag ska vi fira att vi ska bli kollegor, kom in nu.” 

     Maria föser in mig i hallen. Det är mattor överallt i mörkröda mönster. De ligger i lager på lager, 

omlott. I vardagsrummet hänger en kristallkrona i ena hörnet. Den är lika hög som jag, prismorna 

rasslar när jag rör vid dem, lika stora som handflatan.  

     ”Det är en gåva från Operan i St. Petersburg för lång och trogen tjänst. Den passade bättre i min 

våning i St. Petersburg på 5 meters takhöjd.” 

     ”Wow.” 

     Fingrarna letar sig vidare längs bokhyllans rader av fotografier i guldramar. Alla föreställer Maria i 

olika operor, hon har huvudrollen i alla. Jag känner igen några av karaktärerna från Carmen, La 

Bohème, La Traviata, Les Contes d’Hoffmann. På en bild har Maria manskläder.  

     ”Vilken opera är den här?” 

     ”La nozze di Figaro.” 

     ”Vilken roll hade du?” 

     ”Pagens, det är en byxroll.” 

     ”Vad är en byxroll?” 

     ”Man har byxor på sig.” 

     ”En tjej med byxor?” 

     ”Nja, man spelar inte riktigt en tjej, men inte riktigt en kille heller. Men det är väl egentligen en 

ung pojke, men det heter bara byxroll. Det är de roligaste rollerna.” 

     ”Finns det många sådana roller?” 

     ”Några stycken, är det något för dig kanske?” Maria ser menande på morfars byxor. 

     ”Har du spelat alla de här rollerna?” 

     ”Är fotografierna inte bevis nog tycker du?” 
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     ”Jo, såklart. Det är bara helt otroligt.” 

     Maria höjer hakan, slår ut med armen, handen gör krumelurer i luften och hon böjer sig i en djup 

bugning. 

     ”Det är snart dags att lära dig buga.” 

     ”Varför det?” 

     ”Det är dags för dig att söka till Operahögskolan.” 

     ”Jag måste gå i gymnasiet först.” 

     ”Varför ska en operasångerska med din talang slösa tid på gymnasiet?” 

     ”Mamma säger att jag måste gå gymnasiet.” 

     Maria viftar undan mig som en irriterande fluga. 

     ”Din mamma förstår ingenting.” 

     ”Det gör hon visst det.” För första gången tycker jag inte riktigt om Maria. 

     Maria vänder sig mot mig, kupar handen om min haka och ser på mig med mörk, varm blick.  

     ”Din mamma har inte sjungit opera och stått på de största scenerna, njet Listitska.” 

     ”Nej, det är klart.” 

     ”När det gäller din operautbildning är det jag som vet bäst vad du behöver. Och det är dags nu. Du 

behöver leva med musiken, inte bara gå hit en gång i veckan.” 

     ”Tror du verkligen jag är så bra att jag skulle komma in?” 

     ”Du är en naturbegåvning, du kan gå hur långt som helst. Ditt register spänner över tre oktaver, du 

kan vara sopran, mezzosopran eller alt och du är lika bra på alltihop. Jag har aldrig varit med om dess 

like. Tro mig, jag skulle aldrig låta dig sjunga upp för Operahögskolan om jag inte visste att du skulle 

komma in.” 

     Lyckan har slagit rot, groddarna kittlas i magen när jag trampar ner mot Ängholmen och havet. 

Längst ute på udden med utsikt över det oändliga finns det plats för allt som står i kö för att komma ut. 

Hela Un Di Felice väller ur mig, också delen som manliga operasångare brukar sjunga. Maria har rätt, 

jag kan sjunga alla stämmor utan skorr, till och med de djupaste mansrösterna. Nästa ut är Barcarolle, 

inga problem där heller med alla glidningar mellan sopran och alt. Byxrollen passar mig. Lakmés 

Flower Duet bara kommer. Jag behöver inte ens tänka på att vidga diafragman ända ner till botten eller 

öppna upp bihålorna för att få rätt klangbotten. Det är så lätt idag, tonerna forsar ur mig och far iväg 

över vågorna. Allt känns möjligt. Inget begränsar, inget håller mig tillbaka. Borta är osäkerheten över 
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om jag kan och duger. Jag kan det här. Inte bara kan, jag är instrumentet, jag är musiken. Tonerna 

kommer lika självklart som koltrastens drillande om våren. Marias alla operafotografier drar förbi med 

mitt ansikte på bilderna, operorna Maria har berättat om, i Wien, New York, Paris, London. Det 

hissnar. Maria säger att jag kommer stå på alla de där scenerna en dag. Tänk att få gå in sceningången, 

vara en del av operan, öva på scenen när ingen publik är där. Tänk att få säga ”jag är operasångerska” 

när någon frågar. Nerverna innan jag kliver på scenen för fullsatt hus. Hur jag ser ut över hundratals, 

tusentals ansikten, ljuset som bländar, applåderna, blommorna, de stående ovationerna, 

inklappningarna. Det kommer att hända, Maria säger att jag kan.  

 

     ”Mamma!”  

     ”Jag är i köket.” 

     ”Mamma, vet du vad Maria sa?” 

     Skorna hamnar upp och ner framför dörren och jag snubblar över dem på väg in till köket.  

     ”Vad sa hon?” 

     ”Hon vill att jag ska söka till Operahögskolan direkt till hösten.” Jag hoppar upp och ner, ivrig att 

se mammas min. 

     ”I höst ska du gå i gymnasiet.” 

     ”Maria tycker jag ska skita i gymnasiet.” 

     ”Svär inte.” 

     ”Maria säger att jag är bra nog. Fattar du? Jag ska söka in till Operahögskolan, Maria tror jag kan 

komma in.”  

     ”Det bli inget med det.” 

     ”Va?” 

     ”Det blir inget, sa jag.” 

     ”Men Maria säger att jag säkert kommer in.” 

     ”Du sjunger fint, Lisa, men du förstår väl att du inte är bra nog för att bli operasångerska. Då ska 

man ju vara jättebra.” 

     ”Men Maria säger att jag kan.” 

     ”Maria fattar ingenting.” 
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     ”Maria förstår sig på opera bättre än du, mamma.” 

     ”Jag tänker bara på hur du ska kunna försörja dig. Man ska ju ha pengar till mat också.”  

     ”Jag skulle jobba som operasångerska så klart.” 

     ”Hur skulle det gå till? Det är ingen garanti för att du får jobb som det sen.” 

     Jag ser på mina händer. Stenen har kilat sig fast i struplocket. Den sitter så tätt att det knappt går att 

få in luft när jag drar efter andan.  

     ”Du ska gå ekonomisk linje så du kan arbeta som sekreterare. Där finns massor av jobb.” 

     ”Men Maria säger...” 

     ”Vad vet Maria om hur det är att vända på varenda krona och försöka få livet att gå ihop?” 

     Jag rycker på axlarna, ser ner på mina tår. Det är ett hål längst ut. Mina naglar behöver klippas.   

     ”Sådana som hon har råd att leva uppe bland molnen. Vi andra får nöja oss med att slita för 

brödfödan här nere på marknivå.” 

     ”Men Maria måste ju veta om jag kan.” 

     ”Det kommer bara sluta med att du hamnar i rännstenen.” 

     ”Men mamma, jag kan väl få prova i alla fall?” 

     ”Det är ingen idé att du försöker.” 

     ”Men mamma, det här är ju min chans.” 

     ”Det är slutdiskuterat. Det blir inget med det.” 
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Svansjön  

Det mörka blå vattnet kämpar för att ta sig igenom islocket. Sjön stretar emot likstelheten. Under isen 

hörs ett rop långt ifrån, ekot kommer närmare och närmare under isen, sen blir det tyst igen. Sjön 

svarar alldeles under mina fötter, fram och tillbaka böljar havets röster. Isen under fötterna knäpper 

och spricker, vatten rinner upp. Det knakar till i isen igen, jag lägger mig ner på mage och hasar mig 

längre ut. Jag spolar fram till Svansjöns Sjö i månljus och ser ner i djupet, ser ansiktet fastfruset 

därinne i det blankblå. De fladdrande stråkarna liknar en svan med dess darrande utfällda vingar. Den 

klagande oboen är den klagande sjön under mig. Sjön sjunger om lyckligare dagar fri i sommarens 

ljusa. Blåsinstrumentens crescendo är höststormarna som river och sliter i sjön, får den att kasta sig 

mot klippor och vräka båtar och bryggor över ända. Höstsjön rasar över att sommaren är slut, rasar 

över vinterns ofrånkomlighet. Ansiktet syns mörkblått långt nere i djupet och jag önskar mig ner till 

min spegelbild. Ner till det lena, mörka blå under islocket, vill att det ska vagga mig till sömns, jag 

längtar till intigheten därnere. Det isblå visar en hackig super-8-film. De nostalgiska stråkarna lugnar 

sjön och lovar att sommaren kommer åter. Träblåsens hastiga steg för mig till somrarna med mormor 

och morfar när det fortfarande bara var mamma och jag, innan Kenta kom in i bilden. Den tid när 

mamma fortfarande lekte med mig och morfar fortfarande levde. Då allt fortfarande var möjligt. 

Violinens trippande steg är mina barnafötters. De svepande stråkarna är mamma som snurrar mig runt 

runt. Stråkarna är morfar när han spelar dragspel, fiol, spelar på allt han kom över. Stråkarna är 

mormors skratt när hon och mamma dansar i rummet i stugan. Det våta på kinderna fryser och 

spricker.  

     Mörk rörelse på den vinterblå skymningshimlen. Vingarna fyller synfältet när den närmar sig. 

Svanen landar mitt i crescendot. Röd fot nuddar isen och glider längs isblänket. Utfällda vingar 

bromsar farten. Vågrörelserna piskar upp snö som virvlar över isen, målar ansiktet vitt. Halsen sträckt, 

näbben vidöppen, den skriker rakt ut. Vingarna spänns, flaxande vandrar den av och an. Den tittar på 

mig med ena ögat, sen det andra, tar några steg mot mig och stannar. Sträcker på halsen för att nå mig. 

Huvudet guppar uppfordrande. Sakta smyger jag upp en bulle ur fickan och kastar en bit över isen. 

Svanen sträcker halsen, en röd fot följer efter. Röda ögat ser på mig, vingar fälls flaxande ut. 

Carmencitas svarta kjolar vajar över röda fötter. Svanen nappar åt sig bullen och backar tillbaka. Jag 

kastar en bullbit närmare mig. Svanen tar den i näbben. Jag sträcker fram handflatan med en ny bit. 

Svanen sträcker fram halsen och fräser. Den tar ett steg fram, vänder sitt ena öga mot mig och fräser 

igen. Svanen tvekar, sen går den ända fram och nappar åt sig bullbiten och undersöker handen efter 

mer. Den röda näbben kittlar handflatan. Den väser igen, nyper tag om min tumme och skakar den.  

     ”Carmen, om du ska få mer bulle får du uppföra dig, inga tjuvnyp”, grälar jag.  

     Svanen knycker på nacken. Hela bullpåsen åker fram. Bullarna har hunnit frysa igen och är hårda 

när vi knaprar på dem, svanen och jag.  
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     In i grumligt synfält kommer en stövel, ovanför stövlarna hänger säckiga byxor, snöre i midjan och 

alltför stor jacka. Huvudet skakar fram och tillbaka under toppluvan. Läppar rör sig i det suddiga 

ansiktet. Gubben böjer sig ner och drar av mig hörlurarna.  

     ”Flicka lilla, inte ska du ligga här och frysa ihjäl, snart ser en ju inte handen framför sig. Kom nu så 

går vi hem.” Gubben lyfter upp mig och bär mig upp på bryggan, där han sätter ner mig. Benen glider 

iväg under mig så han lyfter upp mig igen och går vidare över klipporna. Nedför en klippsluttning 

halkar han till och tappar balansen och vi glider ner längs klippsidan innan han fångar balansen igen 

och går vidare ner längs grusvägen med mig över axeln. Jag ser världen skumpa upp-och-ner, innan 

jag glider in i intigheten. 

Jag vaknar till när gubben sätter mig i stolen framför kaminen och virar en filt om mig.  

     ”Vart tog den vägen?” 

     ”Vilken?” 

     ”Svanen, den svarta, vart tog den vägen?” 

     ”Det fanns ingen svan där, och någon svart svan har jag då aldrig hört talas om.”       

     Gubben tittar till lite extra på mig och klappar mig på huvudet. ”Sitt där och tina upp du så ska jag 

värma choklad.” Gubbens röst är som instängd i en burk. Från fåtöljen kan jag se en decimeter av 

köket genom dörrspringan. Köksljuset skimrar runt gubben när han hasar förbi. Han stannar vid bordet 

och öppnar en kakburk. Den är slitet ljusblå med rosa rosor, likadan som mormors. Gubben tar upp en 

bulle ur burken och lägger den på ett fat. Ljudet av en gurglande Don Pedro når mig och jag andas in 

kaffedoften. Ljuset i dörrspringan blir mindre och mindre tills det inte är längre.  

     Någon buffar på mig. Jag vänder mig irriterat om.  

     ”Vakna, hörs en röst säga. Du har sovit i tolv timmar.”  

     Det är mammas röst. Jag kisar och ser mammas silhuett.  

     ”Var är jag? Var är gubben?”  

     ”Sätt dig upp, Lisa, så ska du få frukost.”  

     Mammas röst är mild som om det var min födelsedag. Hon är inte alls arg. Hon frågar inte ens var 

jag varit, stryker bara mitt hår som när jag var liten och hon är blank i ögonen. Hon känner på pannan, 

rycker handen till sig.  

     ”Du är ju skållhet. Lilla Lisa”, ojjar hon och försvinner ut. Termometern visar 39,7 och mamma 

lindar in mig i kalla kökshanddukar.  

Påsk hos mormor 
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Snödroppar i sista snön. Takdropp. Gult platt gräs har bundit trädgårdsmöblerna vid jorden.  Grönt 

nytt gräs sticker upp. Hungriga fåglar letar mat, bygger bon, kvittrar alla ljusa timmar på dygnet. Varm 

sol i ansiktet och kall rygg och nacke på samma gång. Små rosafnasiga knoppar på äppleträden. 

Videung med sammetsknoppar att ta in. Små små gula blommor i gräset. Vitsippeknoppar och 

blommor. Björkarna har fått musöron. Små gröna knoppar på körsbärsträden. Första humlan. Slöa 

flugor. Övervintrad fjäril. Det är påsk i Sjunkäng.  

     Det är redan varmt ute när jag vaknar lite över sex. Doris kommer lunkandes mot mig i hagen. På 

stallplan hänger jag grimskaftet över manken, Doris betar sig fram längs ladugårdsväggen. Stöet yr 

från borsten, Doris sträcker på halsen och kliar i luften när jag tar med borsten under magen.  

     ”Rulla dig inte nu när jag hämtar selen Doris”, förmanar jag.  

Inne i ladan är det dunkelt efter solljuset utanför. Seldonen glänser över tvärbjälken, de knarrar när jag 

lyfter ner dem. Doris fortsätter beta och jag följer henne längs ladugårdsväggen medan jag selar henne. 

Hon drar in magen när jag ska spänna seldonen och lyfter på svansen när svanskappan ska på. Det är 

bara när hon ska tränsas som hon surnar till. Doris stretar emot när jag försöker få upp huvudet från 

backen, hon repar tuva efter tuva efter tuva tills hon inte kan stänga munnen om allt gräs. Jag binder 

henne vid kroken på gaveln och låter henne tugga ur medan jag hämtar sommarvedkälken. 

     Långtyglarna slakar längs länderna på Doris, flugorna följer med in i svalkan och fyller ut 

tystnaden mellan gran och tall. Mossan dämpar hovslag och stöveltramp och ger bra före åt kälken. Då 

och då hörs ljud skarpa som pistolskott när stålskor träffar höststormens vindfälle följt av dova träduns 

från kälken som studsar efter. Grönmossan lyser vägen långt in i skogens mörka, kottar sprätter runt 

hovarna. Enstaka kantareller hukar för medarna som följer stigens kanter. Svansen viftar flugor för 

både Doris och mig. Tallar och granar har neonlacket kvar längst ut på fingrarna som spretar och 

sträcker sig efter Doris man för att göra tovor däri. En mygga surrar sin evighetsdans runt Doris öron. 

