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Prolog 

 

Hon hade aldrig haft sex på en diskbänk förut. Det var inte alls som hon hade föreställt sig 

det. Det var kallt, hårt och i fel höjd, och luckorna bakom ryggen var i vägen. Hon fick hela 

tiden en träknopp i revbenen. Det gjorde ont i flera dagar efteråt. 

 Ändå var det värt det. 

 Hon struntade i att det var sjaskigt. Senare skulle det säkert börja gnaga i henne, men just 

då brydde hon sig inte. Hon ville att han skulle ta på henne, och han hade gjort det. 

 

Hon visste att det skulle hända redan när han klev över tröskeln och stängde den gnällande 

ytterdörren bakom sig. Släpet stod fullastat utanför staketet, de hade burit grenar och ris hela 

förmiddagen. De hade inte pratat så mycket och det lilla de hade sagt rörde mest praktiska 

aspekter av arbetet de höll på med. Hans hår var lite för långt, det föll hela tiden ner i ögonen 

och han drog undan det med armen.  

 Hon försökte inte dölja att hon tittade på hans armar när han bar, även om det fick henne 

att känna sig lite banal. Muskulösa överarmar. Hon fnös för sig själv och fortsatte titta.  

 ”Skulle du ha kvar vinbärsbuskarna?” frågade han när han hade burit bort de spretiga 

grenarna från syrenerna. 

 ”Jag tänkte det.” 

 ”Den längst bort verkar död. Jag kan nog rycka upp den med rötterna.” 

 ”Gör det”, sa hon.  

 Hon kände svetten rinna under brösten när de var klara, och hans tröja var mörk under 

armarna och på ryggen. 

 ”Har du lite vatten?” sa han och torkade sig med handen i pannan. ”Innan jag kör.” 

 ”Självklart. Kom.” Hon gick före mot huset. Tänkte sig att hon skulle gå in efter ett glas 

vatten, att han skulle vänta på trappen. Det gjorde han inte. Han följde med in, stängde dörren 

efter sig och tog av sig skorna. 

 ”Har du varit här inne förut?” frågade hon och gick in i köket. 

 Han skakade på huvudet. Hon tog ett glas från diskstället, fyllde det med vatten och räckte 

det till honom. Han tog emot det och tömde det i djupa klunkar.  

 ”Morsan sa alltid att Henny var tokig.” 

 Isa lutade sig mot diskbänken och lade armarna i kors över bröstet.  

 ”Det förvånar mig inte”, sa hon. 
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 ”Var hon det?” 

 ”Lite kanske.” Hon log. ”Men inte mer än de flesta.” 

 Han tog ett steg närmre, ställde ifrån sig det urdruckna glaset på bänken och lutade sig 

fram mot henne. Sen gick allt mycket fort.  

 Från det att han lade sin mun mot hennes hals till dess att hon kom, med en träknopp 

intryckt i ryggen, gick det uppskattningsvis tre minuter. Möjligen fyra.  

 

”Jaha, du”, sa hon när de satt bredvid varandra på det slitna linoleumgolvet nedanför 

diskbänken. Han hade fått på sig både kalsonger och byxor igen. Hon kände snarare än såg att 

han vände ansiktet mot henne, men hon behöll blicken rakt fram, mot köksbordets skavda 

ben. 

 ”Vad gör man nu?” sa han. 

 Hon ryckte på axlarna. ”Ingen aning.” 

 ”Jag brukar inte…” började han, men hon avbröt honom. 

 ”Du behöver inte.” 

 Han lade sin hand på hennes vänstra ben. Huden var orakad, blek och torr. 

 ”Jag måste nog åka.” 

 ”Självklart.” Hon reste sig upp och började dra på sig de smutsiga jeansen. ”Tack för 

hjälpen”, sa hon, men hörde genast hur det lät. Han flinade. 

 ”Varsågod.” 

 Hon stod bakom gardinen i köket och tittade efter honom när han körde iväg med sin 

svarta Volvo och den överfulla släpvagnen.  
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 1. 
 

Huset hade stått obebott i fem år. Det var anmärkningsvärt hur snabbt det hade förfallit. Eller 

så var det inte alls anmärkningsvärt, hon hade mycket ringa kunskaper i ämnet. Att allt går 

mot oordning visste hon, det hade hon lärt sig under något av alla sina år i skolan. Allt faller 

samman, kaos är det som blir resultatet om ingen yttre uppbyggelse tillkommer. Hon tyckte 

att det var en betryggande tanke; kaos är inget att frukta, det är en del av tillvaron. 

Sammanbrottet är alltings mål. 

 Ändå blev hon nedstämd när hon såg huset. Färgen som flagade från fasaden, syrenerna 

och rosorna som hade vuxit ihop till trassliga härvor av grenar och torra löv. Husets förfall 

ingav henne inte på något sätt den känsla av lugn som infann sig när hon reflekterade över 

världens ofrånkomliga kollaps. Det gav henne enbart en känsla av förlust.  

 Att förlora huset. I det ögonblicket, när hon stod innanför grinden med handen ännu på 

dess rostiga handtag och betraktade förgängelsen, tänkte hon att det var mer än hon skulle 

kunna uthärda. Om huset försvann skulle också hon göra det. Hon skulle upplösas, bli till 

ingenting. Fast en människa kan inte bli till ingenting, rättade hon sig. Någonting kan aldrig 

bli ingenting. Materia är en form av energi och energi kan inte skapas och inte förintas, bara 

omvandlas i olika former. Trodde hon sig minnas, också från skolan. Fysiklektionerna på 

högstadiet. När Bengan Kängan talade och ingen lyssnade, bara för att han hade så fula skor. 

Kraftiga vinterkängor året runt. Utgångna och sneda. De flesta skrattade, själv tyckte hon 

mest synd om honom. Hur såg en människas liv ut om hon hade sådana skor? Numera dömde 

hon inte folk efter deras fotbeklädnad, hon hade hittat andra attribut att använda som 

förklaring till olika egenskaper. Mer allmänt accepterade, men lika ogiltiga.  

 Hon tog några steg på trädgårdsgången. Den var belagd med grus, men det syntes nätt och 

jämnt under allt ogräs, mestadels maskrosor, överblommade sedan länge. Under äppelträden 

låg fallfrukten och ruttnade; den söta doften blandade sig med den tunga lukten av våt jord. 

Hon stannade igen och tog ett djupt andetag genom näsan. Som barn brukade hon hjälpa till 

att plocka fallfrukt. Fem kronor för varje hink hon fyllde fick hon. Det var ett lätt jobb, om 

man bortsåg från päronen. De flesta var ruttna redan när de trillade ner, och efter några dagar i 

det fuktiga gräset förvandlades de till brun gegga.  

 Pengarna sparade hon för att kunna köpa en kamera. Hon skulle bli fotograf. Resa jorden 

runt och ta svartvita bilder på ovanliga människor, bli berömd och helst också rik. Så att hon 

kunde göra vad hon ville. Frihet, inbillade hon sig, var oupplösligt sammankopplat med 
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ekonomiskt oberoende. Det blev en kamera, även om det tog längre tid än planerat eftersom 

hennes behov av godis var nästan lika stort, men hon tröttnade snabbt på fotograferandet. Hon 

hade underskattat mängden dåliga bilder som krävdes för att det skulle resultera i en enda bra. 

Hon hade trott att en filmrulle skulle ge tjugofyra fantastiska foton, redo att ställas ut och 

beundras. Hon hade haft fel.  

 Gräset växte knähögt runt hela huset. Det skulle behöva slås med lie innan man ens kunde 

klippa det. Om man nu skulle få för sig att klippa det. Hon sträckte ut handen och kände på 

det. Samma gräs, tänkte hon lite sentimentalt. Samma gräs som när jag gick här och plockade 

äpplen. Hon fortsatte fram till trappan som ledde upp till dörren. Ett, två, tre trappsteg, och 

sedan en liten avsats. Ett, två, tre. Hon brukade hoppa upp och ner, på ett ben, på andra benet, 

jämfota. Ett, två, tre. På ena sidan fanns ett grönmålat järnräcke, men färgen hade lossnat och 

lämnat stora såriga fläckar efter sig. Där kunde man hänga med armar och ben slingrade kring 

räcket och huvudet nedåt. Uppochned såg trädgården ut på ett helt annat sätt. Som en annan 

värld. Där sagoväsen bodde under buskarna, troll med trubbiga näsor och stora öron, och 

ibland såg hon dem kika fram mellan grenarna och vinka åt henne.   

 Hon kände på dörrhandtaget. Låst, precis som det borde. Hon stack handen i fickan på 

regnjackan och tog fram en nyckel. Det var första gången hon gick in i huset med egen 

nyckel. Som barn hade hon aldrig fått någon; om det var för att hon ansågs för liten eller bara 

för oaktsam visste hon inte. Kanske båda delarna. Hon slarvade ofta bort saker. Det var inte 

meningen, det bara blev så. Hon lade ifrån sig det hon höll i utan tänka på det, och när det 

sedan behövdes igen var minnet av var hon gjort av det som bortblåst. Så kanske var det 

därför hon aldrig fick någon nyckel. Det behövdes visserligen inte heller; Henny lämnade 

nästan aldrig huset. Inte fanns det någonstans att gå heller, mer än till sjön och dit fick hon 

ändå inte gå ensam. Ut i skogen ville hon inte. Fast ibland önskade hon att hon hade velat. Att 

hon hade varit mer fri, vågat ge sig in på okända stigar, eller inga stigar alls, rakt ut i 

vildmarken. Att hon hade kunnat bli vän med djuren och lärt känna växterna. Bli smutsig och 

stark av det som människor alltid blivit smutsiga och starka av.  

 Låset gav med sig direkt när hon vred om nyckeln. Som om det var alldeles nysmort. 

Dörren gnällde däremot på sina gångjärn, så som den alltid hade gjort. Hon hade inte 

reflekterat så mycket över det, det bara var så, precis som så mycket annat, men nu i efterhand 

tyckte hon att det var märkligt att ingen gjort något åt det. Några droppar matolja så hade 

ljudet varit borta.  

 Det luktade instängt. Den röda mattan i hallen låg kvar, täckt av damm och smuts. Den lilla 

byrån stod där också, med alla tre lådorna öppna och tömda. Hon gick fram och stängde dem, 
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en efter en. I den översta brukade det alltid ligga små askar med halstabletter. Starka och 

äckliga, men i brist på annat godis tog hon ibland en ändå. Där hade också legat bläckpennor 

och block med randigt papper. Färgpennor och vitt papper fanns inte, så ville hon rita så fick 

det bli med dessa torftiga redskap. Det ville hon sällan, men det hände, om det regnade och 

hon hade riktigt tråkigt. I den andra lådan förvarades handskar och scarfar. De fick på inga 

villkors vis användas till utklädning – till den sortens aktivitet fanns det kläder i källaren som 

det stod fritt för vem som helst att nyttja. Källaren var emellertid ett kallt och ganska fuktigt 

ställe där textilier inte trivdes. Hon gick sällan ner där, vare sig för att klä ut sig eller av någon 

annan anledning. Bara om hon blev ombedd att hämta något i matförrådet och hon inte snabbt 

nog kunde komma på en anledning att slippa.  

 I byrålådan längst ner låg skatterna. Där hamnade allt sådant som inte hade någon egen 

plats men som var för användbart eller värdefullt för att kastas bort. Nycklar som man inte 

längre kom ihåg var de passade. Mynt, somliga för gamla. En brosch vars nål hade lossnat 

och som väntat på att bli lagad så länge någon kunde minnas. Ett förstoringsglas. En liten 

plåtask som en gång innehållit Magnecyl. Gem. Knappar. Gummiband. Hon älskade den 

nedersta lådan.  

 Till vänster låg stora rummet, till höger köket. Stora rummet var samma sak som 

vardagsrum, men det sa man inte. Man sa stora rummet. Där var det inte tillåtet att springa. 

Eller hoppa. Eller på annat sätt ta sig fram på ett sådant sätt att föremål riskerade att slås 

omkull. Fast hon hade aldrig förstått vilka föremål det rörde sig om. Det hade stått några 

porslinsfiguriner bakom en glasdörr i ett brunt skåp, men hur dessa skulle kunna gå i kras av 

livlig rörelse var mer än hon kunde räkna ut. Antagligen var det inte heller den verkliga 

anledningen till spring- och hoppförbudet. Den verkliga anledningen var ofta dold, hade hon 

med tiden insett, en insikt som fick henne att känna sig vis. Det var inte ofta hon gjorde det. 

Tvärtom kände hon sig för det mesta en smula trög. Långsam på ett svårdefinierat sätt. Det 

störde henne. 

 Hon klev över tröskeln till stora rummet och noterade, så som hon gjort flera gånger 

tidigare, hur litet det var. Det rum som en gång hade känts enormt, som en sal – nu var det 

svårt att förstå hur det ens skulle vara möjligt att springa där. Men barnets proportioner är 

naturligtvis inte de samma som vuxnas. För barnet finns det alltid plats att springa.  

 Rummet var tomt. Trodde hon. Hon skulle just vända och gå tillbaka när hon såg att hon 

hade fel. Längst bort i hörnet, där en hård och obekväm soffa en gång hade stått, låg 

någonting, möjligen en bok. Hon gick närmre och fick antagandet bekräftat. Jorden runt på 
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80 dagar, såg hon när hon böjde sig ner och tog upp den. En bok som hon hade läst fler 

gånger än hon kunde minnas.  

 Det hade inte funnits många böcker i huset, men de som fanns hade hon fått tillåtelse att 

läsa mot löfte om att inte lämna några spår i dem. Inga vikta hörn accepterades, naturligtvis 

inte heller anteckningar eller fläckar. Den stränga uppmaningen var att inte äta samtidigt som 

man läste, och att tvätta händerna innan en bok öppnades. Hon hade först suckat åt – och inte 

sällan brutit mot – dessa förhållningsorder, men med tiden hade hon tyckt att de gav läsandet 

en upphöjd status. När hon återvände till skolan efter en sommar i huset tyckte hon att hon 

hade förstått saker som hennes klasskamrater aldrig skulle begripa. Hon ägnade sig åt god 

litteratur ämnad för vuxna medan hennes jämnåriga läste flickböcker, ofta med hästar och söta 

pojkar i viktiga roller, och hon mindes fortfarande sitt förakt. Kanske fanns det fortfarande 

kvar.  

