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Abstrakt 
Stella bor med sin man Johan och deras tre barn i centrala Stockholm. Livet 
är i balans, men saker börjar inträffa runt om henne, vilka medför att hon 
ser över valen hon gjort i livet.  Detta utsnitt utgör sidor i manusets mitt.  
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FJORTON 

 

 

 

POJKARNA SITTER TRE stolsrader framför henne och Linnéa. I högtalaren meddelar stewarden att 

de ska påbörja inflygningen och ber dem fälla upp stolsryggarna. Flygplanet kränger ner genom 

molntäcket.  

     I ankomsthallen väntar ett fåtal personer. Pappa står borta i hörnet vid ett tidningsställ. Deras 

blickar möts och hon börjar gå i hans riktning. Glasögonen är nya och ger honom ett sobert 

intryck. Ska hon ge honom en kram? Tvekan stjäl tid från spontanitet. Tillfället försvinner. De 

har aldrig haft den kontakten, men han skulle säkert vilja, hon tror det, något hos honom säger 

henne det, men det får bli en annan gång.  

     ”Vad stora ni har blivit”, säger han till barnen. ”Gick resan bra”, frågar han henne och tar 

tag i resväskan.  

     ”Jag tar den”, säger hon. 

     Ingenting är förändrat, allt är konserverat och bibehållet i kylan. I sin gamla Volvo kör pappa 

henne och barnen till hennes barndomshem, tjugo mil norr om polcirkeln. Utanför bilrutan är 

det mörkt, men för sin inre syn ser hon de milsvida snötäckta fälten skimra i blått, de gnistrar 

som sprakande tomtebloss. Och fjällen. Älvarna, de som forsar ner i de kristallklara sjöarna. 

Myrarna, där hon plockar hjortron, och alla myggen. Där ute rullar barndomens miljö förbi 

samtidigt som säkerhetsbältet i den gamla Volvon styvt spänner åt om hennes liv.  

     ”Hur är det med mamma?” frågar hon.  

     ”Hon mår bra”, svarar han. ”Skämmer bort Sten som vanligt.”  

     ”Hur är det med honom?”  

     ”Bra. Han är omtyckt på LKAB. Är duktig.”  

     Det där skulle Sten tyckt om att få höra. Varför ska det vara så svårt?  

     ”Titta, mormor.” Markus öppnar bildörren i baksätet innan de hunnit köra in på 

garageuppfarten.  

     Insvept i sin gamla röda täckjacka och med blommiga träskor, står hon på trappavsatsen och 

vinkar åt dem. Hon har magrat. Rynkor strålar, likt morrhår, ut från mungiporna. Är det så där 

hon själv kommer att se ut en dag?  

     Stens hund går fram och tillbaka, viftar på svansen och hälsar på alla.  

     ”Vad luktar det?” frågar Oskar och sträcker henne halsduken.  
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     ”Renkok”, svarar hon. 

     Köket ser ut som det alltid gjort. Skinande rent med var sak på sin plats: Katten i keramik 

står på byrån. Med svansen, den svarta träpinnen som pekar rakt upp. De polerade kopparkärlen 

hänger på spiselkransen. Skåpluckorna, nötta och blekta av mammas torkande. Golvet skrubbat 

med såpvatten och trasmattan framför vedspisen där grytan med renkok står och puttrar. Hon 

står på tröskeln till köket i sin skrynkliga skjorta med resväskan i handen och förnimmer 

dagarna när hon kom hem från skolan och mellanmålet var uppdukat: varm choklad och 

limpsmörgås. Flickan hon en gång var återvänder sakta i henne.  

     ”Kom, låt mig ta väskan”, säger pappa. Hans hand, en åldrings, men utan spår av 

grovarbetarens valkar, trots att han tillbringat hela sitt yrkesliv i gruvan. Lokförarna använde 

kanske mer finmotorik än styrka, något hon inte tänkt på tidigare. Flanellskjortan har han 

stoppat ner i fjällrävenbyxorna, som hålls uppe med ett par hängslen.  

     ”Nu ska vi se”, säger mamma och går fram till spisen och lyfter på locket. Ett moln av ånga 

stiger upp ur grytan. Det droppar lite vätska som hon skakar av i vasken innan hon lägger locket 

på bänken och tar en slev för att röra om: ”Kom och smaka.” Hon byter sleven mot en matsked, 

skrapar av den mot kanten och sträcker fram den till henne. Stella blåser lätt på skeden innan 

hon stoppar den i munnen. Enbärssmaken blommar upp i gommen. I hörnet står sockerkakan 

under silverformen med franska liljan. Hela dagen har hon ägnat åt deras ankomst.  

     ”Hämta pojkarna, Linnéa, så ska ni få se vad mormor har till er.”  

     Från byrån plockar hon fram julklapparna. Trätomten, snidad av hennes gamla slöjdlärare. 

Det blir hennes åttonde!  

     ”Står han fortfarande på torget?” frågar hon.  

     ”Ja då, men han har bytt ut tomtarna mot några konstiga figurer. Den här har han gjort 

speciellt till dig. Han bad mig hälsa.”  

     ”Du får hälsa tillbaka.”  

     Barnen öppnar paketen, pratar och provar.  

     De har precis satt sig till bords när gångjärnen i ytterdörren ger ifrån sig ett ljudligt gnällande. 

Ljudet får hunden att resa sig. I hela sin längd sträcker den ut sig, kliver ur korgen och möter 

Sten.  

     ”Hallå, allesammans!” Han kliar hunden bakom örat, men så fort han slutar buffar den med 

nosen på hans arm tills han puttar den åt sidan. ”Återsamlade ser jag!”  

     I samma stund han drar ut stolen sträcker sig mamma efter hans tallrik, reser sig och går bort 

till spisen. ”Allt är som vanligt”, säger hon.  

     ”Vad pratar ni om?” Sten tittar frågande på dem.  
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     Mamma har svarat på frågan hon ställde innan Sten kom. 

     ”Var så god!” Mamma ger honom tallriken, går tillbaka till spisen och sätter på locket på 

grytan igen. Stödstrumporna, med förstärkning för tår och häl, har en grov struktur, kjolen är i 

tunn bomull och slutar ovanför knäna.  

     ”Det förstås”, säger hon. ”Damberg har köpt upp stugorna vid Lill-sjön och ska försöka sig 

på turistnäring. De skrev om det i Kirunabladet.”  

     ”Vad roligt!”  

     ”Det är ingen idé.”  

     ”Varför inte?” Hon blir nästan arg för att de så lätt förkastar familjen Dambergs drivenhet. 

”Skoterförarna kan dra nytta av det. Sjön ligger en bit från Kebnekaise.”  

     ”Det tror jag inte”, säger mamma. ”Det där är dömt att misslyckas. Men vill de kasta bort 

sina pengar så. De verkar ha gott om dem.”  

     ”Hon har rätt”, instämmer Sten.  

     Stella tittar på honom. 

     ”Dambergs har alltid trott sig vara förmer”, fortsätter mamma, ”varför skulle de lyckas när 

det är så många som försökt före dem.”  

     Pappa säger som vanligt inget, utan sticker en bit potatis och kött på gaffeln, för runt den i 

såsen. Ovanpå lägger han en klick gelé, som han placerar dit med kniven.  

     ”Nu låter ni negativa.” Hon sträcker sig efter knäckebrödet.  

     ”Äsch, Dambergs vill bara sticka ut, det har de alltid försökt.” En lång utläggning om 

familjen Damberg följer om hur de reser och ser på föreställningar de sedan kommer hem och 

skryter om.  

     Aldrig får hon bli så dömande. ”Det är inget fel i att gå på opera, att försöka följa med i 

utvecklingen’, vill hon säga, men är bara hemma ett par dagar, åker snart igen, ingenting blir 

bättre av att hon säger sin mening. Hon håller ut, samtidigt retar det henne att de framträder 

med sådan säkerhet, att de tycker sig ha rätt, veta bäst. Gång på gång säger hon: ”Jo, så kan 

man också se på det.” Den samhörighet hon känner med dem finns fortfarande, men hon har 

även fått andra perspektiv.  

     Efter middagen går hon ut med soppåsen. Stegen knarrar. Hon drar in ett djupt andetag. 

Frisk, torr luft sipprar in och näsvingarna klibbar samman. Det är bra för barnen att de åkte upp. 

Luftombytet kommer att göra dem gott. Hon kastar påsen i tunnan och ställer sig sen och ser på 

den skälvande himlen, när den sköljer in över henne med sitt dallrande gröna skimmer. Å vad 

hon saknat norrskenet. Hon blir stående länge och blir kall, måste gå tillbaka in.  

     ”Var är de andra?” frågar hon. 
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     ”Pappa är på sitt rum. Sten och barnen tittar på tv.”  

     ”Vill du att jag tar disken?”   

     ”Asch, det är snart gjort.” 

     I stället tar hon diskhandduken och börjar torka.  

     ”Hur går det för barnen i skolan?” frågar mamma. 

     ”Bra”, svarar hon. ”Det har visat sig att Markus har en fallenhet för matematik. Han har 

redan fått börja på nästa årskurs bok.”  

     ”Lika duktig som sin mamma.”  

     Hon har inte tänkt på att anlaget kunde komma från henne, men hon hade bra betyg.  

     ”Varför uppmuntrade ni inte mig att studera vidare?”  

     ”Du började arbeta för Olsson och var så duktig.” Hon tar ut proppen. Diskvattnet sjunker 

sakta undan. ”Det är få förunnat att få arbeta med blommor, som du gör.”  

     ”Du menar diska vaser, skura golv och tagga rosor.”  

     I sin rörelse stannar mamma upp.  

     ”Jag hade bra betyg.”  

     ”Ja, men du gav dig av med Johan.” Hon lägger ner diskborsten i skåpet. ”Och vi har klarat 

oss bra ändå i familjen, utan att ha läst på universitet. Bara man arbetar hårt. Florist är ett bra 

yrke och det är inget fel i att skura golv och diska vaser. Var glad att du har ett jobb. Det är så 

många som går arbetslösa idag.”  

     ”Men, mamma, jag är inte florist utan expedit i en blomsteraffär.”  

     ”I så många år som du har arbetat kan du gott kalla dig florist, det gör jag.”  

     Hon tar glasskålen ur hennes hand och går bort med den till finskåpet. ”Du hade redan ett 

arbete som väntade på dig i Stockholm. Det kan du tacka Olsson för. Om jag ändå haft den 

möjlighet du fick, men kom, vi går in till Sten och barnen.”  

     Hon går efter mamma ut till finrummet.  

     I hennes gamla flickrum är det bäddat åt henne och barnen. Numera är rummet ett gästrum. 

Sängen är utbytt mot en bäddsoffa, skrivbordet står kvar. I översta lådan hittar hon sina gamla 

klassfoton.  

     ”Är det där du, mamma?” frågar Linnéa.  

     Gruppbilden är från sexan. Mycket längre än de andra flickorna står hon i bakre raden.  

     Alla går till sängs tidigt. Lakanen luktar rent av tvättmedlet mamma använder. Sprickan vid 

fönsterlisten är oförändrad, leder ut på väggen som en blixt. På natten drömmer hon. 