Hon ryster den av sig om och om igen likt en ovälkommen kavaljer. 
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Lisas födelsedag  

Orkestern stämmer sina instrument i orkesterdiket. Som alltid är det något i mig som lättar och flyger 

när jag hör de första stråkarna. Den här gången överväldigar känslan mig och klumpen i halsen är 

ingen lycka som den brukar vara. Klumpen växer och växer inom mig, till sist är jag helt sprängfärdig. 

Voi che sapete som är så vacker så den brukar göra mig sprickfärdig får mig att storgråta, i smyg, men 

jag tänker inte ge mamma den. Det spränger och värker i bröstet. Svämmar över. Det är som att vara 

på min egen begravning. En storslagen vacker sista resa med musiken. Det är första gången ser La 

nozze di Figaro. För första gången får jag se hur en byxroll spelas, min favoritroll. Pagen kommer in 

på scenen, så smäcker och elegant. Plymen på den böljande hatten döljer guldiga lockar under 

vitpudrad peruk. Jackan är en kort bolero, skjortan har rysch som döljer pagens bröst. I kragen är 

flugan knuten medvetet slarvigt. Byxorna i siden slutar vid knät, strumporna visar vadmusklerna. 

Skorna är blanka med spännen. Pagens kläder är det snyggaste jag sett. Jag skulle kunna ha pagens 

kostym varenda dag resten av mitt liv.  

    Mammas ögon följer varje rörelse på scenen, ovetande om allt som rasar inom mig. Hur kan hon tro 

att det här var en bra present till mig efter att ha förbjudit mig att gå på Operahögskolan? Hon kunde 

lika gärna spottat mig rakt i synen, slitit av mig kläderna mitt på Avenyn, dansat på min grav. Hon 

verkar helt oberörd, som att hon inte ens kan tänka sig hur ont det gör för mig att gå på opera när jag 

inte får sjunga själv mer. Hon hade väl köpt biljetterna långt innan, men ändå. Hon kunde åtminstone 

känna sig lite dum, lite skyldig, extremt skuldmedveten. Men det syns inget på henne. Hon gnolar bara 

med, lika falskt som vanligt. Fattar hon inte att det är plågsamt att höra för en som har totalt gehör? 

Fattar hon inte att det förstör hela operaupplevelsen för mig? Att hela tiden ha en falsksångare i ena 

örat och försöka tänka bort den och bara höra rösterna från scenen. Jag puttar på mamma. Våra ögon 

möts. Jag skär med fingret över halsen. Hon ser helt oförstående på mig. Vet väl inte ens att hon har 

sjungit, gör det helt automatiskt så fort det spelas musik.  

    Dörrarna slår upp i pausen. Borden dignar av mat som vi ändå inte har råd att äta. Jag struntar i att 

vi inte har något nummer till något av borden, jag bryr mig inte längre om att alla andra på operan har 

finare kläder, finare skor, finare allt. Vad spelar det för roll nu? Det kommer ändå aldrig bli mitt ställe, 

min arbetsplats. Jag kommer ändå aldrig få gå in sceningången. Inom mig mullrar det. Lavan i det inre 

glöder och bubblar, diafragman är över tusen grader. Om jag öppnar munnen kommer brinnande 

lavaströmmar förgöra varenda kotte på operan. Framför mig ser jag de snorkiga minerna förvridas av 

elden. Mammas ansikte blir förvånat först innan paniken kommer. Jag håller öppningen till vulkanen 

stängd, lyssnar bara till mammas prat.  

     ”Var de inte fantastiska idag, operasångarna, va?” Mamma buffar på mig. ”Tänk den som kunde 

sjunga så vackert, det är väl ändå den största gåvan, tycker du inte, Lisa?”  

     ”Jag måste gå på toa.”  
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     Det ringlar av sidenklänningar vid toan när jag går förbi, röster väser, håruppsättningar bildar 

zigzag-ränder. Dörrarna är tunga och jag får spränga mig ut i luften. I händerna växer viljan av att 

skaka mamma tills hon fattar, banka vett i henne, skrika på henne, mosa sönder den fula lilla 

guldbubblan som står där och skäms bland porscharna med bara händerna. Nere vid kanalen är det 

alldeles stilla. Bakom mig ligger operan svällande vit, framför mig kanalens brungula vatten, mellan 

de båda bildar Rododendron barrikad med stark skymningsdoft. Jag vill inte gå in igen när klockan 

ringer, men jag kan ändå inte låta bli när det ringer för andra gången. Jag måste veta hur det ska gå för 

pagen och grevinnan.  
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Slutkonsert 

Hettan bakom kulisserna får mig att svettas. Jag skakar på axlarna så hela kroppen rister för att skaka 

bort darrningarna som äter sig innanför huden. Jag hoppar upp och ner, andas djupt och stöter ut luften 

i korta pustar. Inget hjälper. Om nervositeten inte släpper kan jag inte ta den första höga tonen. 

Paniken kryper ut längs varenda nervända i kroppen, letar sig ända in till benet. Benmärgen är en 

vibrerande stämgaffel, jag kan höra ljudet, det är samma höga vibration som anslagstonen.  

     Det är bara ett nummer kvar nu innan mig. Jag ser Rebecca försvinna in på scenen genom draperiet. 

Tre minuter. Tre minuter är allt jag har på mig för att bli lugn. Jag sjunker ner i fåtöljen bakom mig 

och sluter ögonen. Mina händer vilar uppvända på låren. Lungor fylls på im och töms på ma, in på im, 

ut på ma, in på im, ut på ma. Jag glider in i meditationens halvtrans. Långsamt känner jag hur pulsen 

går ner, hur skälvningarna inombords avtar. Långt borta hör jag applåder. Långt borta hör jag mitt 

stycke presenteras, mitt namn ropas upp. Någon lägger en hand på min axel.  

     ”Det är du nu, Lisa.”  

     Jag öppnar ögonen. Stilla reser jag mig upp och tar de få stegen fram till draperiet och går ut på 

scenen. Fortfarande i halvtrans kisar jag ut över publikhavet. Pianots första toner av Mozarts Voi che 

sapete ljuder över den knäpptysta salongen. Jag sluter ögonen, stänger ute omvärlden, fyller lungorna 

och tar sats.  

 

     Voi che sapete 

     Che cosa è amor 

     Donne vedete 

     S’io l’ho nel cor 

     Donne vedete 

     S’io l’ho nel cor 

 

Jag klarade det, för första gången klarade jag att få bort nervositeten och sjunga starkt och rent redan 

från början. Lyckan brer ut sig och jag öppnar ögonen och ser ut över publiken. Varenda plats i den 

stora salen är upptagen. Bihålorna under kindknotorna står på vid gavel. Tonerna kittlar i pannan, i 

näsroten, ner i kindknotorna. Vibratot slår an samma toner i pianot. Pianot är röstens resonans och kör. 

Sången sjunger sig själv, som att någon annan sjunger genom mig. Tonerna leker sig ur strupen och 

fyller salen. Vibratot börjar långt ner i magen, skälver i takt, sätter bröstet i darrning, stämbanden. 
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Hela jag vibrerar. Svetten bryter fram i pannan. Jag sjunger, rasar, vädjar. Sjunger ut sorgen, ilskan. 

Bönar och ber att få fortsätta sjunga. 

     När sista tonen dör ut kan en knappnål höras falla. Det enda jag hör är mina andetag. Publiken är 

blänkande stjärnor, blå, röda, vita, guld. Hela salen glittrar och glimmar. Jag inte vill blinka bort 

bilden, vill ha den här synen kvar på näthinnan, vill vara i detta nu för alltid. Det får inte ta slut. Det 

får aldrig vara över. I samlad kropp reser sig publiken. Det brakar lös. Applåderna. Öron slår lock och 

andhämtningen är överröstad. Svetten blandas med tårarna, rinner ner i ögonen, svider. Jag vill bocka, 

slå ut med handen och vända mig mot pianot, men kroppen lyder inte, musklerna är betong. Jag bara 

står där i rampljuset. Fastspikad i scengolvet. Marias ögon möter mina, hon slår armarna om mig.  

     ”Du får inte sluta.” Hon kysser kinden om och om igen.  

     Med armarna uppsträckta i seger står vi där, hand i hand.  

     ”De vill höra dig en gång till.” Maria drar mig ut bakom ridån.  

     Vi står bakom draperierna. Det dunkar i bröstet, brusar i öronen och jag kan inte sluta le. Jag ser på 

Maria och hon gråter och skrattar om vartannat.  

     ”Du gjorde det Lisa, du vann över nervositeten. Jag visste att du hade det här inom dig. Jag visste 

det.”  

     Ljudet av applåderna blandas med dundrande fötter som stampar mot golven.  

     ”Det är dags! Nu tar vi Barcarolle av Offenbach!” 

     ”Klarar jag det?” 

     Maria ser på mig.  

     ”Nu klarar du allt.”  

     Publiken står upp i gångarna, de står på stolarna. De applåderar, stampar i golvet, busvisslar. Maria 

höjer handen men ovationerna bara fortsätter. Inte förrän hon vinkar med händerna uppifrån och ned 

stillar publiken sig. I mina öron ringer tystnaden.  

     ”Tack, kära publik och tack, Lisa. Det är en ära att presentera för er den mest begåvade elev jag 

haft genom mina tjugo år som sånglärare. Den här kvällen blir något ni kan skryta med för era 

barnbarn, att ni hörde den stora primadonnan Lisa Lind i hennes unga år innan hon slog igenom. Ni 

kommer nu få höra ett extranummer med Lisa. Barcarolle av Offenbach.”  

     Luften dallrar av förväntan. De första stråkarna svärmar över salen. Hundratals ögon är vända mot 

mig. De vill se mig. De vill höra mig. Min hals värker. Det hissnar inom mig. Viktlös lättar jag och 

svävar över golvet. Musiken är min gondol, violinerna drar stråkarna genom vattnet, för mig framåt, 
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under broar och ut på öppet hav. Ögonen är vidöppna, sinnena på vid gavel, jag tar in allt i detta nu, 

publiken, musiken, stämningen.  

 

     Belle nuit, ô nuit d’amor  

     souris à nos ivresses 

     Nuit plus douce que le jour 

     Ô belle nuit d’amor! 

 

Rösten sveper över publiken, smeker kinder, viskar kärleksord. De färdas nedför floden i en gondol. 

Med mig vid rodret sjunger jag dem kärlekssagor. Älskande tar varandras händer, lutar sig mot 

varandra, ögon möts till min kärlekssång. Tiden flyr utan återvändo. Sista tonen dalar ner och landar 

framför fötterna. Dånet kommer på en gång. Applådregnet när mig, får mig att växa. Det vill aldrig ta 

slut. Jag vill aldrig att det ska ta slut, vill aldrig sluta sjunga.  

     Marias hand i min och hon drar mig nedåt i en låg bugning, ovationerna tilltar. Marias tandkött är 

bart och jag ser hennes guldkronor intill kindens skrattgrop. Folk flockas när jag går av scenen. Maria 

kommer med blommor.  

     ”Blommor till en primadonna.”  

     ”Någon som vill ha en autograf att skryta med av Lisa Lind, vår nästa operaprimadonna”, säger 

Maria med hög röst.  

     ”Jag”, skriker flera stycken. Det svindlar i huvudet, öronen pulserar. Autografblock sträcks fram. 

Maria räcker mig en penna. Jag ser upp på den som sträcker fram första blocket.  

     ”Skriv kram till Helena från Lisa Lind.”  

     Jag lyder och skriver. Jag ser upp över huvudena. Mamma som står ensam i bakgrunden med armar 

och ben i kors. Som slagen av blixten trycker hon sig mot väggen. Jag mer känner än ser hur mamma 

känner sig. Obekväm. Samtidigt har hon rak, stolt hållning, som om hon vill att alla ska veta att jag är 

hennes dotter och ingen annans. Maria puffar mig i sidan.  

     ”Är det din mamma?” Hon nickar mot mamma.  

     ”Ja, det är mamma.”  

     ”Ska jag inte ropa hit henne?”  

     Jag tvekar.  
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     ”Jag vet inte om hon vill det.”  

     ”Det är klart att en mamma vill vara vid sin dotters sida en dag som denna”, avbryter hon mig. 

”Hon heter Kristina, nej?” 

     ”Nä, Kickan.”  

     ”Hennes riktiga namn, det är Kristina, nej?”  

     ”Ja, jo.”  

     ”Kristina”, ropar Maria med operastyrka i rösten.  

     Mamma reagerar inte. I magen slår ömheten rot.  

     ”Kristina Lind”, ropar Maria igen.  

     Fortfarande ingen reaktion.  

     ”Lisas mamma”, ropar Maria ännu högre.  

     Mamma vänder blicken till Maria som vevar med handen.  

     ”Kom hit”, ropar hon.  

     Människorna runt oss har vänt sig mot mamma.  

     ”Åh, Lisas mamma!” hör jag dem säga. 

     De tar mamma i hand och gratulerar och för varje steg mamma tar genom folkhavet av gratulerande 

människor försvinner lite av obekvämsminen och ersätts av ett leende som blir bredare och bredare. 

Maria kramar om mamma som ser obekväm ut igen.  

     ”Åh Kristina, hur känns det att ha en så stor talang till dotter? Det måste vara underbart, nej?”  

     ”Ja, det var fantastiskt fint lilla gumman.” Mamma och klappar min kind. Mamma har inga 

blommor med. De andra sångarna står med blommor i famnen. Men de har inga som vill ha 

autografer, tänker jag och knycker på nacken.  

     ”Kan du skriva en autograf till mig?”  

     Jag vänder mig mot det håll rösten kommer ifrån. Den som står där räcker mig bara till axeln. 

Hennes rygg är krum och hennes hand darrar om en bit papper. Den andra handen stöder sig mot en 

käpp.  

     ”Vad vill du jag ska skriva?”  

     ”Du ska skriva, till Alexandra.”  
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     ”Okej”, säger jag och börjar skriva.  

     ”Sen ska du skriva: jag lovar att bli den nästa stora operaprimadonnan.”  

     Handen slutar skriva och jag ser upp på henne.  

     ”Varför ska jag skriva så?”  

     Hon tar min hand och kramar den.  

     ”Jag vill att du ska lova mig att inte låta någon hindra dig.”  

     ”Det är inte så enkelt.” 

     Alexandra klappar min hand och vänder sig mot Maria.  

     ”Maria min vän, gratulerar till att ha skapat en ny primadonna.”  

     När den sista autografen är skriven är operan tom. Jag går upp på scenen igen och ser ut över 

stolarnas röda hav. Maria lägger armen runt mina axlar.  

     ”En dag är det här din arbetsplats, Lisa.”  

     Jag lutar huvudet mot Marias axel.  

     ”Det kommer aldrig att gå.”  

     ”Vad pratar du för dumheter, min flicka, du gjorde ju succé i kväll. Inte ens jag gjorde en sådan 

succé på mitt första framträdande.” Maria skjuter mig ifrån sig.  

     ”Mamma låter mig inte söka in på Operahögskolan i alla fall.”  

     Maria rufsar mig i håret.  

     ”Efter ikväll kommer hon att vilja det. Gå ut till din mamma nu, hon väntar i bilen.” 

      Guldbubblan står parkerad utanför ingången och mamma sitter i förarsätet och läser sin tidning. 