 Hon blåste på boken i avsikt att få bort den smuts som rimligen borde täcka dess pärmar. 

Men den var ren. Ren och hel. Hon tog den med sig och gick tillbaka ut i hallen och uppför 

trappan. Varje steg knarrade, så som de alltid hade gjort. Hon lät handen glida över det 

blankslitna räcket. Hon ställde sig den meningslösa frågan hur många gånger hon hade gått 

upp och ner i den där trappan. Som om det spelade någon som helst roll, om det var hundra 

gånger eller tusen.  

 Trappan mynnade ut i en liten hall från vilken tre dörrar ledde till två sovrum och en 

mycket liten toalett. I hallen brukade det stå en piedestal i form av en stubbe på vilken en yvig 

ormbunke var placerad. Både stubben och ormbunken var borta och sovrummen var tomma. 

Det till höger hade varit hennes, och övriga gästers i de sällsynta fall det förekom några andra. 

 Lakanen var alltid kalla när hon skulle gå och lägga sig, oavsett om det var sommar eller 

vinter. Och täcket var för tunt, hon fick ha en extra filt ovanpå. Ändå frös hon för det mesta. 

Underligt, kunde hon tycka nu när hon stod under snedtaket. Sommartid borde det rent av bli 

för varmt, så nära taket. Hon gick fram till fönstret och tittade ner på trädgården. Gränsen 

mellan tomten och den omgivande skogen hade suddats ut och på en del ställen var det nästan 

omöjligt att se var den ena slutade och den andra tog vid. Också skogen hade blivit vildare 

tyckte hon, mer påträngande.  

 Hon borde ha varit med när de tömde huset. Det hade hon tänkt många gånger, men aldrig 

så intensivt som nu. Hon borde ha tagit sig tid att stanna kvar en extra vecka efter 

begravningen. Hon borde ha tvingat sig själv att stå ut med några dagar i huset tillsammans 

med mamma och mostrarna. Istället återvände hon till London och intalade sig att det inte 

spelade någon roll. Att det inte betydde så mycket för henne. Hon ville ändå inget ha utom 



Hanne	  Vesik,	  KS	  III,	  2019	  

	   7	  

den där filten som hon försökte mota bort kylan med i den kalla sängen. Den var virkad och 

hon hade ofta förundrats över hur mycket arbete som måste ha krävts för att göra den. 

Böckerna hade andra velat ha och hon lät dem ta dem.  

 När försäljningen sen drog ut på tiden eftersom det inte fanns någon intresserad köpare så 

fick hon ett ryck och lade ett bud. Det muttrades en del, men hon slog det ifrån sig. Hon lika 

väl som någon annan kunde väl köpa huset när nu mostrarna inte ville ha det. Att hon sen 

skulle komma att försumma det alldeles var det ingen som visste då.  

 Hon gick tillbaka nerför den knarrande trappan.  

 Hon insåg att hon måste göra något. Huset skulle inte klara hur mycket som helst, och det 

var ingen mening med att ha det kvar om det bara stod och självdog. Så pass rationell var hon 

även om hon hade köpt det i ett anfall av sentimentalitet och nostalgi. Men vad skulle hon 

göra? Hon hade inte råd med någon renovering. Det mest förnuftiga vore att sälja. Hon skulle 

säkert få igen pengarna. Men då gjorde den där förlusten sig påmind igen. Tomrummet som 

hon befarade att huset skulle lämna efter sig. 

 Ett annat alternativ var att flytta. Lämna London som hon ändå var ganska trött på, lämna 

den dyra lägenheten, det halvtråkiga jobbet och den tillkämpade gemenskapen med människor 

som hon egentligen inte hade särskilt mycket gemensamt med. Lämna allt och flytta hem. 

Hon log glädjelöst vid tanken. Det lät som en medioker film vars främsta avsikt var att få 

tittaren att tycka att hon hade en mysig fredagskväll. För tittaren var utan tvekan en hon. Som 

önskade att också hon vågade bryta upp och återvända till sitt ursprung. Hitta sig själv.  

 Men ensamheten då? Den fanns inte med i den där filmen.  

 Efter en snabb titt in i köket där det luktade unket från det oanvända avloppet öppnade hon 

ytterdörren och klev ut på trappavsatsen. Hon lämnade dörren öppen och satte sig ner. Utanför 

tomten löpte en grusväg, på andra sidan den låg en åker. Där bortom fanns ett par gårdar, i 

övrigt bestod den närmsta bebyggelsen av enstaka villor och några sommarstugor. Gamla torp 

som renoverats till små pittoreska semestergömställen. Det var tre kilometer in till samhället. 

Visserligen inte grusväg hela vägen, men ändå. Chansen att hon skulle träffa nya 

bekantskaper, för att inte tala om kärlekar, som i en sådan där film, var minimala. 

 Hon trummade lätt med fingrarna på boken som hon fortfarande höll i handen. Det var en 

upplaga från 1958 med tidstypiskt mönster mot grönblå bakgrund på pärmarna. Kanske hade 

det funnits ett omslag en gång, men det var i så fall före hennes tid. Hon slog upp första sidan 

och började läsa presentationen av Phileas Fogg. 

 Om man kunde frysa tiden, tänkte hon. Då skulle jag kunna tänka mig att stanna här, på 

trappan till det här huset, med lukten av äpplen från trädgården där några gula rosor ännu 
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blommar, läsande Jorden runt på 80 dagar. Men tiden stannar inte. Tiden fortsätter, och om 

jag satt här tillräckligt länge, om jag kunde uthärda hungern, törsten och tröttheten, så skulle 

jag få bevittna det fortsatta förfallet. Färgen skulle flagna alltmer, jag skulle känna de vita 

flingorna likt snö singla ner och landa innanför regnjackans krage, virket skulle vittra, det 

skulle knaka och jämra sig och till slut skulle alltihop rasa samman för att långt därefter 

förmultna. Skogen skulle leta sig allt närmre, gräset växa sig allt högre.  

 En svag vind fick sidorna i boken att fladdra till. Då såg hon att det stod något på insidan 

av pärmen. Bokstäverna var ålderdomligt vackra, men darriga; skrivna av någon som med 

svårighet förde pennan över det lätt gulnade pappret. Till Isa från mormor.  
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 2. 
 

Det är meningslöst att gå in på en bar en regnig fredag efter jobbet och inbilla sig att man ska 

träffa någon att föra ett vettigt samtal med. Det var därför inte hennes avsikt. Hennes avsikt 

var att dricka en, möjligen två, Staropramen, komma på en bra anledning till att hon inte 

tänkte fira jul i år, samt förtränga tanken på det sms som hade väckt henne föregående natt 

och som hon fortfarande inte hade svarat på.  

 Hon hade två timmar på sig innan sista bussen gick. Missade hon den skulle bli tvungen att 

sova i den knöliga bäddsoffan hos föräldrarna.  

 En liten bjällra ringde när hon öppnade dörren. Hon gick direkt fram till bardisken och 

klättrade upp på en pall. Det var inte mycket folk i lokalen och i baren var det nästan tomt. En 

ensam kvinna satt några stolar bort med ett glas vin framför sig och en mobiltelefon i handen. 

 Hon beställde och fick sin Staropramen och ett glas, men hon föredrog att dricka direkt ur 

flaskan. Det fick henne att känna sig världsvan, på ett sätt som hon aldrig hade varit. 

 De första klunkarna smakade bra, hon blundade när hon svalde och kände sig som en dålig 

ölreklam. Hon öppnade ögonen igen och såg sig själv i speglarna som täckte väggen bakom 

disken, mellan glas och spritflaskor. Hon hade redan på förhand bestämt sig för att inte ta 

fram mobilen, eftersom hon inte ville befatta sig med det obesvarade meddelandet med 

alkohol i kroppen. Bartendern stod en bit bort och fyllde en bricka med glas och en kanna öl. 

Han hade flätat skägg och tatueringar på händerna. Han drack nog också helst öl direkt ur 

flaskan, tänkte hon och log för sig själv. 

 ”Vad du ser munter ut”, sa en röst från sidan och hon vände sig om. Det var en man, något 

äldre än hon själv. Han höll ett vinglas i handen men han verkade inte berusad. 

 ”Jaså”, sa hon och vände blicken rakt fram, bort från honom. 

 ”Får jag göra dig sällskap?” sa han och nickade mot pallen bredvid hennes. 

 ”Helst inte”, sa hon varpå han satte sig. Hon hade varit med om det förut, och hon trodde 

egentligen inte att det var ett medvetet trots, utan att svaret var så oväntat att det helt enkelt 

inte uppfattades.  

 ”Brukar du gå hit?” frågade han och hon himlade med ögonen.  

 ”Det händer”, svarade hon, trots allt oförmögen att låta bli att svara på direkt tilltal.  

 ”Samma här”, sa han och tog en liten klunk av sitt vin. Feminint, hann hon tänka innan hon 

ångrade sig.  
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 ”Vad jobbar du med?” frågade han, vilket hon tyckte var märkligt. Borde han inte först 

fråga vad hon hette. Samtidigt var hon tacksam över att han inte gjorde det eftersom hon inte 

hade någon som helst lust att tala om det. Hon hade å andra sidan ingen lust att tala om vad 

hon jobbade med heller. 

 ”Lärare”, ljög hon. ”På högstadiet”, lade hon till utan att han frågade.  

 ”Fy fan”, sa han och såg ut som om hon sagt att hon sysslade med att rensa avlopp med 

bara händerna. 

 ”Hurså?” sa hon. 

 ”Stå där och försöka lära en massa ointresserade ungar saker som de ändå aldrig kommer 

att ha någon nytta av.” 

 Hon försökte tänka snabbt. Ville hon ge sig djupare in i en diskussion som riskerade att bli 

både långdragen och irriterande, eller skulle hon avsluta det hela genom att resa sig upp och 

gå? Men hon ville inte offra sin öl, och hon ville inte åka hem. Inte än. Det kalla, knappt 

möblerade huset, lockade henne inte. Inte promenaden från bussen heller. Hon undrade om 

hon någonsin skulle vänja sig vid mörkret. 

 Han drack ytterligare en klunk av sitt vin. Eller snarare sippade. Som Henny brukade göra 

när hon drack likör ur de små sköra kristallglasen som förvarades bakom en av glasdörrarna i 

skänken. 

 ”Du har inga höga tankar om vårt utbildningsväsen”, sa hon till slut. 

 Han fnös. ”Det är inte mycket vettigt som kommer därifrån.” 

 ”Kunskap kommer därifrån.” 

 ”Ingen som man har någon verklig nytta av”, sa han, och så lade han till: ”Och kom nu inte 

och påstå att man har nytta av all kunskap.” 

 ”Varje individ har kanske inte nytta av all kunskap, men all kunskap har potential att bana 

väg för ny”, sa hon och kände sig nöjd över formuleringen. 

 Han skrattade till. ”I den bästa av världar.” 

 ”Vad är alternativet? Ska vi lägga ner skolan?” 

 ”Givetvis inte. Men man få inte glömma att det finns andra vägar till kunskap.” 

 ”Vilka då?” 

 Han lyfte sitt glas men hejdade sig innan det nådde munnen. Han hade tjocka, lite blanka 

läppar, och hon fylldes av en hastig avsmak vid tanken på att han kanske hade satt sig där i 

akt och mening att använda dem på henne. 

 ”Vilka då?” upprepade han. ”Du kan väl inte mena att skolan är enda sättet att nå 

kunskap?” 
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 ”Det beror på”, sa hon. ”Det finns naturligtvis saker man aldrig kan lära sig i skolan, men 

det hör inte hit. Poängen är att skolan kan lära något som är svårt att till fullo lära sig någon 

annanstans.” 

 ”Vaddå?” sa han med en skeptisk rynka mellan ögonbrynen. 

 ”Källkritik.” 

 ”Det var det dummaste jag hört!” sa han. ”Skulle inte det gå att lära sig på egen hand?” 

 ”Nej” sa hon och lät säkrare än hon kände sig. 

 ”Låt höra!” sa han och viftade till sig bartendern. Han hade tömt sitt vinglas och ville 

tydligen ha påfyllning. Han bad om en skål jordnötter också, vilka han erbjöd henne att smaka 

av, men hon skakade på huvudet. Så såg han på henne med ett snett leende. 

 Det var en dryg jävel, tänkte hon, svarslös inför den absurda situationen. Det absurda 

samtalet. Hon ville bara ta en öl och begrunda sin nya tillvaro och så hamnade hon i det här. 

Men hon gav inte upp, inte riktigt än. 

 ”Skolan lär oss varifrån fakta kommer. Hur vetenskapliga studier görs och vilken tillit man 

kan sätta till dessa.” 

 Han sa inget, utan tog bara en näve jordnötter som han tuggade i sig med halvöppen mun 

medan han uppenbarligen väntade på att hon skulle fortsätta. Kontrasten mellan hur han sög i 

sig vinet och vräkte i sig jordnötterna var uppseendeväckande och distraherade henne för ett 

ögonblick. 

 ”Allt som påstås som om det vore sant när det i själva verket är rykten, missförstånd och 

rena lögner. All kunskap som inte är kunskap. Att lära sig ifrågasätta det. Det är det skolan 

gör.” 

 Då skrattade han, men glädjen var så frånvarande att det nästan lät kusligt. Som ett 

spökskratt i en skräckfilm. Inte för att hon brukade se skräckfilmer, aldrig någonsin faktiskt, 

och vid närmre eftertanke innehöll de nog inte några spökskratt heller.  

 ”Du är rolig du”, sa han och lyfte sitt glas som om han ville utbringa en skål. 

 Hon gav honom en lång blick, och hon undrade om han såg hennes uppgivenhet. Hon 

tittade på klockan. Om hon gick nu skulle hon hinna med en tidigare buss, men den körde en 

annan väg; hon skulle få längre att gå från hållplatsen. Hon såg hur han tog de sista nötterna 

ur skålen och tuggande fäste blicken på speglarna bakom baren. Kanske såg han sig själv, 

eller henne, kanske ångrade han att han inte hade valt att fredagsflirta med kvinnan med 

mobilen istället. Hon lutade huvudet tillbaka och tömde sin flaska. Hon hoppades det. Att han 

ångrade sig. Att han i det ögonblicket tänkte att hon är nog inget för mig. Hon ville vara 

någon som han tyckte var oattraktiv.  
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 Baren var nästan full nu och ljudet högre, både från musiken och från gästerna. Bjällran på 

dörren hördes inte längre. Bartendern hade fått förstärkning av en kraftig kvinna med snaggat 

hår och ring i näsan.  

