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Kunde mamma skaffa mig en hatt 

 

Texten är ett utdrag från en längre text. Romanen vill berätta om huvudpersonen Ebbas liv med återblickar på 

hennes förfäder. Tanken är att spegla omvärldens händelser och kultur genom en kvinnas medvetande. Ebbas 

och andra brev bidrar till tidsandan. Berättelsen fortsätter. 

 

Den söta, nästan dockaktiga Natalia, Nati, kom efter jul det året. Anders drev konfirmandläsningen 

så nitiskt och tvingande att Ebba hittade sin lillasyster upplöst i tårar. 

 

”Jag kan aldrig lära mig allt det här, hela katekesen och alla Luthers förklaringar”, snyftade 

flickan. ”Farbror Anders tycker att jag är dum och idag tappade han tålamodet och röt åt mig. 

Det är nog bäst att jag åker hem.” 

”Kära lilla syster. Anders kan låta förskräckligt sträng och barsk, men jag är säker på att han 

tycker om dig och vill ditt bästa.” 

”Varför låter han då så arg?” snorade Nati. 

 

Och så fick Ebba medla mellan maken och systern. De levde i skilda världar och det var bara hon 

som kände båda. Hon försökte förklara. Något bättre blev det och Nati stannade och Ebba som syster 

tog det lugnt med skolundervisningen. Det gick inte att driva på där också. I pingsttid konfirmerades 

lillasystern och Ebba gladde sig åt förberedelserna. Anders fick ta hand om det andliga, 

utantilläxorna och den kristna läran. Bara han inte var för sträng. Ebba hade äntligen fått en söt liten 

flicka att klä upp och pynta. Kanske var det ytligt och nästan omoraliskt men hon älskade det. Och 

visst såg Natalia förtjusande ut där hon stod framför altaret och avgav löftena klädd i sin vita 

spetsklänning med mamelucker som tittade fram så försiktigt under klänningsfållen, vit rosett i håret 

och batistnäsduk att gråta i. Hon grät inte, men det gjorde hennes mamma som naturligtvis kommit 

för att delta i högtiden. 

  

”Var hon inte söt, mamma? Och så bra det gick med förhöret. Hon kände sig nog fin och 

särskild och stark i de vackra kläderna.” 
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Mamma Lovisa tittade upp med rödgråten blick: ”Jag tycker det var onödigt att klä ut henne så. 

Kjolen var för kort och hon kunde gott haft svart klänning som är brukligt. Man kom att tänka på 

marängsviss.” Ebba kände att hon kunde sätta sig över sin mors moraliserande. Hon hade gjort Nati 

glad och trygg och de andra systrarna instämde. 

Den hösten år 1910 var det dags för den äldste sonen att lämna mammas skola och fortsätta i 

realskolan. Han inackorderades hos morföräldrarna i Malmö och fick ett annat liv. Mormor var 

sträng och allvarlig, men morfar gladlynt och påhittig. Om mormor ensam fått råda hade det väl bara 

blivit kyrkobesök och läxläsning. Morfar tog med sitt äldsta barnbarn på teatern och på konserter. 

Han fick beundra konprinsens husarer och någon enstaka gång följa med på tillställningar för herrar. 

Stolt och glad var den äldre mannen över att ha en stor och duktig dotterson. Han behövde 

konfronteras med kultur och stadsliv, den lantlige ynglingen. Här slapp han postilleläsningar och 

husandakter. Och morfar hade massor av böcker, inte minst historiska romaner, och pojken blev 

överförtjust i Fältskärns berättelser och Starbäcks medeltidsromaner. Om detta kunde hans mamma 

läsa i brev. 

Mamma Ebba skrev långa brev och berättade om livet i prästgården och småbrödernas hyss. Hon 

reste till sitt Malmö och hälsade på föräldrar, syskon och son. Hon skrev i ett brev hem 

:  

”Gunnar är liflig och glad, men har mycket att göra, han är flitig och sitter mest och läser öfver.” 

Hon kunde också berätta att han skulle skriva en uppsats om sillfisket i Öresund och att han uppmanats 

att gå ner och titta på båtarna och prata med besättningen och höra sig för hur det går till. Hon kände sig 

en aning tveksam till hur sonen skulle klara det uppdraget och skrev: ”Jag sa’ till Gunnar: att det kanske 

är bäst att mata dem med några äpplen eller päron.” Hon såg det som en skämtsam anmärkning men 

kände sig inte helt säker på att småpojkarna därhemma skulle förstå. Anders gjorde det säkert. Det fick 

stå kvar i brevet. Hon fann det också säkrast att varna dem där hemma för förkylning. Eftersom det var 

tidig höst och kallt i Malmö anade Ebba att det var ännu kallare i Romelanda: ”Säg Pappa, att han tager 

väl på sig, så att han ej förkyler sig.” 

 

 

  En del förmaningar var hon tvungen att ge sonen i storstaden. Där lurade många farligheter:  

     

    ”Rätta dig efter vad de säga dig, som äro satta i föräldrars ställe och gör det strax utan att bråka 

först. Sköt dig själv och lägg dig inte i andras angelägenheter, men var vänlig mot alla.” Hon förvånade 

sig själv genom att till och med skriva en läsvarning. Det var som om pennan automatiskt rusade fram 

över papperet utan eftertanke: ”Låna aldrig böcker av kamraterna. Du kan ej bedöma böckernas 

lämplighet. För övrigt kommer du in i förställning och lögn. Inbillningens värld är inte nyttig.” Och det 

skriver jag, tänkte hon, som i hela livet läst alla slags böcker och haft stort nöje av det. Men han är ju så 

ung, bara tolv och det finns så dålig pojklitteratur? Mamma Ebba rannsakade sig själv och fann att hon 

var både en smula dubbelmoralisk och överbeskyddande. Men hon var ju så rädd om pojkarna och hon 

visste hur det var i den stora staden. 
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Hennes son gallrade och valde sina berättelser hem. Det var inte bra att föräldrarna fick veta allt han 

läste och gjorde.  Den gamla hushållerskan Hilda i köket, trotjänare sedan många år, hade mycket att 

berätta. Pojken hade snappat upp att en ung präst åstadkom mycket buller i borgerliga kretsar genom 

att nitiskt och oförskräckt gå till storms mot det som kallades änglamakeriet. Vad det var begrep 

pojken inte riktigt, men av flickorna i köket fick han veta sanningen. Snabbt lärde han sig att 

samtalen i köket var en viktig informationskälla till ett annat stadsliv än det familjen levde. Men 

pigornas berättelser skulle undanhållas mamma, det förstod han. 

Och mamma Ebba hemma på den bohusländska landsbygden kunde någon gång känna ett styng 

av avund. Det liv hennes son levde i Malmö var hennes ungdomsliv. Det hände att hon längtade 

tillbaka dit, till de bekymmersfria och lyckliga åren. Så suckade hon lätt och tog itu med sina sysslor 

som varje dag, som alla dagar. Och hon vantrivdes inte.  

Det var dags för nästa två pojkar att lämna småskolan i matsalen. Föräldrarna i Malmö orkade 

inte med dem också. Och Ebba ville gärna ha dem på närmre håll. De inackorderades hos pålitliga 

vänner i Göteborg. Hon hade dragit sig för att skicka iväg dem också, inte minst lillpojken som hon 

alltid värnat lite extra om. Hon ville inte stänga sin skola, ville inte acceptera att huset skulle tömmas 

på barn. Mycket av hennes omsorg, hennes uppgifter och glädje skulle försvinna med dem. Vad var 

hemmet utan pojkarna? Så bra då, att de inte var långt borta och kunde resa hem ofta. Och jag kan 

också hälsa på dem i Göteborg, tröstade sig Ebba.  