Mamma har alltid med sig en tidning. Hon tycker om att läsa kärleksnovellerna i Allers. Om hon 

känner sig obekväm går hon ut och sätter sig i bilen och läser. Om det är för kallt för att sitta i bilen 

går hon in på toaletten och sätter sig och läser, eller ute i trappuppgången. Pekfingret följer raden hon 

läser. Det går långsamt. Då och då stannar pekfingret upp och hon ser ut i fjärran, läpparna ljudar, 

hennes huvud nickar upp och ner. Sen böjer hon sig över tidningen och fingret fortsätter gå över 

raderna. Jag vill inte gå in i bilen riktigt än. Jag vill ha känslan av seger i mig en liten stund till. Jag 

sätter mig på en betonggris och blundar. Kvällens höjdpunkter går i repris. 

     Mamma ser upp från tidningen när jag öppnar bildörren. 

     ”Så fint du sjöng ikväll, gullet.” Mamma klappar mig på kinden. 



 

 84 

     ”Tack.” Läget i maggropen är spänt.  

     ”Tänk att du fick så mycket applåder. Tänk att de ropade in dig igen.” 

     ”Förstår du nu?” 

     ”Vaddå?” 

     ”Att jag kan?” 

     ”Du är så duktig så.” 

     ”Hörde du vad Maria sa?” 

     ”Hon sa så mycket fint.” 

     ”Får jag söka in på Operahögskolan då?” 

     ”Nej.” Svaret kommer som ett piskrapp. 
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Sova vid havet  

Bil efter bil passerar jag på innersidan. Lungorna pumpar som säckpipor. Låren värker så det känns 

som att jag har muskelbristningar, vaderna svider. Sladdar över bron till Ängholmen. Kastar cykeln 

utanför gubbens hus, bryr mig inte om han eller någon annan ser den. Springer ut på klipporna, halkar 

på laven, får tillbaka balansen. Stannar inte förrän jag är längst ut på bryggan. Lägger mig raklång och 

ser upp i himlen. Ser hur molnen drar förbi. Molnen är ömsom skarpa i kanterna, ömsom suddiga. 

Ilskan har lämnat maggropen, kvar finns bara en sorgklump som pressar tårar ur ögonen. Tiden går i 

hack, långsamt och fort. Molnen går i hack, vinden går i hack, allt går i hack, jag går i hack, går itu.  

     Mörkret faller snabbt. Vinden river och sliter i bryggan. Jag skakar av köld men vill inte gå hem. 

Mamma kan fan få oroa sig över mig ikväll, så kanske hon ångrar sig. Dörren till fiskeboden står och 

slår. Därinne ligger presenningar, dynor och en stor fäll. Jag släpar ut det på bryggan. Jag vill sova ute 

i natt. Vill bli vaggad till sömns av vågornas kluckande mot pålarna, vindens brus över havet, suset i 

björkarna, bryggans knarrande. Bara näsan sticker fram under fällen. Det är varmt därinunder. Ligger 

och lyssnar på vågorna som slår oregelbundet mot pålarna. Det konstanta bruset av havet som aldrig 

tar paus. En säregen rytm. 
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Blåbär med mormor 

Det är min första morgon i Sjunkäng den här sommaren. Det är sommarmörkt när jag vaknar och det 

är tyst i huset, förutom mormors dova snarkande. Gråtstenen i magen ligger där den ligger. Smulor av 

den rör sig upp i strupen. Det blir strävt och jag hulkar några gånger men orkar inte gråta. Jag blundar 

igen, vill sova, men sömnen kommer inte. Istället hörs mammas röst ”så där bra tror du väl inte att du 

är så du skulle kunna bli operasångerska på riktigt”. Om och om igen, det är hack i skivan. Jag lägger 

kudden över huvudet, men det gör bara ljudet av mammas röst högre. Hela huvudet fylls av hennes 

röst ”inte bra nog, inte bra nog, inte bra nog” när inga andra ljud hörs. Jag vill skrika att hon har fel, 

hata, vråla ut ursinnet. Men allt som kommer ur strupen är gnyenden. Den enda känslan som kommer 

är skämskänslan. Jag skäms för att jag trodde att jag kunde, för att jag trodde att jag, av alla på jorden 

skulle kunna bli något stort, en stor röst, ett namn, en stjärna. En ny Birgit Nilsson, en ny Jenny Lind. 

Jag skäms och vill bara gömma mig här hos mormor för alltid.  

    Träsoffan gnäller när jag byter ställning. Det var så kort tid som jag var lovad en framtid på scen 

och ändå känns det som att hela livet, hela min framtid har ryckts ifrån mig. Framtiden är det svarta 

hålet, något okänt att sugas in i och försvinna. Fönstret kärvar när jag släpper ut morgonflugorna som 

slår mot fönsterglaset och en dov tystnad slår emot mig. Jag lutar mig ut genom fönstret. Mörka moln 

hänger på granarna. Älggräset vid stora stenen har inte slagit ut än. Det är tyst på humlesurr, men den 

lilla vasen med förgätmigej står som alltid på kommoden bredvid sängen. Nerifrån hör jag mormor 

tända i spisen. Spiskroken slamrar på plats och luckan stängs med en smäll. Ytterdörren gnisslar och 

jag hör mormors steg nedför förstutrappen. Det blir tyst några minuter och jag räknar stegen i 

tystnaden, jag är på tionde steget när jag hör vedbodörrens brak mot vedbodväggen. Jag minns 

mormors ryggskott och drar på mig shorts och linne och springer nerför trappan.  

 

”Mormor”, ropar jag och springer ifatt henne.  

Silva sicksackar mellan mina fötter, skäller och fäller mig. Landar framför fötterna på mormor.  

”Jag tar in veden, du ska vila”, flåsar jag.  

Mormor ser ner på mig.  

”Ja det ser jag ju att du är en redig flecka som klarar av att ta in lite ved där du ligger”.  

Jag reser mig upp och tar tag i vedkorgen men mormor vill inte släppa greppet. Fram och tillbaka 

sågar vi korgen mellan oss. Tillslut släpper mormor.  

”Ta den då om du töcker det är så sköjer o bäre ved, jag dukar fram då så länge.”  

Mormor går upp mot huset.  



 

 87 

”Duka ute på bron”, ropar jag efter henne.  

Mormor höjer handen till svar. Inne i vedbon är det dunkelt. Jag fyller vedkorgen med klabbar och 

spänt. Vedkorgen ställer jag utanför och går runt för att se vilket vedmönster mormor har lagt i år. Jag 

stannar mitt i steget när jag kommer runt knuten. Det är tomt bakom vedbon där veden brukar ligga på 

tork. Mormor har inte tagit in veden än. Något kallt, skavigt landar i magen och jag sjunker ner på 

huggkubben och ser på den tomma väggen. Veden ska tas in på vintern medan det fortfarande är snö, 

så att den är lätt att ta ut från skogen med vedsläden för Brunte. Ta in ved sommartid är ett rent helvete 

och den hinner inte torka ordentligt tills vintern kommer. Smånubben i magen får fart i tarmarna och 

jag springer till dasset. Dörren gnisslar på sina rostiga gångjärn. Doften av såpa strömmar ut. Dasset 

skiner nyskurat, kannan och emaljskålen är fria från vinterns spindelnät och dasset är tömt. Då är det 

inte alldeles galet med mormor om hon har sommarstädat dasset.      

 

”Kan du hämta vatten Lisa, det är visst slut”, säger mormor när jag kommer in med veden. Mormor 

tittar bort när hon ger mig hinken. Det är illa med mormors rygg i alla fall, tänker jag när jag tar 

hinkarna och går ner mot brunnen. Mormor har alltid ved och vatten inne till morgonkaffet. Brunnen 

är överväxt med ängsgräs som stryker sig längs låren. Handtaget på brunnslocket har gett med sig och 

hänger på sin ena spik. Jag binder fast den första hinken i brunnssnöret. Hinken slår mot brunnens 

stenväggar, kyrkklockeklang ända ner till plasket när den spräcker vattenytan. Vattnet skvätter över 

barfötter när jag går tillbaka genom gräset. På verandan står mormor och häller mjölk på blåbären. 

Mormor ser upp på mig.  

”Blåbära har kommet, precis till att du skulle komme. Tänk att det gör di alltid, det är som att dom vet 

när det är dags för dig att komme. Det här är första blåbära i år, jag var ute tidigere i veckan men då 

var inge färdige, men så kom ett par redigt varme dager och i dag på möra var di mogne.”  

Mormor lägger några blåbär i min hand.  

”Känn, de är söte och goe redan.”  

Första blåbären för i år, de smakar solsött och lite bittert, de är inte helt mogna ändå.  

”Vad du är snäll som plockar blåbär till frukost”, säger jag och tänker att det måste varit en kamp där i 

riset med ryggskottet, men jag säger inget, vill inte genera mormor med att hon inte klarar av en enkel 

syssla som blåbärsplockning. Blåbären guppar i mjölkhavet, stirrar blåögt upp mot mig. 

”Sätt på hurran är du snäll Lisa”, säger mormor efter mig när jag går in.  

Jag skopar vatten i kaffekitteln och ställer den på köksspisen. Med en hand på spishandtaget står jag 

och värmer mig mot spisen. Fast det är mitt i sommaren är det kallt i huset innan elden ätit upp fukten. 

Granveden knastrar och smäller mot spisens gjutjärn. Från där jag står ser jag en bit av förstubron. 
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Mormor står i fällkniv och plockar med något. Så börjar hon klättrar med händerna på broräcket, tar 

stöd centimeter för centimeter för att häva sig upprätt. Stånken hörs genom stugväggen. Tapetbården 

som jag alltid följde med fingrarna när jag låg i kökssoffan som liten och skulle somna flagnar i 

kanterna. Bårdens blommor och små gula ankor är handmålade som allt annat i torpet. På bordet ligger 

en duk jag aldrig sett förr. Mormor har varit flitig under vintern. Kanske för att hon haft ont i ryggen 

och varit tvungen att vila mer än vanligt. Don Pedro gurglar till och kaffet börjar rinna ner längs 

kedjan i röret till den undre kaffebehållaren.  

     Det höga gräset vippar och vajar. Gräsmassan skiljs åt och ett brunt huvud med en slankig kam 

knycker i ängsglipan. Kom då Prillan, pullpullpullpull, lockar jag på hönan. Den knixar misstänksamt 

med huvudet. Prillan kom nu, det är ju bara jag, försöker jag övertala den. Dom däringa hönsa har inte 

mer minne än en femöring. Dom kommer inte ihåg dig från förre sommarn.   

 

”Nä nu kan vi inte sitta här och lata oss mer, vi har mycket att göra idag. Rödbetorna ska gallras, 

ärtorna ska få störar och veden ska tas in.”  

”Oroa dig inte mormor, jag ordnar veden.”  

Klumpen i halsen växer tills den sväljer alla ord. Jag dukar av och går in i köket och skopar upp vatten 

i diskbaljan ur varmvattenskastrullen på spisen. Tårarna droppar ner i diskvattnet. Mormor har inte 

bett någon om hjälp i vinter alls. Mest av allt gråter jag för att ingen erbjudit mormor hjälp. Har dom 

inte varit här ute alls i vinter, mumlar jag ner i diskbaljan, har dom inte sett att veden inte är inne? Bryr 

dom sig inte? Har dom tänkt låta mormor frysa ihjäl i vinter eller?! Ilskgråten sprutar ner över 

händerna och disken. Veden kommer ju knappt hinna torka innan vintern fryser den igen. Jag skäller 

ut dom en efter en inne i huvudet, Mostergittan, Morbrorkalle, kusinerna, alla som bor nära mormor 

och borde ha hjälpt mormor med veden.  
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Lisa ger mormor pengar 

På bordet mellan oss står en tjock hög med hundralappar lutad mot vasen med gullvivor. Det blir 

aldrig mer femhundralappar till mormor.  

     ”De är från mamma”, säger jag och knuffar sedlarna lite närmare mormor.  

     ”Mamma sa att hon hade skicket med dig tusen kronor, det här ser mer ut som tjuge 

hundrakronorssedlar. Är det du som har lagt till di andre penge?”  

     Det bränner i nackhåret.  

     ”Jo, de är från mig.”  

     Mormor knycker på nacken.  

     ”En gammel mor kan få penger från sine barn.” Hon pausar och tar en slurk kaffe. Det är livets 

gilla gång det att en förälder försörjer sine barn när de växer upp och barnen hjälper föräldrarna när de 

blir gamle.” Hon stirrar i bordet och hamrar med fingrarna i bordsskivan för eftertryck. Fingrarna är 

röda och tjocka av köldskador. ”Men att det skulle vare så ille att en mormor skulle ta penger från sitt 

barnbarn, så ille det kommer det aldrig te å bli.”  

     Jag skruvar på mig.  

     ”Jag tänkte bara att du har sagt så länge att du skulle behöva en ny klyvyxa.” 

     ”Jaja, det är så mycket en vill ha här i livet. Men du har väl annat att lägge dine surt förvärvade 

slantar på än din gamle mormor, har du inte?” Mormor sätter en sockerbit mellan löständerna, höjer 

fatet med målade blåbär och ser över kanten medan hon sörplar kaffe.  

     ”Nä det har jag faktiskt inte.” 

     ”Du bidrar mer än väl med allt arbete du gör här”, svarar mormor och klappar min hand.   

     Hon delar pengahögen i två och skjuter ena halvan över bordet mot mig. Jag vet inte vad jag ska 

göra med högen. Så här ska förhandlingen inte gå till. Det ska vara en stunds munhuggning, sedan 

ligger pengarna där när vi går till sängs och morgonen efter är det tomt på bordet.  

     ”Jag måste kissa”, säger jag och reser mig upp och går ut runt knuten. Medan jag hukar funderar 

jag över hur jag kan göra för att inte såra mormors stolthet. Kanske jag kan fråga om jag får köpa in 

mig på torpet. Då är det inte som att jag bara ger mormor något, jag får något också och så kan vi ha 

torpet ihop. Nöjd drar jag upp byxorna och går in till mormor igen. Pengahögarna ligger där den låg. 

Mormor står med ryggen till och diskar. Det rister av förtrytelse i mormorsrumpan och jag låter henne 

diska klart. När hon äntligen vänder sig om flyttar hon blicken från baljan till rotborsten som börjar sin 
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bana över bordet. Jag fingrar på bordskanten och biter mig i läppen. Mormor ser fortfarande arg ut. 

Innan jag har tänkt färdigt hör jag mig själv säga:  

”Jag kanske kan köpa lite av torpet för pengarna?”  

Mormor stannar upp mitt i en skrubbrörelse. Blicken stirrar stint på en fläck på bordet. Så börjar 

mormor skrubba på fläcken med förnyad kraft. Hon skrubbar och skrubbar tills fläcken är alldeles vit 

mot det mörkare träet runt. Hela mormor rister. Svetten lockar håret i pannan. En svettdroppe rör sig 

långsamt längs mormorspannan, ner i fåran som har vidgat sig till en klippskreva. Den stannar vid 

näsroten och inväntar fler droppar innan de forsar ut över mormors köttiga näsa. Mormor blåser undan 

svetten så det sprutar rakt upp i taket med samma styrka som en blåvals. Jag sitter stelnad i soffan och 

stirrar på mormors händer som håller i borsten. Jag vågar inte säga något. Senorna sticker ut över de 

vitnade knogarna. Fingertopparna är röda, naglarna kritvita ända ner till den blåbärsblå sorgranden. 

Fram och tillbaka gnor borsten över bordet. Om jag bara visste vad jag sagt som var så fel. Plötsligt 

stannar mormor skurdansen mitt i en sväng. Hon ser stint på mig med ögon mörka som jag aldrig har 

sett dem förut.  

     ”Ingen köper en centimeter av Sjunkäng så länge jag lever, inte ens du Lisa, inte ens mitt eget 

barnbarn. Speciellt inte mitt eget barnbarn. Mig får ni bära ut med fötterna först innan jag säljer. Inte 

ens kärret säljer jag. Hör du det Lisa? Inte ens kärret säljer jag.” Hon hötter med borsten. Skurvattnet 

landar på handen, jag nämns inte torka bort det. Mormor börjar skura igen.  