 Hon började ta på sig jackan. 

 ”Får jag fråga var du själv gick i skolan?” frågade han, och hon noterade att han var svettig 

i pannan, längst upp vid hårfästet. Kanske skulle det så småningom ansamlas till en eller ett 

par droppar som han skulle bli tvungen att torka bort med handen om han inte ville att de 

skulle rinna ner i ögonbrynen. 

 ”Östra gymnasiet”, sa hon och gjorde sig redo att gå därifrån. ”Och sedan Göteborgs 

universitet. Apotekarprogrammet.” 

 ”Apotekare? Du sa ju att du var lärare?” 

 Fan, tänkte hon och hejdade sig för ett ögonblick. Så virade hon scarfen runt halsen och 

knäppte jackan. ”Sa jag det? Du kanske inte ska lita på allt du hör.” 

 Hon tyckte sig känna hans blick i nacken när hon gick.  
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3. 
 

Hon ringde tidigt på morgonen, innan klockan nio, då brukade det vara lättast att föra en 

konfliktfri konversation. Innan plikterna hade hunnit ifatt. Så hade det alltid varit.  

 Det var mamma som svarade. Hon lät pigg men en aning frånvarande, som om hon höll på 

med något annat samtidigt. 

 ”Har du kommit i ordning i huset?” frågade hon, och sedan, utan att vänta på svaret: ”Vill 

du ha hjälp med något?” 

 ”Det behövs inte.” 

 ”Du har väl fått igång värmen? Mamma hade det alltid så förbannat kallt.” 

 Isa tittade ner på sina raggsockor. ”Det är tillräckligt varmt”, sa hon. 

 ”Ville du något särskilt, vi var precis på väg ut.” 

 ”Redan?” 

 ”Vi går en lång promenad varje morgon. Det är så skönt att kunna göra sådant nu när vi är 

pensionärer båda två.” 

 Tycker pappa det också, hade hon lust att fråga, men det gjorde hon inte. Skulle aldrig 

göra. 

 ”Jag ville bara höra hur ni har tänkt med julen”, sa hon istället, angelägen om att få det 

egentliga ärendet avklarat. 

 ”Hur vi har tänkt med julen?” 

 ”Ja.” 

 ”Vad menar du med det?”  

 ”Hade ni tänkt vara hemma?” 

 ”Naturligtvis ska vi vara hemma. Var skulle vi annars vara?” 

 Isa blundade och tog ett djupt andetag. Ja, var skulle ni annars vara. Jag hade kanske 

hoppats på Kanarieöarna. 

 ”Och du kommer väl som vanligt kvällen innan. Så kan vi lyssna på rimstugan på radio.” 

 ”Jo, visst”, sa hon och hade lust att ge sig själv en örfil. 

 ”Ann-Marie och Sven kommer så klart, men inte Alexander. De skulle visst till hennes 

föräldrar i år.” 

 ”Jaha.” 

 ”Nej, nu måste jag rusa, pappa väntar med jackan på.” 

 Det har jag svårt att tro, tänkte hon och lade på luren.  
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 Hon hade inget val. Hon kunde inte flytta hem en månad innan jul och sen komma och 

säga att hon inte ville vara med. Det var en fysisk omöjlighet, hur mycket hon än hade 

förberett sig. 

 Hon tittade på klockan. Fem över nio, en grådisig söndag i december. Hon skulle kunna 

packa upp kartongerna som fortfarande stod i ett hörn i stora rummet. Hon kunde ge sakerna 

egna platser, så att hon fortsättningsvis visste precis vart hon skulle gå när hon behövde de grå 

Ikea-lådorna med cd-skivor som hon inte längre lyssnade på. Eller gummistövlarna. 

Finservisen som hon samlat på i tonåren men som hon inte hade använt en enda gång. Kitty-

böckerna. Kaveln, pepparkaksformarna och mandelkvarnen, likadan som Henny hade haft. 

Tung, blåmålad på sidan, med en skruvmekanism för att fästa den vid en bordskiva eller 

köksbänk, en liten vev och en missfärgad träkloss att trycka ner mandlarna med. Eller 

nötterna, om det var nötkakor man skulle göra. Det var trögt att veva, ibland fastnade en nöt 

och man fick veva baklänges för att få den att lossna. Sen blandade man de malda nötterna 

med ägg och socker, klickade ut smeten på en plåt och så fick Isa trycka ner en hel nöt i 

mitten. Hennys nötkakor blev alltid så där lagom sega.  

 Hon skulle kunna baka, tänkte hon innan hon insåg att hon varken hade nötter eller socker 

hemma. Dessutom fanns ingen att bjuda på kakor, de skulle bli liggande i frysen till nästa jul.  

 Sommaren innan hon åkte till London hade hon suttit med Henny i trädgården och ätit 

nötkakor. Isa hade i smyg rensat kylen på mögliga potatisar och klumpig mjölk, och hon hade 

försökt torka bort några klibbiga fläckar på köksgolvet med disktrasan. Det luktade surt i 

kylen, och det luktade surt om Henny.  

 ”Tvätta och tvätta”, muttrade Henny för sig själv där hon satt under päronträdet och 

sörplade på sitt kaffe, som om hon glömt att Isa satt mitt emot. ”Det var ett fasligt tjat. Som 

om jag inte skulle ha vett att hålla mig ren.” Hon fnös och gnagde i sig den hela nöten från en 

kaka. 

 Isa tittade på henne. Hon hade inte sagt något om att hon borde tvätta sig, även om det 

hade behövts. Det var säkert någon av mostrarna; Inga hade varit där dagen innan. Men hon 

frågade om hon skulle hjälpa till att dammsuga. 

 ”Kommer inte på fråga! Dammsuga kan jag väl göra själv!” 

 ”Jag tänkte att det kanske är tungt”, försökte Isa. 

 ”Tungt! Jag har skött om mitt hus och mina flickor hela livet, jag vet nog vad tungt arbete 

innebär.” Så drack hon lite kaffe och lade till: ”Men nu kan Inga snart börja arbeta, det är bra, 

då blir det en extra inkomst.” 

 Isa öppnade munnen för att rätta henne, men insåg att det skulle vara lönlöst.  
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 ”Har du börjat skolan än?” sa Henny och plirade på henne. 

 Då sträckte Isa sig fram och tog Hennys fläckiga hand i sin. ”Jag är vuxen. Det var länge 

sedan jag gick i skolan.” 

 Henny drog åt sig handen. ”Det vet jag väl”, sa hon irriterat. ”Du är apotekare.” 

 Isa nickade. ”Och så ska jag flytta till London.” Hon hade redan berättat det tre gånger. 

 ”Till London? Vad ska det vara bra för?” 

 Ja, det kunde man ju fråga sig. 

 ”Vad säger din mamma om det?”  

 ”Hon tycker att jag borde stanna hemma.” 

 ”Då tycker jag att du ska åka”, sa Henny och log illmarigt mot Isa, plötsligt helt klar i 

blicken.  

 

Hon satte sig i soffan. Den luktade lite unket efter att ha stått magasinerad. Jorden runt på 80 

dagar låg på bordet. Hon hade ingen lust att läsa den, men hon tyckte om att ha den där. Som 

en påminnelse om att allt inte behöver gå förlorat, om man inte vill.  

 Hennys böcker hade utgjort en spretig samling. Hon köpte aldrig böcker själv, men då och 

då fick hon en bok i julklapp eller när hon fyllde år, och hon behandlade dem ytterst varsamt. 

Läsning var för henne en främmande syssla, något som lite finare folk ägnade sig åt för att de 

inte hade något annat att göra. Ändå fanns det ett stråk av vördnad i hennes röst när hon talade 

om böcker, och de hon själv hade i sin ägo visade hon den största respekt. Och hon läste dem 

allihop, även om det tycktes besvära henne att också hon ibland hade så mycket tid över att 

hon kunde ödsla den på något som helt saknade nytta.  

 Utvandrarna tyckte hon särskilt mycket om, och hon anförtrodde Isa att hon hade läst alla 

fyra delarna tre gånger. Hon grät alltid när Kristina dog. Det var annars inte ofta som Henny 

grät. Isa hade aldrig varit med om det. 

   ”Min far åkte till Amerika”, hade hon berättat mer än en gång. ”Alla andra blev sjösjuka, 

men inte han.” 

 Att Hennys far varit i Amerika, det visste Isa, hur det däremot stod till med hans förmåga 

att tåla kraftig sjögång kände hon inte till. För blåst hade det minsann gjort, sa Henny. Så att 

båten nästan kapsejsade. Det var ett under att han överlevde. Men det gjorde han, och 

återvände gjorde han också. Amerika var inget för honom, tydligen. 

 ”Han längtade tillbaka till den svenska myllan”, sa Henny. ”Tur var det, annars hade han 

inte gift sig med mor min.”  
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 Så kanske var det inte så konstigt att hon tyckte om Utvandrarna. Doktor Glas fann hon 

däremot obegriplig. Den enda bok hon hade köpt själv var Borta med vinden. Den påstod hon 

att hon inte alls gillade, men Isa såg att det glittrade i ögonen på henne när hon talade om den.   

 

Hon reste sig ur soffan igen, hon hade ingen ro att sitta still. Julklappar, tänkte hon och 

suckade. Kanske lika bra att få det avklarat. 

 Hon gick uppför trappan till sitt sovrum där hon bytte till jeans, rufsade till håret med lite 

vax och övervägde om hon skulle sminka sig men fann det inte mödan värt. På köksbordet låg 

mobilen bredvid den övergivna frukostdisken, men hon fick leta en stund för att hitta 

handväskan.  

 Chokladkartong, tänkte hon när hon satt i bilen. Till Ann-Marie och Sven. Mamma och 

pappa får varsin bok.  
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4. 
 

Nyårsfirandet lyckades hon komma undan. För föräldrarnas del var det lika styrt av ritualer 

som julen, men dessa inkluderade inte henne. Hon kunde lättare slingra sig ur alltihop. Men 

hon kunde inte bara säga att hon tänkte vara hemma för sig själv, då skulle de tycka synd om 

henne, var och en på sitt sätt. Så hon sa att hon skulle till en av sina barndomsvänner som 

numera bodde i Göteborg, men att hon tvingades ställa in på grund av ont i halsen. Det kunde 

de tolerera. Då tyckte de fortfarande synd om henne, men på ett uthärdligt sätt. 

 Julafton hade däremot inte varit uthärdlig. Mamma och Ann-Marie hade försökt överträffa 

varandra i återgivandet av barndomsminnen från huset, Sven hade druckit för många snapsar 

och pappa hade suttit tyst och sett allmänt modfälld ut. Om Alexander hade varit där med sin 

familj hade det gått an; när inget annat fanns att prata om så kunde blickarna vändas mot 

barnen och deras bedårande små upptåg. Alexander brukade vara skaplig att prata med, även 

om hans fru var en aning självupptagen. Nu satt Isa mest i soffan med en kudde i famnen och 

sneglade hjälpsökande på pappa. När hon inte fick någon kontakt tog hon upp telefonen och 

kollade Facebook femton gånger innan det var dags för julklapparna. Det var med en känsla 

av nyvunnen frihet som hon efter Karl-Bertil Jonsson tackade för sig och klev ut i snöslasket 

på radhusets trappa.  

 

Hon hade firat nyår ensam tidigare och det bekom henne inte. Men hon tänkte inte leka partaj 

med sig själv; någon påkostad måltid blev det inte, bara en hemgjord pizza och en flaska 

Amarone som visserligen var dyr så att det räckte. Det fick det vara värt tyckte hon, det var ju 

ändå nyårsafton.  

 Hon spelade Abba på hög volym när hon gjorde pizzan, det fick henne på gott humör och 

hon kunde sjunga med i alla låtarna. Sen satt hon i soffan och åt, med fötterna på bordet och 

en filt runt axlarna. Casablanca visades på tv klockan elva, den tänkte hon titta på. 

Fyrverkerier var det nog inte många att se trodde hon. 

 Klockan tio ringde mobilen. Hon tvekade i fem signaler innan hon svarade.  

 Han lät aningen berusad. Det gjorde inget, hon hade lärt sig att hans sätt inte brukade 

förändras av alkohol. Han sa inte saker som han inte hade kunnat säga annars. Nu sa han 

hennes namn, och han gjorde det på ett sätt som fick henne att minnas hur han luktade.  
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 ”Hur har du det?” frågade han, och hon svarade automatiskt: ”Bra.” Men hon ville inte 

svara automatiskt. Inte klockan tio på kvällen på nyårsafton när hon drack Amarone för sig 

själv och undrade vad hon hade gett sig in på när hon flyttade hit. 

 ”Jag klarar mig”, lade hon till, trots att det var precis lika intetsägande. Givetvis klarade 

hon sig, det gjorde man ju för det mesta. 

 Det var tyst i några sekunder. Hon hörde musik i bakgrunden hos honom, men inte som 

från en fest, snarare som om han spelade en skiva på låg volym. Tracy Chapman. 

 ”Är du ensam?” frågade hon. 

 ”Nej, min älskarinna är här.” 

 Hon frustade till och hon hörde genom luren att han log.  

 ”Vem är det då?” 

 ”En vacker kvinna från Sverige. Lite för ung för mig.” 

 ”Trevlig?” 

 ”Mycket. Hon gillar små sjöar och spröjsade fönster. Jag tror att du skulle tycka om 

henne.” 

 ”Det betvivlar jag.” 

 ”Var inte så hård mot dig själv.” 

 ”Var inte så banal.” 

 ”Banal?” sa han.  

 ”Jag är inte hårdare mot mig själv än någon annan.” 

 ”Menar du att du inte är hårdare mot dig själv än någon annan är mot sig själv, eller att du 

inte är hårdare än vad någon annan är mot dig?” 

 ”Eller att jag inte är hårdare mot mig själv än jag är mot någon annan.” 

 ”Snårigt.” 

 Hon sträckte sig efter vinglaset. 

 ”Har du ätit något?” frågade hon.  

 ”Lamm.”  

 Hon blev inte förvånad; hon visste att han inte drog sig för att laga god mat bara till sig 

själv.  

 ”Gott.” 

 ”Nej.” 

 ”Jaså?” 

 ”Det blev torrt.” 

 ”Hur lyckades du med det? Du som är så petnoga.” 
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 ”Jag tänkte på dig och glömde bort tiden.” 