Nu hade hon tre barn att korrespondera med. Det var bra, för genom breven kunde hon känna en 

närhet till sina pojkar. Ständigt fanns de i hennes tankar. Hon oroade sig, hon saknade, hon sträckte 

ut sina händer och höll om dem i nattlig timme. Men så fanns ju de långa loven, uppmuntrade hon 

sig själv och sträckte på ryggen. Jular och somrar skulle huset leva igen. Bullrande springsteg och 

hopp, glada röster och lekar. Hur tänkte Anders? Saknade inte han pojkarna? Han talade inte om det. 

Kanske tyckte han att det var skönt med tystnaden och lugnet. Kanske var han med ålderns rätt 

tröttare. Han hade ju heller inte levt så nära barnen som hon.  

Vid lugnt väder tog sig Ebba med båt över älven och hälsade på de tre i Göteborg. Nu fanns alla 

i den nära storstaden. Den äldste hade börjat i gymnasiet i sin fars skola Gamla latin. Där gick också 

de två andra i realskolan, så nu var de samlade. Hon tyckte om att alla fanns i närheten och att 

pojkarna hade varandra. De två äldsta bodde hos samma änkeprostinna i ett landshövdingehus. Bra. 

Nästäldsten behövde viss kontroll och det kunde hans storebror sköta. Men hur kan de sova här? 

tänkte Ebba. Spårvagnarna skramlade på gatan utanför och på väggen ovanför fönstret där ledningen 

var fäst hördes ett envist surrande. 

Den lille var inackorderad hos en kyrkoherde i Gamlestaden som också hade disputerat i geologi 

och hade en enorm stensamling. Häpen hörde pojkens mamma sin son namnge stenar och mineraler 
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av olika struktur, färg och form. Bodde det kanske en naturvetare i honom? Inte henne emot. Det 

skadade inte i prästsläkten.  

Hur stod det egentligen till med Anders? Ebba oroades för sin make. Igår hade hon sett honom 

stappla fram, grågrön i ansiktet, med handflatorna mot ryggen.  

”Käre Anders, vad är det? Hur mår du? Har du ont?” 

Mannen rätade på sig, log lite snett och svarade: 

”Inget att bry sig om, kära Ebba. Det högg till lite i ryggen bara.” 

       Ebba tittade allvarligt granskande på maken. Det var inte bra, det kunde hon tydligt se. Han var 

inte den som gnällde och klagade, han hade alltid varit tyst med sitt. Alltså kunde hon inte riktigt lita 

på vad han faktisk sade. Hon oroade sig. Jo, jag är en som ofta fruktar det värsta, erkände hon för sig 

själv. Men Anders var sig inte lik. Något var det som tyngde honom och det märktes att han hade 

ont. Inte åt han som han brukade heller. Hon lockade honom med älsklingsrätter: 

”Se här, Anders, vad jag fått Helga att laga! Kalvsylta, som du tycker om. Och nyinlagda 

rödbetor.” Anders log och strök henne över handen. Och faktiskt åt han en del. Ebba suckade lättad.  

Ett par veckor gick och hon lyckade tränga bort oron utom vakentimmarna på natten, hennes 

helvetesvandring över hala klippor snärjd av stickande buskar med svartfåglar susande över huvudet. 

Jo, visst sov Anders lugnt vid hennes sida. Kanske inbillade hon sig bara. 

Omsorgen om barnen måste hon behålla även om de inte bodde hemma. En av pigorna hade fått 

i uppdrag att resa till staden och då måste pojkarna ha samlat ihop smutstvätt. ”På tisdag i nästa 

vecka skulle vi ha tvätt. Glöm nu ej det.” Att de hade så svårt att sköta sådana småsaker. Hon måste 

hela tiden påminna dem och nu var det viktigt att kläder och sänglinne fanns på plats tvättdagen. 

 

Louise ringde. Hennes röst lät inte som den brukade. Den var beslöjad, låg. Hon talade hackande 

med långa uppehåll. Något hade hänt. Vad? Ebba kände klorna runt hjärtat.  

 ”Jo, Ebba. Natalia mår inte bra. Hon ligger i hög feber och kraftiga skakningar.” 

Nej, inte Nati, hennes älskade lillasyster som hon varit vicemamma åt och pysslat om. Hon 

begav sig så fort hon kunde till Göteborg. Därifrån åkte hon och Louise tillsammans till Malmö. 

Ebba skakade både utanpå och inuti. Hennes händer darrade och hon förmådde inte ta emot den 

kaffekopp Louise räckte henne, fick inte ner bullen, tog ett bett, tuggade och brödet blev till en 

degklump i munnen, gick inte att svälja.  

”Jag förstår att du är orolig, Ebba, men vi måste försöka klara det här, vara så starka som möjligt 

inför mamma och Natalia. Annars blir allting bara värre.” Jo, nog förstod Ebba det, men hon 

klarade det inte. Hon såg bara mörker och kyla omkring sig, såg inte landskapet, träden, 

banvaktsstugorna. Det var en resa hon inte önskade, inte för sitt liv ville vara med om. 
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De smög in till Nati förbi en rödgråten mamma och en mörkgrå pappa, utvakade och eländiga. 

”Gå och vila en stund”, manade den sjukvårdskunniga Louise. Nu vakar Ebba och jag hos Nati.” 

Och de satt där på var sin sida om sängen, där lillasystern låg matt och orkeslös med feberrosor i det 

bleka ansiktet. De fick inte kontakt med henne. De talade och sjöng de vackraste visor, sådana de 

sjungit som barn. Doktor Martin kom och tittade till. Han såg bekymrad ut, hade ingen hjälp att ge, 

lyssnade i sitt stetoskop och befarade lunginflammation. Natalia andades stötvis och Louise fann det 

bästa att kalla dit mamma och pappa. De sjöng tillsammans den sång som sjungits vid hennes dop 

Tryggare kan ingen vara. Natalia andades inte längre. Ebba tog hennes händer, lutade ansiktet mot 

hennes fortfarande varma kropp. Det fick inte vara sant. Nati som var så ung och så vacker och glad. 

Inte kunde hon bara dö. Storasystrarna kramade varandra, grät tillsammans och gick ut ur rummet. 

Vad var det för en ond makt som dödat den lilla systern, den livsbejakande okuvliga? Kom inte och 

påstå, tänkte Ebba, att det var Guds vilja och att han styr allt till det bästa. Hon var riktigt arg på den 

gud hon inte kände, den som bringade sjukdom och ont. Och ändå skrev föräldrarna i dödsannonsen: 

”Herren har i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår innerligt älskade dotter Alma Natalia.”  

Begravningen i dopkyrkan mindes Ebba ingenting av efteråt, mindes inte de vackra blommorna, 

de många vännerna, de fina orden.  Hon hade fallit rakt ner i ett svart slukhål, krafsade på väggarna, 

kunde inte ta sig upp. Ändå kom hon med sin systers hjälp hem till Romelanda, till sitt hem. Hon 

kände en stor tomhet och orkade inte berätta. Viljan till liv hade runnit ur henne. Men upp måste hon. 

Inte gick det an att stanna kvar under täcket hela långa dagen. Upp och verka även om hon levde i en 

skuggvärld. 

 

Anders hade gått och lagt sig. Ebba satt kvar böjd över sin sybåge. Hon vill göra färdig blomman hon 

höll på att brodera. Det var så lätt att göra fel och blanda ihop garnerna i närliggande färgnyanser om 

man lade ifrån sig arbetet. Det var vad hon sagt Anders när han tyckte att hon skulle gå till sängs. 

Åtminstone en halv sanning var det. Den andra delen av sanningen? Hon ville inte tänka på den. Det 

var länge sedan de hade något samliv i sängen. Anders hade inte ens försökt närma sig henne. Hans 

onda hade hindrat och det var en lättnad. Hon var över fyrtio år. De hade sina tre numera stora söner 

som fortfarande krävde uppmärksamhet och vållade oro. Fler barn orkade hon inte med. Det hade 

hon förklarat för sin man och han hade sagt att han skulle vara så försiktig. Ebba visste att hon inte 

kunde lita på det. Visserligen var hon gammal nu, men hon hade alltid haft lätt för att bli gravid. De 

tre barnen hade kommit i rask följd. Nu räckte det.  