     ”Tänk att ens eget barnbarn ska komma och köpa en ur huset”, mumlar hon. Röda lågor slår upp 

mot mormors kinder. ”Du förstår inget du, mamma din skulle förstå. Hon fanns när vi var ofrälse 

torpare på ofri grund hon. Det vet väl du inte ens vad det är?”  

     Jag skakar på huvudet.  

     Mormor slänger ner rotborsten i skurhinken. Det skvätter över mina bara fötter. Mormor står med 

händerna i sidorna och stirrar på mig.  

     ”Vad sa du unge, prate så en hör vad du säger.”  

     ”Nej.”  

     ”Inget får ni läre er i skolan om hur det var förr.” Mormor skakar på huvudet. ”Vi levde som 

ofrälse, hade inga rättigheter, bara skyldigheter gentemot överheten och storböndera. Storböndera och 

adeln, de ville aldrig sälja. Vi torpare fick arrendera marken för månge penger fastän vi ju höll efter 

både torp och mark åt dem som så att det inte förföll. Som om det inte räckte skulle vi göra 

dagsverken hos di däringa feodalherrarna, så fick de gratis arbetskraft också.” Mormor spottar ur sig 

orden. ”Di där rike de ska bara ha och ha och vi fattige ska bara ge och ge. Morfar och jag, vi sparade 

och gnetade och plockade blåbär och sålde på torget och tog extrajobb i kvarnen och på fabrik för att 
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ha råd å köpe loss Sjunkäng från di däringa storböndera. Det var hårt arbete det. Och barna di fick 

passa dig själve di på dagera när vi var ute på åkern och i skogen. Vi turades om att ta nattskift på 

fabriken morfar och jag. Det var inte möcke te sömn det blev den gången. Och ändå skulle vi till fine 

herrn där borte i Vikingsta och göre dagsverken. Som att det inte var nog att vi tog hand om hanses 

torp här hemmave.”  

     ”När slutade ni göra dagsverken?” 

     ”Då var vi så långt som till hälften in på femtiotalet.” Mormor fnyser, bröstet häver sig och magen 

putar när hon tar ny sats. ”1957, det var sista sommaren vi svettades för överheten.” 

     ”Hur kom det sig att ni fick köpa Sjukäng till slut.” 

     ”Varje år gick vi mössa i hand och frågade och varje år fick vi nej. Det var inte förrän gammelherrn 

dog och unge herrn ville bli moderner och flytte te Stockholm som vi fick köpe loss torpet och 

åkerlappen och skoga.” Mormor slår ut med händerna och sveper åt åkern och skogen till. ”Och till 

vilket överpris sen, di där visste precis att vi skulle betale allt vi ägde och hade för att få köp’et. Tio 

tusen kronor skulle di ha för di däringa sankmarkera och magre åkrarne och några träduschlingar.” 

Mormor hötter åt ett vädersteck i taget.  

     ”Men jag trodde Sjunkäng alltid funnits i släkten.”  

     ”Morfars släkt har bott här sedan 1600-talet, det är skillnad det, aldrig att släkten har ägt det, det är 

en helt annan sak det. Det tog oss trehundrafemtio år att få komme te och äga den häringe 

jordsnutten.” Mormor torkar sig i pannan. ”Det är mången spann svett som ligger bakom den här lelle 

lappen du ser. Generationer av hårt arbetande torpare, mången har stupat i de häringa fårorna du ser. 

Hon pekar mot åkrarna bakom ladugården. Ingen osnuten unge som inte en gång är torr bakom öronen 

ska komme viftandes med sedelbuntar och be och få köpe Sjunkäng från mig igen, inte ens mitt eget 

barnbarn.”  

     Orden bränner som eldjärn på kinderna, långt ner på halsen bränns det.  

     ”Speciellt inte mitt eget barnbarn.” Mormor vänder sig tvärt från mig och slår igen kammardörren 

med en smäll.  

      Med låsta axlar och benen fastspikade i sofflocket lyssnar jag till mormors stökande inför 

sänggåendet. Det tystnar fort i kväll, hon går inte ens ut och kissar. Ljudet när mormor blåser ut 

lampan hörs först ett par timmar senare. Då sitter jag fortfarande likstel i soffan. I huvudet maler det. 

Har jag gjort ett sånt där fel som inte går att rättas till? Vad kommer mormor att säga i morgon bitti? 

Tänk om mormor kastar ut mig. Väggarna i köket krymper runt mig och köket växer till ett bottenlöst 

universum. Det är först när tårarna kommer som låsningen släpper. Kroppen blir lealös och jag sjunker 

ner mot soffans kuddar. Jag gråter för mormor som är arg på mig, mamma som jag är arg på, alla 
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skitungar i skolan, för att Kenta finns och för sången, mest av allt för sången. Allt känns hopplöst i 

natt. Ingen är på min sida, inte ens mormor. Hon som alltid finns på min sida. Hos mormor är jag bara 

där, sida vid sida, görandes vad mormor gör. Det spelar ingen roll hur tunga dom där havresäckarna 

och höbalarna är, de är fortfarande lättare att bära än allt som tynger hemma. Jag önskar att jag kunde 

stanna hos mormor alltid. Det skulle vara så lätt att leva mormors liv, att stiga upp tidigt och gå tidigt 

till sängs, samma rutiner år efter år, att vara med djuren, så, slå hö, skörda grönsaker, mjölka. Inte 

behöva göra några val, inte tänka på vad andra tycker, bara vara. Klockan är över fyra när jag går upp 

till loftet. Jag somnar direkt och sover den söndergråtna sömnen.  

     Solen står högt på himlen och kastar förmiddagsskuggor över trädgården. Det hörs inget stök från 

köket och inga ljud kommer utifrån. Jag har försovit mig, då blir mormor arg för det också. Ögonen 

går knappt att öppna och jag ser suddigt genom gliporna. Rödmyran startar utanför och jag tar trappan 

i ett och rycker upp dörren. Mormors rumpa guppar på rödmyran som knattrar uppför backen. 

Sedlarna ligger kvar orörda på köksbordet. Inte ens mammas pengar har mormor tagit. Lutad mot 

förgätmigejerna står en vikt lapp. ”Åkt till Alice. Korna är mjölkade och utsläppta. Du får ta 

kvällsvakten.” Mormor som aldrig är borta från en mjölkning om hon inte ligger halvdöd på lasarettet. 

Det kränger till och jag tar stöd i bordet. Det knakar och vippar och för en sekund är jag i obalans och 

vacklar bakåt. Mormors stol är bakom mig och jag landar tungt med bordet i knät. Vasen med 

förgätmigejer välter och kanar ner mot golvet. Allt går sakta, sakta. Jag ser mina armar röra sig som 

austronauters, ändå lyckas jag inte hejda vasen innan den kanar ner i golvet. Vatten, skärvor och 

förgätmigejer skvätter om vart annat. Sedlarna glider längs bordsluttningen och singlar utför kanten. 

Jag flyger upp från stolen i ultrarapid och bordet kommer på rätt kant igen. Sekunden efter segnar jag 

ner bland skärvor, blommor och hundralappar. Vattnets klara färgas rött. Mormors blomvas som hon 

har framme varje sommar när jag kommer är i tusen bitar på golvet. I mina knän. Mormor kommer 

inte hem i kväll. Ingenting spelar någon roll om inte mormor är på min sida. Mormor som rätar upp 

mig efter Kentas elakheter, som rätar ut mig efter mammas bändande, formande, som ger mig 

upprättelse efter skolans förnedring. Silva tar mig tillbaka till nuet med sina våta pussar. Hon trampar 

omkring i glassplittret och vädrar blod. Ett gny från Silva får mig på fötter. Hon håller upp en blodig 

tass och hoppar trebent bort mot dörren. Åh nej, inte Silva, åh snälla lilla Silva förlåt. Det isar i låren 

när jag ser Silva hoppa bakåt för att komma bort från det onda. Jag kryper efter mot Silva.  

     ”Förlåt Silva, förlåt.”  

Blodet rinner längs smalbenen ner på golvet. Det droppar rött från Silvas tass. Jag tar ett djupt andetag 

för att skärpa mig och sätter mig på huk framför Silva. Det rycker i tassen så fort jag närmar mig. Det 

är en stor glasbit som sitter fastkilad mellan trampdynorna. Jag tar tag i den och drar. Silva gnäller till 

och rycker åt sig tassen.  
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”Kom med tassen Silva, det är ingen fara. Jag ska bara hjälpa dig få bort det onda”, lugnar jag. Silva 

sitter inträngd i hörnet mellan dörren, spisen och mig. Glasbiten sitter inkilad in under ena 

trampdynan. Det tar en stunds vickande innan jag får ut den. Blodet pulserar ut från såret. Jag lägger 

ner Silva och håller tassen högt medan jag tvättar såret och binder en ren handduk hårt om tassen. Vi 

sitter så en halvtimma eller mer tills blodet har stillat sig. Blodet på mina knän och vader har stelnat 

när jag reser mig upp och försiktigt ställer ner henne på golvet igen. Silva står med sin lyfta 

bandagerade tass och tittar upp på mig. Jag drar i huden på låret. Åh nej, det är ju mens. Silva hoppar 

runt fötterna. I ett försök att undvika trampa på Silvas svans tappar jag balansen och vacklar bakåt. 

Famlar efter något att ta tag i och drar med mig slaskhinken ner från bänken och ut strömmar en 

simmig sörja av matrester. Jag vrålar rakt ut och får tag spiskroken och slänger den tvärs över köket. 

Den missar precis Silva innan den slår i dörrkarmen med ett skrammel. Silva far ut genom dörren.  

     ”Åh jag orkar inte, jag orkar inte mer.” Slaskvatten, blomvatten, sårblod, glassplitter och mensblod 

går i vågor över hela köksgolvet. Mitt i allt simmar sedlar och förgätmigejer. Trasmattan som mormor 

vävt kommer aldrig bli sig själv igen. Jag sjunker ner i sörjan och skriker rakt ut mot den tomma 

stugan.  

     ”Jag orkar inte mer, jag orkar inte, orkar inte, orkar inte.” Vrålet sliter sönder stämbanden.  

 

Mattan drar jag ut och lägger i bäcken med en sten på. Vattenströmmarna färgas i polka när blodet på 

mattan bleknar bort. Jag häller hetvattnet från spisen i tvättbaljan. Rotborsten kommer fram, såpan 

fradgar när jag skrubbar mattan. Mattan lägger jag tillbaka i bäcken för sköljning. Skurhinken fylls 

med vatten från hetvattensbaljan på spisen och jag får såpa i. Sedlarna sköljs av och hängs på tork över 

spisen. Knäna är för såriga för knäskrubb så jag tar skurborsten med skaft till hjälp och skrubbar mig 

fram och tillbaka över golvtiljorna. Genomsvettig står jag på tröskeln och ser ut över det vitskrubbade 

köksgolvet. Skurvattnet häller jag bakom dasset. Nere vid brunnen häller jag hink på hink över mig 

och tvålar med mormorstvålen. Jag skrubbar med rotborsten tills skinnet lyser rött. Tvålen gör håret 

strävt. Mattan hängs på tork över trädgårdsstolarna. På väg hem plockar jag med mig en liten bukett 

förgätmigej och letar fram en annan liten vas att sätta på bordet.  

Det är eftermiddag när det till slut är fint i köket igen. Då slår det mig att Silva inte har kommit hem 

ännu. Visslandes och lockandes ger jag mig iväg längs traktorvägen in mot skogen. Ingen Silva 

kommer springande. Jag hukar och tittar under granar och rotvältor men ingen Silva. Konstigt att hon 

inte kommer, hon som kommer bara en visslar, tänker jag. Tänk om hon har sprunget efter mormor på 

vägen. Jag vänder om och går ut ur skogen, över sankängen, förbi stora stenen och upp på 

traktorvägen mot stora grusvägen. Halvvägs uppe i backen ser jag något vitt som darrar under en gran.  
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     ”Silva”, kallar jag och sjunker ner i mossan bredvid. Silva skälver och skakar sin tass i vädret och 

vill inte komma fram. ”Åh förlåt mig Silva, kom snälla fina lilla Silva, förlåt att jag skrämde dig så. 

Förlåt.” Jag skäms så jag knappt kan se på Silva, jag vill inte se hur hon darrar av skräck för mig. 

”Snälla Silva var inte rädd, jag vill dig inget illa. Snälla fina Silva förlåt. Kom fram nu.” Jag sträcker 

ut handen med lockgodiset. Det rycker i Silvas nos men hon kommer inte. Jag hasar mig sakta fram 

mot Silva och pratar lugnande med henne med älgskavet längst fram i utsträckt hand. Silva backar tills 

hon sitter upprätt, tryckt mot granstammen. Handen når Silvas nos men Silva vänder bort huvudet. Jag 

sväljer ner klumpen som letar sig uppför strupen på mig och fortsätter prata lugnt. Älgfiolen har nått 

fram till Silva och jag kliar långsamt hennes bringa för att lugna. Darrningarna blir mer oregelbundna 

tills de bara kommer som korta rysningar med någon minuts mellanrum. Äntligen gäspar Silva och 

ställer sig upp på tre ben och skaka ur sig det sista av skräcken. Hon är nära att kantra och jag håller i 

henne för att stödja och får den första antydan till svansvift. Silva buffar mig på benet och ser upp på 

mig. Jag ger henne godiset och torkar bort lättnadstårarna när vi går nerför backen till torpet. Silva får 

sin mat så fort vi kommer innanför dörren. Sedan bär jag henne uppför trapporna och drar till 

kammardörren och lägger oss båda under täcket. Vi somnar direkt, Silva innerst på min arm.  

     Mörkt isblå moln ligger tunga över himlen mellan mormors spetsgardiner. De går över himlen som 

rasande vagnekipage. Muller i fjärran. Än är det en bit bort. Jag hör korna råma i ladan. Vad är 

klockan? Har jag sovit över mjölkningen? Är mormor hemma? Med ens är jag i köket. Klockan är fem 

över sex. Korna måste ha en inbyggd klocka, tänker jag när jag trär på stövlarna. Molnen är penslade 

med omväxlande mörkt genomskinligt isblått, duvgrått, oljeblågrönt. I kanterna av ovädret syns 

sönderslitna vita molntussar med havsblå sjöar i. Jag kan inte sluta se upp mot himlen som hänger 

över skogens trädkronor. Det är något hotfullt i ilskans isblå mörka färg som kan slå ner var som helst. 

En blixt river itu himlen och molnen bildar nya former. Det är hundra sekunder innan mullret kommer 

dovt, över en mil bort. Inget att vara rädd för än. Åskans varelser drar förbi på himlen. En hök med 

utbredda vingar jagar djävulen själv med horn och allt. Molnen bildar monster av åskmoln. Inga av 

sommarhimlens ulliga får och små elefanterna som stackmoln brukar bjuda på syns till. Blixt på blixt 

skär med sitt krokiga svärd och ger molnvarelserna nya ansikten. För varje blixt kommer mullret 

närmare och närmare. Nästa slår så nära att marken skakar under mig och jag springer in i ladugården. 

Korna slänger med huvudena och råmar när jag kommer in. De stampar oroligt i båsen. Jag klappar 

Rosa på länden när jag sätter mjölkhinken under juvret. Rosa stampar ilsket över mina fumliga fingrar.  

     ”Så så Rosa, så så”, viskar jag, mer för att lugna mig själv än henne.  

För en kort sekund lyser nästa blixt upp fönstret. Det är en tjock blixt, den fyller upp hela fönstret. Jag 

hinner bara räkna 1 innan dånet slår lock för öronen. Ladugårdsrutorna skramlar, Rosa sprätter och 

välter ut mjölken. Hon sparkar igen och träffar låret och jag släpar mig in i hörnet på båset. 

Vattenkoppen är inom räckhåll och jag lyckas häva mig upp på fötterna innan nästa spark kommer. 