 ”Det tror jag inte på.” 

 ”Inte det?” 

 Hon kröp upp i soffans hörn och drog filten över benen. 

 ”Varför ringde du?” 

 ”För att jag saknar dig.” 

 ”Vad gör det för skillnad nu?” 

 ”Ingen alls antagligen.” 

 Hon sträckte sig efter glaset på bordet, men hejdade sig. Hon borde inte dricka mer vin så 

länge han var kvar i telefonen. Hon borde kanske inte prata mer med honom heller. Men hon 

ville inte lägga på. Hon ville sitta där med hans röst i örat resten av natten. 

 ”Det är Casablanca klockan elva”, sa hon. ”Synd att du inte har svensk tv, då kunde vi 

tittat tillsammans. Som i När Harry mötte Sally.” 

 ”I think this is the beginning of a beautiful friendship.” 

 ”Precis.” 

 ”Ska du inte titta på raketerna?” 

 ”Här ute på vischan lär man inte se några.” 

 ”Inte här heller”, sa han och hon skrattade. 

 Två gånger hade hon firat nyår i Storbritannien, båda gångerna i centrala London, båda 

gångerna med honom. Hon hade varit medbjuden på fest hos människor som hon egentligen 

inte kände, och hon hade känt sig som en snyltare, men hade ändå följt med, för att få chansen 

att delta i något som hon annars bara skulle få se på film. Hon tyckte att det var som på film. 

Hon hade haft dyr klänning, en snygg man och ett välfyllt champagneglas, och människorna 

runtomkring henne hade skrattat åt hennes blyga skämt och sagt att hon liknade Agneta 

Fältskog. Det var när hon fortfarande hade långt hår. 

 ”Så du är inte hos Peter och Alice?” sa hon och tog en klunk vin i alla fall. 

 ”Tydligen inte.”  

 ”Hellre torrt lamm i ensamhet?” 

 ”Ja, faktiskt. Jag tror att de står i begrepp att skilja sig. Jag orkade inte med att låtsas som 

att jag inte märkt något. Och så det uppenbara, men det törs jag inte säga, för då tycker du väl 

att jag är banal igen.” 

 Nej, tänkte hon, det tycker jag inte. Men jag måste ju hålla avståndet.  

 ”Längtar du tillbaka?” frågade han. 
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 ”Nej.” Hon drog filten tätare kring axlarna. ”Jag undrar ibland hur det här kommer att bli, 

men jag ångrar mig inte.” 

 Hans tystnad överröstade Tracy Chapman. 

 ”Jag förstår om du hade velat det”, sa hon. ”Men du kan inte komma och tycka synd om 

dig själv nu.” 

 ”Tror du att jag gör det?” 

 ”Ja, det tror jag. Men du hade ett val.” 

 ”Är det för sent att ändra sig?” 

 Hon knep ihop ögonen och fick lust att skrika. Det gjorde hon inte. Hon höjde inte ens 

rösten. ”Sluta”, sa hon bara.  

 ”Jag…”, började han, men hon avbröt honom. 

 ”Casablanca börjar snart”, sa hon.  

 ”Jag kanske kan få komma och hälsa på dig någon gång”, sa han. ”Se dit hus och din sjö.” 

 ”Det är inte så mycket att se”, sa hon. 

 ”Du menar att huset är som vilket hus som helst, och sjön är som vilken sjö som helst?” 

 ”För dig är det så.” 

 ”Men inte för dig.” 

 ”Nej.” 

 ”Just därför. Så klart.” 

 ”Vad jobbig du är.” 

 ”Jag vet. Får jag komma?” 

 ”Vi får se.” 

 ”Bra. Gå och titta på Casablanca nu. Ingrid Bergman är nog den vackraste kvinna som 

finns.” Så harklade han sig: ”Bortsett från dig naturligtvis.” 

 Hon skrattade högt, nästan lättat. ”Naturligtvis.” 

 ”Gott nytt år, Isa.” 

 ”Gott nytt år.” 
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5. 
 

Hon såg bilen redan när den närmade sig på den gropiga grusvägen. Och hon såg, eller tyckte 

sig se, att det bara satt en person i den. När den stannade intill staketet, halvvägs ner i diket, 

fick hon misstanken bekräftad. Han kom ensam.  

 Hon stod i fönstret i sovrummet, dold bakom gardinen, men när bilen tystnat där ute gick 

hon nerför trappan och öppnade ytterdörren. Vintersolen stod lågt och hon skuggade med 

handen över ögonen när han kom emot henne. Han log, som alltid, och sträckte ut armarna 

mot henne redan innan han klivit uppför de tre trappstegen.  

 ”Hej, min tös”, sa han och kramade om henne länge och hårt. Han luktade lite svett. På det 

hela taget såg han sliten ut. Skägget var någon centimeter längre än vanligt, håret lite 

rufsigare, jeansen mer nötta på knäna. Och jackans krage var solkig såg hon när hon stod 

innesluten i hans famn.  

 ”Det var fan vad kallt det är”, sa han och släppte taget om henne. 

 ”Vi går in”, sa hon och höll upp dörren åt honom. 

 Han hängde av sig jackan och ställde skorna ordentligt på dörrmattan. De var snedgångna. 

Som Bengans. 

 ”Mamma kunde inte komma, men hon hälsar så gott.” 

 Naturligtvis, tänkte hon. Högt sa hon: ”Är det magen?” 

 ”Ja, det har varit värre än vanligt den sista tiden. Jag har sagt åt henne att gå till doktorn, 

men det vill hon inte.” 

 Han tog några steg in i hallen och såg sig omkring. 

 ”Tänk att du behöll kåken ändå”, sa han och såg sig omkring, som om han hade glömt hur 

det såg ut sedan han och mamma hjälpte till med flytten i november. De hade inte pratat så 

mycket då; han hade verkat frånvarande och med ett sammanbitet uttryck burit kartonger, lika 

tyst som på julafton. 

 Hon följde hans blick in i stora rummet och uppför trappan, in i köket. Försökte se det han 

såg. 

 ”Trodde du inte det?” frågade hon. 

 Han såg på henne och log snett. ”Nej”, sa han. ”Jag gjorde nog inte det. Jag trodde i alla 

fall inte att du skulle flytta hit.” 

 ”Och mamma?” kunde hon inte låta bli att fråga. ”Vad trodde hon?” 
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 Han skruvade lite på sig. ”Jag vet inte”, sa han undvikande. ”Hon tänkte nog som jag, att 

du skulle komma att sälja igen.” 

 Hon brydde sig inte om att fråga mer, osäker på om hon ens ville höra svaret. 

 ”Ska du renovera?” frågade han, uppenbart angelägen om att prata om något annat. 

 ”Det har jag inte råd med. Jag vet inte om jag vill det heller.” 

 ”Du kan låna av oss.” 

 Hon skakade på huvudet. ”Jag har redan skulder så att det räcker.” Dessutom, lade hon till 

för sig själv, hugger jag hellre av mig handen än lånar pengar av mamma.  

 Han gick in i stora rummet, men han stannade precis innanför tröskeln. Som om han inte 

vågade gå längre. Han såg ut som en liten pojke, bortkommen och försagd. Eller, slog det 

henne, som en mycket gammal man. 

 ”Vill du ha kaffe?” frågade hon. ”Och en smörgås.” 

 Han såg sig om i rummet utan att svara.  

 ”Här satt vi en gång när vi precis hade träffats, mamma och jag”, sa han istället. ”Som på 

en rättegång.” 

 ”Och vad blev domen?” 

 ”Det vete fan.” 

 Hon betraktade honom ett ögonblick innan hon lämnade honom och gick ut i köket. 

Kaffebryggaren var laddad, det var bara att sätta på den. På bordet ställde hon fram bröd, 

smör, ost och paprika. Hon hade bakat, men ugnen var gammal, den tog inte som den skulle 

och limporna blev degiga. Men hon hade inget annat bröd hemma, det fick gå ändå. 

 ”Kom nu”, ropade hon, och han kom tassande över hallgolvet. Han hade ett hål i ena 

strumpan där en gul tånagel tittade fram. Hon hällde upp kaffe i två muggar och nickade åt 

honom att sätta sig.  

 ”Så”, sa han när han hade lagt en skiva bröd på sin tallrik. ”London.” 

 ”Ja?” 

 ”Du stannade inte kvar.” 

 ”Nej.” 

 Hon såg ut genom det smutsiga fönstret, på den trassliga, gulbruna vinterträdgården. När 

våren kom skulle hon putsa alla fönster, med såpa och tidningspapper, så som Henny hade 

gjort.  

 ”Saknar du det, storstadslivet?” 

 ”Jag vet inte om jag gillade det från början.” 
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 ”Jaså?” Han lät förvånad. Det var kanske inte så konstigt; hon hade aldrig varit helt 

uppriktig när hon pratade om sitt liv i London.  

 ”Den första tiden kanske. Sen blir det ju samma vardag där som här.”  

 Han tog en klunk kaffe och ett stort bett på smörgåsen där han hade brett ett tjockt lager 

smör.  

 ”Gott!” sa han och åt upp resten i två tuggor, varpå han sträckte sig efter en skiva till. 

 Hon log tacksamt. Om mamma varit där skulle hon i små tuggor ha gnagt i sig en skiva, 

utan smör, och så skulle hon ha sagt att det borde ha stått inne några minuter till.  

 ”Och den där killen?” 

 ”Killen?” sa hon och försökte låta oberörd. Kanske lyckades hon, kanske inte, hon trodde 

inte att han märkte någon skillnad.  

 ”Visst var det väl någon du träffade ett tag?” 

 Hon harklade sig. ”Jo.” 

 ”Vad var det för någon? Engelsman?” 

 ”Nej, han var svensk.” 

 ”Också apotekare?” 

 Om hon bara hade kunnat låta bli att svara. Eller be honom att vara tyst, att inte fråga mer. 

Om hon hade kunnat säga som det var. 

 ”Nej”, sa hon och tog en skiva ost. 

 ”Varför blev det inget med honom då?” 

 Hon tittade på sin pappa som tuggade i sig en tredje smörgås.  

 ”Jag ville flytta hem och han ville stanna kvar.” 

 Det var nästan sant.  

 ”Och så var vi ganska olika.”  

 Det var inte sant alls. För att dölja lögnen reste hon sig upp och tog kaffekannan på 

diskbänken. Ingen av muggarna behövde fyllas på, ändå hällde hon en skvätt i båda.  

 ”Vad betyder det?” frågade han och hon förvånades över hans envishet.  

 Hon satte sig igen, längst ut på stolen och med armarna på bordet. Under stor 

koncentration rev hon en blå servett i mycket små bitar. Mormor, tänkte hon i ett plötsligt 

anfall av saknad. Kom och hjälp mig. Detta, visste hon med säkerhet, skulle ha mötts av en 

fnysning. Hjälpa? Sitter du och ljuger så får du allt skylla dig själv, flicka lilla.     

    

Steve och hans nya flickvän Emmy hade bjudit med henne till ett nyöppnat café. Vad hon 

hade där att göra begrep hon inte. Steve sa att han behövde en åsikt från en oberoende part om 
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huruvida Emmy verkade ohälsosamt fixerad vid sin personliga hygien, men hon fick intrycket 

att det bara var ett svepskäl. För vad visste hon inte riktigt; kanske tyckte de bara synd om 

henne för att hon så sällan gick ut.  

 Emmy, en söt, mörkhårig flicka som inte visade några som helst tecken på bacillskräck, 

verkade tycka att Sverige var ett outtömligt samtalsämne. Hon ville veta allt som fanns att 

veta, och framför allt ville hon höra det svenska språket talas. Isa gjorde sitt bästa, hon 

pratade om allt möjligt som Emmy bad om. Till slut kände hon sig lite löjlig. 

 ”Är du svensk?” frågade han när hon kom fram till disken för att fylla på sin kaffekopp.  

 ”Ja”, sa hon, och kände en överväldigande och oväntad glädje över att höra svenska från 

någon annan. De sa inte så mycket mer just då. Han frågade varifrån hon kom och hon 

berättade vad hon jobbade med. Hon nämnde att hon saknade sin barndoms badsjö mer än 

något annat sedan hon flyttade till England, och han sa att han hade ett litet torp vid just en 

sådan sjö. Sedan gick hon tillbaka till Steve och Emmy.  

 Hon väntade en vecka innan hon återvände till caféet. Utan sällskap. När hon kom dit var 

det fullt med folk, och hon var nära att vända i dörren. Men så såg hon ett par längst in i 

lokalen resa sig, och i samma stund som hon skyndade sig in för att ta bordet såg han henne, 

berättade han senare. Han berättade också att han i det ögonblicket blev lite darrig i knäna. 

 Hon hängde jackan över stolsryggen och gick till disken för att beställa, hela tiden med ett 

medvetet omedvetet uttryck i ansiktet. Hon köpte en cappucino och en baguette med ost och 

skinka och promenerade lojt tillbaka till bordet utan att se sig omkring. Hon hade precis tagit 

ett stort bett när han kom fram, och med munnen full försökte hon se överraskad ut.  

 ”The Swedish girl”, sa han och log. ”Är du ensam?” 

 Hon nickade och svalde hårt. Det gjorde ont bakom bröstbenet. 

 ”Synd att jag inte kan göra dig sällskap. Jag har tänkt på din sjö.”  

 ”Jaså?” sa hon och kände hur hon flackade till med blicken. Vad skulle hon svara på det?  

 Han hade varit rakad första gången, nu hade han ett par dagars skäggstubb. Det klädde 

honom. Hon gissade att han var i femtioårsåldern, håret började bli grått vid tinningarna. 

 ”Är det ditt café?” frågade hon. 

 Han skrattade. ”Nej, tack och lov. Jag är bara en vanlig knegare.” Han såg sig omkring. 

”Med för mycket att göra.” Så lade han handen helt lätt på hennes axel. ”Vi ses kanske igen”, 

sa han och gick.  

 Hon var så uppjagad att hon åt upp baguetten nästan utan att andas. Sen gick hon därifrån 

utan att söka efter honom med blicken. Brödet blandade sig med anspänningen till en klump i 

magen.  
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”Mamma och jag har aldrig varit särskilt lika.” Han lutade sig tillbaka, tydligen mätt nu. Han 

vände sig åt sidan och rapade tyst. 

 ”Nej, jag vet”, sa hon och väntade på en fortsättning. Kanske något om att det ändå hade 

funnits något i botten, något gemensamt som förenade. Det kom inte.  