När hon kröp ner i dubbelsängen, tyst och försiktigt, vände sig Anders mot henne, strök hennes 

arm och ville så gärna ha henne. Hon hade inte hjärta att säga nej. Begäret tydde ju på att han var 

friskare och det var förstås glädjande. Hon släppte efter, gick honom till mötes. Annars hade hon 
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drabbats av svåra självförebråelser. Vad var hon för en hustru att förneka sin mans behov? Och så 

fortsatte det några veckor tills hans smärtor kom tillbaka liksom hustruns vånda och oro. 

  ”Anders. Du måste åka till Kungälv och besöka doktor Lagerlöf.” 

  ”Vi lugnar oss lite. Det går nog över den här gången också.” 

     Varför ville han inte gå till doktorn? Han var inte rädd för undersökningen, det visste hon. Var 

han rädd för det besked han skulle få? Var han orolig för att smärtorna i ryggen tydde på en allvarlig 

sjukdom? Men om det var så var det ju desto viktigare att han kom till doktorn och fick behandling. 

Kanske gick allt att ordna med smärtstillande medicin. De synpunkterna förde hon fram men utan 

resultat. Anders ville inte till doktorn, han som ändå var god vän i familjen och plåstrat om dem i alla 

år. Med stillsamt lugn hade doktorn tröstat, lugnat och botat allt från halsfluss och 

öroninflammationer till kräksjuka. Ebba litade på honom och det visste hon att hennes make också 

gjorde. Men det skulle inte vara han som var sjuk. Han var inte sjuk, hade bara lite ryggont. Barnen 

och hon var sjuka ibland. Inte han. 

Ett par dagar senare for Ebba och Minna, den nya husan, in till Kungälv i några ärenden. Hon 

satte Minna att lämna äggen och kålhuvudena på torget och gick själv beslutsamt till doktor 

Lagerlöfs mottagning. Han såg hennes oro och gav henne tid, lyssnade tyst och begrep. Förstod 

också Anders motvilja mot läkarbesök och hans förnekande av symtomen. På stående fot fattade han 

ett beslut. 

”Ebba, när jag stängt mottagningen i eftermiddag åker jag ut till er. Om Anders ställs inför 

faktum tror jag inte han krånglar. Jag tror mig om att kunna lirka med honom. Han får svårt att vägra 

mig en liten undersökning när jag rest hela vägen.” 

      Jo, det trodde nog Ebba också och blev så innerligt glad över doktorns förslag att hon var på 

vippen att krama honom, den långe vitklädde mannen med stetoskopet om halsen. Hon hejdade sig. 

Det gick ju ändå inte an.  

Och så kom läkaren på kvällskvisten. Anders hade under dagen åter haft en smärtattack, värre än 

de tidigare. Det gjorde honom spak och medgörlig. Och när nu den gode doktorn var där, orkade han 

inte kämpa emot. Han hade ju ont. Väldigt ont. Han hoppades att det fanns lindring för plågan.  

Efter noggrann undersökning kallade läkaren in Ebba, bad henne sätta sig på soffan intill maken.  

”Anders. Jag är ganska säker på vad som fattas dig. Urinprovet visar att du har äggvita och du 

ömmar över nedre delen av ryggen. De kraftiga smärtorna ger också signaler. Jag tror du har 

njursten. Det är mycket smärtsamt och tar sig just de uttryck som du beskriver. Men för att vara 

alldeles säker vill jag att du röntgenfotograferas på Sahlgrenska i Göteborg. Jag skriver en remiss och 

ser till att du skyndsamt blir kallad dit. Har vi tur kan stenarna ta sig ut på naturlig väg. Under tiden 

vill jag att du tar det lugnt, inte bär tungt och dricker ordentligt. Det kan lindra.” 
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Ebba vågade inte fråga, hur allvarligt det var. Inte få veta om sjukdomen gick att bota eller ej. 

Men doktorn förstod vilka ord som krävdes och talade lugnande: 

  ”Det är inte livshotande men gör väldigt ont. I bästa fall försvinner stenarna en efter en av sig 

själva, om de inte är för stora. Låt oss hoppas på det.” 

  ”Om inte?” viskade Ebba 

  ”Då blir operation nödvändig.” 

Då vågade hon inte ställa fler frågor, men hon visste ju att ett kirurgiskt ingrepp inte var ofarligt. 

Han fick flera svåra smärtattacker, Anders, men sedan var det lugnt. Kanske var det så att stenarna 

letat sig ut på egen hand. Ebba hoppades och strök sin man över den onda ryggen.  

 

Sommaren det året, 1913, förstod Ebba hur det var fatt med henne. Men hon försökte tränga bort det 

hon kände. Hon ville inte. Det fick inte vara sant. Högsommar var det och rötmånad. Varenda 

människa var lite magsjuk. Det var säkert det hon drabbats av. Ett par veckor senare var hon tvungen 

att erkänna det för sig själv; hon väntade barn igen. Det var inte bara vanligt illamående. Brösten 

ömmade och midjan blev mer omfångsrik. Ännu hade hon inte sagt det till någon. Anders märkte 

ingenting, han var ovanligt pigg efter att ha sluppit sitt njuronda. Vad skulle han säga? Äldsta husan, 

Helga, som hon stod närmast, hade flera gånger tittat granskande på henne. Antagligen anade hon. 

Snart var Ebba tvungen att både erkänna för sig själv och berätta för andra.  

En stor rädsla kom över henne. Ett nytt barn, vid hennes ålder. Tolv år sedan sist och de två 

äldsta tonåringar. Vad skulle pojkarna tänka? Och det var ju inte alls säkert att det gick bra, att hon 

kunde föda ett friskt barn. Det var allmänt känt att riskerna vid graviditet och barnafödande var större 

när kvinnan var äldre. Och visst hade man i bygden sett flera exempel på att barnen till äldre mödrar 

inte var friska och krya eller normala i huvudet. Det skulle hon inte orka med. I teorin var alla 

människor lika värda, det menade hon bestämt. Det var hennes kristna övertygelse. Men i praktiken. 

Hur skulle hon och Anders som var 63, redan en gammal man och inte alldeles kry, hur skulle de två 

gå iland med att ta hand om och uppfostra ett litet barn till. En vanmaktens tår sökte sig ner för 

kinden och hon snyftade uppgivet. Varför hade hon inte orkat säga nej? Anders var mer skyldig än 

hon, visst var det rätt att tänka så, men ändå var det hon som kände skuld. Dessutom var det hon som 

fick dra det tunga lasset, bli tjock och otymplig, få halsbränna och stå ut med en smärtsam 

förlossning. Så var det uträknat och tänkt för kvinnorna. Rättvist var det inte. Hon nuddade vid 

tanken på det hon läst hos Frida Stéenhoff om äktenskapet som en tvångströja och om 

barnbegränsning. Hon viftade bort sådana tankar. De var inte förenliga med hennes moraliska 

övertygelse och dessutom var det för sent nu. Ohjälpligt för sent. 
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Sin vana trogen gav hon sig ut på promenad förbi hagen där Docka betade. Det vänliga stoet var 

den första som fick veta hennes hemlighet. Docka, som fött flera föl och nu började bli till åren 

kommen. Hästen kom som vanligt travande mot stengärdsgården när hon fick syn på Ebba. De två 

var nära vänner. De levde sina liv i varandras närhet och tydde sig till varandra. I alla fall tröstade 

Docka sin matmor den dagen som många andra dagar. Hon lade sin mjuka mule mot Ebbas axel, 

buffade lätt och tittade uppmuntrande på henne. Ebba log. Kanske var det så. Kanske skulle hon 

glädja sig och se fram emot nytt liv i huset, skuttande glada barnafötter och förtjusta rop. Meningen 

med hennes liv. En bestämmelse hon hade att gå in i. 