     I drömmen flyttar hon sig till flygplatsen. Där framför henne står han i jeans och t-shirt. Hon 

kliver in i hans flygplan och de rullar ut till banans ände. ”Sigurd Erik Whisky önskar starta.” 
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”Sigurd Whisky klart starta.” Hastighetsmätaren rör sig, vita siffror mot svart bakgrund rullar, 

siffra för siffra, fyrtio, femtio, sextio, nosen lyfter, hjulen lättar, de stiger. Han tar henne med 

upp i skyn. Upp bland de vita bomullslika Cumulusmolnen. Upp tills luften tunnas ut så mycket 

att vingarna inte längre bär och aerodynamikens förtrollning släpper. Gränsen är nådd. Planet 

stannar vid jordens atmosfäriska tak. Hon vill längre, vidare, men förmår inte. Ser sig om efter 

en vägvisare. Där står Sokrates på Agora, Siddharta vid flodmynningen. Där står människor, 

massor med människor, där står mamma, pappa, Anna-Lisa, Henry, barnen och Johan. De står 

bland molnen. Hon öppnar flygplansdörren och kliver ur. Med ett ryck slungas hon ut i rymden, 

ut i universums hemligheter. Hon svävar runt bland stjärnor och planeter, stoft och partiklar. 

Och se, där är den, IRR-stjärnan som får Babylons tre stjärntydare på vandring. Den lyser 

starkare än alla de andra. ”Vad vackert!” Dragningskraften vaggar in henne i sin famn. Hon 

känner det. En bild visas. Små runda klot sammanlänkade i spiraler, och se där är mamma och 

pappa. ”Vad gör ni här?” De hör henne inte. Bildspelet på duken går bara runt, runt. Spiralerna 

svävar ovanför deras huvuden. Varje klot i spiralerna innehåller små gåvor, en del går att se, 

andra är i det dolda. De för samman spiralerna som nu sammanlänkas till en, och så överlämnar 

de den till henne. Och nu kan hon se andra människor med spiraler. Hon känner igen mormor. 

Hon står bakom mamma och där bakom, mormors mamma i sepia och bakom henne fler 

människor, men otydligare. Bildens djup utgör till slut bara sammanlänkade prickar. Förfäders 

budbärare som axlar bördor av gener, men också kopplingar ut i det okända, spännande. 

Gravitationens dragningskraft avtar. IRR stjärnan har fullföljt sitt uppdrag, skingras, Jupiter och 

Venus konstellation ger sig av i olika riktningar. Ett barn är fött. Hon låter sig sväva ut. Och 

faller, i tyngdlöshet med armar och ben utsträckta. Upp och ner rullar hon runt och så, ett svagt 

sug. Hon känner inte igen den stjärna hon sugs in i nu. Försöker räkna ut vilken den är genom 

att finna stjärnbilden, men allt går för fort. Här pågår en styrkemätning. Två personer sitter vid 

ett bord och bryter arm. Det är intressant att se på. Musklerna är hårda och greppet fast. Armarna 

skakar. Utgången är inte svår att se. Musklerna på den till höger är mycket större än på 

motståndarens. Hon förlikar sig med den starkare, insuper styrkan, absorberar kraften. Härligt! 

”Det är viktigt att vara noggrann, ha ordning, ordning är viktigt”, säger den starke. ”Ja, det är 

klart”, håller hon med. Den starke talar om vad hon ska göra för att uppnå ordning. Visar hur 

hon ska gå till väga. Klappar henne på huvudet och visar att den tycker om henne, så börjar den 

forma henne, sakta och målinriktat till sin avbild. Hon tar efter, gör som förväntas, följer den 

starkare, formar sig, men vad är det hon nu får se. Den pedantiska visar henne i ett kort 

ögonblick osäkerhet. Den är egentligen inte så stark som hon först trott, pendeln svänger sakta 

över och nu är det den andre som har ett litet övertag. Vad är det som händer? Bilden av 
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armbrytarna börjar framträda och nu ser hon att det är mamma och pappa. Men vart går pappa, 

nu när han börjar få övertag går han utan att duellen är uppgjord. Han reser sig och försvinner. 

”Pappa”, ropar hon, men han har redan stängt dörren om sig. I en förnimmelse varslas hon det 

okända hon kan sträcka sig ut i och bli fri. Den här gången är hon inte beredd när hon slungas 

ut i tyngdlöshet igen. Så vaknar hon med ett ryck. 

     Drömmen känns så verklig, men hon förstår ingenting. Hon ligger kvar en stund, funderar 

över vad den kan betyda, men bilderna börjar bli röriga. Hon stiger upp.  

     I köket sitter pappa på sin plats och tittar på småfåglarna, som äter på kärven utanför fönstret. 

På bordet framför honom står en tom kaffekopp. Moraklockan tickar. Mamma pysslar borta vid 

spisen. Ingen av dem har upptäckt henne.  

     ”Nu borde det ha dragit klart”, säger mamma.  

     ”Mm”, svarar pappa.  

     ”God morgon!”  

     De vänder sig båda mot henne och säger, ”god morgon”.  

     ”Kan jag göra något?” frågar hon.  

     ”Nej, sätt dig du”, säger mamma och pappa nickar mot stolen hon satt på i går, samtidigt 

som han lyfter sin kopp, lägger en sockerbit på fatet. ”Vill du ha?” frågar han och håller fram 

sockerskålen.  

     ”Nej tack”, svarar hon.  

     ”Sover barnen?”  

     ”Ja. Jag tänkte att de ska få sova ut.”  

     Mamma ställer pannan med kokkaffe på underlägget, sätter sig mitt emot pappa och sticker 

gaffeln i prickigkorven, hyvlar en bit ost. Smörpaketet, brödkorgen och marmeladen flyttar hon 

så de står som hon vill ha dem. Stella tittar på bonaden; Hem ljuva hem. De väntar på att kaffet 

ska sjunka ner.  

     ”Stressar de än mer där nere i Stockholm nu?” frågar mamma.  

     ”Hur då menar du?”  

     Pappa lyfter på ögonbrynen, men säger inget. Han håller fram fatet, balanserar det på 

fingertopparna, sockerbiten smälter sakta ner. Mamma gör likadant, men utan samma 

koncentration.  

     ”Så roligt att Johan fick det där jobbet”, fortsätter hon.  

     ”Mm.” Undrar hur han har det, ensam i lägenheten.  

     ”Tack för kaffet!” Pappa reser sig och skjuter in stolen, ställer koppen på diskbänken och 

går in på sitt rum.  
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     De tittar mot den stängda dörren i faner.  

     ”Vad gör pappa egentligen där inne?”  

     ”Håller på med sitt.”  

     ”Vadå sitt?”  

     ”Som han alltid gjort, slösar bort sin tid till ingen nytta.”  

     ”Ja, men vad gör han?”  

     ”Det lägger jag mig inte i.”  

     ”Pratar ni aldrig med varandra.”  

     ”Jodå, men han har sitt och jag mitt. Det var flera år sedan jag beslutade mig för att inte gå 

in där. Nu får han sköta städningen själv. Du kan tänka dig hur det blir med det. Det är en 

lekstuga där inne, så mycket kan jag säga.”  

     Hon börjar plocka undan efter frukosten. Drar av smöret från smörkniven mot insidan av 

kanten och lägger på locket. ”Jag tar fram det igen när barnen vaknar”, säger hon.  

     ”Mamma, varför nedvärderar du alltid pappa.”  

     ”Vad säger du nu?”  

     ”Du låter väl inte pappa bära bördan för det morfar gjorde?”   

     ”Vad menar du med det?” Hon låter först upprörd, men samlar sig. ”Varför skulle jag det?”  

     ”Jag tänkte bara …”  

     ”Äsch, han klarar sig.”  

     ”Kanske, men jag tycker att ni borde vara mer vänliga mot varandra, var mer snäll mot 

honom.”  

     ”Jag är snäll mot honom.”  

     ”Nej. Du klankar ner på honom hela tiden.”  

     Hon föser ner smulorna hon borstat ihop från bordet i handflatan, skakar runt dem och häller 

sen ut allt på bordet igen i en liten hög. Samma beteende Johans farmor hade innan hon gick in 

i demensen.  

     ”Sen du kom har du gett mig små spydiga kommentarer. Jag tänker inte finna mig i det.”  

     ”Men, mamma, du måste hålla med om att du ofta kritiserar pappa.”  

     ”Prata för dig själv, framförallt rannsaka dig själv, Stella. Jag har aldrig hört dig säga ett 

enda snällt ord om Johan. Du ska vakta din tunga innan du pratar.”  

     Varför kändes det så viktigt nyss att vara på offensiven, det är nytt för henne, hon som alltid 

lyckas hålla det inom sig? Hon dricker ur det sista kaffet i koppen. Stoppar handen i fickan och 

får fatt på läppstiftscylindern och börjar rulla den i handen.  
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     ”Får se”, säger mamma och sträcker sig efter hennes hand, ”vänta”. Hon går efter väskan 

och tar upp sitt eget läppstift.  

     Hon använder samma läppstift som mamma. 

     Från garaget har de tagit ut de två sparkarna. Hon och barnen är på väg ner till centrum. Hon 

ska titta på läppstift. Det är skönt ute. Snön gnistrar vit och piggar upp. Höga plogade snövallar 

omger vägen där de glider fram med medarna mot det kompakta underlaget.  

     I deras riktning kommer en annan person på spark. Höger ben pendlar fram och tillbaka. Det 

är en kvinna i stickad mössa och lovikkavantar. På sitsen står en väska fastspänd med 

spännband. Stella känner igen henne, hon gick två skolklasser över henne. De saktar in.  

     ”Vad roligt att se dig Stella, jag hörde att ni skulle komma upp.”  

     Under tiden de pratar försöker hon komma på hennes namn, Katarina, Carina? Carina är 

nöjd, lycklig att hon stannade kvar, lät tillvaron ha sin lugnare gång. Storstan har alldeles för 

högt tempo för henne. Hon var nere i somras.  

     En annan puls. Kiruna, hennes barndomsstad; januaridagar mörka som i gruvgångarna; 

sommarnätter upplysta av en sol som aldrig går till vila. Här finns gruvan, 

raketuppskjutningsbasen och de som tycker om friluftsliv. Det gör inte hon, har aldrig gjort.  

     Något läppstift får hon inte tag på. Tillbaka från utflykten skickar hon in barnen och går själv 

på den skottade gången runt huset, som är inbäddat i snö. Det är bara i en liten strimma under 

taknocken som den röda fasaden syns. Istappar hänger, som genomskinliga stalaktiter utmed 

takrännan.   

     Tidigare såg hon att det på fältet fanns en upptrampad stig i en vid båge, mot skogsbrynet 

och tillbaka över fältet till granntomten och Dagmars hus. Så länge hon kan minnas har mamma 

och hon bytt veckotidningar. Hon beslutar sig för att gå rundan.  

     Kylan biter i kinderna. Ljuset bländar. En gång i skolan fick de skriva en berättelse om sin 

hemstad. Försjunken i tanken, försöker hon nu minnas den, berätta om den, men samtidigt passa 

in den med utvecklingen:  

Den varken hörs eller syns, men finns där, gruvan. Bygdens näringsgivare, regionens 

navelsträng. Den ruvar på åtråvärda tillgångar kring vilken förfäder byggde bosättningar och 

började leva. Men allt har sitt pris, så också gruvan. Inte minst berättar de seismiska 

övervakningarna om det, GPS-utrustningarnas finjusterade fabler och bergsmekanikernas 

analyser och prognoser över deformationsbildningens utveckling. Alla säger de samma sak, 

staden måste flyttas, omplaceras bort från malmkroppen, först järnvägen, därefter bostäder, 

byggnader, vägar, allt. Ingenting är solitt. Än har mamma och pappa inte hört något. Huset 

står tryggt där det står, men det låter säkert inte vänta på sig. För där under, mer än tusen 
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meter ner i underjorden, letar sig borrarna in i kroppen. Likt ett hjärta pumpar marken i 

rytmiska explosioner, dygnet runt, året om. Grottan expanderar, förädlas och fylls åter av 

schaktmassor fraktade med tåg. Tåg som hennes pappa en gång körde. I hela sitt liv arbetade 

han där nere, lokföraren som pensionerade sig i förgården till joystickens tid. Han arbetade i 

djupet.  