 ”Jag tror att du tyckte om den där… vad hette han?” 

 ”Axel.”  

 ”Varför ville han inte följa med till Sverige?”  

 Hon reste sig upp och började plocka undan maten. Han hade grävt i smöret som vanligt. 

Paprikan var orörd, den hade hon köpt mest för mammas skull.  

 ”Ska vi gå en promenad?” sa hon. ”Ner till sjön.” 

 ”Det gör vi, det var länge sen.” Han gjorde inget väsen av att hon inte svarade. 

  

Solen hade försvunnit bakom ett tjockt molntäcke som såg ut att innehålla snö. De gick raskt 

för att få upp värmen. Bådas andetag hördes, hans mer än hennes. Hon frågade sig om hon 

borde bli orolig.  

 Sjön låg stilla och granarna stod tysta runtomkring. Ett par ekor låg uppochner på stranden. 

Bryggan var av den permanenta sorten, den drogs inte upp under vintern och den guppade 

inte. Inte heller hade den någon stege, så den tillät endast nedgång, om man kunde tänka sig 

att hoppa. Upp fick man ta sig via stranden. 

 Axel hade pratat om det där torpet igen när hon var hemma hos honom första gången. De 

åt middag i ett minimalt kök där krukor med kryddväxter trängdes på den smala fönsterbrädan 

och alla tallrikar var udda. Hon kunde inte avgöra om det var ett genuint resultat av 

sparsamhet eller om han försökte vara trendig.  

 Torpet var gammalt men med en fallfärdig charm, som han uttryckte det. Han hade fixat 

till det själv efter bästa förmåga. En sommar hade han bott där efter en otrevlig skilsmässa. 

Han hade använt just det ordet. Otrevlig. Som om skilsmässor kunde vara trevliga. Han hade 

inte kunnat förmå sig att sälja det när han flyttade till England. 

 ”När var du i Sverige senast?” frågade hon när maten var uppäten och doften av färsk 

basilika blandade sig med blåbärspajen som stod i ugnen.  

 ”I somras.” 

 ”Funderar du aldrig på att flytta tillbaka?” 

 ”Sällan. Kanske om min dotter får barn någon gång. Om inte hon också bosätter sig här, 

det vet man aldrig.” 
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 ”Dotter?”  

 ”Linnéa. Hon är tjugotvå.” 

 Hon ville inte veta mer om dottern. Hon ville veta mer om honom. Men hon ville inte fråga 

för mycket, inte verka för angelägen, för nyfiken. Hon ville vara avmätt. Sval. Åtråvärd. Hon 

ville vara någon som hon visste att hon aldrig skulle kunna bli.  

 Hon sov inte över den gången, och han försökte inte övertala henne. Men han kysste henne 

när hon gick, och när hon sa god natt log han ett allvarligt leende och svarade: 

 ”Vi får väl se.” 

 

Hon gick ut på bryggan som knakade och gnällde under hennes fötter. Hon trodde att en av 

ekorna tillhörde Nilssons, som hade gården närmast henne. Till sommaren skulle hon fråga 

om hon fick låna den och ro ut på sjön. Hon kunde ta med sig kvällsmat, och lyssna på ljudet 

av årorna när de doppades i vattnet. Kanske tänka lite på Axel. Kanske sakna honom, så som 

man saknar det man inte längre har, bara just därför.  

 

Somliga kvällar promenerade de ner till sjön, Henny med raska steg och Isa småspringande 

bredvid. Som om de hade bråttom. Men när de kom fram lade sig ett lugn över dem. Henny 

brukade sätta sig på en sten i vattenbrynet, ibland tog hon av sig sina slitna skor och stack 

fötterna i det svala vattnet, och så blundade hon med ansiktet vänt mot solen som var på väg 

mot den taggiga väggen av granar på andra sidan sjön. Isa badade. Hon hoppade från bryggan, 

på alla tänkbara sätt. Hon hittade på namn på hoppen. Spikhoppet. Fågelhoppet. 

Sprattelhoppet. Men hon fick inte dyka, det hade pappa med sträng, nästan arg, röst sagt till 

om. Aldrig dyka utomhus.  

 ”Mormor”, ropade hon när leken gjort henne tillräckligt uppspelt. ”Titta på mig!” Och så 

hoppade hon med armarna och benen rakt ut. Henny tittade en liten stund, sedan slöt hon åter 

ögonen och plaskade med fötterna i vattnet.  

 ”Vi hade en sådan här sjö”, sa hon en gång. ”När jag var barn.” 

 Isa sprang upp ur vattnet och ut på bryggan för hundrade gången. 

 ”Jag hjälpte mor att byka. Det var ett slitigt göra.” Henny blundade fortfarande, hon 

verkade inte bry sig om ifall Isa lyssnade eller inte. ”Hon kunde ta ur en fläck, hon. Far 

berömde henne för det, att hans skjortkragar alltid var vita som snö.”  

 När Isa huttrande svepte handduken omkring sig och Henny lät sina fötter torka innan hon 

satte på sig skorna igen fortsatte hon: ”Han var stilig, min far.” 
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 Isa nickade och kramade vattnet ur håret. Det var långt och trassligt, uppsatt i en fläta som 

det inte var mycket kvar av efter badet. Det skulle bli svårt att borsta ut när de kom hem, men 

Henny skulle inte låta henne gå och lägga sig innan det var gjort. Om hon inte gjorde det själv 

så tog Henny borsten och då hjälpte det inte att gnälla.  

 Det hängde ett fotografi på Hennys föräldrar i stora rummet, Isa hade stått och tittat på det 

många gånger. Hon tyckte om att titta på det, och alla andra gamla fotografier som fanns i 

huset, men hon kunde inte se att den allvarlige mannen på bilden var särskilt stilig. Han såg ut 

som vilken halvgammal gubbe som helst, med vattenkammat hår och mustasch. Men det sa 

hon inte till Henny.  

 När de promenerade hem från sjön hade de inte lika bråttom. Isa höll sin våta baddräkt i 

handen och hade handduken som en turban runt huvudet.  

 

”Ska vi gå tillbaka?” 

 Isa vände sig om och nickade mot pappa. När de närmade sig huset började det snöa. De 

kramade om varandra innan han borstade bort snön från framrutan och satte sig i bilen.  

 ”Hälsa mamma”, sa hon. 

 ”Självklart. Hon följer med nästa gång.” 

 ”Visst.” 

 Han backade upp på grusvägen och körde en bit åt fel håll innan han kunde vända. När han 

passerade henne höjde han handen vinkade. Hon vinkade tillbaka. 
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6. 
 

Hon såg honom innan han såg henne, men hon vände sig genast bort och låtsades som om hon 

var djupt försjunken i priset på köttfärs. Irrationellt, han hade aldrig berört henne. De hade 

varit klasskamrater. Eller inte ens det, han gick i en parallellklass. Klassen från landet. Med 

dem som kom med skolbuss. De hade inte varit nära vänner och inte ihop. Vid några tillfällen 

under högstadiet hade de varit på samma fest, och de hade pratat ytligt med varandra, om vad 

mindes hon inte. Skolan antagligen. Lärarna. Hon hade säkert låtsats att hon tyckte att det var 

tråkigt med franska och att maten var äcklig. Det brukade hon göra, för att inte verka töntig. 

 Hon hade visserligen tyckt att han såg bra ut. Lite filmstjärneaktig. Det var han inte längre. 

Det blonda håret var platt och han såg ut som vilken medelålders småbarnspappa som helst. 

Medelålders. Hon rös till. Om han var medelålders så var hon det också. Men hon skakade det 

snabbt av sig. Än var det flera år kvar till fyrtio.    

 ”Isa?” Hans röst lät tveksam. 

 Hon vände sig om. 

 ”Erik!” sa hon lite för högt och lite för gällt. En kvinna som stod vid ostdisken vände på 

huvudet och sneglade på henne. 

 Han log.  ”Det var länge sen.” 

 ”Verkligen!” 

 ”Är du här på besök?” 

 ”Jag bor här faktiskt. Jag flyttade in i mormors hus i höstas.” 

 ”Där ser man.” 

 ”Hon dog för några år sen.” 

 Han nickade. ”Jag vet.” 

 ”Vet du?” 

 Han ryckte på axlarna. ”Det är ett litet ställe. Man känner folk och vet vad som händer med 

dem.” 

 ”Men du visste inte att jag flyttat hit?” Hon ångrade sig direkt. 

 ”Nej”, sa han. ”Det visste jag inte. Jag trodde att huset fortfarande stod tomt.” 

 Så blev det tyst. Utan att han frågade började hon osammanhängande redogöra för husets 

skamfilade skick. Hon hörde sina försök att vara rolig, och hur misslyckat det blev. Han 

nickade artigt och kom med en och annan kommentar innan hon avslutade det hela med att 

hon hade lite bråttom och var tvungen att rusa. 
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 ”Vi kanske ses”, sa hon och vinkade åt honom med köttfärsen. Så gick hon med snabba 

steg till kassan där Britt satt, som alltid. De bytte några ord om vädret, det gick inte att 

undvika. Britt ville väl. Hon ville att alla skulle må bra, att alla skulle känna sig välkomna. 

Varje morgon gick hon ut med kaffe och en halv ostfralla till tiggaren som satt utanför 

dörrarna. Isa sa att solen var underbar, att den gjorde henne på gott humör, för det var det 

Britt ville höra. Sen skyndade hon ut till cykeln, tryckte ner påsen i cykelkorgen och trampade 

hemåt utan att se sig om.  

  

Vad var nu det, tänkte hon när hon kommit halvvägs på den gropiga grusvägen. Pladdrandet, 

var kom det ifrån? Hon stannade cykeln och gick i uppförsbacken, hon ville inte bli svettig. 

Erik, hon hade väl aldrig brytt sig om honom. Kanske hade hon varit ensam för länge. Alltför 

ovan vid mänskliga kontakter, så att hon inte längre visste hur hon skulle bete sig inför andra 

än Britt och stamkunderna på jobbet. Äldre människor var på det hela taget lättare att prata 

med. Hon visste hur hon skulle göra, vilka skämt som fungerade. Gubbarna skrattade och 

drog sina egna uttjatade historier, och tanterna tog hennes händer i sina skrynkliga och varma. 

Hon lät dem göra det. Hon lät dem vara lite buffliga, och hon lät dem se på henne som en liten 

flicka.  

 Men gamla skolkamrater, som en gång varit snygga, visste hon inte hur hon skulle prata 

med. När hon nådde krönet på backen började hon cykla igen. Kanske hade hon börjat bli som 

Henny, vars umgänge till slut enbart utgjordes av motsträviga familjmedlemmar, tänkte hon 

och tog i den sista biten så att hon blev lite svettig i alla fall. Och vad spelade det för roll, hon 

skulle inte träffa någon mer idag.  

 Hon lutade cykeln mot staketet och gick in med matpåsen. Hon plockade in i kylen och såg 

att hon hade glömt grädden. Hon hade lagt den i korgen, det visste hon. Den måste ha blivit 

kvar på bandet i kassan. Hon svor. Inte tyst för sig själv, utan högt, till väggarna. Det låter sig 

göras när man är ensam; efteråt kan man glömma att det har hänt. Utan grädde kunde hon inte 

göra köttfärssås. Eller, rättade hon sig, hon kunde göra köttfärssås men hon skulle inte bli 

mätt på den.  

 Hon ville ha fett. Hon behövde fett. Och hon tyckte om att säga det. Gärna på fester med 

många kvinnor närvarande. Kvinnor som pratade om sina kroppar och vad dessa kroppar 

vägde. Då tyckte hon om att säga att en måltid utan fett var otillräcklig. Och hon älskade att 

hon var smal, även om det antagligen gjorde att de övriga hatade henne, i alla fall lite. Hon 

var smal och hade grädde i maten.  
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 Ett ögonblick övervägde hon att cykla tillbaka till affären, men den tanken övergav hon 

snart. Det fick bli köttfärssås med bara krossade tomater, det kunde inte hjälpas. Hon knölade 

ner plastkassen i nedersta lådan och ryckte till när det knackade på dörren. Hon hade inte hört 

fel, ljudet kunde inte komma någon annanstans ifrån, ändå tvekade hon ett par sekunder innan 

hon gick och öppnade. Hon motstod frestelsen att kika ut genom fönstret först.  

 Det var Erik som stod där utanför.  

 ”Du glömde den här”, sa han och höll fram grädden.  

 ”Jaha!” sa hon, som om hon inte märkt att den saknades. ”Så snällt.” 

 ”Det var Britt som hittade den. Hon var redo att stänga butiken och åka efter dig.” 

 Hon skrattade, men det lät tillgjort. ”Jag kan tänka mig det.”  

 Han lutade sig mot trappräcket, som om han hade för avsikt att stå kvar en stund och 

småprata. ”Har du träffat någon annan sen du flyttade hit?” sa han. ”Från förr, menar jag.” 

 Hon skakade på huvudet. ”Vilka bor kvar?” 

 ”Jag och några till. Anna, Krille, Jonas. De flesta drog efter gymnasiet. Linda flyttade 

tillbaka för några år sedan när hon skilde sig. Var inte ni polare?” 

 ”Jo”, sa hon tveksamt. Det kunde man kanske kalla det. 

 ”Hon bor i lägenheterna bredvid kyrkan.” 

 ”Jaså?” Tänkte han att hon skulle bli kompis med Linda bara för att de tjuvrökte ihop på 

högstadiet. Det hade varit lika äckligt som skolmaten hade varit god, men hon ljög om det 

också. Linda snodde cigaretter av sin mamma, röda Marlboro. Hon började röka på riktigt 

sen, det klarade inte Isa.  

 ”Bor du själv?” frågade Erik och sökte med blicken in i huset. 

 ”Ja.” 

 ”Inga barn?” 

 ”Nej. Du?” 

 ”Gift. Två barn.” 

 Det pladdriga var borta, istället sa hon ingenting. Det kanske var lika illa. Hon undrade 

varför han stod kvar. 

 ”Jag har mat på spisen”, sa hon och viftade med handen bakom sig. 

 ”Visst, jag ska inte störa.” Han vände sig om för att gå.  

 ”Tack för grädden”, sa hon och höll upp den som om han behövde påminnas. 