Sliten mellan oro och spirande glädje bläddrade hon om kvällen i Heliga Birgittas uppenbarelser. 

Birgitta var ju maka och mor, innan hon gav sig ut på pilgrimsfärd till Rom och instiftade sin 

klosterorden. Kunde hon ha något att säga en kvinna i en annan tid? Hennes blick föll på avsnittet 

om nunnorna som Guds brudar, som skulle ”vara mer angelägna att förverkliga Guds vilja än sina 

egna behov och än att tillfredsställa sin egen vilja.” Ja, ja. Det var lätt för henne att säga. Hon som 

inte stannade hos man och barn utan flydde bort. Hon bad om ett betsel för sin kropp som var som ett 

otämjt djur och uppfattade sin vilja som en ”fågel som alltid vill följa de flyktiga tankarna och flyga 

med dem vart de än flyga.” Jo, det kunde Ebba känna igen. Tankens fåglar. Men nej. Hon var inte 

Birgitta. Hon levde sitt liv i en prästgård på landet och hade inga planer på att flyga därifrån. Birgitta 

tecknade ner sina gudsuppenbarelser. Det gav dem naturligtvis en större tyngd att hävda att det var 

Guds ord än om det varit hennes egna. Hon var mycket pragmatisk, nunnan. Hennes klosterregler var 

utförliga och konkreta. Där märktes hennes vana vid att styra med hushåll och underlydande. Ebba 

hade lite svårt för att tro att någon gudomlig makt ordagrant dikterat Birgittas regler, förmaningar 

och åthutningar. Men visst var hon, medeltidsmystikern, en fascinerande och beundransvärd 

personlighet med sin övertygelse och sin styrka. Jag kan inte jämföra mig med henne, tänkte Ebba 

med en suck. 

Hur skulle hon berätta nyheten om barnet för maken och pojkarna? Anders borde få veta snart. 

Pojkarna skulle hon tala med när de kom hem nästa gång. Det kunde vänta lite. 

Hon gick in i makens arbetsrum, där han som vanligt satt försjunken i predikoförberedelser.  

   ”Anders, jag vill inte störa dig. Men när du får tid och gör en paus kan du väl komma in till 

mig i salongen. Jag har något jag vill tala med dig om.” Han tittade hastigt upp. Kunde man se en 

svag il av oro rinna över hans kinder? 

   ”Visst, Ebba. Jag kommer så fort jag satt punkt för första avdelningen. Det dröjer inte mer än 

högst en halvtimme.” 
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Hon fick lite respit och tog upp sitt broderi medan hon förberedde samtalet. Skulle hon gå rakt på sak 

eller börja med lite småprat om skörden och potatisen? Det fick ge sig när han dök upp. Och så kom 

han. 

   ”Här är jag, beredd att lyssna. Är det något särskilt du vill eftersom det inte kan vänta till 

middag?” 

”Jo, Anders”, hon hostade till och prövade att få fram en stadig röst. 

”Du har kanske märkt att jag varit lite trött på sista tiden och mått illa då och då? 

”Jo, det har bekymrat mig och jag har undrat. Du är väl inte sjuk, Ebba?” 

”Nä, jag är inte sjuk. Jag väntar en liten till.” Nu var det sagt. Hjärtat bultade. Vad tänkte 

Anders? 

    Han tittade leende upp på sin hustru, reste sig och gav henne en stor kram, tog så hennes hand 

och höll den hårt. 

    ”Ebba, så roligt, så glad jag blir. Ett litet barn till. Det behövs i de tysta rummen nu när de 

andra flyttat hemifrån. Jag ser fram emot att få välkomna en ny familjemedlem.”  

    ”Men Anders. Vi är ju gamla. Orkar vi med ett barn till att ta hand om, uppfostra, skydda?” 

    ”Kanske jag börjar bli gammal, men inte du, Ebba. Du rör dig, klär dig och framstår som en 

ung flicka.” 

    Nåja, tänkte hon för sig själv, så ung är jag inte. Men hon andades ut och sänkte de spända 

axlarna. Anders var positivt inställd. Det skulle nog gå bra och nu behövde hon inte längre smyga 

med sitt tillstånd. Måtte nu allt gå bra, så att det faktiskt föddes ett litet barn. Tänk en liten flicka, en 

lillasyster till de tre pojkarna. Nog skulle de tävla om att bära henne, dalta med henne och senare leka 

med henne. 

Mannen tryckte hennes hand, strök hennes kind och sade: 

   ”Det måste firas. Jag säger till i köket att de bakar en gräddtårta till kaffet.”  

Till våren, i mars när hon själv fyllde år, skulle den lilla nya göra sitt inträde i världen. Nu 

vågade hon till och med försiktigt glädjas. Det skulle gå bra. Den här fjärde gången också.  

Den samlade kvinnostyrkan lyckönskade henne och bakade en härlig tårta som de tillsammans 

festade på. 

Och pojkarna fick veta när de kom hem till helgen. De såg förbryllade ut som om de inte riktigt 

förstod hur det hade gått till. Men de hade inga invändningar. Så skönt. Nu kan jag släppa fram 

magen och inte hålla igen, tänkte hon lättad. 

Julhelgerna kom och gick. Magen växte och Ebba väntade. Hon deltog i församlingslivet så gott 

hon orkade. Anders ställde inga krav på henne. Orkade hon inte upp till julottan var det helt rimligt. 
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Hon behövde vila mycket. Klart hon skulle tillåta sig det. Anders hyssjade på pojkarna när de lekte 

för högljutt och tog sig till och med för att leka med dem. Det som brukade vara Ebbas uppgift.  

Så i mitten på mars, när nysnö förskönade landskap och träd, anmälde barnet sin ankomst. Fort 

gick det den här gången. Den gladlynta barnmorskan hann inte mer än in i rummet förrän 

krystvärkarna satte in. Han kom, den fjärde pojken. Ebba dolde sin besvikelse och strök den lille 

försiktigt över huvudets mjuka fjun. 

Hon hade glömt hur mycket skrik och nattvak det innebar med ett spädbarn. Bäst flytta in i 

gästrummet så att Anders fick sova ostörd. På dagarna hade hon lite hjälp av lillhusan och kunde 

unna sig en eller annan kortare promenad. Mycket annat än att ta hand om den lille hann hon inte 

med. När storpojkarna kom hem körde de omkring med lillebror lite väl våldsamt i backarna kring 

huset. Nästminsten verkade lite blek, tyst och inbunden. Kunde han vara svartsjuk? Nu var han inte 

längre den minste och saknade kanske den privilegierade ställningen. Hon måste tänka på att se 

honom, vara lite extra uppmärksam på hans behov.  

Därför satte hon sig på sängkanten. Strök honom över kinden och frågade: 

”Hur är det Erik? Mår du inte bra? Är det något du är ledsen för?” Mamman tittade forskande på 

sin store lille son och fortsatte stryka honom över kind och arm. Ängslades. Något var fel. Inget svar, 

ögon tårades och pojken förde upp handen till ögonen för att dölja och sudda ut gråten. 

”Älskade lilla barn, berätta för mig. Du vet ju att jag tycker så mycket om dig.” 

”Det verkar som om du bara ser och bryr dig om lillebror.” fick han snörvlande fram. Du har 

ingen tid alls till mig och de andra bröderna som förr i världen.” 

Ebba måste ge honom rätt. Hon hade mindre tid med dem. Hon lyfte upp Eriks huvud, tittade in i 

hans ögon lika blå som hennes egna.  