     Med blicken ner i backen kommer hon på sig med att ta stegen i en annans fotspår. Längden 

är något kortare än hennes naturliga gång, vilket gör att hon går orytmiskt och ansträngande. 

Hon stannar upp, böjer sig fram och tittar på fotspårets avtryck. Skoter står det upp och ner i 

snön. Det är mammas fotsteg. Hon höjer blicken, rätar upp ryggen och börjar gå framåt. Borta 

i horisonten är solen på väg ner. Det blekgula skenet skimrar i luften. Klockan är bara två.  

     ”Kom och titta, Stella”, säger mamma och håller upp en storblommig hortensia, som hon 

viker upp ett av bladen på och visar henne undersidan. ”Vad tror du det här kan vara?”  

     Små vita prickar sitter som i pärlband på bladets undersida. Ohyran har spridit sig över hela 

växten.  

     ”Mamma, jag vet faktiskt inte. Du är mycket bättre på det där än jag.”  

     Hon avskyr att alltid behöva granska dessa prickar, överallt samma visa, till och med där 

hon vet att intresset inte finns, tas hon med på en rundtur i hemmet för att titta på krukväxterna. 

Som en narr står hon, alltid artig, spelar upp rollen av den intresserade och kunniga experten, 

berömmer och ger skötselråd, men i sanning; hon är så trött på det.  

     Mammas hand är röd och skrynklig, naglarna nariga. Att förstöra något så vackert som 

händer. Stella påminner sig om att hon redan för flera år sedan lovade sig att aldrig låta dem få 

se ut som mammas, men i dag är hon på god väg att förstöra dem. Det är svårt att vårda händerna 

i en blomsteraffär, trots att hon försöker vara duktig och använda diskhandskar.  

     Mamma ställer tillbaka hortensian i fönstret. ”Du ska få en chans till”, säger hon. ”Jag ska 

prova med lite såpvatten.”  

     På vägen ut i köket ser Stella hur hon får syn på något i det andra fönstret. Hon går fram till 

en azalea, knipsar med van hand av en skrumpen blomma. Fingerfärdigheten kommer med 

intresset. Går hand i hand med kunskap. Av det har Stella ingetdera, åtminstone inte för 

blommor. Det är en skrämmande insikt, men innerst inne har hon vetat om det länge. I över 

tjugo år har hon arbetat med något som inte riktigt ligger för henne. Det var lättare att förtränga 

när Johan också var i samma sits, men nu när han är passionerad, besjälad, brinner, för det han 

gör är det inte lika lätt att förtränga.  

     ”Mamma, när blev du medveten om att du var intresserad av blommor?” frågar hon. 
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     ”Blommor är viktiga”, säger hon och borstar bort något från fönsterbrädan. ”Alla tycker om 

blommor. De gör oss glada.” Hon går ut i köket. Själv går hon bort och sätter sig på armstödet 

till den gröna fåtöljen.  

     I alla fönster står blommor, i rummet finns de på piedestaler och i amplar. Här ser nästan ut 

som i en blomsteraffär och utifrån måste hemmet se ut som ett terrarium med alla lamporna. 

”Varför började inte du arbeta hos Olssons på torget”, ropar hon ut till mamma i köket.  

     Det rasslar till där utifrån. Hon tycker sig höra pappa mumla något, men så ropar mamma 

tillbaka. ”Vi kvinnor arbetade inte på den tiden, i alla fall inte här uppe, och sen när tiderna 

förändrats var det för sent.” Hon kommer tillbaka med en sprayflaska och en dagstidning.  

     ”Hade du velat göra det”, frågar Stella.  

     ”Det är klart att det hade varit trevligt att komma ut lite, men jag har mina blommor här, och 

så fick jag vara hemma med er. Det är andra tider nu när båda föräldrarna måste arbeta. Tiderna 

har förändrats.”  

     ”Mamma, vet du att det är din dröm jag lever, inte min.”  

     ”Du ska inte prata så där.”  

     Hon lyfter krukan, lägger dit tidningen och slår upp mittuppslaget så att halva delen vilar 

mot fönstret. Sen viker hon upp bladens undersida och sprayar på såpvattnet. Tidningspappret 

prickas av vattendropparna. Hon skakar lätt på blomman, lösa vattendroppar faller av. ”Var 

glad och tacksam i stället för att grubbla så där. Hur många tror du inte skulle vilja ha det som 

du, och du har barnen att tänka på, glöm inte det, din tid kommer.”  

     Hennes mantra upprepas som det gjort i åratal, etsar sig in i Stellas huvud och blir en 

självuppfylld profetia, hon vet det, samtidigt tvekar hon vid tanken, kanske har mamma rätt. 

Vad har hon att vara otacksam för?  

     Hon går bort till pappas rum och knackar på dörren. ”Får jag komma in?”  

     Han sitter vid ett gammalt brunt skrivbord hon inte sett förut. Framför honom står en dator 

och mitt på golvet finns ett teleskop.  

     Vänd mot henne tar han av glasögonen, håller ena karmen mellan tummen och pekfingret 

och låter bågarna gunga fram och tillbaka. ”Kom in du.”  

     ”Vad gör du?”  

     ”Jag skickade precis iväg ett mail till en vän i USA.”  

     ”På engelska?” 

     ”Ja.”  

     Benen är korslagda. Det är något tillfreds över honom, en pondus hon inte sett förut. Hon 

går fram till bokhyllan. Där står böcker om astronomi. ”Jag visste inte att du var intresserad?”  
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     ”Det har blivit mer med tiden”, säger han.  

     Pennor är nedstuckna i en karamellburk, med en etikett med ananas och palmblad. En 

passare ligger i ett öppnat fodral.  

     ”Kom och sätt dig”, säger han. 

     Hon går bort till honom.  

     ”Berätta, hur mår du?” 

     Nersjunken i den gamla utnötta fåtöljen berättar hon om hur rörigt allt varit på senaste tiden.      

     ”Har du några glädjeämnen?”  

     ”Hur då menar du?”  

     ”Ja, vad gör dig lycklig.”  

     Hon tar en svart sten från bordet och rullar den i handen.  ”Barnen”, säger hon.  

     ”Och vad mer, förutom barnen?”  

     ”Jag umgås med Annika, vi går på cocktailpartyn och tar promenader, men de har blivit färre 

sen hon flyttade.” Hon berättar inte att Annika separerat. ”Men du har rätt. Jag har själv börjat 

inse att jag måste göra något åt mitt liv. Problemet är bara att jag inte vet vad?”  

     ”Jag vet vad du går igenom.” 

     ”Gör du?” 

     ”Jag tror det. Efter pensioneringen tog det mig en lång stund att komma fram till vad jag 

skulle göra av all min tid, och det fast det alltid funnits där, intresset för astronomi. Jag såg det 

bara inte. När du föddes gav jag dig till och med namnet Stella, och Sten kom sig av gruvan, 

mina två intressen, ändå stod jag helt handlingsförlamad och visste inte vad jag skulle ta mig 

till.”  

     ”Vet mamma om det där med namnen?”   

     ”Ja, det är klart.”  

     ”Varför har ni inte sagt något, eller vet Sten om det.”  

     ”Jag trodde du visste.”  

     Fönstret, de orangefärgade gardinerna, glaset, täckt med rimfrost. Hennes diffusa känslor 

klarnar likt imma försvinner vid värme. Hon och pappa har mer gemensamt än hon tidigare 

trott. 

     De sitter tysta en stund, sen säger han: ”Var är du om fem år?” 

     ”Barnen kommer att vara i övre tonåren.” 

     ”Ja, men nu handlar det om dig Stella, inte om dem, utan din vision för dig.”  

     ”Jag vet inte.”  
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     ”Ser du dig själv arbeta med blommor ska du fortsätta med det, men jag hörde när du pratade 

med mamma, för mig har du alltid varit någon som gör något mer intellektuellt.” 

     ”Och vad skulle det vara?” 

     ”Det måste du komma fram till själv. Något som känns viktigt och angeläget.”  

     ”Det hade varit så mycket lättare om jag studerat vidare direkt efter gymnasiet, men inte 

heller då visste jag vad jag ville.” 

     ”Jo, du ville bli mamma, flytta ner till Johan i Stockholm och skaffa barn.” 

     Pappa har sett henne hela tiden. Det är hon som inte sett honom, eller sig själv. 

     ”Behandla nu dig själv väl Stella och försök hitta din dörr. Du är värd det.” 

     ”Jag ska försöka.” 

     ”Kanske du får sätta dig i skolbänken igen, vem vet, kämpa lite, då kommer du att lära dig 

massor längs vägen, men det där kan du redan, ni satte ju tre barn till världen.” 

     ”Det är just det”, säger hon.  
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ETFTER NÅGRA INTENSIVA dagar med mamma och pappa känns det skönt att de ska åka hem.  

     ”Vi kan säga adjö här”, säger hon till pappa, och tar ut väskorna ur bakluckan.  

     Inne i avgångshallen gör folk sig redo. Hon och barnen har redan checkat in på nätet och 

eftersom de bara har var sin liten väska går de bort mot säkerhetskontrollen. Där ser hon honom 

direkt. Han lägger upp en svart kabinväska på bandet, väntar sen i kön tills det blir hans tur att 

passera genom bågen. Det piper till och blinkar rött i midjehöjd. En man ur personalen tar fram 

en detektor och börjar visitera honom och pekar sen med handen mot bandet. Hon kan se hur 

han tar upp en senapsgul rutig kavaj ur en låda. Fint matchar den hans vinröda skjorta. Byxorna 

går i en brun nyans med kavajen. Hon tycker om hur han kombinerat färgerna. Det måste vara 

Christian, annars är hon helt bortsvept i romantiska fantasier, vilket hon borde ha vuxit ifrån. 

Hon måste le åt sig själv.  

     Inne i gaten är det varmt och doftar parfym från taxfreen. Inklämd mellan två kraftiga 

kvinnor sitter han borta vid väggen och iakttar henne. Hon är blyg, vill inte gå fram och ge sig 

till känna. Trots allt är hon inte helt säker på att det är han.  

     När det är dags att gå ombord kommer han upp vid hennes sida. ”Du får ursäkta mig, men 

du verkar så bekant. Arbetar du på ESA?” 

     ”Nej, men jag tror jag vet”, säger hon samtidigt som de kommit fram till flygplanet. I led 

går de upp för den smala trappan och in i planet. Varje steg ljuder som en trumma. Hon och 

Linnéa sätter sig med pojkarna framför sig, precis som på ditresan. Han tar yttersätet på andra 

sidan mittgången. Innan de startar lutar han sig fram. ”Berätta nu, varifrån känner jag igen dig?”  

     ”Christian?”  

     ”Ja”, han rynkar pannan, ”du måste uppdatera mig.”  

     Propellrarna snurrar allt snabbare utanför fönstret och bullret tilltar.  

     ”Vi var grannar på Myrstigen”, nästan skriker hon. 
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     ”Är det möjligt, Stella!” Han tar hennes händer. Linnéa vänder sig från fönstret och tittar ner 

i hennes knä.  