 Han gick och hon stängde dörren. Efter några sekunder hörde hon hans bil köra iväg. Hon 

gick ut i köket och satte en gryta med vatten på spisen. Hon grät när hon hackade löken. 
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Linda, tänkte hon när hon satt vid bordet och rullade spagetti på gaffeln. Vad kan det ha blivit 

av henne. Skild, tydligen, men vad mer. Säkert arbetslös, tänkte hon och skämdes lite.  

 De hade skrattat mycket tillsammans. Trots olikheterna och bristen på uppriktighet. De var 

aldrig hemma hos varandra, men ibland satt de kvar i korridoren efter sista lektionen och 

pratade och skrattade så att det ekade mellan de smutsgröna väggarna där klottret ibland 

tvättades bort, ibland inte. Jag undrar vad vi pratade om, tänkte hon och slevade i sig spagetti. 

Vad vi pratade om som kunde få oss att skratta på det viset; outtömligt.  

 När hon hade ätit och plockat undan resterna gick hon upp på övervåningen och in i det 

rum som hon inte själv använde som sovrum. Det hade förvandlats till förråd. Hon visste att 

det skulle finnas en kartong där någonstans, med skolkatalogerna. Efter en stunds letande 

hittade hon den, men det var med bävan hon plockade upp katalogerna och började bläddra.  

 Hon var så ful. Hon hade hoppats att hon kanske skulle göra en annan bedömning så här i 

efterhand. Att hon skulle upptäcka att hon såg ut som alla andra, att alla hade konstiga frisyrer 

och jeans som var alldeles för höga i midjan. Men hon var likväl fulare. Linda var snygg. 

Sminkad och med självsäker min. Hon hade svarta jeans och ring i näsan. Alla de tuffa hade 

ring i näsan. Eller en pärla. 

 Erik såg ut som en räka. Inte som en filmstjärna. Hon skrattade när hon såg honom, och 

hon önskade att hon hade haft någon att säga det till. Att det hade suttit någon där på golvet 

bredvid henne som hade sagt ”vad ful du var” utan att låtsas som något annat.   
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7. 
 

Hon blev inte förvånad när hon träffade också Linda i affären; kanske var det konstigare att 

hon inte gjort det tidigare. Plötsligt stod hon bara där vid hennes sida, som om hon ansträngt 

sig för att smyga dit så tyst som möjligt.  

 ”Hej Isa”, sa hon utan att se på henne. Inga översvallande glädjeyttringar. Inget om hur 

roligt det var att ses igen. Hon var sig lik, fast ringen i näsan var borta. Hålet syntes 

fortfarande som en liten mörk prick. ”Jag hörde att du hade flyttat hit.” 

 ”Erik?” Isa sneglade på Linda som sträckte sig efter ett paket mjölk. 

 ”Ja. Fast jag hade mina misstankar redan innan.” 

 ”Jaså?” 

 ”Jag kör förbi Hennys hus ibland, och i vintras såg jag att det lyste.” 

 ”Men att det var jag?” 

 Linda ryckte på axlarna. ”Det kunde ju ha varit någon annan. Men jag tänkte på dig.” 

 De stod tysta några sekunder, kylskåpen surrade och ett barn skrek i borta vid kassan. 

 ”Och du?” sa Isa, trots att hon redan visste. ”Du bor också här?” 

 ”Ja. Med min dotter.” Hon tycktes tveka. Men så sa hon: ”Du kanske vill komma med hem 

och ta en fika?” 

 Isa vände sig mot henne så att de stod mitt emot varandra för första gången. 

 ”Varför inte”, sa hon och log. Linda såg glad ut. 

 ”Ballerinakex?” 

 

Det låg leksaker över hela vardagsrummet. Om jag får barn, tänkte Isa, ska jag aldrig ha 

leksaker i vardagsrummet.  

 ”Molly är hos sin pappa.” Linda samlade hastigt ihop några gosedjur som hon slängde ner i 

en rosa plastlåda som stod i ett hörn. ”Jag brukar städa när hon inte är hemma, men…” Hon 

avslutade inte meningen, kanske för att det inte fanns något slut. ”Sätt dig”, sa hon istället. 

”Dricker du kaffe?” 

 Isa nickade och trängde sig ner i hörnsoffan bredvid böcker, kläder och lego. Hon såg sig 

omkring. Tapeterna var slitna och tavlorna antagligen från Ikea. Blommorna i fönstret levde 

nätt och jämnt. En dörr ledde ut till en balkong där det stod ett litet bord och två stolar. Inga 

balkonglådor men en kruka med påskliljor på bordet. En glasburk med fimpar.  

 ”Vill du ha mjölk?” Linda ställde två koppar på bordet. 
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 ”Nej, tack.” 

 Isa fortsatte att se ut genom fönstret medan Linda plockade undan i den andra änden av 

soffan. Det såg ut att bli regn. Hon skulle bli blöt när hon cyklade hem. 

 ”Så varför flyttade du hit?” 

 Isa drack en liten klunk av kaffet. Det var för svagt. ”För att jag var trött på London. Och 

så ville jag inte sälja mormors hus.” 

 ”London?” 

 ”Jag bodde där några år.” 

 Avundsjuka. Hon skulle kunna sträcka ut handen och ta på den. Hon hade bott i London 

men valt att åka hem. Till ett fallfärdigt hus, mitt ute i ingenstans. 

 ”Och du? Varför flyttade du tillbaka?” 

 ”Det var svårt att hitta lägenhet i stan när vi skilde oss.” 

 ”Bor dina föräldrar kvar?” 

 Linda nickade. ”Det är bra att ha dem nära. Molly kan vara där ibland.” 

 ”Vad jobbar du med?” 

 ”Talludden.” 

 Givetvis, tänkte Isa. Undersköterska. Inte sjuksköterska, i så fall hade hon sagt det.  

 ”Och du?” 

 ”Apotek.” 

 ”Du brukade säga att du ville bli författare.” 

 ”Gjorde jag?” 

 ”Ja. Jag fick läsa en novell en gång.” 

 Underligt. Det kunde hon inte alls minnas.  

 ”Var den bra?” 

 ”Nej.” 

 Då frustade Isa till i sin kopp så att kaffet skvätte över bordet. Linda räckte henne en bit 

hushållspapper med ett trevande leende.  

 ”Den handlade om flicka som tappade bort sin lillasyster i skogen.” 

 ”Den kommer jag ihåg. Idén var inte så dum.” 

 ”Men slutet var det. Jag tror att det visade sig att hon hade drömt alltihop.” 

 Isa skrattade igen, högre och mer än det fanns anledning till. Men det bubblade till i henne, 

ett behov av att fnittra, på samma sätt som när de satt i skolans smutsiga korridor. 

 ”Skriver du fortfarande?” 
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 Isa nickade och tog en ny klunk kaffe. Hon visste inte hur mycket hon ville berätta. Det 

hade varit så mycket lättare i London, där hon var ny. Tillfällig. Men här skulle hon bli kvar. 

Och här fanns ett förflutet. En uppfattning om vem hon var.  

 ”Umgås du med Erik?” frågade hon för att slippa svara. 

 ”Nej, inte direkt. Men hans pojke är lika gammal som Molly, de går på Gläntan båda två. 

Och hans fru jobbar också på Talludden.” Linda skrattade till. ”Det är en liten jävla håla, det 

här. Du skulle ha stannat i London.” 

 Isa tog ett Ballerinakex. Inte en enda gång sedan hon flyttade hade hon tänkt den tanken. 

Att hon borde ha stannat kvar. Inte ens för Axels skull. Inte ens på nyårsafton.  

 ”Jag kände knappt igen honom”, sa hon, vilket ju inte var riktigt sant. 

 ”Jaså?” 

 ”Jag tyckte att han var snygg.” 

 ”Nu?” 

 ”Nej, då. På högstadiet.” 

 ”Tyckte du? Det sa du aldrig.” 

 Men att jag ville bli författare kläckte jag minsann ur mig, tänkte Isa.  

 ”Är du singel?” frågade Linda. 

 Singel. Plötsligt kändes det som att de var tillbaka i skolans slitna korridor.  

 ”Ja”, sa hon. ”Jag avslutade ett långt förhållande i London när jag flyttade hem.” Hon 

lutade sig tillbaka i soffan. Det lät bra. Jag avslutade. Långt förhållande. London. Som om 

allt varit på hennes villkor. 

 ”Och du? Hur länge var ni gifta?” 

 ”Tre år. Vi skilde oss för två år sedan. Han träffade en annan. Det var som en dålig film. 

Han åkte på konferens och var otrogen.”  

 Isa visste inte vad hon skulle svara. Något deltagande kändes bara krystat; Linda verkade 

dessutom inte särskilt ledsen. 

 ”Har du träffat någon ny?” frågade hon istället. 

 Linda skakade på huvudet. ”Det är svårt med barn.” Hon fingrade på sin tomma kaffekopp. 

”Innan jag fick barn trodde jag att man skulle kunna fortsätta göra samma saker. På samma 

sätt.” 

 ”Men så blev det inte?” 

 ”Inte på långa vägar.” 

 Axel hade frågat henne en gång om hon ville ha barn. Hon hade svarat att hon inte visste. 

Hon var bara några år över trettio, det brann inte i knutarna. Nu hade ett par år till gått, men 
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hon visste fortfarande inte. Det fanns ingen längtan, och det borde det väl göra i så fall. Ett 

molande i livmodern, eller hur det nu brukade beskrivas. En värk i brösten. 

 ”Vi kanske kan gå ut någon gång?” sa Linda. ”Ta en öl eller så?” 

 ”Visst. Absolut.” Isa reste sig. Jag måste nog sticka nu. Mamma och pappa skulle titta 

förbi, det är ju synd om jag inte är hemma när de kommer.” 

 De reste sig upp och i samma ögonblick hördes de första regndropparna mot fönstret.  

 ”Vill du att jag ska köra dig hem?” frågade Linda. 

 ”Tack, men jag vill få hem cykeln. Det går bra.” Hon tog sin matkasse som stod i hallen 

och visste inte om hon skulle ge Linda en kram. Det blev inte så. De sa bara hej då och att det 

var roligt att prata och att de skulle höras. Isa skrev sitt telefonnummer på ett kvitto. 

 När hon kom ut på gården hade regnet redan tilltagit. Halvvägs, mitt i uppförsbacken, 

började det hagla.  
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8. 
 

Hon sprang in till samhället. Snabbt, tyckte hon. I alla fall snabbare än hon brukade. När hon 

var framme vid kyrkan stannade hon och satte sig på huk invid muren runt kyrkogården. 

Svetten droppade från näsan ner i gräset. Hon drog med handen över ansiktet och torkade av 

den mot byxbenet. När hon reste sig upp såg hon Erik. Han gick långsamt på en av de 

välkrattade grusgångarna mellan gravarna. Strosade, var det ord som kom för henne. Han 

kunde haft vit linnekostym och spatserkäpp. 

 Han fick syn på henne och höjde ena handen. Hon vinkade tillbaka och visste inte vart hon 

skulle ta vägen. Borde hon gå och prata med honom, eller kunde hon ta ett djupt andetag och 

springa hem igen utan att se sig om. Det stod en bänk ett par meter bort, hon satte sig där och 

lät honom bestämma. Hon lutade sig framåt med armbågarna på låren, det fick henne att 

känna sig sportig.  

 Han kom efter en liten stund.  

 ”Svettigt?” sa han och satte sig bredvid henne. 

 Hon sneglade på honom. ”Jo.” 

 ”Jag gick förbi Hennys grav”, sa han och gjorde en rörelse med handen bakom sig.  

 ”Jaså.” 

 ”Det såg ut som att någon nyligen har varit där. Är det du?” 

 Hon skakade på huvudet.  

 ”Vad gör du här?” frågade hon och rätade på ryggen.  

 ”Inget särskilt. Jag tycker om att gå här ibland.” 

 Trots att det enda hon visste om honom byggde på tjugo år gamla minnen blev hon 

förvånad.   

 ”Kyrkan är från 1400-talet, visste du det?” sa han. 

 ”Nej.” 

 ”Det är något avslappnande i det. Att saker kan bestå så länge.”  

 ”Jag tycker tvärtom”, sa hon. ”Att det är skönt att allt faller samman, förr eller senare. Det 

spelar ingen roll hur mycket vi stretar emot.” 

 ”Bengt Lind.” 

 ”Va?” 

 ”Bengan. Visst var det han som pratade om det?” 

 Hon såg på Erik. ”Jag tror det”, sa hon. 
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 ”Han var bra.” 

 Hon tänkte efter. Ja, det var han kanske. ”Jag mindes inte att han hette Lind”, sa hon. 

 ”Du kallade väl honom Bengan Kängan som alla andra.” Det var mer ett påstående än en 

fråga. Det var inte jag, ville hon säga. Det var de andra. Jag skulle aldrig… 

 ”Jag träffade honom på systemet för något år sedan”, sa Erik. ”Han hade blivit gammal.” 

 ”Jag tyckte att han var gammal redan då.” 

 ”Inte så mycket äldre än vad vi är nu.” 

 Hon började räkna och kom fram till att Erik antagligen hade rätt. Det gjorde henne illa till 

mods, och hon reste sig upp och började hoppa på stället. Hon tvivlade på att hon skulle orka 

springa lika snabbt tillbaka. 

 Erik kisade mot henne och höll upp ena handen till skydd mot solen. 

 ”Har du bråttom?” frågade han.  

 Hon slutade hoppa. ”Nej.” 

 ”Kan du inte stanna en stund till?” 

 Hon mötte hans blick och tappade fokus när han höll den kvar ett par sekunder för länge. 

Med ett osäkert leende satte hon sig igen. Svetten hade torkat och hon huttrade till i den 

kyliga vinden. 

 ”Fryser du?” 

 ”Nej.” 

 De satt tysta en stund.  

 ”Varför flyttade du hit?” frågade Erik till slut.  

 Linda hade frågat samma sak, men svaret blev ett annat. 

 ”För att jag längtade hem.” 

 ”Egentligen har väl detta aldrig varit ditt hem? Du bodde ju i stan.” 

 ”Men det har alltid varit hit jag har längtat.” Hon skruvade på sig. Lät det lite överspänt? 

 Hon tänkte på Axel. När hon pratade med honom om Sverige så var det Hennys hus hon 

pratade om. Aldrig föräldrarnas radhus eller staden där hon faktiskt bodde. Huset och sjön, 

skogen dit hon inte vågade gå annat än i sällskap med Henny när de skulle plocka lingon och 

blåbär, ibland kantareller, det var det hon berättade om när Axel frågade om hennes uppväxt.  