”Du har rätt. Han tar väldigt mycket tid. Mycket små barn behöver hjälp med allt och det är vid 

mitt bröst han diar. Men vet du vad. Det dröjer inte så värst länge förrän han är större och mindre 

krävande. Du är hela tiden i mina tankar och jag lovar bli bättre på att hitta stunder med dig.” 

”Det är så ensamt i Göteborg. De två stora har varandra men jag har ingen där jag bor utom 

Iréne, men hon är äldre och hålls för det mesta med sina flickvänner. När jag slutat skolan går jag 

gata upp och gata ner i centrum tills jag fryser fruktansvärt. Då går jag till Historiska museet och 

tittar om och om igen på de gamla sakerna och kartorna. Det är intressant men jag börjar tröttna.” 

Han tittade upp på sin mor med ögon som mot hans vilja rann över och en förflugen tår banade sig 

väg på den rosiga kinden. 

Ledsen blev också Ebba, lyfte upp den spenslige elvaåringen i sin famn, kramade honom hårt. 
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”Vet du vad”, fick hon en plötslig ingivelse. ”Jag tycker du ska gå upp till moster Louise på 

Sahlgrenska. Där är det varmt och skönt och hon kommer att ta väl hand om dig. Självklart får du ett 

par goda smörgåsar och någon gång kan du säkert sova över i hennes extrabädd.” 

Erik tittade upp på sin mamma: ”Vågar jag det? Stör jag henne inte? Hon arbetar ju så mycket 

och de kallar på henne ofta när hon är ledig.” 

”Då är det inte värre än att du kan sitta och vänta i hennes lägenhet och bläddra i en av hennes 

böcker eller tidningar. Lova mig att gå till Louise! Hon har säkert ingenting emot att hjälpa dig då 

och då med en extra besvärlig läxa. Hon är duktig på både tyska och engelska.”  

Pojken tycktes ta väl emot hennes förslag och hon välsignade att hon fått idén. 

 

 År 1914 var inne. Lillpojken hade fötts i mars och då firade Ebba sin fyrtiotredje födelsedag. Ute i 

Europa skramlades med vapen och en oro spred sig också i landet i norr. Unionsupplösningen 1905 

brydde sig Ebba inte värst mycket om. Hon kände på sig att Anders värnat om unionen, han hade 

alltid bott närmare Norge och i Bohuslän tycktes människor höra samman med norrmännen på ett 

särskilt sätt. För Ebba var det ingen stor sak. Men nu var det stor oro och krigsrustning på den 

europeiska kontinenten.  

”Anders, vad ska det bli av det här?” Ebba ställde frågan till den man hon litade på, han som inte 

var rädd för något. Det var han inte heller nu. Snart skulle det gå över och inte skulle det drabba dem. 

  ”Det ser inte bra ut, Ebba. I alla fall inte för länderna söderut i Europa. Än så länge tror jag vi 

kan känna oss lugna. Kungen har befallt en särskild bön för fred som ska läsas i alla Sveriges kyrkor. 

Måtte vi slippa bli indragna i krig!” 

I Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning som från sekelskiftet fått ny redaktör och numera hade 

en liberal framtoning kunde de läsa om världsläget. Det var svårt att förstå alla de konflikter som 

pågick. Nationalismen växte och alla länder tycktes värna om sitt och tävla i kapprustning. Skulle 

Tyskland bli inblandat? Ingen kunde riktigt tolka och förklara vad som pågick. Ebba förstod att 

pappa i Malmö var oroligt för sina förbindelser med det tyska kejsardömet. Han hade otaliga gånger 

rest till Tyskland för stadens räkning. Hur skulle det nu gå med de frikostiga lån Malmö stad fått för 

hamnutbyggnad och annat? Kung Gustav V var tyskvänlig, gift som han var med en tysk kvinna, 

nära släkt med det tyska kejsardömet, det som var jämngammalt med Ebba själv.  

Konflikten på kontinenten ställdes på sin spets, när den österrikiska tronföljaren Franz Ferdinand 

och han hustru blev ihjälskjutna i Bosnien. Nu var rubrikerna svarta och olycksbådande. Ebba läste 

och våndades. Krig. Skulle det bli ett stort krig? En månad efter skotten förklarade Österrike-Ungern 

krig mot Serbien och allt fler länder drogs in. Ebba tänkte på alla sina pojkar. Nu var de inte 

tillräckligt gamla och skulle slippa bli militärer. Inte just nu. Det här skulle snart vara över, det 
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trodde de flesta. Men senare i livet. Vem visste vad som väntade dem? Hon hade förstått att också 

unga pojkar tvingades in i armén. 

Samtidigt växte sig fredsrörelsen starkare. Ebba försökte ta fasta på det och glädja sig. Inte minst 

kvinnorna var aktiva och gärna hade Ebba anslutit sig till den nybildade kvinnoföreningen. Hon hade 

läst Bertha von Suttners antikrigsroman Die Waffen nieder och blivit övertygad om att kvinnor måste 

engagera sig mot vapen, krig och våld. Kvinnor i Norge och Sverige hade brevväxlat intensivt med 

varandra och arbetat för att unionsupplösningen skulle bli fredlig. Och så blev det. 

Ebba läste och grunnade och försökte förstå. Hon tänkte igen på sina pojkar. Skulle de tvingas att 

om några år göra värnplikt och utsättas för faror? Den kvinnliga fredsföreningen hade skrivit i en 

rapport att kasernlivet hade ett negativt inflytande på de unga männen. Säkert utvecklades våld och 

kamratförtryck när många pojkar föstes samman och tvingades dela sovsalar och matrum. Och hon 

höll den lille nyfödde intill sig och önskade innerligt att han skulle förskonas från krig och elände. 

Nätter när hon väcktes av den lilles hunger och skrik låg hon länge vaken och hade svårt att se 

någon ljusning. Kriget rasade, pojkarna i Göteborg skötte sina studier dåligt. Äldsten hade berättat att 

hans lillebror inte var i skolan. Var höll han hus? Vad hittade han på? Hon måste skriva 

förmaningsbrev och ta dem i örat, när de kom hem nästa gång. Eller var Erik ledsen eller sjuk? Så 

svårt det var att inte veta, att inte kunna titta dem i ögonen och bilda sig en egen uppfattning. Hon 

vred sig i sängen och blev inte kvitt sina dystra tankar. Nati fanns inte. Förlusten av henne var 

fortfarande ett blödande sår utan skyddande hud. Och Anders. Var han egentligen så frisk som han 

själv låtsades? Hon kom på sig själv med att om och om igen lyssna till hans andning där han låg i 

sängen bredvid henne. Rosslade han inte? Var inte andningen tung och stötig? Hon suckade och 

väntade på morgonljuset som för det mesta brukade ge lindring. Och då kunde någon av flickorna ta 

hand om minstingen en stund, så att hon kunde vila och kanske ta en promenad. Hon vågade 

knappast erkänna det ens för sig själv men den lille var inte lätt att handskas med, skrek och gnällde 

och ville helst suga på bröstet jämt. Det gjorde ont, hon var sårig och hoppades kunna lära honom att 

suga på en napp och dricka ur nappflaska. Då kunde hon avlastas en smula.  

   De var tvungna att upplåta rum år förbipasserande soldater. Någon gång var det en ”en liten 

underlöjtnant” och en konstapel som behövde husrum. Åt löjtnanten bäddades i pojkarnas rum och 

konstapeln fick ligga i drängkammaren. Hon ville berätta det för pojkarna i Göteborg: 

 

Här har varit 2 divisioner artilleri, 90 man i ladan, 4 officerare inne. De kommo i går middag och foro före 

klockan 8 idag 
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 Så nära kom kriget till deras lantliga prästgård i Bohuslän. Det gick inte att blunda. Det var allvar. 

Hon blev orolig och kunde inte låta bli att skriva: 

 

Märkligt är det med denna krigsbrand, som breder ut sig bland jordens folk. Hvad därutav kan blifva vet ingen. 