     ”Min dotter”, säger hon och ler, lyfter hakan mot stolsraden framför, ”och pojkarna”.   

     Han nickar och drar åt sig händerna, sätter sig till rätta, lutar huvudet mot sätet och vänder 

sig mot henne.  

     Nu kan hon bättre se hans bruna ögon. De hon kunde drunkna i. De var barn när han flyttade 

från Kiruna. Vet han om att han var hennes första förälskelse? Antagligen. Hon gick över till 

honom så ofta hon kunde. Upplevde han detsamma för henne? Var hon hans första? 

     ”Jag flyttade hit för några år sedan, fick en tjänst på Esrange”, säger han.  

     ”Ute på rymdstationen?” 

     ”Det stämmer.”  

     ”Gick i dina föräldrars fotspår.” 

     ”Ja, det händer att jag föreläser också. Det är därför jag är på väg till Stockholm nu. Minns 

du Erik, min bror?” 

     ”Jag har ett vagt minne.” 

     ”Det är inte så konstigt om du inte gör det, det skiljer sex år mellan oss.” Han tvekar lite, 

men säger sen. ”Han höll sig för det mesta för sig själv. Han har asperger, men i dag är han på 

KTH.”  

     Det var dumt av henne att ta honom för uteliggare, men kvinnan vid hans sida såg så 

nedgången ut. 

     ”Jag såg Sten en dag”, säger han. 

     ”Gjorde du?” 

     ”Ja, men han kände inte igen mig.”  

     ”Men du honom?”  

     ”Ja, men bara för att han var tillsammans med era föräldrar.” 

     Lättnad: Hon hade blivit besviken annars. 

     ”Jag såg dig och din bror i Stockholm”, säger hon. 

     ”Är det sant?” 

     ”Ni stod tidigt en morgon utanför Stinas bageri. En annan gång var på Odenplans 

tunnelbanestation.” 

     ”Det kan stämma. Erik bor i krokarna. Jag brukar övernatta hos honom när jag är nere.” 

      En flygvärdinna skyndar fram med två kaffekannor i händerna; hon passerar dem och 

fortsätter bakåt i kabinen.  

     När de får ögonkontakt igen, säger hon: ”Det var så intressant hemma hos dig.” 
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     ”Tyckte du?” 

     ”Ja. Dina föräldrar berättade så bra historier.”  

     ”Kallar du det historier. Intressant. Själv skulle jag säga att de malde på.” 

     ”Nej, jag älskade när de använde ord som: himlavalvet, galaxer, kometer, det fascinerade 

mig och är tydligen en fascination jag delar med pappa. Han har köpt på sig en rad böcker om 

astronomi sen han blev pensionär. Jag fick precis veta att han döpt mig och Sten efter sina två 

intressen.”  

     ”Kombinera de båda och han kunde han ägna sig åt rymdgeologi.” 

     ”Om förväntningarna inte funnits på honom att arbeta i gruvan kanske”, säger hon. 

     ”Jag förstår.” Han ler. ”Själv har jag länge undrat hur det kom sig att jag heter Christian, 

men även vetenskapsmän har sina hemligheter.” 

     ”Var dina föräldrar religiösa?” 

     ”Nej. Men det är ett underligt val, tycker du inte?” 

     ”Jo.” 

     Planet landar. Han hjälper henne och barnen med väskorna hela vägen till Odenplans 

pendeltågstation, där skiljs de åt.  

     ”Kom på min föreläsning”, säger han och sträcker över en handskriven lapp till henne. 

     Hemma står stolar och bord i en enda röra i stora rummet. 

     ”Vad är det här?” 

     ”Jag oljade köksgolvet när ni var borta”, säger Johan. 

     Hon går ut och tittar i köket. 

     ”Det var inte gjort på fem år, så det var hög tid”, säger han.  

     ”Jättefint,” säger hon. 

     De hjälps åt att bära tillbaka alla möbler. 

     Kvällen innan Johan ska gå på sitt sexdagarspass går hon uppför den långa backen mot 

Ruddammen. Hon har inte sagt vart hon ska och ingen har frågat henne. Det är mörkt ute. Vägen 

är ny för henne. Hon går tre meter efter en mörk gestalt med bestämda steg. Gatlampor lyser 

upp området både från höga lyktstolpar och lampor som stiger upp en meter från marken. 

Överallt, bland de gula byggnaderna med röda tegeldetaljer, står gröna tallar. Det är ett tyst och 

stilla. Gångstigen in i den runda byggnaden med kupolen på taket ger en känsla av att gå på en 

landgång. När hon kommit in i byggnaden häpnas hon över arkitekturen. Hon följer skyltarna 

till Klains hörsal.  

     Christian står längst fram och förbereder sig. Hon vill inte störa. Obemärkt slår hon sig ner 

längst bak. Folk från alla åldrar sitter i bänkraderna. Det förvånar henne. Hon hade trott att äldre 
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skalliga män skulle dominerar åhörarna, men här finns många kvinnor också, i alla åldrar och 

från olika etniciteter sitter utspridda i salen, det tycker hon om.  

     Solen, vår närmaste stjärna, är titeln på föreläsningen. Hon ser verkligen fram emot den. 

     Föreläsningen börjar och Christian pratar i micken han har fäst i ett headset: ”En av 

forskningsgrenarna vi ägnar oss åt är solsystemet. De första observationerna ägde rum i 

Jukkasjärvi, men myggorna, då menar jag de som fångas av linsen, fick oss att flytta till Capri.” 

Han får gehör. Ett mumlande skratt hörs i bänkraderna. ”I dag befinner vi oss på La Palma, en 

av Kanarieöarna, där vår utrustning är en av de modernaste tack vare” - han pekar mot första 

bänkraden – ”Johan”. Mannen reser sig, vänder sig om och bugar. ”Du kan själv förklara”, 

säger Christian och klickar fram en ny bild på overheaden och överlämnar headsetet. 

     Vid ett tillfälle får de ögonkontakt och hon föreställer sig att han ger henne en lätt nick och 

böjer vagt på huvudet tillbaka, annars sveper hans blick vant runt i alla riktningar. Efter 

föreläsningen är hon kissnödig. Innan någon annan reser sig smyger hon tyst ut i foajen och går 

i riktning mot toaletterna när de svarta dörrarna slår bakom henne.  

     ”Vänta!”  

     Andfådd skyndar Christian ikapp henne. 

     ”Ska du gå?” 

     ”Nej, jag ska bara besöka damrummet.” 

     ”Jag vill att du följer med oss och tar ett glas på The Doors efteråt, vill du det?” 

     Puben är välfylld. De sitter alla tätt intill varandra, vid ett stort runt bord. Christian berättar 

för henne varför han tog tjänsten och flyttade tillbaka. ”I samband med flytten började min fru 

undervisa på Kiruna högskola.” 

     ”I vilket ämne?”  

     ”Astronomi, det ingick i masterutbildningen att undervisa.” Han tar en klunk av sin öl. ”Du 

hade alltid ett rött förkläde på dig. Minns du det?” 

     ”Du menar det med texten Olsons blommor på.” 

     ”Jag brukade ta omvägar för att få se dig. Speciellt när du stod utanför butiken och sålde 

plantor. Hur gammal var du då?” 

     ”Jag började arbeta för Olsson när jag var fjorton, samma år ni flyttade.” 

     ”Och du har fortsatt din yrkesbana med blommor?”  

     ”Ja, det blev så.” 

     ”Blev så?”  

     ”Ja. kanske är det inte rätt för mig. Jag har bara aldrig tänkt på vad som är rätt för mig.” 



18 
 

     ”Jag trodde att arbeta med något så jordnära som blommor gjorde att man blev insiktsfull. 

Jag menar, när inga kunder är där, du står och skapar, då föreställer jag mig att man kan vara 

meditativ, de kreativa yrkenas stora fördel.”  

     ”Jo visst, men inte om tankeverksamhet hela tiden går till vardagsbestyren. Det är först 

nyligen jag över huvud taget börjat reflektera över att jag skulle kunna göra något annat. Det 

kan bero på att min man nyligen bytt jobb, men berätta om dig själv i stället, om astronomi”, 

säger hon.  

     ”Det hela går ut på att vi iakttar vad vi ser på himlen, begrundar och försöker förstå vad vi 

kan dra för nytta av kunskapen. Solen, till exempel, om vi förstår oss på den kan det ge oss 

ledtrådar till en energikälla, miljövänligare än de vi har i dag.” 

     Hon attraheras av idén, att intresset för universum skulle kunna leda till en direkt nytta, så 

har hon inte sett det förut, men när hon tänker efter kommer hon ihåg att materialet som används 

till att tillverka blöjor först togs fram till astronauternas rymddräkter.  

     En av männen höjer rösten och väcker deras uppmärksamhet. ”Vad hände, berätta mer, 

träffade du henne?”  

     En äldre man som anslutit efter dem, hon såg när han kom in med en grön rullator med 

skylten Kurre med K på och en svart och silverfärgad tuta fäst i handtaget, börjar prata högt så 

alla kan höra honom. ”Jag träffade henne i veckan och berättade för henne om Jukkasjärvi och 

tyskarna.”  

     De andra börjar skratta.  

     Christian vänder sig mot henne och viskar: ”Det var en tysk familj, som tog sig in på det 

avspärrade området. En björn hade rivit ner staketet. När raketen avfyrades och kapseln slog 

ner intill deras tält blev de naturligtvis vettskrämda. Historien om dem, ansiktsuttrycken, är en 

återkommande berättelse, som muntrar upp alla.” 

     Han vänder åter blicken mot männen som pratar inför alla.  

     ”Berätta för dem, Kurre. Hur träffades ni?” 

     Kurre snurrar på skägget. ”Vill ni veta?” 

     ”Ja”, svarar alla, hon med. 

     ”Då så. Hon arbetar på Bromma flygplats. Hjälper sådana som mig, kom med en rullstol när 

jag och Berit skulle checka in. I gaten fick vi vänta, planet blev försenat, och vi började prata. 

Efter en stund frågade hon om jag arbetat på Rymdbolaget. Jag berättade att det inte heter så 

längre, utan har bytt namn, men visst, där har jag arbetat sa jag. Hon förvånade mig. Innan vi 

skildes åt gav hon mig sin mejladress. Jag hörde naturligtvis av mig så fort vi kom tillbaka och 

vi gick och åt lunch på en kinarestaurang.” 
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     ”Hur gammal är hon?” frågar någon. 

     ”Jag vet faktiskt inte. Kanske fyrtiofem. Det är svårt att placera henne, hon betedde sig 

ungdomligt och belevat på samma gång, det är något med henne som gjorde att jag frågade om 

hon kom från ’upstairs’ eller ’downstairs’. Först verkade hon inte förstå, sen sa hon att hon var 

postmodernist, ’jag tror allt är relativt’, vad hon nu menade med det? Hon berättade att hon 

skriver på en bok, har funderingar kring fysik och parallella universum, men är inte insatt i 

ämnet, därför gav hon mig sin mejladress. Jag berättade för henne om Shrödingers katt. Hon sa 

inte så mycket, lyssnade mest. När jag kom hem skickade jag över lite material till henne som 

hon kan titta på i lugn och ro. Vi ska träffas igen om hon hör av sig. Vi får se hur det blir?” 

     ”Tror du inte hon gör det?” 

     ”Jo, men man vet ju aldrig.”  