 ”Har du kommit hem nu då?” 

 Hon såg hastigt på honom innan hon åter vände blicken rakt fram, mot det lilla samhället 

som bredde ut sig framför henne med sina villaträdgårdar och omsorgsinrättningar, och där 

bortom åkrarna, skogarna och en skamfilad kåk med spretiga pelargoner i köksfönstret.   

 ”Kanske det”, sa hon.  
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 ”Har du något kvar i London?” 

 ”Vad menar du?” frågade hon trots att frågan inte var särskilt svårbegriplig. 

 ”Vänner? Kärlekar?” 

 Hon skrattade till. ”Vänner och kärlekar”, sa hon. ”Som om det brukar vimla av det.” 

 ”Är du ensam?” 

 Frågan var så direkt att hon tappade fattningen. Hon vände sig mot honom och återigen såg 

han på henne på ett sätt som hon inte kunde värja sig för.  

 ”Har du med det att göra?”  

 ”Antagligen inte.” Han ryckte på axlarna som om han struntade i svaret, men det trodde 

hon inte att han gjorde. I så fall hade hon blivit förbannad, nu tyckte hon mest synd om 

honom för att han försökte men inte lyckades nå fram. Men hon hade ingen lust. Inte just nu. 

Hon reste sig igen, och undrade varför han hade bett henne att stanna kvar. 

 ”Jag måste fortsätta nu”, sa hon. ”Det börjar bli kallt.” 

 Han nickade och log, men hans ögon var allvarliga.  

 ”Vi ses”, sa hon och började springa därifrån, snabbt. Hon skulle aldrig orka ända hem i 

det tempot, men det behövdes inte heller. Det räckte om hon kom ner till korsningen i 

samhället, sen skulle Erik inte se henne längre.  
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9. 
 

En lördag i slutet av april började hon rensa i trädgården. När hon gick där med sekatören 

tänkte hon att hon borde ha lyssnat bättre när Henny berättade om växtligheten på tomten och 

hur den skulle skötas. Men hon var bara ett barn, hon hade inte brytt sig ett dugg om hur 

äppelträden skulle beskäras och när potatisen skulle sättas. Hon hade bara brytt sig om det 

som hon kunde tjäna pengar på. Som fallfrukten på hösten. Löven som skulle räfsas. 

Trädgårdslandet som behövde rensas från ogräs. Handjagaren var för tung, den kunde hon 

inte hantera, men räfsa upp gräset efteråt gick bra. Hon lade det i en stor korg som Henny sa 

åt henne att tömma i skogen bakom syrenhäcken.  

 Nu kunde hon inte dumpa avfallet i skogen, det var för mycket. Hon skulle behöva be 

någon om hjälp med att köra iväg det, hon hade varken dragkrok eller släp.  

 Henny hade inte varit mycket för att be om hjälp, eller att ta emot den om den erbjöds. 

Döttrarna försökte. Döttrarnas äkta män försökte, motvilligt och enbart på uppmaning av sina 

fruar. Men det gick trögt och möttes för det mesta av irriterade grymtningar och uppdragna 

axlar. 

 Isa hade fyra mostrar och elva kusiner. Isa var yngst. De övriga barnbarnen var inte särskilt 

omtyckta, och det gjorde hon ingen hemlighet av, Henny. 

 ”Bortskämda snorungar”, muttrade hon och svingade mattpiskan så att det ven i luften.  

 Isa stod på händerna mot päronträdet. Det skulle bli kalas och hela huset städades. Isa 

tyckte att det skulle bli spännande med alla släktingar, men Henny lät sig inte roas.  

 ”Hjälp till att bära”, sa hon och pekade med rottingen på en hög med redan piskade mattor 

som låg vid sidan om trädet. De gick in och lade ut mattorna på de renskurade golven. Det 

luktade såpa. Ingen annan använde såpa. Hemma använde mamma Ajax som luktade citron. 

 Isa fick hjälpa till att knåda degen till vetebrödet, men damma tilläts hon inte. Då kunde 

något gå sönder. Det gjorde inget, hon tyckte att det var roligare att knåda än att damma. 

Degen blev alldeles slät, och lika mjuk som mammas mage. Magen som alltid krånglade, som 

fick henne att ligga på soffan när de egentligen skulle åka till stranden, som gjorde att de blev 

försenade på morgonen för att hon behövde gå på toaletten när de stod i dörren med kläderna 

på.  

 ”Försiktigt med smöret nu”, sa Henny med skarp röst. ”Inte för mycket.” Sparsamheten 

satt i ryggmärgen.  ”Och så socker.” 
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 Isa strödde socker och kanel, och hon flätade jämna och fina längder som Henny nickade 

godkännande åt. De dög. Och mostrarna berömde senare, klappade henne milt leende på 

kinden och sa att hon var en duktig flicka som hjälpte mormor. Hon avskydde att vara duktig. 

Men hon älskade att röra i jordgubbssylten i den jättelika grytan. Och hon älskade att rulla 

små fina köttbullar som Henny stekte i gjutjärnspannan, preparerad med fett från fem 

årtionden. Döttrarna tyckte att den var äcklig. De köpte en ny i teflon. Henny ville inte ha den, 

och det sa hon till dem, men de insisterade och hon ställde den längst in i grytskåpet. När 

huset tömdes stod den kvar, oanvänd, berättade mamma efteråt. Den kunde vara bra att ha 

tyckte hon. Gjutjärnspannan kördes till tippen.  

 Isa hade velat ha den kvar, insåg hon när det sedan länge var för sent. Gjutjärnspannan och 

mycket annat. Kakfatet i tre våningar, som användes bara till kalas.    

 Henny fyllde jämnt, det var därför hon hade kalas. Det var därför de hade piskat alla 

mattorna så noga, och det var därför hela huset doftade såpa. Det stod blombuketter på ett 

bord, det skulle bli fotografering senare, Isa hade hört Hennys protester. Isa ställde sig 

framför det där bordet när maten var uppäten, medan kaffepannan stod på spisen. Den 

vackraste buketten var helt vit. Mamma och pappa hade köpt skära rosor. De såg redan lite 

vissna ut.     

 ”Isa, kom och hjälp mig med kakorna.”  

 Inte sju sorter, men fem. Vetelängd, chokladsnittar, nötkakor, hallongrottor och kolakakor. 

Och så gräddtårta. Isa fick lägga på jordgubbarna. Men inte bära, då kunde hon tappa. Hon 

fick ta kakorna.  

 ”Ska det inte vara ljus på tårtan?” frågade Isa. 

 ”Dumheter! Kom nu, men inga smulor på golvet.” Henny torkade av händerna på förklädet 

och lyfte upp tårtfatet. 

 

Isa klippte med sekatören, den var ny och vass och kapade med lätthet de torra grenarna. Hon 

visste att Henny hade berättat hur rosorna skulle hanteras, och hon visste att hon inte hade 

lyssnat. Vad var det som gjorde att inte hon fogades till högen av bortskämda snorungar, 

undrade hon. Själv mindes hon över huvud taget inga ungar; kusinerna var alla mer eller 

mindre vuxna. Alexander, som var närmast i ålder, var sju år äldre och lite farlig. Han hade 

svart hår och lyssnade på skrikig musik i en röd freestyle.  

 Hon funderade på om hon skulle göra i ordning trädgårdslandet. Kanske sätta lite morötter 

och ett par jordgubbsplantor. I källaren hade en del redskap blivit kvarlämnade. Hon hämtade 

en tung och rostig spade och började gräva lite på måfå.  
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 ”Det går lättare med en grep.” 

 Hon vände sig om. 

 ”Pappa, hej.” Hon satte spaden i jorden. ”Jag hörde inte bilen.” 

 ”Jag parkerade på andra sidan”, sa han och gjorde en diffus gest med handen mot vägen.  

 På andra sidan vad, tänkte hon, men brydde sig inte om att fråga. 

 ”Så du gör vårfint?” 

 ”Jag tänkte det.” 

 ”Ska du sätta potatis?” frågade han med en blick på det igenväxta landet bakom henne.  

 Hon ryckte på axlarna. ”Jag vet inte. Kanske.” 

 ”Bjuder du på en kopp kaffe?” 

 ”Självklart.” Hon tog av sig handskarna och lade dem i gräset bredvid spaden. Så gick hon 

före mot huset. ”Vi kanske kan sitta ute. Det är lä på baksidan.” 

 ”Härligt!” sa han och lade armen runt hennes axlar. ”Du har det bra här.” 

 Det lät lite för glatt. Som om han försökte övertyga antingen henne eller sig själv. Eller 

båda två.  

 Han stod på tröskeln till köket medan hon gjorde kaffe och hällde i en termos.  

 ”Jag har inte så mycket kakor”, sa hon och tänkte på nötkakorna som hon inte bakade i 

december. ”Går det bra med skorpor?” Hon höll upp en påse mot honom. 

 ”Jag behöver inget. Jag kunde ju ha tagit med mig.” Han såg lite generad ut. 

 Hon lade några skorpor på ett fat i alla fall och så gick de ut och satte sig vid söderväggen 

på baksidan. Solen värmde. 

 ”Kan du hjälpa mig med riset någon dag?” sa hon och sörplade på det heta kaffet. ”Jag har 

ingen dragkrok.” 

 ”Inte jag heller, tyvärr.” 

 ”Det har du väl?” sa hon och lutade sig åt sidan som om hon skulle kunna se bilen runt 

husknuten. 

 ”Vi bytte ju bil i fjol. Mamma tyckte bäst om den här. Men den har ingen dragkrok.”  

 Pappa var en fixare. Han kunde ordna saker. Laga sådant som var trasigt och bära sådant 

som var tungt. Att han inte längre hade kvar släpvagnen, det visste hon, men dragkrok på 

bilen. Det kändes som en stympad kroppsdel. 

 ”Men det löser vi”, sa han. ”Jag kan nog låna av någon.” 

 ”Nej, nej, det behövs inte. Jag ordnar det.”  
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 ”Vi får väl se”, sa han och log. ”Hörde du förresten att moster Inga har brutit 

lårbenshalsen?” Det var bara han som envisades med att säga ”moster” innan namnet när han 

talade om mammas systrar. 

 ”Ja, mamma ringde i förrgår. Hon skulle dit och hälsa på henne.” 

 Han nickade. ”Det beklagade hon sig över.” Han tog en skorpa. ”Men man får förstå 

henne, de andra gör inte mycket för att hjälpa till.” 

 Hon visste inte om det var så. Men hon visste att det var så hennes mamma såg på det. Det 

var alltid hon som gjorde störst uppoffringar. Det var alltid hon som tog sig tid. Och det var 

kanske inte så konstigt att han tog henne i försvar. Lojalitet makar emellan.  

 ”Ska jag sätta potatis tycker du?” 

 ”Gör det. Det blir trevligt att kunna dra upp egna potäter till midsommar.” 

 Hon log bakom kaffekoppen. Det lät, trevligt, det höll hon med om. Egna potäter till 

midsommar.  

 Föregående midsommar hade hon firat med Axel i hans torp. Det var enda gången de hade 

varit i Sverige tillsammans. Han hade frågat om han skulle bjuda dit sin dotter en av dagarna 

men hon hade skakat nästan panikslaget på huvudet. Så mycket verklighet var hon inte 

intresserad av.   

 ”Mormor skalade aldrig potatisen, kommer du ihåg det?” sa hon.  

 Han nickade. 

 ”Vi brukade äta knäckebröd med kall potatis och salt till kvällsmat”, fortsatte hon. ”Jag 

ville ta bort skalet, men hon åt alltihop.” 

 Han skrattade. ”När mamma och jag åt middag här första gången fick vi pannbiff med 

stekt lök. Och potatis. Det var som ett tyst krig mellan de där två. Mamma som skalade 

potatisen, och Henny på andra sidan bordet som inte gjorde det.” 

 ”Och du? Skalade du?” 

 ”Nej. Jag gjorde inte det. Och ibland tror jag att jag har straffats för det sedan dess.” 
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10. 
 

En eftermiddag efter jobbet gick hon in i en sportaffär och köpte ett par vandringskängor för 

1799 kronor. Det var så dyrt att det nästa gjorde ont när hon betalade, och hon vek noggrant 

ihop kvittot och stoppade ner det i ett särskilt fack i plånboken, om hon skulle ångra sig.  

 När hon kom hem tog hon på sig kängorna och gick omkring med dem i hallen en lång 

stund. Det kändes ovant med så grova och stadiga skor. Men hon tyckte om dem. Hon ställde 

dem bredvid sängen när hon gick och lade sig den kvällen, och morgonen därpå packade hon 

en ryggsäck. Smörgåsar med prickig korv. En termos med varm choklad, för känslan av 

skolutflykt. Karta, tänkte hon, borde man kanske ha med sig. Men hon hade ingen, så det fick 

vara.  

 När hon hade låst dörren bakom sig stod hon en stund rådvill på trappan. Åt vilket håll 

skulle hon gå?  

 Bakom huset löpte förr en smal stig som de brukade gå när hon följde med Henny ut i 

skogen för att plocka bär och svamp. Men den fanns antagligen inte kvar längre, dessutom var 

tanken att hon skulle upptäcka något nytt. Vildmarken. Hon log för sig själv och försökte 

känna sig som en äventyrare. Som Phileas Fogg. 

 Om man svängde höger på grusvägen utanför huset så kom man så småningom till sjön. 

Men innan dess var det rätt mycket skog. Om hon tog av någonstans halvvägs så kanske hon 

kunde leta sig upp på den höjd som fanns där någonstans och varifrån man hade fin utsikt 

över nejden. Henny hade tagit med henne dit vid ett par tillfällen.  

 Hon rättade till ryggsäcken och gick ut på vägen. Gruset knastrade under kängorna. När 

hon kommit en bit började hon titta inåt skogen för att försöka hitta ett lämpligt ställe att 

svänga på, och till slut upptäckte hon en stig. Den var övervuxen och nätt och jämnt synlig, 

men det var ändå en stig. Något att följa. Hon ville inte gå vilse på riktigt.  

 Efter någon kilometer hörde hon plötsligt ljudet av grenar som bröts och ett tungt flåsande. 

Hennes första panikslagna tanke var att det var en björn och hon gjorde sig beredd på att 

springa det snabbaste hon kunde och sedan bli uppäten eftersom det antagligen var precis så 

man inte skulle göra om man mötte en björn.  