Ett stort under vore det, om vi blefve förskonta. 

 

 

Det var tidig höst och Erik skulle komma hem till sin födelsedag 30 september. Tolv år skulle han 

fylla, mittemellan barn och vuxen. Hon längtade efter att få krama om honom och höra honom själv 

berätta. Som mamma måste hon hitta lämpliga restider och varna honom för dåligt väder: 

 

Välkommen hem! Kan du komma så res 2.30 till Bohus, nu blåser det så mycket  

så att det är ej värdt att taga till Nol. Kan du köpa en napp på apoteket, lägga ut af 

dina pengar. Chrystall står där på den, du kommer ihåg huru de se ut. 

Hälsa till storebror, din egen mamma. 

Om du reser halv tre så får du gå sakta så möter du skjutsen, som far hemifrån fem. 

Glöm ej nappen! 

 
 

Så roligt att han ska komma hem, tänkte hans mamma tyst för sig själv. Måtte han nu bara komma 

ihåg nappen. Det var kris. En hade gått sönder en annan kommit bort. Bertil skrek. Flickorna i köket 

bakade en stilig födelsedagstårta. Nog skulle han bli glad för den och sparkstöttingen som var 

födelsedagspresent. 

Kriget påverkade också på annat sätt. Bäste drängen, John, blev inkallad och det var inte lätt att 

hitta en ersättare. Korna mjölkade sämre under vintern ”knappt 30 l somliga dagar”. Till stor glädje 

för alla i huset var installationen av ett WC under trappan, familjärt förskönande kallat Peterson, ”en 

förträfflig inrättning, då det börjar bli kallt”.  

Bertil hade fått en hög stol. Satt med vid matbordet och slog med skeden. Ma – ma – ma ropade 

han och sträckte fram sina knubbiga barnhänder. Han vill upp. Han vill bli buren, ville sitta i hennes 

famn. Oroande rapporter kom från skolan i Göteborg. Storpojkarna skötte inte skolan. Ture hade 

dabbat sig på en provräkning och fått fel på alla tal. Ebba suckade och kände en ilning av skuld. 

Matematik var inte hennes ämne och nu straffade det sig för de båda äldsta. Hon anklagade sig för att 

inte tillräckligt ha sett till att de övade och uppmuntrat dem mer. Aldrig tillräckligt bra som mamma 

och lärare, alltid detta kämpande med den egna otillräckligheten. Men Erik klarade ju räknandet bra, 

tröstade hon sig. Var han kanske en naturbegåvning. Men han slarvade med annat. 

Hon blev tvungen att åka in till staden och träffa dem, förmana dem och se till att få en ändring. 

Men först ett uppfordrande brev: 
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Käre Erik! 

Verkligen trodde jag inte, att det stod så illa till för dig, alltsammans kommer därpå an, att 

du varit försumlig och lat, så att de velat väcka upp dig. Varning i flit, det är ju en stor skam, 

men rättvist är det i sanning, ty du har tagit det alltför lättvindigt med läxorna. Det är klart att du 

gör mig ledsen, när du inte gjort som jag ideligen förmanat dig, det måste då gå illa. Du måste 

arbeta, det går aldrig annars, nu måste du knoga, ty flyttad får du försöka att blifva, jag har ej 

tillfälle att kosta på dig någon läsning i sommar … Att du fått varning i biologi det måste anses 

såsom endast lättja, hvarför har du ej läst på din biologi, där är ju ingen skrifning eller dylikt, 

endast läxläsning. Du måste lära dig att skrifva bättre. Du kladdar på, så att man knappast ser, 

hvad där står. 

 Ja, gno får du, tag nu i, ansträngd är du ej, gläd nu din Mamma med att hålla ditt löfte. 

Din moder Ebba 

 

Hon skickade iväg brevet men ångrade sig genast. Skulle hon nu ge den stackars pojken 

skuldkänslor? Tänk om han var sjuk och ledsen. Tänk om han faktiskt gjorde så gott han kunde. 

Hade hon anklagat honom för mycket? Var inte hennes främsta uppgift att stödja, uppmuntra, ja, 

älska sina söner? Trodde han kanske att hon inte tyckte om honom för att han inte presterade? Och så 

kom det ett brev om tandvärk. Och ibland huvudvärk och magvärk. Stackars pojke! Hon fick gå med 

honom till doktorn, när hon kom intill staden. Pengarna var slut, skrev han också. Hur kunde de vara 

det? Han fick ju ganska mycket på sin födelsedag. Hon måste fråga om han köpt en skjorta eller 

något eller om han gått och tappat pengar. Och så var det strumporna. Inga hela, alla med stora hål, 

ett sorgligt kapitel. Hon suckade och tröstade: 

Skicka med Gunnar ett par, så att jag får storleken, så skall Annas syster, som har köpt 

stickmaskin, sticka några par. Under tiden får Gunnar köpa ett par till dig i Göteborg. Pappa 

säger att det ej går an att gå med håliga strumpor. 

 

             Det tyckte han inte, nej. Men från tyckande till handling var ett stort steg. Och det var hon som fick 

ordna det.  

Nu skulle hon i veckan åka in till Göteborg, bo ett par nätter hos Louise, träffa pojkarna och 

bjuda dem på det nya konditoriet på Avenyn. Varm choklad skulle de få och tårtbitar. Och hon skulle 

lyssna på Erik och hans bekymmer. Det fick inte råda något som helst tvivel om att han var älskad. 

Han måste förstå att hennes brev var uttryck för omsorg och att hon inte menade så illa.  Hennes 

syster skulle gå med henne i affärer och se till att hon fick en ny vinterkappa och hatt. Var det 

slösaktigt? Tänk på alla som våndades och led i Europas länder. Skulle hon i stället köpa varma 

vinterkläder till pojkarna? Hon hade sina sparpengar. De var hennes egna och nog kunde hon unna 

sig en ny kappa. 

Ovanligt upprymd kände hon sig när hon kom hem från besöket i staden. Pojkarna hade varit 

glada och tacksamt ätit godsakerna de bjöds och hon hade rett ut det med Erik. Han förstod och 
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lovade göra sitt bästa. Med Louise hade hon haft fina samtal och en kartong med nya kläder fanns 

med i bagaget. Jo, nog hade hon en gnutta dåligt samvete för att hon unnat sig själv när så många 

svalt och frös. Men kunde hon inte någon gång få roa sig och njuta av vad det fina livet trots allt 

erbjöd? En aningen tålmodigare och gladare människa blev hon för de sina om hon inte alltid var så 

klok och eftertänksam. Så inbillade hon sig att det var. Eller var det kanske bara ett dåligt försvar för 

slöseriet? 

    ”Ebba jag vill tala med dig”, påkallade Anders hennes uppmärksamhet efter middagen. Han 

lät lite allvarlig och hans hustru ängslades. Vad var det han hade att säga? Var han allvarligt sjuk?  

De slog sig ner i salongen med var sin kaffekopp. 

    ”Du har tittat granskande på mig ibland, Ebba, med rynkad panna och fuktiga ögon. Och det 

är väl sant att jag inte känner mig stark som förut. Det jag förut gjorde med lätthet kräver nu mer 

ansträngning och ger mig en större trötthet. Kanske har du märkt det.” 

Jo, visst hade Ebba iakttagit och grunnat och oroats. Men hon hade inte vågat fråga. Som hon 

kände Anders hade han bagatelliserat det hela, klappat henne uppmuntrande på kinden och gått in till 

sig. Eller var det kanske så att hon hade fruktat ännu mer att han skulle svara att han var sjuk, att han 

i hemlighet besökt doktor Thomas som tagit prover som lämnade mycket övrigt att önska. Han talade 

inte direkt om sjukdom utan berättade: 

    ”Jag stannade till hos prosten i Kungälv igår när jag åkte förbi. Han hade bett mig komma vid 

tillfälle, eftersom han hade upplevt en kraftlöshet han inte kände igen hos sin duktige medarbetare 

och frågat om det var något särskilt. Vart hade styrkan och glädjen tagit vägen?” 