      

Kvällen var inspirerande. Kommande kvällar googlar hon runt, läser på om magnetfält, 

färgobservationer och beräkningsdiagram. Hon tittar på bilder på planeter, stjärnhopar och 

galaxer. Allt är så spännande, varje ny sida har sin dragningskraft. Är det så här pappa sitter, 

absorberad, intresserad, av gåtan och skönheten. Hon kommer in på Stockholms Universitets 

hemsida och hittar en grundutbildning i astronomi på kvällstid. Antagningen är fortfarande 

öppen. I bara farten fyller hon i uppgifterna och skickar in en ansökan innan hon går och lägger 

sig. 

     De har verkligen blivit få, promenaderna med Annika. Ibland tar hon en sväng själv, när hon 

behöver röra på sig. Gym är ingenting för henne, inte heller ”Friskis & svettis”, som precis som 

det låter innebär svettiga kroppar. Det har blivit söndag morgon, ute gryr dagen när hon beger 

sig iväg. Klockan elva måste hon vara tillbaka, Linnéa ska på ett kalas efter lunch. 

     Hon passerar antikvariatet på Norrtullsgatan. I skyltfönstret ligger fullt med böcker med 

prislappar handskrivna i blyerts. Hon sneddar över gatan mot cyklarna som står insnöade på 

sidan om studentpalatsets ingång. I Karins och Martins lägenhet är det mörkt, men lyktorna 

uppe på Observatoriekullen är tända och snirklar fram som gula ljuspunkter uppför backen. Hon 

tar in på stigen som leder mot toppen. Någon ropar: ”Bonso!” Strax kommer en stor svart hund 

springande rakt mot henne. Svansen sticker rakt ut och tungan slänger hit och dit. Hon stelnar 

till. Ägaren närmar sig och får syn på henne, ”Bonso, kom hit!” Tvärt stannar hunden, vänder 

om och skyndar mot husse. ”Duktig kille”, säger han, men kopplar inte hunden utan låter den 

springa iväg igen. Uppe på platån går hon fram till staketet intill Kafé Himlavalvet, ställer sig 

och ser ut över vyn. Sakta blir det allt ljusare och hon ser skogsbrynet vid horisonten, 

gasklockan och kyrktornen; Johannes, Engelbrekts, Adolf Fredriks.  
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     ”Vackert.”  

     Det är Christians behagliga röst.  

     ”Visst är det”, säger hon.  

     Han är klädd i en mörkblå Gantjacka, grå halsduk och svarta handskar. Inget som sticker ut; 

stramheten klär honom.  

     ”Du valde verkligen en bra plats att träffas på.” 

     Nere på Sveavägen fickparkerar en bil. Två personer hoppar ut och börjar gå i riktning mot 

Kungstensgatan. Rök stiger från skorstenarna nere vid Sibirien. Med händerna på räcket står de 

tysta, sida vid sida och ser ut över staden som sakta vaknar till liv.  

     ”Där är observatoriet.” Han tar ut riktmärken, men det är onödigt, den silverfärgade kupolen 

sticker ut; en rund silverboll, bland platta svarta tak. ”Ett tag låg Observatoriet närmare KTH-

området, visste du det? Det behövde moderniseras och verksamheten flyttades bort till 

Ruddammen. Samma dag inflyttningen ägde rum var tekniken föråldrad. Utvecklingen går 

fort!”  

     Hennes blick vandrar vidare mot Brunnsviken. Där måste vara bottenfruset nu.  

     ”Ska vi gå så vi inte blir kalla?” säger hon.  

     De promenerar i riktning mot det gamla observatoriet med de stora fönstren. Rutorna är 

spröjsade och bågarna välvda.  

     ”När jag läste på KTH gjorde vi studiebesök här. Ibland har de visningar för allmänheten. 

Jag såg på plakatet där nere att de öppnar till våren, då kan vi gå hit.” 

     ”Det skulle vara trevligt”, svarar hon.  

     De går vidare mot Tegnérlunden. Inne i buskaget, där Astrid Lindgrenstatyn står, hoppar 

gråsparvar runt. Små snöflingor faller till marken när fåglarna landar och med sin tyngd får 

grenarna att gunga.  

     ”Jag saknar pojkarna”, säger han.  

     ”Vilka?” 

     ”Mina barn. Lena tog dem med till Luzern.” 

     Hon borde ha förstått att han har barn.  

     ”I samband med att hon doktorerade fick hon en forskartjänst. Det är bara jag kvar i Kiruna. 

Jag har mig själv att skylla. Det är hemskt att inse. Detta var inte vad jag tänkt mig, inte att 

komma innanför dörren utan att mötas av en lockande doft att fundera över, höra barnens röster. 

Men kom vi går och tittar på statyn med Strindberg.” Han börjar gå.  
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     Statyn är betydligt större än den av Astrid Lindgren. Han får själv bestämma om han vill 

berätta mer, men han har släppt ämnet. I stället försöker de utläsa vilka böcker de olika delarna 

på sockeln till statyn tillhör, men ger snart upp och fortsätter ner mot Drottninggatan.  

     Affärerna är stängda. Längs gatan hänger glittrande snökristaller. De läser de silvriga 

Strindbergcitaten högt, som finns i mitten av gågatan. Hon har inte känt sig så avslappnad på 

länge.   

     ”Får jag bjuda på en kopp kaffe?” frågar han.  

     ”Visst.” 

     De hittar ett öppet kafé. 

     ”Du valde alltså att fortsätta att arbeta med blommor, men nu funderar du på att göra något 

annat.”  

     ”Inte valde, i alla fall inte medvetet, det föll sig så bara.”  

     ”Vad menar du?”  

     ”Det klassiska. Jag hade bråttom att bilda familj, det har alltid varit viktigt för mig att ha en 

familj.”  

     Kanske dumt att ta upp det efter vad hon fått veta nyss, men det slank ur henne.  

     ”Jag såg inte till de andra behoven jag hade”, tillägger hon. 

     ”Nu följer jag inte med i ditt resonemang.”  

     Hur skulle han? Inte ens hon själv gör det. Men egentligen är det inte mer komplicerat än en 

forskares försakelser, när den helhjärtat går in i det den gör och glömmer bort omvärlden.  

     ”Det har hänt mycket omkring mig på senaste tiden bara, jag har tappat fotfästet. Nu försöker 

jag bara hitta tillbaka till en vardag”, säger hon.  

     ”Din man är pilot?”  

     ”Ja, sen ett halvår. Han fick en anställning på NetJets, ett bolag som flyger privatjetar. Det 

passar honom.  Han tycker om att vakna i en stad, och inte veta var dagen slutar.”  

     ”En vagabond.”  

     ”Just så, det skulle man kunna säga om Johan.”  

     Han nickar.  

     ”Hur träffades du och Lene?” frågar hon.  

     ”På en föreläsning. Hon satt tre bänkrader framför mig. I pausen repade jag mod och frågade 

om hon ville ta en fika med mig efteråt.”  

     ”Och hon sa ja.”  

     ”Hon sa ja.” Han tittar ut genom fönstret. ”Hennes framtänder sitter snett. När hon skrattar 

åker alltid handen upp för munnen. Vi är förtjusta i jazz.” Han ser på henne igen, med en 
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intensiv blick. ”Problemet är bara att jag kan bli så uppslukad av det jag håller på med. Jag 

arbetar för mycket. Jag vill så gärna förstå mig på sammanhang, söka något slags svar på hur 

allt ligger till. Det kan uppta mina tankar, hela min tid, det får mig att känna mig lugn. Jag har 

väl en släng av diagnosen min bror har. När jag till slut förstod att hon verkligen skulle åka 

insåg jag att jag inte alls hade en aning om sammanhang, eller vad som var viktigt. Samtidigt 

vet jag inte om det hade kunnat gå annorlunda. I dag förstår jag att hon inte är den som vill stå 

bredvid, hon vill själv vara mitt i. Så vi bestämde att leva på var sitt håll ett tag.”  

     ”Hur går det?”  

     ”För att ändra ett resultat måste faktorn varifrån summan härrör ändras, eleverna på KTH 

vet det, ja redan eleverna i grundskolan kan tala om det, Lene visade på teorin i verkligheten. 

Problemet är bara att hur jag än skulle försöka ändra på mig, skulle jag snart falla tillbaka i 

samma mönster. Beslutet hon tog var inte lätt. Jag respekterar henne för det, vill visa henne 

hänsyn och ge henne friheten hon förtjänar. Det kanske är så att både hon och jag behöver någon 

annan vid vår sida.”  

     Men vad behöver barnen, tänker hon.  

     Han åker tillbaka till Kiruna samma kväll. 
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SEXTON 

 

 

 

DAGARNA FORTLÖPER OCH en dag får hon ett mejl från institutionen för fysik och astronomi om 

att hon behöver skriva in sig. Hon har blivit antagen till kursen hon sökt. 

     Varje måndag klockan fem beger hon sig iväg, går Odengatan fram och upp på höjden och 

Ruddammen. Hon längtar till dessa kvällar. Både på jobbet och hemma arbetar hon fort undan 

det hon ska för att kunna sätta sig och läsa i den tjocka kursboken. Hon har aldrig varit så 

engagerad i något annat än barnen förut. En kväll när hon suttit uppe alldeles för länge och läst, 

när hon precis är på väg att somna, kommer Johan hem.  

     ”Sover du?” 

     På rösten förstår hon att något har hänt.  

     Med mörkret utanför köksfönstret sitter hon i morgonrock och lyssnar på honom. Hon har 

gjort kamomillte i en kanna. Johan har tagit av sig slipsen och knäppt upp skjortan i halsen. 

Bredvid hans tekopp står ett glas whisky.  

     ”Det tog för lång tid”, säger han.  

     Hon har inte sett honom så här tagen förut.  

     ”I simulatorn har vi tränats inför alla tänkbara scenarier, men inte det här.  

     Hon lyssnar på honom när han berättar hur han och Martin gått över från Malmö kontrollzon 

till Stockholms, när det plötsligt hördes ett konstigt ljud. Är allt bra där bak, hade Johan ropat, 

men när han inte fick något svar spände Martin loss sig för att se efter vad som hänt. Kort därpå 

ropade han: Anropa Bromma och be dem ringa efter en ambulans. De turades om att göra 

kompressioner tills ambulanspersonalen tog över.  

     ”Han klarade sig inte”, säger Johan.  

     ”Hur vet du det?”  

     ”Jag kände när livet lämnade honom. Jag såg det på ambulansmännen också, men de skötte 

det professionellt. Det är bara en läkare som kan dödförklara honom.” Johan drar fingrarna 

genom håret. ”Livet kan ta en ny riktning när som helst.” Det gamla såret, förlusten av 

föräldrarna, syns tydligt i hans ögon.  

     ”Han var i vår ålder, Stella. Tänk dig.”  

     Hon vill inte tänka. Ett liv utan Johan kan hon inte föreställa sig.  

     Efter ett tag säger han. ”Jag måste ringa Martin. Han fick inte tag i Karin.”  
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     Martin och Karin leker verkligen med faran när de inte tar familjelivet på allvar. Inom sig 

har hon haft rätt hela tiden. Hon skulle ha litat på sina känslor, om de bara inte kom med dubbla 

budskap. 

     Karin ringer lite senare i veckan och bjuder över henne och barnen på middag. Hon har lagat 

lasagne, två varianter, en med köttfärs och en vegetarisk. Hon är inte vegetarian, men föredrar 

att äta grönsaker, säger hon. I glasen har hon hällt upp var sitt glas rött vin till henne och sig 

själv, barnen blir erbjudna svartvinbärssaft. 

     Efter middagen försvinner barnen iväg till teven. De dukar av och Karin tar fram två små 

koppar och gör kaffe i maskinen hon har stående intill diskbänken. 