 

 95 

Den träffar samma ben längre ner. Jag hoppar på ett ben ut ur båset. Dånet när klöven träffar 

spiltväggen får Doris att gnägga gällt och svarar med en järnspark så brädväggen skallrar.  

     ”Lugn, Doris, så ja, det kommer gå bra, så ja.” Jag hasar mig nerför väggen till sittande. Låret är 

stelt av smärta, en röd svullnad syns redan nedanför shortskanten, en annan på vaden. En ny blixt 

fyller upp fönstret och dånet som kommer samtidigt får Doris att stegra sig och sparka med 

framhovarna mot boxdörren. Det dundrar i huvudet och ringer i öronen en lång stund efteråt. Jag lutar 

huvudet mot knät och håller om mig själv. Blixt med åskbrak avslöser varandra, jag vet inte längre 

vilket brak som hör till vilken blixt. Det är rakt över oss. Jag gräver in fingrarna i överarmarna och 

biter mig i läppen, försöker prata med djuren men rösten hörs inte över åskmuller, hovar och klövar 

som sparkar i spiltväggarna. Det luktar skräck. Svettiga flanker och ränneskita. Nästa blixt slår ner i 

ladans åskledare. Väggarna skakar så jag är säker på att sista stunden är kommen. Ihopkrupen i skydd 

av seniga armar som varken skulle kunna göra till eller från om taket rasade ner över mig. Rosa sliter 

sig och springer fram och tillbaks i gången. Jag försöker ta mig upp men benet viker sig.  

     Ytterdörren far upp och i blixtljuset står mormor. Kappans siluett är en mantel som fladdrar i 

stormvinden.   

     ”Åh, mormor du kom”, viskar jag.  

     ”Så ja, så ja, så ja kossera, så ja, så ja, såja.” Mormors röst överröstar dånet och med ens lugnar sig 

djuren. Rosa kommer rusande och tvärstannar så fort hon får syn på mormor och låter sig infångas. 

”Lisa lille, har di sparket dig? Di blir så rädde djura när det åsker så färt förstår du lilla gumman. Inte 

skulle du ut i lagårn i det här vädret. Det förstår du väl att mormor skulle komme hem när det blev ett 

sånt oväder. Inte skulle jag väl lämne dig ensammen i det här min flecke lille.” Mormor stryker mig 

över håret och klappar mig på kinden om och om igen. Jag kramar hennes ben som när jag var liten 

tills åskan rullar vidare. Med ryggen mot Doris spilta hör jag mjölken träffa bläckhinken i hårda 

strilar, Doris tänder mal sönder höet. Det luktar tryggt igen i ladugården. Mormor har kommit hem. 

     ”Godnatt kossera, godnatt fåren, godnatt Doris.”  

Doris gnäggar lågt till svar. Mormor drar mig upp på fötterna och halvt släpar, halvt bär mig ut och 

över gräset. Månen står högt på himlen och lyser vägen. Mormor stannar vid trädgårdsmöblerna.  

     ”Vad har hänt med matta?” 

     ”Jag spillde.” 

     Mormor bär in mattan och lägger tillbaka den på golvet i köket. 

     ”Så fint du har städat min flecke.” Mormors ser på mig med mild blick. Jag följer hennes blick till 

den nya vasen med förgätmigejer, men hon säger inget om vasen.  
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     Mormor tänder i spisen och tar fram hålkakor, smör och ost och pratar om ditten och datten, 

senaste skvallret i byn som Alice har bistått med över kaffefaten. Jag kan höra sörplandet av tvåtåren 

och tretåren och klickande av löständer när de knaprar sig igenom lasset av småkakor. Alice ställer 

alltid till med kaktabberas när hon får besök. Hon ger sig inte förrän allt är uppätet och det värker i 

tänderna av allt pärlsocker som kilats långt ner i tandkronorna. Det är en förolämpning om en endaste 

smula finns kvar på faten. Ljudet av mormors röst får min kropp att slappna av, ögonlocken rör sig 

långsammare för varje ljud, knastret i av granveden i spisen, vattnets sigande ljud innan det börjar 

koka.  

     ”Somner du Lisa?” 

     ”Förlåt mormor.” 

     ”Det är inget å be om förlåt för, men gör inte om’et.” Hon blinkar men blicken är allvarlig.    

     ”Det var inte meningen att vara dum.” 

     ”Det förstår väl jag att du inte ville ille, det blir tokigt ändå ibland.” Mackan och mormors 

löständer byter plats när hon pratar. 

     ”Mormor, kan inte du läsa Bröderna Lejonhjärta för mig ikväll?” 

     ”Visst kan jag det.” Mormor ser på mig länge innan hon reser sig upp och börjar skramla med 

koppar och fat. ”Vi tar disken i möra, gör vi inte Lisa? Det har varit tillräckligt allerede för idag, har 

det inte?” 

     Livet hos mormor levs i köket. Några få gånger varje sommar går jag in i mormors rum. På byrån 

sitter dockan som räddades i sista sekund från att bli uppäten av korna. Bakom dockan står mormors 

samling av Moa Martinssons böcker, de är alla sönderlästa. Där finns några Harry Martinsson och Ivar 

Lo också. Vid sidan av fåtöljen står morfars dragspel som han fick av mamma på 50 årsdagen. En 

skuldegåva för dragspelet mamma som treåring tog sönder i tusen bitar för att se var ljudet kom ifrån. 

Mormor drar undan överkastet från sängen, sätter upp kuddarna mot väggen och klappar på kudden.  

     ”Kom och lägg dig här Lisa.” 

Jag kryper ner i sängen. Mormor trär nattlinnet över huvudet. Det är så lappat och lagat att det är 

omöjligt att veta om det finns något av originaltyget kvar.  

     ”Skubb.”  

     Jag flyttar längre in mot väggen. Mormor sätter sig tillrätta med glasögonen på nästippen och 

boken mot knäna och sträcker ut armen. Jag kryper tätt intill och lutar huvudet mot mormors bröst. 

Mormor börjar läsa.  
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Veden ska in 

Det är redan varmt ute när jag vaknar lite över sex. Doris kommer lunkandes mot mig i hagen, ivrig att 

hjälpa med veden. På stallplan hänger jag grimskaftet över manken och Doris dyker genast ner med 

mulen och betar sig fram längs ladugårdsväggen. Stöet yr när jag borstar och Doris sträcker på halsen 

och kliar i luften när jag tar med borsten under magen.  

”Rulla dig inte nu när jag hämtar selen Doris”, förmanar jag.  

Inne i ladan är det dunkelt efter solljuset utanför. Seldonen glänser över tvärbjälken. Det knarrar när 

jag lyfter ner dom. Doris fortsätter beta och jag följer henne sakta längs ladugårdsväggen medan jag 

selar henne. Hon drar in magen när jag ska spänna seldonen och lyfter på svansen när svanskappan ska 

på. Det är bara när hon ska tränsas som hon surnar till. Doris stretar emot när jag försöker få upp 

huvudet från backen, hon repar tuva efter tuva efter tuva tills hon inte kan stänga munnen om allt gräs. 

Jag binder henne vid kroken på gaveln och låter henne tugga ur medan jag hämtar sommarvedkälken. 

     Långtyglarna slakar längs länderna på Doris, flugorna följer med in i svalkan och fyller ut 

tystnaden mellan gran och tall. Mossan dämpar hovslag och stöveltramp och ger bra före åt kälken. Då 

och då hörs ljud skarpa som pistolskott när stålskor träffar höststormens vindfälle följt av dova träduns 

från kälken som studsar efter. Grönmossan lyser vägen långt in i skogens mörka, kottar hoppar runt 

hovarna. Enstaka kantareller hukar för medarna som följer stigens kanter. Svansen viftar flugor för 

både Doris och mig. Tallar och granar har neonlacket kvar längst ut på fingrarna som spretar och 

sträcker sig efter Doris man för att göra tovor däri. En mygga surrar sin evighetsdans runt Doris öron. 

Hon ryster den av sig om och om igen likt en ovälkommen kavaljer.  
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Bråk mellan mormor och mamma om Lisa 

”Lisa kan du gå ut och mjölka?” Mamma ser ut som hon ska sprängas.  

     ”Nu? Klockan är ju bara fem, de ska inte mjölkas än på en timme.”  

     ”Du kan väl möka då, sopa eller vad man gör i ladugården.”  

     Det regnar ute och jag tar på mig regnställ och stövlar. Innan jag går ställer jag köksfönstret på 

glänt. Vägen ner till ladugården är igenväxt. Jag måste slå gräset innan jag åker hem. Jag undrar hur 

mormor ska klara sig när jag åkt. När jag öppnar dörren till ladugården ser jag mamma stå i fönstret 

med båda händerna knutna i sidan. När hon ser att jag går in i ladugården vänder hon sig om mot 

mormor. Nu börjas det, tänker jag. Dörren på baksidan av ladugården är inte svår att få upp inifrån. 

Det är bara att ta en av högafflarna och sticka in genom glipan mellan dörrarna och göra ett knyck 

uppåt så öppnas den. Hallonsnåren på ladans gavel tar tag i håret och jag är glad att håret inte är 

midjelångt längre. Jag hukar mig genom gräset och hoppas att mamma ska tro det är hönsen som får 

gräset att svaja om hon tittar ut. Jag är bakom vedboden nu och tar sats och sprintar till dassets 

baksida. Där växer nässlor som är hår mig upp till hakan. Jag svär så lågt jag kan. Det sticker och 

bränner på halsen till långt upp på högra kinden. Jag spottar i handen och gnider mot kinden. Sista 

biten till huset är bar, det finns inget skydd att smyga bakom. Mamma går av och an i köket och 

gestikulerar. Händerna hugger i luften. Mormors vita förkläde lyser i mörkret borta vid spisen. 

     Med ett öga utanför dassknuten följer jag mammas rörelser. När hon vänder sig från fönstret 

slänger jag mig på marken och ålar mig fram till köksväggen. Rabatten nedanför köksfönstret är 

självsådd med prästkrage, brudslöja och blåklockor. Jag delar rabatten och sätter mig på huk vid 

fönsterglipan. Tjock är det första ord jag hör och jag vet på en gång att det är mig det är tal om. 

Mormor tar mig genast i försvar.  

     ”Inte är Lisa tjock inte, hon är precis som hon ska vara.”  

     ”Hon är tjock och det är ditt fel mamma, jag sa ju till dig att du inte fick stoppa henne full med 

bullar och se nu hur hon har blivit.”  

     ”Flecka såg ju rent förskräcklig ut när hon kom, ett benrangel med ögon som hål i huvudet på na. 

Hon såg rent olycklig ut flickstackarn, jag vet inte vad ni har gjort me’na. Men nu är ho rund och rosig 

om kinderna igen.”  

     ”Hon ska inte vara rund om kinderna. Jag vill inte Lisa ska bli tjock som dig och Maja, mamma.”  

     Mormors röst är låg och mörk när hon tar till orda.  

”Jag förstår nog vad du försöker göra Kickan, jag är inte dum. Men en sak ska du veta att fina 

herremän gifter sig aldrig med såna som oss. Det är bara i drömmar och i di däringa kioskböckera du 
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läser. Allt de där rika herremännen bryr sig om är efternamn och stamtavlor och vår sort har inget 

av’et.”  

     ”Vad vet du om det”, klipper mamma av. ”Du vet väl inget om sånt, du som har gått här i Sjunkäng 

hela livet, du har väl aldrig någonsin mött en herreman som du kallar dom.”  

     ”Glöm inte att jag också har bott i huvudstaden när jag var ung”, säger mormor.  

     Mamma fnyser.  

     ”Som piga ja, men vad vet en piga om herremän.”  

     Det hörs ett klatsch och mamma som drar efter andan.  

     ”Vad gör du?”  

     ”Du talar inte till mig på det där viset, det ska du ha klart för dig. Tänk att min egen dotter…” 

Mormor avslutar inte meningen.  

     ”Du vet väl själv förresten hur det är med herremän? Hur var det med den där studenten du hade 

när du bodde i Stockholm?”  

     ”Vi var ju förlovade och allt”, protesterar mamma.  

     Mormor fnyser.  

     ”Förlovade, det var allt en vacker förlovning. Hade ni förlovningsfest kanske? Var hans föräldrar 

där?”  

     ”Nej, det vet du att de inte var.” Mammas låter inte så kaxig längre.  

     ”Nej, just det, säger mormor. Jag har inte velat säga det förr, men den där förlovningen var bara ett 

tjyv och rackarspel, det var vad det var. Det var bara han Larses sätt att få dig dit han ville. Det är så 

de gör. En fattig flicka ska aldrig lita på en herreman. Han må vara hur len han vill i munnen, men allt 

han tänker på är att få sin väg. Sanna mina ord. Det är så många flickor som har råkat i fördärvet för de 

där herremännen. Sedan när de har lekt färdigt skyller de på sin stränga mamma som ska göra dem 

arvlösa om de inte gifter sig med rätt flicka. En fattig flicka är alltid fel flicka, Kickan. Sätt inga griller 

i huvudet på Lisa, det kommer bara bli olycka av det. Så många rara flecker som fina herremän 

förvridit huvudet på och som blivit alldeles förstörda av’et när han gör slut och så går de och blir 

glädjeflickor.” Mormor spottar ur sig ordet. ”Glädjeflecker, som om di fleckera har någon glädje av 

det livet.”  

     ”Men inte blir de glädjeflickor för att någon gör slut, nu överdriver du väl lite ändå”, protesterar 

mamma.  
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     ”Det har hänt många gånger i historien.” Mormor tål inga motsägelser. ”Gamla Martha i Betlehem 

kommer du väl ihåg, och Vivianne som du gick i folkskola med. Det är inte att få på båten som är det 

värsta. Flecker som får på båten av sin egen sort repar sig så småningom. Det som förstör det för de 

här fleckera är att de inte var goda nog, att de inte var värda mer. Att de inte dög som de var. Under 

uppvaktningen fick de veta det av den däringa lena truten hans, inlindat i fina ord. De fick lära sig hur 

de skulle göra rätt, allt de gjorde av sig självt var ju fel. Men söta Viveca, vänster hand ska hålla 

gaffeln och inte tvärt om. Mormor förställer rösten till en Stockholmska med nasala i:n. Så kunde det 

låta. Eller, men snälla Mariann, nu pladdrar du igen så man varken hör eller förstår vad du säger. Tala 

långsamt och tydligt och använd riktiga ord och inte sån där dialekt. Eller, sshhh Vivianne, det var 

värst vad du tar i och skriker, en dam ska tala med en låg och behaglig röst och händerna ska vila i 

knät, inte vifta omkring så där. Allt fleckera gör är fel och ska rättas till. Det mal ner fleckera tills det 

inte finns något liv kvar i dem. När han sen ger dem på båten förstår de att det är för att de inte var fina 

nog och att de bara var ett tidsfördriv tills han skulle gifta sig med fin dam av sin egen sort. Det tar 

knäcken på dem. Fleckera inser att de inte var mer än glädjeflecker som fick betalt med 

restaurangbesök, smycken och drömmar om ett bättre liv. Därifrån är steget inte långt till att bli den 

andra sortens glädjeflecker.”  

Mormors ord är som träsplittret från fräsen.  

     ”Var det inte så med den där Lars också? Jag kommer ihåg en kväll när du var hemma och hälsade 

på och du var inte alls lika pigg och glad som vanligt.”  

     Jag hör inte vad mamma svarar, bara ett dovt mummel.  

     ”Lilla Kickan inte ska du vara ledsen.” Mormors röst har blivit len. ”Livet är inte lätt alltid. En gör 

så gott en kan för å klare sig.”  