Anders hade hoppats att han lyckats hemlighålla sin belägenhet och försökt dölja tröttheten. 

Mörka skuggor under ögonen och en lätt hopsjunken kropp talade sitt eget språk. 

    ”Jo”, fick han motvilligt erkänna. ”Jag har varit lite trött det senaste halvåret. Hoppades att det 

skulle gå över. Jag har ivrigt bett till Gud om förnyad kraft” 

    ”Vet du vad Anders.” Prosten talade allvarligt. ”Ibland gäller det att lyssna noga på vad Gud 

säger. Och nu tror jag mig veta, att han säger att du ska arbeta lite mindre. Jag förstår att det är 

omöjligt att be dig helt sluta arbeta, men jag har en annan lösning. Biskopen berättade att han har en 

nyexaminerad pastor som är redo att ta tjänst som hjälppräst i en församling som behöver det. Jag 

föreslår att han kommer till Romelanda och avlastar dig.” 

Var det så illa, våndades Ebba. Eller hade prosten rätt i att Anders var utarbetad och behövde 

avlastning. Hon tittade vaksamt på sin make och försökte utröna vad han ville. Inte han också, hon 

som fortfarande djupt sörjde Nati. 

    ”Ska jag tacka ja till hjälpprästen, tycker du det? Det blir ju en till i hushållet som ska bo, som 

ska ha mat och uppmärksamhet. Du måste vara med och bestämma, Ebba.” 
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Ebba övervägde alternativen, men uppfattade att detta var vad Anders behövde. 

    ”Det är inga problem med mat och husrum. De stora pojkarnas rum står ju för det mesta lediga 

och mat ska vi laga ändå. Tacka ja till den hjälp som erbjuds. Det kan säkert göra dig gott.” 

Och han kom i adventstid, pastor Olof. 25 år ung med tjockt vågigt hår som krusade sig en aning 

vid tinningarna, gröngrå ögon, smärt på gränsen till mager. Huset vaknade till liv, en vänlig 

västanvind drog genom rummen. Han lyfte upp lillpojken på axlarna och galopperade runt med 

honom i hela huset. Ebba mindes hur hennes lekfulle pappa gjort detsamma när hon och systrarna 

var små. Första söndagen var han bara med som ett slags lärling, men snart skulle han själv få 

predika. Och de predikningarna var inte lika långa, inte lika tunga som Anders. Till och med de tre 

pojkarna på jullov höll sig vakna i kyrkan. 

    ”God morgon, fru Ebba”, hälsade han hoppskuttande i trappan två trappsteg i taget. 

Och Ebba log. Hon längtade efter den glada hälsningen och kände ett lätt pirr i hjärttrakten. 

Anders var nöjd med hjälpen även om han kanske tyckte att Olof var aningen för modern. Kyrkfolket 

lät sig charmas av hans ungdomliga skönhet och hans goda humör. Ingen kunde bli arg på Olof även 

om han kanske inte alltid höll sig helt till den rätta läran. 

    ”Han är ju så ung”, menade de flesta. ”Det är inget ont eller beräknande i honom”, så sade de 

till varandra. 

     Alltmer behövdes han, hjälpprästen. Anders fick under vårvintern den ena krämpan efter den 

andra. Det var som om han inte tålde att ens titta på någon som hostade eller var förkyld. Omedelbart 

drabbade det honom. Han, den store, den starkaste av starka, hade blivit ömklig. Ebba kom på 

honom med att sitta sovande över tidningen mitt på dagen och han snäste av både henne och 

lillsonen utan vidare anledning.  

I mars började hon på ett brev som inte blev skrivet. En vän i familjen fick fortsätta: 

 

Tante Ebba hade tänkt komma till Gbg. Denna veckan, men nu när farbror ligger i 

lungkatarr, kunde hon ej komma ut. Farbror började bli dålig i söndags em. Lade sig till 

sängläge måndag em, men steg upp tisdag och höll passionspredikan här. Därefter blev 

han sämre. Den dagen var så blåsigt, rått och kallt… Dr Lagerlöf kom från Kungälv på 

kvällen. Han undersökte farbror mycket grundligt. Doktorn tog det hela ganska lugnt. 

Farbror är betydligt bättre redan. Febern har sjunkit från 39.4 till 38.1. Någon äggvita 

har han, men hans tillstånd är ej alls oroväckande. 

 
 

Ebba hade bett väninnan Maria på besök att skriva ett brev men inte skrämma upp pojkarna. Det 

skulle väl gå över det här också. Och det gick över, men det kom ständigt nya sjukdomar. Ebba 

orkade inte skriva så många brev till sönerna. Hon var osäker på hur mycket hon skulle låta dem veta 

och tvekade. Paket med rena skjortor och strumpor skickade hon med Alma, när hon for till torget. 
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Ett brev från april 2015 andades optimism. Det gick lätt att skriva, men hon kunde inte låta bli att 

börja med att visserligen tacka för sonens långa, utförliga brev, men samtidigt ge honom en 

åthutning för att det var ”grufligt illa skrifvet.”  

 

Pappa är kry och Bertil också, ja, vi allesamma. Du kan tro vi voro på Välan i går på 

middag. Du må tro att hon bullade upp. Pastorn var också bjuden. Vi fingo smörgås och 

äggost, soppa, tuppstek, katrinplommon med grädde, vin och kakor. Det blev att äta, så 

att det värkte.  
 

 

Roligt hade de också, pratade och skrattade. Och ja, pastorn var med. Det fann Ebba värt att notera. 

En inblick i det sociala livet i trakten berättade hon också om. Det hade samlats in pengar till August 

Svensson, en gåva för att han varit kommunalordförande i 20 år. Det köptes, berättade hon för sonen, 

”guldur med kedja samt en sjöskumspipa. Det är något det.” Folket på Välan gav inget med 

motiveringen att om det gått till en fattig hade de givit men inte till den där rike, nej då.  

Bertil växte till och ville jämnt gå och hålla i händerna. Tröttsamt att gå så krokig. Lite små ord 

kom det också. Hon blev glad över att Erik skötte skolan bättre och berömde honom: 

 

Det gladde oss att du säger, att du läser på tysk grammatik. Verkningarna däraf skola ej 

uteblifva, helst om du vid skrifningar är mycket uppmärksam, söker upp genus och 

tänker dig för. 
 

 

Våren kom tidigt det året, men Ebba hade svårt att glädja sig åt blåsippor och små ludna videkvistar. 

Det var något med våren. Den var krävande på ett annat sätt än hösten. Det blå ljusets återkomst, de 

skarpa solstrålarna som bländande stack i de vintertrötta ögonen. Träden som antog en gråviolett ton 

och förebådade grön knoppning. Allt talade uppfordrande till människorna om liv, förnyelse och nytt 

hopp. Man borde leva upp till det, känna det samma och med tillförsikt se den ljusa årstiden an. Men 

om det inte gick. Då lurade de eviga skuldkänslorna. 

Anders försämrades inte hastigt men stadigt. Doktor Lagerlöf tittade in flera gånger i veckan och 

nu var han inte längre så uppmuntrande. Ebba bad om ett samtal. 

    ”Vad är det för fel med honom? Jag oroar mig så.” 

    ”Tyvärr måste jag erkänna, att jag inte vet. Det jag kan konstatera är att hans värden är 

dåliga.” 

    ”Vilka värden?” 

    ”Han har låga blodvärden, hög sänka, alldeles för hög och äggvita i urinen.” 

    ”Vad betyder det?” 
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    ”Att något i hans kropp inte fungerar som det ska. Min hypotes är att det handlar om dålig 

njurfunktion.” 

    ”Går det att bota?” 