     ”Det var otäckt det där som hände”, säger hon. 

     ”Ja, och så ung”, lägger Karin till. ”Han kan inte ha varit mycket äldre än Martin. Vi satt 

uppe och pratade om det till långt in på morgontimmarna.”  

     Så hon var hemma?  

     Karin bjuder på avec. Tar själv av whiskyn hon först erbjöd. 

     ”Var får ni styrkan ifrån, du och Martin? Att leva så ärligt och öppet som ni gör.” 

     ”Vi blev tvungna, och stärktes i det. Martin har alltid varit mannen i mitt liv, vi har det bra, 

vill ofta samma saker och det underlättar. Det är sällan någon av oss behöver kompromissa. Vi 

kan sitta i timmar och prata och han får mig att skratta som ingen annan.” 

     ”Vad pratar ni om?” 

     ”Det vi varit med om, människor vi träffat, nyheter, allt möjligt, precis som alla andra. Jag 

tror att det är bra att vara lite kreativ. Visste du att Martin målar?” 

     ”Nej.” 

     ”Han får visa dig vad han gjort någon gång. Men för att återgå till ämnet. Jag lovade på 

nyårsafton att tala om hur det ligger till för dig.” Hon tittar bort mot rummet med sofforna där 

barnen sitter och tittar på tv. Ljudet är högt, de kommer inte att kunna höra vad de säger. ”Som 

du vet känner jag åtrå till kvinnor, det har jag alltid gjort.” Hon gör en paus innan hon fortsätter. 

”Jag erkände det bara inte först, gick i stället runt och bar på någon slags diffus frustration. Sen 

fick vi vår dotter och naturligtvis tog hon upp hela min tid och omsorg, men missnöjet började 

smyga sig på igen och jag började bli bitter och försökte ändra på Martin. Under flera år förde 

jag en kamp mot honom, mot allt och alla, jag kastade mig in i kvinnokampen, betedde mig 

som en riktig idealist. Det var inte bra.”  

     Idealist, det är vad hon själv alltid fått höra om sig; en romantisk drömmare. 

     ”Att arbeta för högre ideal utan att tänka på egen vinning, vad är det för fel i det?” 
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     ”Då tyckte jag att jag gjorde rätt, men i dag är jag inte lika säker. Gå in i grupper, ställer sig 

som motpol till en annan grupp, brinna för en idé och kämpar för dem. För mig handlade det 

om en undanflykt, jag behövde få syn på mig själv istället, inte minst mina egna inre 

motstridigheter och förstå vad som låg till grund för dem. Så till slut började jag göra upp med 

mig själv. Men eftersom jag så länge förträngt mina behov var de väl förseglade. Jag började 

måla, vilket var bra, det gav mig tid att tänka. Med tiden kom insikten till mig; jag känner bara 

sexuell njutning tillsammans med kvinnor.” 

     ”Så börja måla är din rekommendation?”  

     ”Det skulle man kunna säga. Och inte vara rädd för att det vi kan stöta på, kan vara delar av 

oss själva vi inte vill veta av, för då är vi inne på det som bränns och vi behöver ta tag i, så var 

det för mig i alla fall. I dag tar jag ansvar för min läggning, är ärlig både mot mig själv och 

Martin och med facit i hand är jag glad att jag gav honom förslaget.”   

     ”Med ett öppet förhållande.” 

     ”Ja, jag hade naturligtvis läst på om det, var medveten om att det är få som får det att fungera. 

Jag tror att det är många som inte förstår vad det innebär och vill ha allt, vilket egentligen bara 

handlar om en självupptagenhet. Men bara för att vi erkänner sidor av oss själva behöver vi inte 

leva ut dem.” 

     Det hörs på orden hon väljer att hon läst en del, och på formuleringarna. Ännu tydligare blir 

det när hon fortsätter.  

     ”Så här är det. Vi formar själva våra världar, simulerar dem genom att tänka. Titta, innan jag 

tar glaset här har jag redan visualiserat det för mig själv.” Hon häller upp mer avec i glaset och 

förser sig själv med mer whisky. ”På så sätt har jag manifesterat mig själv och min omgivning. 

Skål.”  

     ”Skål.” 

     ”Vi har en omedveten strävan att skapa vår omgivning, gärna så den passar in med vår 

läggning, samtidigt vill vi tillhöra den omgivning vi vistas i, där andra har sina agendor. Det 

krävs en hel del tolerans för att kunna ingå i en gemenskap. Men hamnar vi i situationer, i värsta 

fall extremt trängda situationer, kan vi skada någon och hela vår existens skakas om: var jag 

verkligen kapabel till det jag gjorde. Först när vi förstår att vi har både gott och ont i oss kan vi 

möta oss själva och tämja våra negativa agendor. Jag har vänner som valt att ge avkall på 

samlaget. De resonerar som så, att deras partners inte skulle klara av vår variant, de värdesätter 

familjen så högt att de inte vill ta risken. En väg, som sagt, själv valde jag att ta in på en annan. 

Alla får hitta sina vägar och visst är sexualiteten en viktig del av våra liv, men den utgör så 
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mycket mer än bara samlaget. Antagligen fungerar det för oss för att Martins läggning är att 

han tycker om variation, monogami är ingenting för honom.” 

     Johan påminner mycket om Martin. Han tycker också om variation, vill få känna sig fri och 

hon vill inte ta död på den han är, men måste dra en gräns hur långt hon är beredd att gå – han 

behöver göra det samma. När hon ser Johan i flyguniform väcks något i henne, men hon skulle 

inte klara av att han tillbringar natten med någon annan. Han har uttryckt det samma, om han 

nu menar det.  

     ”Varför är vi människor så komplicerade?  

     ”Inte bara det, livet är inte rättvist heller. Det viktiga tror jag är att prata med varandra och 

vara ärliga. Martin och jag tar ansvar för vår sexualitet och vår relation och i dag är vi lugna 

och trygga i det, det ger oss energi. Och nu när ålderns höst kryper sig på tycker vi båda att det 

är skönt att ha varandra vid vår sida, med alla minnen av livet vi delat, inte minst de med vår 

dotter. Vi alla är sårbara, det blev vi påminda om efter det som hände, men vi får inte vara 

svaga, utan sträcka på ryggen och vara modiga. Det som oroar mig är att Martin kan vara för 

impulsiv, ja rent av naiv.” 

     Varnar hon henne? Det är lätt när Martin har sina affärer på avstånd, men när de kommer 

nära? Är de verkligen så ärliga mot sig själva som hon säger? 
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SJUTTON 

 

 

 

ANNIKA HAR VARIT en vecka på solkusten. Föräldrarna äger en lägenhet i Puerto Banus, Spaniens 

motsvarighet till Monaco: med lyxiga båtar, fina bilar och Casinon.  En gång, innan Oskar och 

Hugo fyllt ett, åkte hon och Annika dit en vecka och promenerade med barnvagnarna längs 

strandpromenaderna, Marbella i ena riktningen, San Pedro i den andra.   

     Golfparadis. Medelhavet; sol och värme. Det är inte svårt att föreställa sig att Annika, om 

några år när Hugo har hunnit bli mer självständig, kommer fly vintertidens mörker och kyla för 

caféer och barer där nere. Hon är solbränd och ser välmående ut. 

     I Spanien förberedde hon en tjejvecka som hon tagit på sig att anordna. ”En av fördelarna är 

att Niklas är tvungen att ta hand om Hugo”, säger hon. ”Det är lika bra det som hände. Vi kom 

från så skilda världar. Det är faktiskt skönt att få vara mig själv igen och inte slösa bort min tid 

på att täcka upp för en vuxen person som inte klarar av att ta hand om sig själv. Av fyra veckor 

bor Hugo med mig tre. Du hör.” 

     Om Niklas kom och sa att han vill att de ska försöka igen, skulle hon överväga tanken? 

Antagligen inte. Hon är för stolt; han har gjort henne illa. 

     Henry kommer tillbaka från hallarna och ropar på henne. Hon tar kartongen ur hans famn 

och bär in den på lagret, lägger den på golvet och hämtar nästa. 

     ”Är du verkligen säker? Ska du inte följa med?” Annika lutar huvudet lite snett åt höger. 

     ”Det är snällt av dig att fråga, men det går inte.” 

     Ibland undrar hon varför Annika insisterar på att fråga när hon vet att hon inte har råd. Eller 

förstår hon inte det? Visst uppskattar hon att gå i fina butiker, se på människor som klär sig fint: 

kvalitén, designen, men alla de gånger hon följer med Annika på tillställningar vet hon redan 

på förhand att det kommer att bli för dyrt för henne. Lunchen är tjejveckans första aktivitet, och 

summan som står på notan är högre än hon någonsin betalat för ett restaurangbesök. Hon såg 

skaldjuren, kyparna i vita uniformer, vilka som gick dit. Restaurangen är en av de berömda.   

     ”Varför skulle inte du kunna åka när Johan reser runt i Europa?” Annika ruskar på huvudet. 

”Kom så går vi och äter lunch.”  

     Hon pekar mot kartongen på golvet. ”Jag måste få de här i vatten bara.” 

     ”Det är lugnt. Jag är ändå inte riktigt hungrig än.”  
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     Nästan alla bord är fullsatta inne på caféet. Det är stimmigt och kvalmigt. Hon knäpper upp 

kappan och ser sig om efter ett bord. 

     ”Jag går och frågar om stolarna där borta är lediga”, säger Annika och pekar bort mot 

fönstret, ”gå och ställ dig i kön så länge”. 

     Det står ett äldre par framför henne. Kvinnan lutar sig fram, säger något till paret framför 

henne. De börjar skratta. Det roar henne att lyssna på deras diskussion om vad de ska välja. En 

av kvinnorna vrider och vänder på en tallrik med en hallonbakelse. Plötsligt sträcker sig mannen 

framför henne bestämt efter en räksmörgås och så bestämmer de sig alla för att ta samma sak. 

     Med brickorna banar hon och Annika väg bort till den tjocka träskivan där Annikas 

skinnhandskar och skarf markerar deras reserverade platser. Alla i lokalen är mörkklädda. Vid 

ett runt bord sitter ett gäng ungdomar.    

     ”Än går det att ändra sig. Kan du inte ens tänka på det?”  

     Sanningen är att hon inte vill åka. Kvällen då hon träffade Annikas vänner räckte. De är för, 

vad ska hon säga: extrema. Partyprat och drinkar är inget för henne. En hel vecka skulle bli för 

ansträngande. Det är inte alls samma sak som att ta en cocktail och se på vackra saker, hon 

passar inte in, kanske skulle hon få hemlängtan till barnen också. Och minst av allt vill hon inte 

missa föreläsningen.  

     Annika har som vanligt behov att prata av sig. Själv berättar hon om utbildningen. ”Är det 

inte bara en massa siffror och beräkningar, tycker du verkligen om det?” De börjar glida isär. 

Annika kan nog reda ut sina bekymmer bättre med sina andra vänner. De delar inte längre så 

mycket som de gjort, referensramarna har börjar skilja sig åt.  

     Det raspar ljudligt mot golvet. Ungdomarna vid det runda bordet reser sig, lämnar brickor 

och utdragna stolar efter sig. Genom fönstret se hon hur de kliver rakt ut i gatan. Trafikljuset 

visar röd gubbe. En vinröd Volvo med snö på taket sladdar i snömodden när den bromsar in. 

     ”Och Oskar och de andra barnen, hur mår de?” frågar Annika. 