 Det var ingen björn utan en hund, labrador trodde hon, som viftade på svansen och verkade 

vänligt inställd. Ett tiotal meter bakom hunden kom en kvinna iklädd mörkgröna byxor och 

brun jacka. Hon rörde sig som en ung människa, men när hon kom närmre syntes hennes gråa 

hår och skrynkliga hud under kepsen. 
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 Isa stod still, hon hade inte väntat sig att möta någon. 

 ”Hej du”, sa kvinnan och log. Hon stannade och ropade till sig hunden. Så kisade hon mot 

Isa och en liten rynka djupnade mellan ögonbrynen. ”Är det inte Hennys flicka?” 

 ”Barnbarn”, sa Isa.  

 ”Ja, jo, jag menar det. Isabella, inte sant?” Kvinnan log igen och sträckte fram handen. 

 Isa tog den och nickade. ”Isa brukar det bli.” 

 ”Ja, det kommer jag ihåg nu. Jag heter Karin, vi bor på andra sidan, åt Jönssons till.” 

 Karins hand var varm trots den kyliga vinden, och hon tryckte Isas ovanligt hårt och länge. 

Det kändes tryggt.  

 ”Har du kommit tillrätta i huset?” 

 ”Jodå.” 

 ”Ja, vi hörde ju att det var du som flyttat in.” 

 ”Kände du mormor?” 

 Karin bligade på henne under kepsen. ”Inte direkt. Kände till. Hon höll sig ju mest för sig 

själv. Men jag minns dig från när du var barn.” 

 ”Jaså?” 

 ”Vi har faktiskt träffats några gånger, du är dig lik.” 

 Isa tänkte på den gräsliga bilden i skolkatalogen och hoppades att det inte var den hon 

liknade. Men hon var nog sötare när hon var mindre.  

 ”Vart är du på väg?” frågade Karin. 

 ”Jag vet inte, jag bara går. Jag kan inte trakten så bra.” 

 ”Det är mest skog. Men om du fortsätter en bit så kommer du upp på Häxberget. Fast det 

är inget berg, bara en kulle.” 

 ”Det var det jag tänkte”, sa Isa. ”Häxberget, det har jag inte hört förut.” 

 ”Det sägs att man brände häxor där en gång i tiden. Men utsikten är fin.” 

 Hunden hade åter lämnat Karins sida och nosade omkring i snåren som om den letade efter 

en gömd skatt.  

 ”Jag går ofta här, vi kanske ses igen.” Karin började gå igen, men vände sig om nästan 

direkt. ”Det är sankt där borta, men det brukar vara bättre lite längre söderut, om du inte har 

något emot en omväg.” 

 ”Inte alls”, sa Isa, och försökte låta som om hon visste vad hon höll på med. ”Tack!” Hon 

visste inte ens på rak arm åt vilket håll söder låg. Men när hon kände sig säker på att Karin 

inte längre kunde se henne stannade hon och försökte orientera sig. Om hon gick lite mer åt 

vänster så borde hon komma söderut. Hon gjorde en vid sväng, men blött var det ändå. Och 
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lerigt. Efter en kort men brant vandring kom hon till slut upp på det som tydligen kallades 

Häxberget. Varför hade hon inte hört det förut? 

 Det hade bildats som en platå där uppe; kanske hade det en gång i tiden faktiskt varit ett 

berg, som efter hundratusentals år nötts ner till den oansenliga höjd den nu var, och som folk 

för bara några sekler sedan tyckte var lämplig för mänskliga bål. Hon rös till vid tanken på 

eldarna som kanske hade brunnit här uppe, hur de hade synts på långt håll och spridit sin lukt 

av bränt kött över sjön och gårdarna nedanför.  

 Hon satte sig på en bergknalle som var torr men iskall, och tänkte att nästa gång skulle hon 

ta med ett sittunderlag. Chokladen var smaklös och brännhet, hon skulle säkert få blåsor på 

tungan. Medan hon tuggade i sig smörgåsarna betraktade hon skogen, sjön och den bleka 

vårhimlen. Har du kommit hem nu? hade han frågat, Erik, utanför kyrkan. Det hade känts så 

melodramatiskt att svara ja, men fel att säga nej. Nu skulle hon kunna säga ja. Det fick låta 

som det ville.   
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11. 
 

”Varför var du så mycket hos din mormor?” Linda drack en klunk ur sitt ölglas och tittade 

kisande på Isa, som om hon var på väg att avslöja en sedan länge dold hemlighet. 

 ”För att jag inte tyckte om att vara på fritids.” 

 ”Bara det?”  

 Såg hon inte lite besviken ut? 

 ”Ja, bara det. Mamma och pappa tog semester tre veckor på sommaren. Samtidigt. Resten 

av sommarlovet var jag hos Henny.” 

 ”Var det inte tråkigt?” 

 Isa tänkte efter. Det borde ha varit tråkigt. Det borde ha funnits andra alternativ. Men som 

barn hade inte några sådana föresvävat henne. Och hon mindes inte någon längtan efter något 

annat, inte ens när det faktiskt var tråkigt.  

 ”Ibland. Men jag tyckte om det ändå.” 

 ”Hade du någon att leka med?” 

 Isa drack en klunk ur sin flaska. Staropramen. Alltid Staropramen. Inte för att hon var 

någon konnässör, utan för att det kändes bra att ha en favorit. På samma sätt som det kändes 

bra att dricka direkt ur flaskan. 

 ”Inte många. Men det gjorde inget.” 

 ”Du var lite asocial när vi hängde också”, sa Linda och log, men Isa hade ingen lust att le 

tillbaka. 

 ”Säger du det”, sa hon utan att försöka dölja sin brist på munterhet. Linda flackade till med 

blicken och tömde sitt glas. ”Jag tar en till”, sa hon och reste sig upp. ”Vill du ha något?” Isa 

skakade på huvudet. Hon ångrade sig redan. Det var onödigt. Dessutom hade Linda rätt. Hon 

hade inte varit särskilt sällskaplig, vare sig då eller senare. Men det störde henne att bli 

bedömd.  

 Hon såg mot bardisken där Linda trängdes med ett sällskap äldre herrar. De skrattade 

högljutt och försökte uppenbarligen skämta med Linda som ignorerade dem så gott det gick. 

 ”Gubbar”, muttrade hon när hon kom tillbaka till bordet.  

 Isa tänkte på Axel. Han var visserligen några år yngre än männen i baren, men ändå. Skulle 

han ha varit en gubbe i Lindas ögon? 

  

”Karlar”, brukade Henny säga. ”Akta dig för dem du!” Och så spände hon ögonen i Isa.  
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 En enda gång frågade Isa om sin morfar. Fast hon sa inte morfar. 

 ”Har du någon man, mormor?” 

 ”Jag hade det”, sa Henny och fortsatte med det hon höll på med. Kanske hängde hon tvätt, 

kanske knådade hon en deg. 

 ”Var är han?” 

 ”Han dog. Och lika bra var det.” 

 Isa visste inte hur mycket hon vågade fråga, men hon ville veta mer. Hon väntade en liten 

stund, för säkerhets skull. 

 ”Varför dog han?” 

 ”Han gick genom isen. Det var i januari, sen såg jag inte till honom förrän i mars när 

Jönsson hittade honom. Hu vale som han såg ut!” 

 ”Jönsson?” frågade Isa med uppspärrade ögon. 

 ”Nej, Edvin. Din morfar. Två månader i vattnet, det var ingen vacker syn.” 

 Isa rös. Sen kom hon på vad Henny hade sagt. Att det var lika bra. 

 ”Blev du inte ledsen?” 

 Henny slängde degen i bordet. Eller om hon slog ut ett vått lakan.  

 ”Ledsen och ledsen”, sa hon. ”Inte hade jag tid med det. Med fem flickor att försörja.” Så 

lade hon till: ”Supa, slåss och avla ungar är allt de klarar av.” 

 

En av männen i baren vände sig gång på gång åt deras håll. Isa såg bort, men Linda verkade 

inte längre lika avogt inställd. Hon skrattade högt och handen for hela tiden upp till håret. Hon 

var smickrad, och i lite för stort behov av uppmärksamhet. Isa tog några jordnötter från en 

skål på bordet och kom att tänka på mannen från i vintras och deras märkliga diskussion om 

skolan.  

 ”Har du pluggat något efter gymnasiet?” sa hon och såg på Linda.  

 ”Nej. Jag funderade ett tag på att läsa till sjuksköterska, men det blev inte så.” 

 ”Varför inte?” 

 Linda ryckte på axlarna. Hon verkade inte särskilt intresserad av ämnet. Mannen i baren 

höjde sitt glas och Linda skålade tillbaka med ett leende som innehöll allt och ingenting. Isa 

var på väg att säga något mer när mobilen plingade till i väskan. Det var Carrie. ”I saw your 

lover the other day. He looked good. Come back!” Det högg till någonstans djupt inne. 

Kanske inte i hjärtat, men i närheten. Magen. Om inte Linda varit så upptagen med att flirta så 

skulle hon ha visat henne meddelandet och berättat om Axel. Plötsligt kände hon att hon 

verkligen ville det. Hon ville berätta om hur de träffades och vad han hade sagt och hur han 
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bodde och att han hade en dotter, och hon ville visa en bild på honom och Linda skulle tycka 

att han var snygg och fråga varför det tog slut, och Isa skulle berätta alldeles för mycket och 

sen skulle hon ångra sig. Ångra att hon pratat bara för att hon var lite full och gråtmild och 

ensam hon också. Lika bra att Linda flirtade så att inget blev sagt. 

 Isa följde hennes rörelser med blicken. Det var som att se en teaterpjäs där slutet hade 

avslöjats redan i programbladet. Hon halade upp telefonen igen och skrev ett kort svar till 

Carrie. Sen, mot bättre vetande, bläddrade hon ner till konversationen med Axel. Hon läste 

det sista meddelandet. Det var daterat två veckor tidigare och fortfarande obesvarat. ”Jag 

kommer till Sverige i början av maj. Kan vi ses?” 
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12. 
 

Det ordnades Valborgsmässofirande på ängen bakom skolan. Linda ringde och frågade om 

hon ville gå och hon lät sig övertalas med bara några symboliska protester till motstånd. De 

blev dessutom genomskådade. 

 ”Var inte så jävla tråkig! Om du nu ska bo här och inte i London måste du väl lära känna 

folk. Eller åtminstone se dem på avstånd.” 

 ”Ja, ja, jag kommer.”  

 ”Bra. Elden tänds klockan åtta, men det brukar vara musik och korvförsäljning innan. Ska 

vi ses klockan sju?” 

 ”Visst.” 

 ”Du kan väl låtsas i alla fall.” 

 Hon tog cykeln trots att regnet hängde i luften. Ängen myllrade redan av folk när hon kom 

fram. Hon ställde cykeln vid skolans norra gavel och gick mot dungen där de stämt träff. Hon 

såg sig förstulet omkring, som om hon egentligen inte hade någon tillåtelse att vara där. Ändå 

upptäckte hon inte Erik utan gick rakt in i honom där han stod med en liten pojke vid handen.  

 ”Isa”, sa han. ”Är du här?” Han såg lika förvånad ut som han lät och bekräftade på så sätt 

hennes känsla av främlingskap. Detta var en tillställning för infödda småbarnsfamiljer, 

pensionärer och på folköl berusade tonåringar. Inte för henne.   

 ”Det verkar så”, sa hon och tryckte händerna djupt ner i jackans fickor. 

 Pojken drog i Eriks arm, han fick spjärna emot för att kunna stå kvar.  

 ”Jag tror att jag måste be om ursäkt för senast”, sa han och tog ett stadigare grepp om den 

motvilliga lilla handen. 

 ”Varför då?” 

 ”Jag var nog lite påflugen.” 

 Hon visste inte vad hon skulle säga, vare sig som svar på ursäkten eller något annat. 

 ”Så du ska titta på elden?” sa han, antagligen mest för att bryta tystnaden. Svaret var ju 

uppenbart.  

 ”Ja, jag ska träffa Linda.” 

 ”Linda?” 

 ”Vi sprang på varandra i affären. Det är tydligen där man möts.” 

 ”Bland annat, ja.” Han log och hon försökte se den smale pojken i skolkatalogen framför 

sig.  
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 ”Du är dig inte lik”, sa hon innan hon hann hejda sig. 

 ”Jaså?” sa han. ”Är det bra eller dåligt?” 

 Plötsligt kände hon sig lite djärv och mötte hans blick medan hon försökte komma på ett 

bra svar, helst både intelligent och roligt, men hon blev avbruten av Linda som kom gående 

från ekdungen en bit bort och ropade hennes namn.  

 Linda hälsade på både Erik och hans son, som Isa i det ögonblicket insåg att hon inte hade 

sagt något till. Inte ens hej. Nu var det försent.   

 ”Molly vill ha en korv”, sa Linda. ”Följer du med?”  

 Isa nickade och höjde handen mot Erik innan hon leende vände sig mot flickan vid Lindas 

sida. ”Jag vill också ha en korv”, sa hon i hopp om att det skulle få barnet att betrakta henne 

som en jämlike.  

 

Det kom inget regn. Molnen drev bort över skogen och lämnade kvar en djupt blå vårhimmel 

och några sneda solstrålar som lyste upp ängen innan de till slut försvann och brasan tändes. 

Det hettade i kinderna när de stod framför elden och tyst betraktade lågorna.  

 När de vände sig om för att gå därifrån kom Erik emot dem.  

 ”Jag glömde säga förut att jag pratade med farsan häromdagen, han sa att du behövde hjälp 

med några grenar.” 

 ”Va?” Hon glodde på honom. 

 ”Han hade pratat med din farsa tror jag.” 

 ”Hade han pratat med…” Hon avbröt sig och viftade avvärjande med handen. ”Nej.” 

 ”Vaddå nej? Behöver du inte hjälp?” 

 ”Nej. Eller jo, men det löser sig. Pappa borde inte…” 

 ”Men det är inga problem. Jag har släp. Jag kan komma ut till dig någon dag.” 

 ”Absolut inte. Men tack ändå.” Hon började gå och Linda följde efter. 

 ”På lördag?” ropade han efter henne, och hon stannade och vände sig om. Hon betraktade 

honom några sekunder.  

 ”Om det inte är något besvär”, sa hon till slut. 

 ”Inte alls. Klockan tio?” 

 Hon nickade. 

 

	  