     Jag hör hur mormor klappar om mamma. Jag ryser till. Skammen över att tjuvlyssna får tag i mig 

och jag smyger iväg tillbaka till värmen i ladugården och kossornas idisslande. När jag sitter på den 

trebenta mjölkpallen med pannan mot Rosas mage tänker jag på vad jag hört i köket. Jag tänker på alla 

gräl vi har haft om att dejta fel killar, killar som bor i Grimmered, Frölunda och Tynnered. Mammas 

förbud att ens gå till de områdena. Tjatet om att jag ska umgås med de som bor i villorna på andra 

sidan Påvelundsskolan. Helst barnen som bor i Långedrag. Mamma som inte förstår att jag inte vill 

vara med de där dryga i skolan som bara är taskiga och mobbas för att jag inte har märkeskläder, för 

att jag har en begagnad cykel. Jag tänker på vad mormor sa om att vi aldrig är fina nog för 

rikemansungarna ändå. Mormor har rätt. Det är precis så det känns. Att inte duga, inte vara fin nog.  
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Vännen 

”Jasså där har vi äppelknyckarn.” Gubben går nerför verandan. Han kommer mot mig. Jag vänder och 

springer mot grinden. Den har blåst igen.  

     ”Sakta i backarna”, ropar gubben efter mig.  

     Jag tittar bakåt och ser honom moonwalkar över gräset. Jag fepplar med grindlåset. Det behöver 

oljas och är ännu trögare än vanligt. Äntligen får jag upp det och kastar mig genom grindhålet och 

häver mig upp på cykeln. Jag hör grinden smälla igen och hoppas att gubben är innanför. Jag trampar 

och vinglar och trampar och vinglar och välter omkull in i syrenhäcken.  

     ”Jasså, lilla äppelknyckarn försöker smita, men den gubben gick enna ente dö.” Gubben har 

fortfarande ett fast tag i pakethållaren med ena handen. Hans byxor ligger i veck runt skorna, i midjan 

är de hopdragna till ett dragspel av ett snöre. Skjortan hänger som en säck, den är snedknäppt. 

Tygkepsen skuggar ansiktet ner till munnens streck. Den enda hud jag ser är händernas och halsens. 

De liknar äppelträdets skrovliga bruna bark.  

     ”Kom med nu här så ska du få smaka de sötaste äpplen du har smakat.” Han vinkar ett kom med 

handen pekar bort mot huset.  

     ”Jag måste nog hem nu.”  

     ”Kom nu flecka lelle, jag e la’ente farlig”, säger han och sveper av sig kepsen. Hela ansiktet är fullt 

av rynkor, inte en millimeter som går fri. Jag följer efter mot huset.  

”Här ska du se, flecka lelle, nu ska du få smaka de goaste äpplena i hela stan. De går ente av för 

hackor, det ska jag säga dig med en gång.”  

     Jag svänger av mot uthuset.  

     ”Näj, näj, flecka lelle, de dyrgriparna förvarar jag ente i bon, där kan det ju komma 

äppelknyckare.” Han blinkar mot mig. ”Här ska du se”, säger han och stannar vid källarnedgången. 

Dörrarna till källaren lutar sig mot stugväggen. 

”Om du bara hjälper mig att hugga i här i denna där”, säger han och pekar mot handtaget. ”Jag har 

blevet så svag med åren, de e enna förjävligt.”  

     Jag tar tag i handtaget och rycker upp dörren.  
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     ”Du var mig en stark flecka. Det såg jag med en gång, den där flecka är det tag i, det sa jag te mej 

själv. Gå ner där i källaren och tetta så får du se vad jag har där nere.”  

Jag går nerför källartrappan. Det doftar källarfukt och söta äpplen. Vid foten av trappan stannar jag 

och blinkar. Dit ljuset når går det att se. Efter ljuskanten står mörkrets vägg.  

     ”Gå längre in så får du se”, hör jag gubben ropa bakom mig.  

     ”Det går inte att se någonting här nere.”  

     ”Du vänjer dig.” 

Jag vadar fram genom mörkret och snubblar över något mjukt, kke fzzz fräser det. Ögonens reflexer 

glimmar till innan den försvinner in i dunklet. Äppeldoften är starkare och där i säckarna känner jag 

siluetterna av hundratals äpplen.  

     ”Det ska ligga en körg därinne. Fyll den med äpplen och kom ut här i ljuset så ska du få se.”  

     Jag känner mig för med händerna längs sidorna av säckarna. Något mjukt stryker sig vid min hand, 

kke fzzz säger det och jag rycker undan handen och står blickstilla. Kan det vara en orm? Jag har hört 

att ormar kan leta sig ner i källare när det är varmt ute.  

     ”Har du ormar i källaren”, ropar jag.  

     ”Ormar, nä det tror jag ente jag har, några kattongar ska det finnas däremot. De kan låta som ormar 

de med.” Gubben skrockar därute. Jag känner lite med foten runt äpplesäckarna och det hörs ett 

prasslande ljud. En korg. Jag böjer mig ner för att ta upp den. Kke fzzz hörs det igen och handen 

rycker tillbaka utan att jag har sagt åt den. Jag sträcker fram handen igen. Kke fzzz säger det nerifrån 

golvet och handen far tillbaka.  

     ”Är du rädd för några kattonge? Då var det visst ente så mycket tag i dig i alla fall, jag ska hjälpa 

dig flecka lelle.” Han hasar ner för källartrappan. Det blir mörkt när han skymmer solljuset.  

     ”Oj, det var fan till att va mörkt här nere.” Gubbens andetag är korta, han harklar sig och hostar. 

”Fy fan, jag tror det är mögel här nere också, till råga på allt fanskap”, säger han och hostar igen. Jag 

hör hans sko stöta i något och känner hans hand ta tag i min. ”Där stöp jag nästan i backen. I min ålder 

hade det väl blevet lårbenshalsen som rök. Det var tur du stod där flecka lelle, det var tur det.”  

     ”Nu ska vi se.” Han stönar lite när han böjer sig ner mot golvet. Kke tzzz låter det. ”Så, så, så, så 

säger han. Nu lugnar vi oss lite små kissar.”  

      Något petar mig på armen.  

     ”Ta den här och fyll med äpplen.”  
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     Jag hör honom gå ut mot ingången. Jag böjer mig ner igen och känner mig för längs säckarna och 

hittar en öppning. Händerna halkar runt bland äpplena.  

 

     ”Nu ska vi se”, säger gubben och vi plirar båda mot det starka solljuset.  

     Jag tar upp ett äpple.  

     ”Ät nu flecka lella.”  

     Äpplesaften sprutar åt sidorna.  

     ”Åh vad gott”, säger jag med munnen full.  

”Det är det godaste du ätit, visst är det?” Gubbens ögon lyser, hans huvud nickar upp och ner. Han 

smackar med läpparna.  

     ”Det var det”, säger jag.  

     ”Nu ska vi se va jag kan tänkas ha i den här lella korgen”, säger han. Gubben sitter på en 

trädgårdsstol med korgen i knät. Andedräkten ryker. Det hörs inget ifrån den. Gubben öppnar locket 

på korgen och kikar ner. ”Kom närmare så ska du få se.”  

     I korgen paddlar små kattungar. Det är svårt att se hur många. De paddlar över varandra och det 

enda som syns är huvuden, svansar och tassar i en enda röra. Jag räknar huvuden och får det till fem. 

Bara ett av huvudena har öppna ögon, och dom är knappt öppna på den heller. Det syns bara en blå 

hinna i ögonspringorna.  

     ”Åååååh”, säger jag och slår händerna för ansiktet. ”Kattungar!” 

     ”Jojo, det är kattan min som fick de här, det är väl bara en vecka sen jag hittade dem i källaren. 

Hon hade varit borta i ett par dar och jag började bli orolig. Nog hade jag sett att hon var tjock och 

visste att det var dags men ändå. En ensam göbbe blir ju orolig när hans lelle livskamrat försvinner på 

det viset.”  

     ”Får jag hålla en?” 

Gubbens hand fyller hela korgen. Den kommer upp igen med en pipande, fäktande unge. Kattungen 

ser ännu mindre ut i gubbens hand. Han smeker dess lilla huvud med en tumme som är lika stor.  

”Sch, sch, inte e la jag farlig, det är ju jag som föder mamma din”, hyschar han och lägger den i mina 

händer.  

     Jag känner de små mjuka tassarna paddla mot mina händer, ser det lilla tandlösa gapets försök till 

att se farlig ut. Den har alla färger i pälsen, rött, beige, vitt, svart och grått. Nosen darrar, den är nästan 
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genomskinlig. Öronen ligger platta längs med huvudet. Den lilla munnen flämtar och i gapet syns den 

minsta tunga jag har sett. Jag vill ha den så mycket att det värker i magen och halsen snörs ihop.  

     ”Ska du spara dem?” 

     ”Ente kan la jag göra mig av med sånna små sötnosar ente.”  

     ”Ska du ha dem själv allihop?” 

     Gubben skrattar och plirar.  

     ”Känner du nån som är intresserad kanske?” 

     ”Näe, eller jag skulle ju vilja ha en , men mamma och Kenta…” 

      ”Du kan la fråga. Eller så kan du bara ta hem en och säga att det är en hittekatt. Ente skulle de köra 

ut den då?” 

”Jag vet inte”, säger jag och tittar ner på kattungen. Jag tänker på Kenta och hans flådda rådjur som 

hänger upp och ner i förrådet och tänker att en katt nog inte går säker hemma. 

     ”Kattungarna skulle ju behöva lite passning på eftermiddagarna när jag är på jobbet. Kanske du 

skulle kunna tänka dig det?”  

     Jag tittar upp på Gubben och nickar.  

     ”Det var fint det. Försök hitta på några namn till dem också, jag är så dålig på sånt.”  

     ”Jag lovar”, säger jag. Kattungen har somnat i mina händer.  

     ”Den gillar dig”, säger Gubben.  

     Kattmamman stryker sig runt benen och tittar upp på mig.  

     ”Missan har sagt ja till dig som extramatte.”  

     Jag böjer mig över kattungen i knät för att Gubben inte ska se hur mina kinder hettar.  Det enda 

som hörs i trädgården är kattmammans kurrande. Ögonen åker sakta igen på mig.  

     Jag vaknar av klirrandet av kaffekoppar. Gubben komma gåendet i gräset med en bricka.  

     ”Ta för dig”, säger Gubben. ”Jag vet ju inte om du är vuxen nog för kaffe så det finns saft också. 

Men bullar vill du väl ha i alla fall.”  

     ”Bullarna är jättegoda, de smakar precis som mormors, har du bakat dem?”  

     ”Jo, du, må tro att gubben kan baka bullar du”, säger han och det glittrar i ögonen. Han spänner ut 

hängslena och släpper som med en smäll över bröstet.  
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Kattungen vaknar till och piper. Missan bräker och luktar på ungen.  

     ”Den kanske också vill äta”, säger jag och släpper ner den i korgen.  

     Missan hoppar efter och knör sig ner bland ungarna som vaknar och piper.  

     ”Men Missan, du kan la’nte lägga dig på dina ungar enna, du klämmer ju ihjäl dem.”  

     Gubben tar upp de två kattungarna som ligger underst. Missan välter åt sidan och ungarna paddlar 

sig fram till henne. Jag ser på gubben. Gubben har en sockerbit mellan läpparna, han höjer fatet och 

suger i sig kaffet genom sockerbiten.  

     ”Det var enna gött men en kaffetår.” 

     Det smackar i korgen. Det sörplar från Gubben. Jag tar en ny bulle som fyller hela munnen med 

kardemummasmak.   

     ”Sådär ja, smackar han. Då har en fått lite till livs så en kan börja med nästa dagsverke. Kanske du 

kan hjälpa mig flecka lelle, du är ju stark. Sotarn kommer i morgon bitti.” Gubben tar spjärn mot 

armstöden och häver sig upp. ”Usch, den där ryggen, en dag går den i två delar, det säger jag dig, om 

inte för så senare, men jag tror det blir förr.” Gubben hasar över gräset bort mot sidan av huset. Han 

stannar vid änden av huset och ser ner i gräset. ”Här någonstans ska det ligga en stege. Den kan du få 

hjälpa mig ställa upp mot taket. Jag kan inte böja mig ner ser du, det är ryggen vet la du.”  

     Jag kryper på alla fyra och känner mig för i gräset med händerna. Ovanför mig vajar de torra 

gräskronorna mot himlen.  

     ”Hittar du någon stege där nere?” 

     ”Näe, inte än.” Jag kryper framåt och känner något hårt i gräset. ”Här kanske”, säger jag och 

känner runt i gräset, det känns som formen av en stege. Jag tar tag med båda händerna och drar. Det 

krasar i gräset men det rör sig inte en millimeter. Jag rycker till allt vad jag kan. Gräset krasar igen och 

stegen rör sig.  

     ”Det är bara att dra”, säger Gubben.  

    Jag tar spjärn med foten mot stenen bakom och rycker till. Stegen har släppt marken men sitter 

fortfarande fast i gräset. Jag kryper ihop under stegen och häver mig upp som en tyngdlyftare, bit för 

bit spricker gräset upp och släpper stegen. Jag bågnar under dess tyngd när det sista gräset släpper. 

Stegen faller i backen med mig över sig.  

     ”Du var mig en envis flecka, släpper inte ens taget om du så stupar på köpet.”  
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     Det bubblar i magen och upp i strupen på mig, och jag börjar fnissa. Gubben fnissar han med. 

Fnisset övergår till storskratt. Han slår sig för knäna och skrattar. Jag rullar runt i gräset och tjuter av 

skratt. Gubben torkar tårar som rinner längs kinderna.  

      ”Oj, oj, oj så här gott har jag inte skrattat på länge. Tack ska du ha flecka lelle.” Det kluckar 

fortfarande lite i Gubben. Jag sitter på stegen och har fortfarande fniss i mig.  

”Det var bra gjort att få loss den där stegen. Nu ska vi bara ha upp’en mot taket också.” Gubben lunkar 

fram till stegen. Jag lyfter upp stegen till midjan och hukar mig under den. Sedan häver jag upp den 

över huvudet och går försiktigt runt för att komma i rätt position. Gubben står vid rodret och styr. 

”Lite mer vänster. Sådärja. Och så upp nu.” Med en smäll landar stegen mot takkanten. Jag vänder 

mig om ser att vi båda borstar av händerna på samma sätt. Gubben ser på mig och ler så ögonen 

försvinner i alla rynkorna.  

     ”Du var mig en fin liten vän du.” Gubben vinkar kom med handen och går mot äppelträdet närmast 

huset. Han sticker in handen i ett hål i trädet och tar ut en nyckel. ”Här inne hänger alltid en nyckel. 

Du är välkommen när du vill. Så slipper du frysa i boa. Det är bättre du går in i huset, där kan du både 

elda i spisen och koka choklad”, säger han och blinkar mot mig.  

     Jag ser att han har vetat hela tiden att jag varit i hans bod under vintern. Jag känner hur det blir 

varmt i magen. Han vet och har låtit mig hållas. Han är en snäll gubbe, tänker jag och ler mot honom.  

     ”Gösta heter jag”, hör jag gubben ropa när jag cyklar nedför backen.  

     ”Lisa”, ropar jag tillbaka.  

     Jag ser handen höjas till en hälsning innan jag rundar hörnet mot stora vägen.  
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Bort 

Jag kastar mig upp på cykeln. Sparkar upp porten till gatan. Det blir ett hål lika stort som foten och 

den hänger på bara ett gångjärn och slår oregelbundet efter mig. Cyklar för livet nedför gatan. Cyklar 

till vägs ände. Cyklar tills låren inte känns mer utan bara går av sig själv. Cyklar tills munnen smakar 

blod. Cyklar över klipporna, kantrar och slänger cykeln i en skreva. Samlar stenar, kastar dem i 

vattnet, en efter en, flera på samma gång. Kämpar med att få upp en jättesten. Lyfter den över huvudet, 

den landar precis framför mina fötter. Vattnet skvätter upp över mina ben. Jag sjunker ihop över 

stenen i vattnet. Jag väter den ovanifrån. Länge ligger jag där och vattnar stenen. Sista tåget har gått. 

Det finns inget mer att hoppas på. Det kommer inte bli någon opera för mig. Det är slut. 