     Ansträngt: det är vad hon skulle vilja säga om mötet.  
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ARTON 

 

 

 

ANNA-LISA BJUDER UT henne på lunch. Hon gör det ibland. De pratar om gamla tider, om hur 

snabbt utvecklingen går, om handelsträdgårdarna i Tungelsta som alla lagts ner. I dalgångarna 

står växthusen hopsjunkna, som skelett med hundratals krossade smårutor.  

     ”Det är en sorglig syn”, säger Anna-Lisa och suckar.  

     Stella har hört henne berätta om dem förut. Hon vet att det var länge sen det slutade bära sig 

för handelsträdgårdarna. De blev utkonkurrerade när långtradarna började komma från Holland 

och körde varorna hela vägen fram till butiksdörrarna. De ökade uppvärmningskostnaderna 

gjorde inte situationen bättre.  

     Deras samtal leds vidare in på Plantagen. Båda är de överens om att blommorna drivs upp 

alldeles för snabbt, kvalitén får stå tillbaka för vinsterna.  

     ”Det är med anledning av detta jag vill prata med dig, jag vet bara inte var jag ska börja”, 

säger Anna-Lisa.   

     Hon har lagt ner besticken.  

     ”Börja bara.”  

     ”Vi vet att tillfället är illa valt”, i pannan avtecknar sig hennes djupa rynka, ”med tanke på 

allt annat som hänt dig på sista tiden.”  

     ”Du menar att Johan bytt jobb.”  

     ”Det också.”  

     Anna-Lisa tar ett djupt andetag.  

     ”Revisorn har gjort sammanställningen efter julen. Det gick inte så bra.”  

     ”Nej, jag märkte att det blev en hel del varor kvar.”  

     ”Mm.”  

     Hon samlar sig.  

     ”Du vet, Henry är inte någon ungdom längre. Det är många år sen han passerade 

pensionsåldern, och även om det skiljer elva år mellan oss, fyller jag snart sextiotre. Stella, jag 

börjar bli trött, orkar inte på samma sätt.”  

     Hon nickar.  

     ”Vi har varit tvungna att skjuta till av våra besparingar de senaste åren. Henry vill inte inse 

hur allvarligt det är. Han pekar på tidningarna som skriver om säljrekord, han tror att det 
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kommer att vända, men det har inte gjort det och kommer inte att göra det heller, revisorn säger 

att vi måste göra något. Han tycker vi ska sälja.”  

     I normala fall skulle hon ha blockerats av skräck, det brukar hon göra när det handlar om 

förändringar. Nu sitter hon bara tyst och lyssnar.  

     Anna-Lisa iakttar henne, men fortsätter efter en stund: ”Du vet själv hur Henry är, han vill 

inte släppa sitt livsverk. Men barnen har gått sina egna vägar. Och det är bra.”  

     ”Ja, det är bra”, instämmer hon.  

     ”I dag är det elektronikprodukterna som står för säljrekorden”, fortsätter Anna-Lisa. ”Folk 

köper inte blommor på samma sätt längre. I varje mataffär, på varje bensinstation går det att 

köpa blommor. Det finns ingen framtid för en blomsterhandlare, såvida man inte går in hundra 

procent för det.”  

     Hon kan nästan höra på rösten hur lättad Anna-Lisa är över att ha fått ur sig det hon burit på.  

     ”Det som oroar oss nu är din framtid, Stella. Du är som vårt eget barn, men låt oss vara 

ärliga, är verkligen blomsterhandlaryrket något för dig? Om jag visste att det skulle gå bra skulle 

vi naturligtvis bli glada om du ville ta över, vi skulle kunna lägga upp en avbetalningsplan och 

naturligtvis skulle vi hjälpa dig så mycket vi kan, men jag tror vi skulle göra dig en otjänst. Har 

du funderat i de banorna, att ha en egen affär?”  

     ”Nej, det har jag inte”, svarar hon sanningsenligt.  

     ”Du måste väl ha tänkt på att den här dagen kunde komma?”  

     Det har hon inte.  

     ”Ni gör rätt”, säger hon. ”Det kommer att komma något bra ur detta. Ni kan ta barnbarnen 

till Junibacken, eller Bergianska trädgårdarna, som Henry brukar prata om.”  

     ”Om vi har tur kommer det en köpare som vill driva affären vidare, men vi måste vara 

medvetna om att någon kanske vill använda lokalen till något helt annat. I vilket fall som helst 

kommer vi att göra allt vi kan för att de ska anställa dig. Jag är verkligen ledsen.”  

     ”Var inte det. Det kommer att gå bra.”  

     Anna-Lisa ser lättad ut.  

      

”Det ser ut som att du till slut har kommit till den punkt där du måste ta tag i det”, säger Johan. 

”Jag tror inte arbetet i blomsteraffären är bra för dig, du tycker inte om att få smuts under 

naglarna, fatta mig nu rätt, jag menar du skulle göra något som ligger mer för dig, närmare den 

du är. Vad vill du jobba med? Det går inte att skjuta upp det längre.” 

     ”Jag vet inte Johan. Stressa mig inte, jag fick precis höra det.” 
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NITTON 

 

 

 

”DU SKULLE KUNNA skaffa dig en karriär inom astronomi.” 

     Christian är i Stockholm igen. De möts utanför Naturkompaniet och promenerar ner mot 

Hagaparken.  

     ”Nu överdriver du.” 

     ”Varför skulle jag göra det?” 

     ”Visst tycker jag om föreläsningarna. Det är intressant att läsa i alla nya böcker, universum 

är som en stor gåta. Jag älskar att titta på bilderna också, inte minst på galaxerna, det är det 

vackraste jag sett. Men från det till att börja prata om en karriär. Jag är trettioåtta, får inse att 

det är ett fritidsintresse.” 

     ”Det är många som skolar om sig.” 

     ”Det handlar inte om att skola om. Jag har aldrig läst på universitetet, inte gått någon 

yrkesskola. Direkt efter gymnasiet började jag arbeta. Sen är det barnen också. Eller framför 

allt dem. Jag vet vad det innebär att arbeta i en blomsteraffär, behöver bara gå dit och göra mitt 

jobb. Hittar jag nu också någon som är lika överseende med att jag ibland behöver gå tidigare, 

som Anna-Lisa och Henry, blir det så mycket lättare.” 

     ”Jag förstår.”  

     ”Jag är bekväm också.” Hon är pinsamt medveten om att argumentet är mer riktat mot henne 

själv än honom. ”Det har alltid varit andra som sagt åt mig vad jag ska göra. Av de tre typerna 

de säger finns vid en kris, är jag den som sitter kvar när eldslågorna flammar upp omkring mig.” 

     ”Vilka är de andra två?” 

     ”Det är de två grupperna som springer ut, men den ena av dem springer tillbaka in igen för 

att rädda oss som sitter kvar. Det är dom och vi som blir utsatta.” Utsatta, var det rätt ord hon 

använde, är det vad hon är? 

     Han nickar och sitter tyst länge, men säger sen. ”Jag fattade det som att det var du som drev 

på att skaffa barnen, inte din man.” 

     Han har rätt. Igen blir hon påmind om det.  

     ”Det är kanske därför jag känner att jag inte kan förvänta mig att han ska arbeta med något 

annat, även om hans tider gör det svårare för oss. Johan har alltid velat flyga.” 

     Christian försvinner i tankarna. Tänker han på sitt eget äktenskap?  
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     De två, han och hon, sitter i samma båt, akterseglade i äktenskapet, med den skillnaden att 

Lene tog barnen med sig. 

     ”Jag tror dessutom att jag inte skulle orka.”  

     Det skulle vara som att spela på två spelplaner samtidigt, där båda kräver full 

uppmärksamhet. Visserligen säger Johan att det ena inte utesluter det andra, men då räknar han 

med sina mått och de är inte desamma som hennes, långt innan han förstår att det är något med 

barnen har hon känt av det för länge sen, minsta lilla nyansskiftning och hennes tentakler 

registrerar det och känner att hon måste agera. Hon skulle bli splittrad.  

     ”Jag hoppas att det inte är så att du kommer med en massa ursäkter för att du inte tror på dig 

själv. Lene säger att alldeles för många tvivlar på sig själva, de förstår inte att de kan bli så bra 

som de kan.” 

     ”Hon verkar klok Lene.” 

     ”Ja, men så kan man hamna i sitsen vi sitter i också. Lene har både gott självförtroende och 

en god självkänsla och här står vi i dag, fortfarande gifta, men med hundratals mil mellan oss.” 

     Vad ska hon svara på det? 

     ”Det är i alla fall skillnad att utbilda sig innan barnen kommer”, säger hon. ”Eller att ha 

någon som backar upp hemma, speciellt när barnen fortfarande är små. Att komma från en 

akademisk familj skulle också göra det lättare, med allt man får ’gratis’. Bara genom att gå på 

föreläsningarna öppnas en helt ny värld för mig.” 

     ”Och vad tycker du om den?” 

     ”Föreläsningarna är veckans höjdpunkter. Det är som att sitta hemma hos dig igen och lyssna 

på dina föräldrar. Jag saknade den biten i min egen familj när jag växte upp. Pappa visade 

visserligen en ny sida sist, men den såg jag aldrig när vi var barn.” 

     ”Om jag sa att du kan klara av det, att du kan skaffa dig en examen, skulle du ge det en chans 

då?” 

     ”Jag kunde fundera på det.” 

     ”Det är alltså inte ett direkt nej.” 

     ”Och inget direkt ja.” 

     ”Vad är det egentligen som bekymrar dig.” 

     ”Att misslyckas. Att allt ska gå åt skogen. Framför allt att inte klara av mammarollen. Jag 

vill inte stå där sen och tänka att jag inte gjorde vad jag kunde. Jag är hela tiden orolig för 

barnen. Det finns så många faror där ute. Mamma säger alltid att min tid kommer, men att jag 

nu måsta tänka på barnens bästa. Hon har rätt. Jag kan inte släppa in något annat i mitt liv förrän 

de är stora nog att stå på egna ben.” 
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     ”Det finns ett uttryck: en misslyckad mor är en bra mor, vilket man får ta med en nypa salt, 

men det ligger ändå något i det.” 

     ”Tycker du?” 

     ”Vi får i vart fall inte överbeskydda våra barn. De måste få möjlighet att själva klara ut sina 

utmaningar, så de lär sig.”  

     Hon begrundar det han sagt.  

     ”Vill du syssla med astronomi ska vi nog kunna bygga upp dig till en stark kandidat.” 

     Där kom det, ordet vi, som hon tycker så mycket om. 

     När de är på väg tillbaka från parken lägger Christian handen på hennes axel. 

     Hon rycker till. Han märker inget. 

     ”Följ med och ät middag på onsdag. Jag har lyckats få ett bord på Condolen”, säger han.  

     ”Jag vet inte om jag kan”, svarar hon. 

     Hon kan stå upp för promenaderna, men att gå ut på tu man hand och äta middag, det skulle 

innebära en annan nivå, är hon beredd att ta deras möten dit? 

     ”Titta och återkom.” 

     ”Ja, det ska jag.” 

 

Var går gränsen när det gäller interaktion mellan män och kvinnor? Hon minns när Martin kom 

in i affären, deras hätska diskussioner. Han propsade på att kvinnor är medvetna om vad de gör 

när de använder smink och högklackade skor: de hetsar upp män sexuellt. Och det är bra, det 

måste få finnas lite av att leka med elden i förhållandet, annars dör det. Hon svarade att kvinnor 

måste kunna få göra sig vackra utan att behöva acceptera dåliga uppföranden från män. På det 

svarade han; om det rör sig om att ge utlopp för negativa motivationer, då måste de tämjas, men 

att flirta lite är bara bra, att tillåta lite intensitet.  

     Hon håller med Martin; det kan vara utmanande att umgås med det andra könet: poler skapar 

laddning, men här handlar det bara om att träffa Christian, och han är gift. Dessutom träffar 

Johan kvinnor hela tiden; markvärdinnor på flygplatserna, kvinnliga receptionister och alla de 

flygvärdinnor som bor på samma hotell som han.  

     Hemlighet och sanning. Orden: det är onödigt att Johan får veta, är också Martins och inget 

hon själv står för, ändå svarade hon Johan, när han frågade henne i telefonen i går, att hon inte 

hade några planer för dagen.  

     De börjar med en drink i baren i väntan på bordet. Det är flera internationella sällskap i 

lokalen, ett populärt ställe för representation. 
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     Utsikten från bordet de blir tilldelade är slående. Bättre än från Observatoriekullen, eller de 

befinner sig i en annan vinkel av stan. Bortom vattnet ligger byggnaderna hon kunde vid namn 

redan innan hon flyttade ner: Stadshuset, Gröna lund och Riksdagshuset, de andra har hon fått 

lära sig under de arton år hon bott i storstan. 

     ”Kan du inte berätta en historia, så som dina föräldrar alltid gjorde?” 

     ”Vad vill du att jag ska berätta om.” 

     ”Om allt, jag vill höra om allt.” 

     ”Okej.” Han lutar sig fram mot henne. ”Vi, du och jag Stella, är här och går genom rummet 

utan en tanke på den pilgrimsfärd över ett landskap av oändlighet som en enkel rörelse medför. 

Universum, det tredimensionella rum vi lever i och den tid vi ser gå på våra klockor. Vårt norr 

och söder, vårt öster och väster, vårt upp och ner. Vårt förflutna och vår framtid.” – Rörelserna 

som förtydligar orden påminner om Johans gester – ”Så långt ögat kan se finns det ingen gräns 

för våra tre rumsdimensioner och vi väntar oss inte att tiden ska ta slut, heller hur?” 

     ”Nej.”  

     ”Universum är, som du nu vet, bebott av gigantiska galaxhopar och varje galax är ett gytter 

av stjärnor. Vintergatan, vår galax, har en ofattbart tät kärna av miljoner stjärnor med 

undersköna armar och Jorden lever långt ute i en av de glest befolkade armarna, och kretsar 

kring solen, en vanlig stjärna, tillsammans med våra planetkamrater. Det är vårt anspråkslösa 

solsystem. Här är vi, en liten planet, en helt ordinär stjärna, i ett väldigt kosmos. Vi lever och 

vi förnimmer. Vi arbetar tillsammans och för våra hemligheter vidare från generation till 

generation, och på så sätt har vi höjt oss upp från denna blå och gröna vattendränkta sten och 

kastat våra blickar långt bortom våra ögons begränsningar.” 

     Han tar lite vatten.  

     ”Fantasier och drömmar, det här är vad jag sysslar med, med hjälp av ultrarött ljus, och jag 

är väldigt glad över att få göra det.”  

     Hon nickar. 

     ”Den dag tekniken kommer så långt att raketer kan färdas med ljusets hastighet, kan du och 

jag resa omkring i det galaktiska grannskapet och utforska det. Jag tror du skulle gilla det.” 

     Han låter som Johan innan han tog med henne på flygturen vid Kebnekaise. Lika 

fascinerande, entusiasmerande, lidelsefullt engagerande, fast Johan är långt mer jordnära. 

     De tar vägen förbi Grand Hotell. 

     ”Kom, jag bjuder på en Irish coffee”, säger han och drar med henne in i lobbyn. 

     En pianist sitter vid en flygel och spelar lite längre in i rummet. Runt om står personer med 

glas i händerna. 
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     De går ner för trapporna och sätter sig så de kan se ut genom de stora panoramafönstren. 

     Han tar hennes hand i sin, lutar sig fram och kysser henne. Hon gör inte motstånd utan ger 

sig hän. 

     När hon kommer hem finner hon Oskar fortfarande uppe. Han sitter med sitt spel på datorn. 

Två världar möts, den hon är i och hemmets. 

     Några dagar senare, när Christian åter är hemma i Kiruna, pratar de i telefonen. Hon frågar 

honom något hon gått och tänkt på länge: ”De säger att Vintergatan och Andromeda ska krocka 

en dag, vad händer då?”  

     ”Inget”, svarar han, ”det är så stort där ute, så långt avstånd mellan allt, galaxerna kommer 

bara att passera varandra, kanske något av gasmolnen som omger stjärnorna och materierna 

kommer att ställa till det lite, men det här ligger så långt fram i tiden, generationer efter 

generationer efter generationer behöver inte oroa sig.” 

     Är deras möte som Andromedas och Vintergatans, ent passage som uppger små krusningar, 

eller är de ämnade för varandra?  
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TJUGO 

 

 

 

FRÖKEN RINGER FRÅN skolan. Oskar har inte varit där på en vecka. Hon vill veta hur det är med 

honom. När hon konfronterar honom visar det sig att han stannat hemma och spelat dataspel. 

Oskar ska till skolan, om hon så ska släpa dit honom själv. Han lovar att gå nästkommande dag. 

Och som vanligt ställer Anna-Lisa och Henry upp på henne. Mitt på dagen går hon hem och tar 

honom på bar gärning. Hon går med honom hela vägen till skolan och fram till klassrumsdörren. 

På vägen lirkar hon ur honom vad hon kan. Motvilligt berättar han att det är flera av pojkarna 

som gör samma sak. Han vill inte svika kompisarna, de spelar i grupp. 

     ”Världen ser ut som den gör”, säger Johan. 

     ”Så du menar att vi bara ska acceptera att han sitter hemma och spelar spel i stället för att gå 

till skolan?” 

     ”Han är fjorton och måste få ta sitt ansvar själv, vi kan inte gå i skolan åt honom.” 

     ”Men vi kan se till att han går dit.” 

     ”Om han inte följer våra regler får han flytta.” 

     ”Och hur skulle det gå till?” 

     ”Det är hans problem, inte vårt.” 

     ”Det är så lätt att säga, men att försäkra sig om att han kommer iväg, verkligen kommer iväg 

till skolan om dagarna, det är en annan sak.” 

     ”Låt honom få lära sig av sina misstag, gå om ett år om det är vad som behövs.” 

     ”Eller få så dåliga betyg att han inte kommer in på någon skola. Det är vi som är vuxna och 

han är ett barn, han vet inte vad som är bäst för honom än.” 

     ”Han är fjorton och kämpar för fullt med att bli självständig.” 

     ”Hur självständigt är det att inte gå till skolan bara för att inte svika spelkompisarna?” 

     ”Låt oss nu göra detta i rätt ordning. Vi pratar med honom, tillsammans, när jag kommer 

hem, nu är inte rätt tillfälle. Det var bra det du gjorde.” 

     ”Jag gjorde, som allt annat när du är ute och åker runt i Europa.” 

 

De springer på varandra igen, hon och Niklas.  

     ”Vill du ta en fika?” frågar han den här gången. 
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     Han håller upp dörren till en av Moodegallerians sidoingångar. De kommer rakt in i en 

klädbutik, tar sig fram längs ställningarna. Ute i den stora mittgången ser hon sig om.  

     ”Känner du till något bra café här inne?” frågar hon. 

     ”På nedre planet finns ett ställe som heter Saluda, vi kan gå dit.” 

     De går bort mot rulltrappan, tar den ner och sätter sig på cafét han föreslagit. 

     ”Du måste tro mig”, säger han efter ett tag, ”jag försökte verkligen, men det var inte lätt ska 

du veta. Det enda som lindrar är att jag ser att hon mår bra. Hon var i Spanien nyligen, men det 

vet du förstås.” 

     Det är så annorlunda att se honom utan kostym. Han ser så tilltufsad ut på något vis, kanske 

för att koftans knäppning har dragit åt ena sidan.  

     ”Det är absolut inget fel på Annika”, fortsätter han, ”men det gick inte längre. Tro mig, det 

känns som ett stort misslyckande att behöva gå skilda vägar.”  

     Omsorgsfullt söker Stella något lämpligt att säga, försöker hitta de rätta orden, men det tar 

henne för lång tid. Tillfället går förlorat; och kanske är det lika bra. Niklas, precis som Annika, 

vill ha en lyssnare.  

     ”Annika klarar sig, hon är stark.” Han tittar på henne, söker bekräftelse. 

     ”Hon har valt att inte prata om det med mig, som jag sa tidigare.” 

     ”Det är så likt henne. Allt ska hon klara själv.” 

     ”Ja. Hon är stark, men också sårbar, precis som alla vi andra.” 

     ”Det är klart, men jag var tvungen. Det kom till en punkt då hela mitt liv kändes som ett stort 

falskt spel, jag förlorade mig själv i alla andras förväntningar på mig. Till Hugo nådde jag inte 

fram. Så fort jag sa något snäste han av mig och Annika stod på hans sida. Hugo är sin mammas 

pojke. Men jag är orolig för honom. Det har börjat komma äldre pojkar till skolgården som 

säljer knark. De vet att det flödar pengar i området. Hugo har börjat umgås med några pojkar 

jag inte alls tycker om, jag misstänker att han provat hasch, men vad kan jag göra utan bevis? 

Det räcker med allt jag ställt till med redan, du ska veta; att inte lyckas hålla ihop familjen, det 

är en sorg i sig.” 

     ”Knark, det visste jag inte.” 

     ”Det enda vi behöver göra är att skapa en lugn och trygg värld åt våra barn, det är vad som 

betyder något, men hur ska vi klara av det, jag klarar inte av det.” 

     När de skilts åt kan hon inte sluta att tänka på vad Niklas sagt. Det är delvis en ny bild av 

honom hon fått. I Annikas familj hade han alltså gått upp, uppoffrande lagt sig till med familjens 

levnadssätt, ingått i Dublons ledningsgrupp, men med för stort ansvar. Han ville så mycket, 

försökte så hårt, ingenting blev tydligen bra. Och på det bar han på känslan av misslyckande. 
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Nej, Niklas kan inte ha haft det lätt. Att gå runt, hela tiden och undra hur omgivningen 

egentligen uppfattar en. Han har fortfarande känslor för Annika, sa att det var hon som borde 

ha arbetat på hans position. Sorgen över att inte ha fått det att fungera syns tydligt. Han är den 

han är, mönstret har upprepats och Annika är stolt.  

     Samma dag sitter hon och Johan vid köksbordet med Oskar. 

     ”Du har din framtid framför dig Oskar”, säger Johan. ”Du kommer att stöta på många 

utmaningar, men du kommer att klara av det, ja vet det, är inte orolig för dig. Var vill du vara 

om fem, tio år?” 

     ”Jag vill ha min egen lägenhet, kunna göra vad jag vill.” 

     ”Vad är det du vill göra då?” 

     ”Det vet väl inte jag.” 

     ”Fundera på det.” Johan tittar på henne. Det är hennes tur att säga något. Men samtalet blev 

inte alls vad hon tänkt sig. 

     ”Kan jag gå nu?” frågar Oskar. 

     ”Ja, du kan gå”, säger Johan efter att åter ha tittat på henne. 

     ”Var det allt”, säger hon. ”Nu kommer jag sitta här med problemet igen när du åkt.” 

     ”Vi får väl se.” 
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