Septemberkallt vatten skvalpar över mina ben. Jag faller, vattnet sköljer över hela mig. Vaggar mig 

fram och tillbaka i vattenbrynet, fram och tillbaka rullar jag mellan stenarna.  

Kvällen efter packar jag min ryggsäck. Jag kan inte ta en annan väska än min skolryggsäck, då skulle 

mamma bli misstänksam. Det behövs ändå inte många ombyten hos mormor. Jag packar ner tre t-

shirtar, trosor och strumpor, en extra tjocktröja, tjockstrumpor. Väskan är bullig av kläderna. Jag har 

inte pratat med mamma på ett dygn.  

     Det är mörkt när jag hoppar av bussen, gräsvippor lyser i diket och visar vägen. Jag ryser lite i den 

kyliga kvällen. Gruset knastrar, ljudet är dämpat av regnet som just fallit. Det doftar varm häst. Två 

ljusa konturer rör sig mot mig. Det ryker vitt från deras ryggar. Det är Blacken och Brunte i Tostebo. 

Blackens bläs lyser vit. Han gnäggar lågt och gnuggar nosen mot handen. Ska vi ta en sväng säger jag 

lågt mot hans panna. Nosen buffar efter gott. Jag tar upp ett paket socker som jag snodde på 

stationscafét i Linköping. De får varsin bit. Blacken nickar upp och ner när jag tar sats och hoppar upp 

på hans rygg.  

     ”JA!”, ropar jag lågt i örat på Blacken och han svarar med en slängtrav.  

     ”Ja, ja, ja”, manar jag på och skänklar långt bak på sidorna. Blacken faller in långsam galopp över 

ängen. Brunte slängtravar bredvid och sparkar bakut. Jag manar på. Farten ökar och manen slår i 

ögonen. Jag ser ingenting i mörkret, jag bara åker med. Gungar som på en gunghäst. Jag lutar åt 

vänster och styr Blacken runt längs kanterna i hagen. Farten sackar när vi kommer tillbaka till 

grusvägen. Blacken börjar beta av det saftiga septembergräset. Jag lägger mig bakåt med rumpan som 

huvudkudde. Himlens sammetsblå valv gnistrar av stjärnor. Långsamt vaggas jag fram mellan tuvorna. 

Den stora kroppen under mig rister när tuva efter tuva rivs av. Jag letar stjärnbilder, hittar Orion, 

Kasiopeia, Karlavagnen, Björnvaktaren, Stenbocken, Tvillingarna, Delfinen. Pegasus byter plats med 

fiskarna som simmar ner över himlen. Jag vaknar av att jag glider nedför ryggen och hinner precis 

vända mig så jag hamnar på magen i gräset. Blacken kastar en blick över tuvan och fortsätter tugga.  
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     Septembergräset är midjehögt nerför backen till den lilla röda stugan och det går knappt att se vart 

vägen går. Det lyser det svagt från köksfönstret. Mormor är fortfarande uppe. Lugnet sköljer över mig 

som alltid när jag ser den lilla röda stugan ligga där till vänster i gläntan av granskogen. Jag stannar 

och ser på röken som ringlar ur skorstenen. Ladugården nere i sänkan till höger. Dasset och uthuset 

däremellan. De vita utemöblerna står fortfarande ute. Muren omgärdar trädgården. Trädens taniga 

grenar släpar i marken av äpplenas tyngd. Trädgårdslandet snett bakom huset och sankmarken utanför 

med stora stenen i mitten med sin vrängda björk. Något stryker sig längs benet och jag hör Missans 

kurrande. Jag sätter mig på stenen vid vägen. Missan hoppar upp i knät och gnider nosen mot min 

haka, jag kliar henne i nacken och hon kurar ihop sig i mitt knä. Jag undrar hur mormor kommer 

reagera på att jag kommer sent på kvällen mitt under terminen. Hon är noga med att man gör sina 

plikter. Jag undrar vad mormor kommer säga om sången. Kommer hon ställa sig på min sida eller 

mammas? Vi har aldrig ens pratat om sången, mormor och jag. Jag tror inte ens hon vet om mina 

sånglektioner och operadrömmar. Jag vet inte om hon skulle förstå. Om hon ens har hört någon sjunga 

opera.  

     Ljusen i köket släcks. Katten välter ur knät när jag reser mig. Mormor får inte hinna gå och lägga 

sig. Jag springer nedför backen. Silva börjar skälla inne i farstun.  

     ”Så så så, hysh nu Silva”, hör jag mormors röst. Innan jag hinner knacka har mormor öppnat dörren 

i nattsärk med kappa över. Nattlampans sken ger mormor mjuka drag och kastar en mormorsskugga på 

väggen. Det slår volter i magen på mig när jag ser mormor stå där med håret i en fläta över axeln.  

     ”Men vad gör du här, Lisa?” 

     Jag kliver in i mormors famn. Runt benen känner jag Silvas viftande svans.  

     ”Lisan lilla, vad är det som har hänt? Kickan ringde innan och var orolig riktigt för dig. Hon visste 

inte var du var. Skrev du inte någon lapp ens om att du skulle komma hit? Nu får jag ringa mamma 

innan hon hinner ringa polisen.” Mormor lösgör sig från mitt grepp och lyfter luren. Jag hör mamma 

svara i andra änden. ”Lisa är här. Hon kom precis innanför dörren. Det är ingen fara me’na. Ja du får 

henne här.” Mormor sträcker fram luren. Jag skakar på huvudet och mimar att be att få slippa, men 

mormor hötter med luren och ser på mig med de stränga ögonen. Jag suckar och tar luren. ”Lisa, du 

kommer hem ögonaböj” 

     ”Det går inga fler bussar i kväll.”  

     ”Var inte uppstudsig. Du tar första bussen i morgon bitti. Du har skola.”  

     ”Jag stannar här.”  

     ”Nej det gör du inte, du kommer hem.”  

     ”Vi får se. Nu måste jag gå. Hej då.”  
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     Mammas röst hörs skrika hela vägen ner till klykans klick, men hon ringer i alla fall inte upp igen.  

     Mormor står vid spisen och lägger in en extra klabbe under mjölkkastrullen. Bullburken och 

kakburken står redan på bordet. Silva har rullat ihop sig i kökssoffans hörn, längst ut mot spisens 

värme. Jag stryker Silva över ryggen. Mormor står med ryggen vänd mot mig och rör i 

mjölkkastrullen. Vi dricker varm kakao och äter bullar under tystnad.  

     ”Hur har vädret varit här?” säger jag för att få slut på tystnaden.  

     ”Det har varit en fin brittsommar här.” 

     ”Hemma har det bara regnat som vanligt.”  

     Mormor tar ett andetag och stoppar in en stor bit bulle.  

     ”Vad är det som har hänt, Lisa? Varför har du rymt hemifrån?”  

     Jag ser ner på stumpen av den finska pinnen som ligger på fatet. Jag ser på bettet från mina stora 

framtänder.  

     ”Är det Kenta? Vad har han gjort? Jag har nog sett att han inte är snäll ved dig Lisa, det har jag.”  

     Luften blir lättare att andas. 

     ”Han har väl inte…”  

     Mormor avslutar inte meningen men båda vet hur meningen slutar.  

     ”Nej, absolut inte”, säger jag hastigt. ”Men du har rätt mormor, han är elak. Alla jag känner som 

har träffat honom kallar honom skräcken.” 

     Mormor skakar på huvudet.  

     ”Om han så kröker ett hårstrå på ditt huvud, så ska han få med mig att göra, det ska han ha klart för 

sig.”  

     Jag sjunker ner mot kuddarna bakom mig och drar upp knäna till hakan. Jag följer konturen av 

mormors broderade blommor på kudden jag kramar i knät. Det är skönt att sitta i mormors kök och ha 

mormor på min sida. Jag vågar inte berätta den största orsaken till att jag är här, inte än, jag bara njuter 

av mormors fullständiga lojalitet gentemot mig när det gäller Kenta. Det är ju inte som att Kenta inte 

är jobbig, tänker jag.  

     ”Det är för bedrövligt, jag förstår inte karlavalet hos någon av mina döttrar. De är elaka allihop. Det 

är väl nästan tur för både Maja och Nisse att den där drummeln stack redan innan Nisse var född. Nog 

för att de haft det knapert, men de har i alla fall sluppit en elak jäkel i huset. Det får ju ni andra ungar 

dras med.”  
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Jag vet vilka de andra ungarna är. Det är Krisse och Åsa, Gittans barn och Jennifer och Joakim, 

Kerstins barn. Drumlarna är Åke, Ove och så Kenta förstås.  

     ”Jag förstår det bara inte. Tage som var så snäll mot fleckera. Varför skulle de välja sådana 

skitstövlar till fäder åt sina barn, det förstår jag bara inte, det går över mitt förstånd.”  

     ”Kenta är ju inte min pappa.”  

     Mormor fnyser.  

     ”Nej men din far skulle varit ännu värre, sanna mina ord. Den tölpen var det tur att någon annan 

stackare tog från din mamma. Uschiana mig, det där var en djävul på ren svenska. Hålle spritfest och 

vänslas med andra på dagen du blev född. Vad är det för skit? Det är bara djävular till män som kan 

finna på sånt sattyg.”  
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Lyckligt lottad 

”Du e ente den enda i släkta som haft talang för annet än å arbete halvt ihjäl sig, ser du.” 

     ”Vad har du talang för mormor?” 

     ”Jag kunde berätte historier ser du, skrive dom också ska du se.”  

     ”Det kan du fortfarande mormor.” 

     ”Du är rar du.” 

     ”Blev du inte ledsen för att du inte kunde välja att bli författare, mormor?”  

     ”En visste inte om något annat på den tiden, förstår du. En blev glader om en fick äta sig mätt och 

hade råd att köpe en varmer kappe så en inte behövde fryse om vintern. Det var det som gjorde en 

lycklig på den tiden.” Hon suckar och ögonen ser trötta ut. ”Det är väl det som gör en lycklig nu med. 

Det och veta att det går bra för ens barn och barnbarn.”  

Mormor klappar mig på knät. ”Att veta att ens barnbarn får ta studenten som en annan aldrig fick och 

inte mamman din heller för den delen. Att veta att ho kommer gå till arbetet i en finer blus och inte 

skitiger overall och att händerna hensas är rene när hon kommer hem på kvälla. Att ho kommer ha en 

lön varje måne och inte vare beroende av vare sig vär eller vind eller en mans försorg om det ska 

komme mat på bordet. Det är frihet det du, Lisa lille.”  

     ”Men mormor, Maria säger att jag kan klara det.”  

     ”Det är för långt ett kliv för oss min flecka. Vi får vare glade om du kan ta studentexamen och få en 

sån där finer vit mösse. Det är grejer det, tänk om en hade fått en sån där finer viter mösse.” Mormors 

ögon skiner upp. ”Det ska du få en dag. Jag kommer vare så stolt över dig när du står där på skolgårn i 

din vite mösse.” 

     Skuldklumpen sjunker ner i magen. 

     ”Men tänk om jag kan sjunga opera då. Maria säger att jag kan. Tänk om jag har en stor talang. 

Maria säger att min talang inte ska slösas bort. Tänk om jag kan stå på dom stora scenerna då.” 

     ”Jag vet inte vilke store scener du prater om. Det närmste nån i vår släkt har kommit en scen är 

MosterOlga, ho skurade teatern inne i Linköping.” Mormor skrattar. Det finns ett skri inom mig som 

hotar komma ut om jag glipar på munnen. Mormors överkäke har kasat ner lite av skrattet. Den klickar 

på plats när hon stänger munnen. ”Det är lika bra du lär dig livets hårda läxa på en gång så blir du inte 

besviken.” 

     ”Drömmar är inte för sånna som oss.” Mormors röst ekar mellan stugväggarna.  
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När jag slagit ihjäl den sista flugan 

När jag slagit ihjäl den sista flugan ångrar jag mig. Jag saknar ljudet som nyss gjorde mig galen. Jag 

saknar närvaron som påminner om att det finns någon som är levande. Ingen är hemma. Mormor är i 

skogen, Silva följer i hennes hasor, kattan är ute på jakt. Det blev så tyst, alldeles för tyst. Det enda 

ljud som hörs nu är de jag producerar själv och de är långt mer irriterande än flugans. Jag längtar efter 

musiken. Det är så tyst utan musik. Det finns inte ens en radio hos mormor. Det börjar skymma. Sista 

tändstickan flammar upp, jag skruvar upp veken och sätter på glaset och hänger upp lampan på kroken 

i taket igen. Musiken börjar spela inne i huvudet. Violinerna är tusen humlors omöjliga vingslag. 

Flöjterna visslar sitt svar. Upptakten till Barcarolle spelar inom mig. Det är innanför pannbenet 

konserten äger rum. Belle nuit, ô nuit d’amour letar sig nedåt, knackar på stämbanden och vill ut. Vid 

första höga tonen jamar Missan och krafsar på dörren och vill ut. Katter gillar inte opera. Inte hundar 

heller. 

     Mormor står i dörren med handen för munnen. Fotogenlampans guldsken speglas i ögonen och 

längs kinderna. Så stilla har jag nog aldrig sett mormor.  

     ”Nog för att Kickan sa att du sjöng, men ho sa aldrig att du kunde sjunga så där. Ente förstår jag 

mig på’et, men jag ryser över hele kroppen när du sjunger, du låter som en ängel i rösten.” Mormor 

går fram och klappar om mig och jag tar sats mot hennes breda bringa.  

     ”Mormor, du vet jag rymde ju hemifrån…” Jag hickar. ”Det var inte för Kenta jag rymde. Det var 

för sången. Mamma vill inte låta mig prova in på Operahögskolan.”  

     ”Hon är rädd att du ska hamna i rännstenen.” 

     ”Ja, jag vet, men varför skulle jag göra det?” 

     ”Har hon aldrig talt med dig om Ragnhild?” 

     ”Nej, vem är hon?” 

     ”Det var min systers fleke det, Kickans bästa vän. Hon hade lika fin röst som din, hon.” 

     ”Vad sjöng hon?” 

     ”Hon sjöng på dansbanerna härikring tills det kom en man från Stockholm som hade hört om’na. 

Ho var bare femton år när hon flyttade till storstan, bare barna.” 

     ”Vad hände?” 

     ”Hon skulle få sjunga jazz på de fina scenerna. Istället var det någon källarlokal på Knivsöder ho 

skulle arbeta på. Det gick utför me’na. Ho hamnade i rännstenen och vart alldeles fördärvad, drack och 

rökte såna däringar jazzcigaretter. Det var någen som inte vart snäll ved henne. Hon blev gravid, ho 

försökte ta bort barnet själv och fick bloförgiftning av’et så ho dog ho, bare tjugutre år gammel var 

ho.” 
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”Varför har ingen pratat om henne?” 

     ”Det är väl ingen roliger historie att tale om på kalas, heller. Släkten skämdes förskräckligt för det 

hära. Det var annat på den tia, vet du Lisa. Man talte inte om sånt därnt. Mor din vart rent förtvivlad 

när det hände. Di var som ler och långhalm, fleckera.”  

     ”Mamma har aldrig ens nämnt hennes namn.” 

     ”Ho, var mer som söster till mor din än hennes egna söstrar var. Jag tror aldrig ho kom helt över det 

där med Ragnhild.” 
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Mostergittan 

Klyvyxan viner i luften ovanför mitt huvud. Det svischar innan eggen sätter sig i trät med ett bräckljud 

och delar den runda klabben i två halvmånar. Högerhanden släpper inte yxan när jag tar upp den ena 

av klabben med vänsterhanden. Jag ställer halvmånen på huggkubben igen. Klyva. Hämta upp. Klyva. 

Hämta upp. Klyva. Jag har stått här sedan tidig morgon och inte en enda gång har jag missat. Jag hör 

mormor slamra i köket. Klyva, hämta upp. Klyva, hämta upp. Ett knattrande ljud hörs från vägen och 

jag ser bakåt. Jag hoppar undan på reflex och yxan sätter sig i kubben. Jag höjer handen till hälsning 

och börjar gå mot förstubron. Mostergittan kliver ur bilen och öppnar bagageluckan. Jag vänder om 

och går mot bilen.  

     ”Behöver du hjälp?” ropar jag.  

     ”Nej då.” Mostergittan lastar sig full med påsar och kartonger. Jag skyndar på stegen och tar några 

påsar ur händerna på henne.  

     ”Du hugger ved ser jag.” Mostergittan borstar bort några spänt som har fastnat i tröjan.  

     ”Ja, det mesta är klyvt nu, det är inte mycket kvar.”  

     ”Är det torrt då?”  

     ”Det jag klöv i somras är torrt, det här sista är nog torrt till jul i alla fall.”  

     ”Är mamma fortfarande dålig i ryggen?”  

     ”Det verkar vara bättre nu, hon grinar inte lika illa när hon böjer sig nu som hon gjorde i början av 

sommaren.”  

     ”Det är allt tur att hon har haft dig här över sommarn så att hon har fått vile ryggen.”      

     Mostergittan klappar mig på armen och hennes blick är snäll.  

     ”Jag undrar hur det ska gå i vinter i kylan, jag önskar jag kunde stanna här och hjälpa henne.”  

     ”Det blir nog bra med det.” Mostergittans rynka mellan ögonbrynen djupnar när hon kliver in i 

farstun.  

     ”Hallå, mamma?” 

     ”Nej men se, Gittan, det var en överraskning.” Mormor ser upp från spisen när vi kommer in i 

köket. På bordet står tre koppar på fat, tre kaktallrikar. Don Pedron gurlglar på spisen. Mormor är inte 

särskilt bra på att ljuga, hon har kallat ut det tunga artilleriet.  

     ”Kickan sa att du kommit in på ekonomisk linje, Lisa, det är fina grejer det. Det är du väl glad för, 

va?”  
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     ”Jo, det är jag väl.”  

     ”Det borde du vara, tänk vilka möjligheter att ta studenten. Du blir den förste i släkten som får en 

viter mössa, du Lisa, det är grejer det. Tänk om en själv finge haft en finer studentermösse hängandes 

på väggen å skryte med. Det du, mamma, då hade du varit stolt, va!” 

     ”Det hade varit någe det du. Ett sånt läshuve som du var så är det synd och skam att du aldrig fick 

läse vidare.” 

     ”Varför gjorde du inte det?” Jag ångrar redan att jag ställt den förbjudna frågan.  

     ”Sånna som oss tog inte studenten.” 

     ”Varför inte?”  

     ”Det var fint folk som tog studenten. Fattigt folk som oss var inte välkomna där.” 

     ”Varför då?” 

     ”Det var så då, du skulle bara veta hur fint folk behandlade sånna som oss på den tiden. Ja än idag 

förresten, men nu slipper en ju gå piga hos herrskap i alla fall. Det är bättre på fabriken, där är 

arbetskamraterna samma som en själv, där ser ingen ner på någon. Så du förstår kanske hur mycket det 

skulle betyda för mormor din att få se dig i en vit studentermösse.” Mostergittan nickar mot mormor 

som ser ut mot ladugården.  

     ”Ja, tänk ändå om en fick se sitt eget barnbarn gå nerför skoltrappen viftandes med en viter 

studentmössa innan en dog.” Mormor klappar sig på knäna. ”Nähä, om en skulle ut å släppe in djura 

och ge dem kvälls. Tar du, Lisa, disken och du, Gittan, lager väl kvällsmat?” Mormor häver sig upp, 

bordet vickar till under tyngden. Jag bävar inför att lämnas ensam med Mostergittan. Hon ser ut att ha 

mer att säga. Jag skopar upp skållhett vatten från diskvattensgrytan ner i diskbaljan och ser på när 

såpan skummar sig, häller i kallt vattnet tills det är på gränsen till uthärdligt, precis som mormor gör.  

     ”Så du sjunger opera du, det har jag aldrig hört något om, är det något nytt du börjat med?”  

     ”Va, näe, jag har alltid sjungit.” Skammen ritar röda flammor nedför halsen på mig.  

     ”Jojo, sjungit det har väl vi alla, va?” 

     ”Jo.”  

     ”Vad har du fått för dig med den där operan då, är det någe du kan?”  

     ”Jag, jag, Maria, eller…”, stammar jag.  

     ”Vem är Maria?”  

     ”Min sånglärare.”  
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     ”Sånglärare minsann, går du och tar privatlektioner du, det var inte illa det.”  

     Rösten skrapar i mig. 

     ”Det var annat när jag var ung. En an fick ju smyga in i kyrka när det var tomt och öve. Men du har 

ju piano hemma du med, så du behöver ju inte smyge, du har väl pianolärare med du?”  

Jag står likstel, bara händerna rör sig i diskbaljan, runt, runt bland tallrikarna.  

     ”Det spåddes om mig också må du tro. Det sas att jag var den mest musikaliska flecka på flere mils 

radie, ja i hele Östergötland fantes det inte någon så bra som jag. Så sas det.”  

     Jag tar sats, bänder mig ut skamgreppet.  

     ”Vad hände?”  

     ”Hände och hände. Det hände det att jag blev fjorton, slutade skolan och skaffade mig jobb på 

pepparkaksfabriken i Gatekulla så jag kunne försörje mig själv och hjälpe mamma och pappa, det 

hände det som hände alla oss; det var inte lätt efter kriget. Det är ju inget som ni barn nuförtiden 

behövs tänke på. Ni behövs ju bare tänke på er själv och sitte där och dagdrömme. Du är vuxen nu 

Lisa. Det är dags att du sluter med de där drömmerierne och skaffar dig ett ordentligt jobb som du kan 

försörje dig på du, istället för å sitte där och tråne efter någe som aldrig kommer att bli i varje fall.”  

     Jag vill fråga varför det inte kan bli, varför inte jag kan, men vågar inte.  

     ”Jag kan väl prova, det skadar väl inte att prova?”  

     ”Och vem ska försörje dig när du prover?” 

     ”Ingen, jag kan ta studielån.” 

     ”Ingen och ingen, det är väl staten som betalar ut lånet kan jag tänka, av våra skattepengar. Det är 

våra pengar det, skattepengarna.” 

     Jag vågar inte säga emot. Det hettar ända uppe i hårfästet, ilar ner i käken. 

     ”Och vad ska du göra när du misslyckas? Hur ska du betale tillbake de pengerne då, va?”  

 Jag ryggar tillbaka mot diskbaljan när Mostergittan närmar sig med sleven rystandes. 

     ”Det har vi väl sett nog av vad det gör när sånna som oss ränner iväg och jager drömmer. Rätt ner i 

rännstenen bär det, med fylla och elände. Det är bättre du tar det säkra för det osäkra. Skaffa dig ett 

ordentligt yrke du, som du vet du får jobb på direkt efter gymnasiet. Sekreterare är ett bra yrke det. Då 

slipper du de här labberna.”  

Mostergittan visar upp sina stora händer, fnasiga och röda. Sånna här blir de av fabriksarbete. ”Du kan 

skatta dig lycklig du att få ett manschettyrke, du kommer få behålla dina liljevita händer du. Drömmar 
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är inte för sånna som oss, förstår du, Lisa lilla, hör du vad jag säger? Drömmar är inte för sånna som 

oss.”  
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Skrivmaskinen 

Täcket har snurrat upp nattlinnet i en hård korv runt bröstet. Jag sparkar av mig täcket och sliter i 

nattlinnet för att få ner det. Det kryper under huden och jag har växtvärk i vänster knä. Kliver upp och 

sträcker ut kroppen och nattlinnet. I köket är det mörkt, månen är gömd bakom molnen. Tar fram 

magnecyl ur städskåpet. Tyst, tyst öppnar jag kylskåpet. Det klirrar om glasflaskorna i dörrfacken. Jag 

håller andan och lyssnar. Ingen vaknade. Långsamt lyfter jag ut mjölkkartongen. Kastrullen klonkar 

när jag tar ut den ur skåpet. Den klonkar igen när jag ställer den på plattan. Jag väntar. Ingen dörr 

öppnas. Skåpet är tyst när jag öppnar det. Min mugg står ytterst. Jag andas ut. Jag häller upp mjölk i 

muggen och häller över i kastrullen. Jag väntar med att öppna skafferidörren i det längsta. Den 

gnisslar. Jag står alldeles still. Fortfarande inga andra ljud. Jag är säker på att sockerpaketets 

prasslande kommer väcka mamma. Jag väntar på hennes steg, men inga steg hörs. Teskeden kör jag 

djupt ner i kakaon och hämtar upp två lass som landar på sockerhögen i koppen. Mjölken ryker i 

kastrullen. Jag häller över lite mjölk och rör till chokladsås. Jag provsmakar en sked, häller på lite mer 

socker, provsmakar en sked till, häller på lite mer kakao, provsmakar en sista sked innan jag häller på 

resten av mjölken. Dörren till mitt rum klickar när jag stänger den bakom mig. Det är mörkt och kvavt 

i rummet. Jag öppnar fönstret och andas in den krispiga septemberluften. Jag sätter mig i fönstret med 

benen nedstuckna i buskarna utanför med smällebären hängandes i klasar runt benen, de är små ännu, 

ännu inte färdiga att smällas. Det ryker vitt från kakaokoppen. Jag brukar älska september. Luften är 

lätt att andas. Det doftar våta löv, nymultnad jord. Hösten doftar nystart. Det är nytt skolår och vad 

som helst kan hända efter en lång sommar. Hösten får det att hissna i mig. Denna höst är annorlunda. I 

år multnar jag i takt med löven. Vad som helst kan inte hända längre. Drömmarna är inlåsta, fastlåsta, 

bortblåsta. Idag börjar Bella på Hvidfeldska. Bellas första dag på musiklinjen. Idag är det min första 

ensamdag på Majorna.  

     Spårvagnen plingar och skramlar iväg genom allén. Hjulen skriker i kurvan vid vagnhallen. 

Huvudet dunkar mot fönstret. Det gör ont, men glaset kyler pannan. Ögon stirrar förbi systembolaget, 

förbi tappen. Spårvagnen knycker till stopp vid rödljusen. Bakhuvudet slår i fönsterkanten när 

spårvagnen rycker sig framåt igen. Chauffören ropar nästa Röde Sten. Tysklandsbåten skymtar borta 

vid hamnkajen. Nästa Chapmanstorg. Havet syns mellan husen. Spårvagnens hesa ringning skorrar i 

öronen och spårvagnen knycker igång och kämpar sig den sista biten upp på backkrönet. Där stannar 

den och jag ser upp mot den kritvita kyrkan som reser sig rakt upp mot gråhimlen innan den tippar 

bakåt och vi far nerför Hängmattan. Det hissnar i magen. Spårvagnen glider långt förbi hållplatsen, vi 

är halvvägs upp i Masthuggsbacken innan chauffören får stopp.  

     På bygget syns inga byggjobbare till. Dova klonk hörs från pålningen. Gruset knastrar under 

fötterna när jag går över bygget fram till skolans staket. Järnstänger svalkar. Skolan står tyst. Jag häver 

mig över staketet, masar över parkeringen. Trapporna reser sig upp mot skolporten, som slår igen med 



 

 121 

ett brak. Instängt damm virvlar i en ensam solstrimma och kryper in under skinnet. Ekot följer mig när 

jag går upp för stentrapporna till tredje våningen. Dörren till klassrummet är stängd. Det skrapar av 

stolar mot golvet. Bellas stol står tyst på sin plats vid bänken bredvid min. Jag stirrar ner på 

skrivmaskinen framför mig. I mitt huvud hörs Svansjöns upptakt av stilla violiner. Svart metall 

glänser. Runda knappar slitna ner till den silvriga metallen. B:et har blivit ett P, S ett kommatecken. 

Papper landar vid skrivmaskinen. Ännu ett affärsbrev. Långt borta hörs frökens röst mumla. De 

svepande träblåsen vaggar hit och dit och gör mig snurrig. De fladdrande violinerna i bakgrunden 

sätter hudens insida i darr, inälvor kränger, hjärtat slår oregelbundet. Jag sneglar på Bellas bord, 

hoppas att hon ska ha ångrat sig och komma insläntrande, försenad som alltid. Men stolen är 

fortfarande inkörd under bordet.  

     Undrar vad Bella gör nu. Har hon sånglektion? Kanske kör? Det borde varit jag som var på 

sånglektion nu. Det borde varit jag som bytt till klassisk musik på Hvidfeldska. Bella kan ju inte ens 

hålla en ren ton. Vad gör dom på Operahögskolan nu? Jag önskar jag varit där på lektion och lärt mig 

opera i stället för att sitta här. Metallblåsens kalla luft får håren i nacken att resa sig. En svart 

skrivmaskin tornar upp sig, upptar hela synfältet. Frökens skugga faller över mig. Hand på axel. 

Utsmetat ansikte. Hon trär ett papper i maskinen, drar fram det tills den vita kanten syns ovanför 

färgbandet. Skimrande, drömlikt, utsuddade konturer. Kallt, vått droppar ner på händerna. Det suddiga 

försvinner och för ett ögonblick ser jag allt klart, ser framtiden utstakad i skrivmaskinens kalla metall. 

Violinerna sveper över mig, stänger ute alla ljud. Mina händer läggs på tangenterna. Fingrarna rycker 

till. Stålets iskyla kryper in i fingertopparna som saknar pianotangenternas lena värme. Fröken trär 

plattan över händerna som försvinner under det svarta stålet. Händer rycker undan. Hon lägger dom 

tillbaka. Så fort hon släpper greppet rycker händerna undan igen. Fröken kör in dom igen under plattan 

och håller handlederna i ett järngrepp. Frökenläppar rör sig. Violerna bygger upp till crescendo. 

Andedräkt av kafferök. Ryggar bakåt, håller andan. Ansiktet kommer efter. Metallblåsen rör sig 

olycksbådande, obönhörligt mot slutet. Över händerna sänker sig svanens stora svarta vingar. 

Vinddraget blåser ner pappret från bordet. Svanen är här, hjärtat slår av på takten, ron sprider sig i 

kroppen. Röda fötter landar på svart stålplatta. Svartskimrande fjädrar, långa röda ben, dunig bringa 

vaggar, vingar sveper över hjässan. Smeker, vaggar, lugnar.  

     Röd blick möter blå. Fly, fly, res dig, flyg. Vingarna sträcks ut och sveper fram och tillbaka. 

Vingspetsarna smeker kinder, föser undan hår från ansiktet. Fixerar blicken i min, tar ett steg bakåt, tar 

sats för att lätta. Svanen flyger utan att lyfta. Röd fot fast i färgbandsklyka. Fjädrarna yr över 

tangenterna. Violiner, träblås och metallblås skriker, ropar. Tubor dundrar. Svanens röda gap i skräck, 

skriker, i mungipan skummat blod. Händer fastlåsta, jag kommer inte loss. Den kämpar, flaxar men 

kommer ingenstans. Varje vingslag är mattare än det förra. Den stillnar och ser på mig med svarta 

ögon, blicken fastetsad i min, höjer vingarna till ett sista försök att komma loss. Tubans dova 

dödsmässa mullrar. Våldsamt kränger den fram och tillbaka över tangenterna. Gapet skriar rött. 
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Blicken bönar svart. Foten vrider under klykan, glansrött pulserande blod. Röd fors nedför metallen. 

Färgbandets nyans djupnar. Svanblod pulserar på pappersarket. Träblåsen stillnar, metallblåsen 

tystnar. Det enda som hörs är violinernas utdragna klagan. Svanens öga mattas. Violinens sista ton 

svävar ovanför. Svarta vingar sänks sakta ner, det fladdrar till i vingspetsen. Svanen hänger svartstel 

över stålplattan. Vingar nuddar händer, fingrar rycker i kramp.  

 

Bokstäverna på pappret glöder dödsröda.  

 

Drömmar är inte för sånna som oss 

 

 

 

 

 

 

 

 