    ”Ebba, jag vill inte skrämma dig, men det ser inte bra ut. Jag vill att han ska läggas in på 

lasarettet i Uddevalla för en mer noggrann undersökning än jag kan göra. Jag kontaktar sjukhuset i 

morgon. Du får hjälpa mig att övertala Anders. Han lever fortfarande i förvissningen att allt snart ska 

bli bra igen genom vila och bön.” 

Ebba suckade och höll tillbaka tårarna som hotade att tränga fram. Hon måste vara stark och 

klok för att lirka Anders dit hon och doktorn ville. Och han lades in i Uddevalla och han kom hem 

igen efter några dagar. Säkert var det njurarna som krånglade, men de kunde ingenting göra. Hon 

ringde sin syster, sjuksköterskan Louise, och bad om råd. Hon kunde naturligtvis inte göra under, 

men kanske trösta en smula. Det enda hon föreslog var vila och mycket att dricka.  

Det var inte uppmuntrande. Han vilade och han drack. Ebba blandade till svartvinbärssaft från 

trädgårdens bär. Den var nyttig och god, den borde han gilla. Och Anders tackade, tog villigt emot 

glasen med vätska och försökte dricka. Han klappade sin hustru på kinden, slöt ögonen och föll 

tillbaka ner på kudden. Ansiktet var gulaktigt med gråa skuggor på kinderna och under ögonen. Han 

var inte längre ung, 64 år fyllda. De hade varit ett äkta par i 17 år. Fyra fina pojkar hade de 

tillsammans. 

När Ebba sjunkit ner i sin fåtölj i salongen orkade hon inte längre hålla emot. Ögonen fylldes 

med tårar som sökte sig vidare nerför kinderna och rann som småbäckar ner i den näsduk hon höll i 

handen. Hon snyftade högt och andades stötvis. Hulkade och snörvlade. En liten lättnad gav gråten. 

Hon hade så länge burit oron och sorgen längst inne i sig och inte tillåtit den att titta fram. Nu brast 

allt. Hennes styrka och motstånd fick se sig besegrade och den befriande barnsliga gråten trängde 

igenom och raserade de omsorgsfullt byggda skyddsmurarna. 

Med näsduken framför ögonen och bedövad av sin egen gråt märkte hon inte stegen. Därför blev 

hon överraskad och hoppade till när hon kände en hand på axeln, torkade nödtorftig bort tårar och 

snor från kinderna och vände upp huvudet. Där stod han. Pastor Olof tittade ömsint granskande på 

henne, lyfte upp hennes ansikte, tog fram sin stora rena näsduk och hjälpte till att torka. Hans ögon 

medlidande stora, hans händer spensligt mjuka. 

”Kära fru Ebba, hur är det fatt? Vad är det som tynger dig? Försök berätta.” Hans vänligt mjuka 

röst fick tårarna att falla igen. Han brydde sig om henne. Han undrade. Han ville hjälpa. Kunde han 

förstå, han den unge mannen med livet och alla dess mödor och härligheter dolda långt i fjärran 

bakom horisonten? Hon darrade inte bara av gråt utan också av hans lätta beröring, svalde och kunde 

nästan tydligt förklara för mannen som dragit fram en pall och slagit sig ner vid hennes sida. 
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”Anders är väldigt dålig. Idag har jag förstått hur illa det är. Hoppet tycks vara ute att han kan bli 

frisk. Han äter inte, sover mest och tycks inte bry sig om något, orkar kanske inte. Jag måste ta det 

till mig och försöka förstå. Men hur ska det bli? Hur ska det gå för mig och pojkarna? Vart ska vi ta 

vägen? Hur ska vi kunna leva vidare? Ensamma. Utan inkomster och trygghet. Ingenstans att bo.” 

Olof tittade på en gång deltagande och vädjande på henne. 

”Ebba, ge inte upp hoppet ännu. Kanske det ändå vänder till det bättre. Och om det inte gör det 

kommer det att gå ändå. Du är stark, pojkarna börjar bli vuxna, ja, utom den lille förstås. Det finns 

många människor runt dig som kommer att göra sitt bästa för att ordna för dig och dina barn. Vill du 

att vi ska be tillsammans för Anders? 

”Jag kan inte. Det verkar inte som om det tjänade någonting till. Jag har redan legat på knä och 

bett för honom många långa nätter. Jag hör bara tystnad, ingen svarar mig. Anders blir sämre och jag 

misströstar.” 

”Jag ska göra det, Ebba. Jag ska be en särskild förbön för Anders i kyrkan på söndag. Vi 

människor måste hjälpa varandra när det behövs. Och jag finns till hands här, om du behöver mig.” 

Behöver dig? Om du visste vad jag behöver dig. 

Hon gjorde sitt vanliga kvällsbesök hos Anders. Han hade suttit uppe en liten stund under dagen, 

men låg nu i sin säng i gästrummet. De hade ordnat det så för att de inte skulle störa varandra. Kunde 

hon hjälpa honom med något? Hade han ont? Ville han att hon skulle sitta hos honom en stund och 

kanske läsa något? Hennes make tackade för omsorgen, men menade att han bara ville sova. Ont 

hade han inte. Ebba klappade honom lätt på kinden och kunde ana svar i form av ett blekt leende. 

Anders såg glimtvis och suddigt sin Ebba vid sängkanten. Hon andades oro och frågor. Han hade 

inga svar. Orkade inte. Kunde inte. Trött, in i döden trött. Döden. Skulle den komma nu? Var han 

beredd? Alltid hade han klarat sig, varit den starke, den ledande. Men nu. Han önskade att han 

kunnat ta Ebbas ansikte till sig, sudda de blå skuggorna, räta ut pannans djupa veck. De oroade sig 

för varandra. Han skulle gå under och hur skulle det bli med Ebba och de fyra pojkarna? Den lille, 

lille som inte ens skulle minnas honom som far. Den sjuke försvann in i halvdvala och välsignat 

mörker. 

Hon slog sig ner i sin älsklingsstol, försökte läsa men hade svårt att samla tankarna. Suckade och 

gick till sängs. Kastade en flyktig blick i sovrumsspegel. Såg en tunn figur i vitt nattlinne med 

brodyr. Kroppen var fortfarande en flickas, men ansiktet. Ansiktet avslöjade obarmhärtigt att hon var 

medelålders: djupa rynkor kring munnen, kråksparkar och mörka påsar under ögonen som förlorat 

sin högblåa glans. Hon som så ofta fått höra att de liknade blåklintsblommor. Nu påminde de mera 

om urtvättade blåblusar. 
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Ensam i dubbelsängen. Visst hade hon ibland önskat det, velat slippa de högljudda 

snarkningarna, de påträngande ömhetsbetygelserna, men hon förbjöd sig att ens tänka tanken nu när 

Anders av tvång låg så sjuk i en annan säng.  

Hur skulle det gå för henne och pojkarna om han dog? Så egoistisk hon var där låg hennes man 

eländig och trött och hon tänkte på hur det skulle gå för henne hon, borde tänka på honom i stället, 

kanske skulle hon sitta på hans sängkant i stället för att ligga här och ha det bekvämt. Och nu skrek 

Bertil igen, ropade högljutt på henne, han var hopplös med att pocka på uppmärksamhet, hon som 

behövde sova för att klara morgondagen, slog händerna för öronen och kudden över ansiktet, låt 

honom skrika det dör han inte av. Jo, tänk om han gjorde det, tänk om han var sjuk eller satt fast på 

något sätt, hon kunde inte bara strunta i honom. Lämnade ovilligt sängvärmen och tassade barfota 

över det kalla golvet. Där stod Bertil upp i sin spjälsäng och skakade galler, skrek allt gällare. 

Försökte lugna honom, lägga honom ner nappen i munnen men han upp på benen igen nappen på 

golvet. Suckade lyfte upp honom och bar honom till sin säng belåten andades han stötvis av 

kvardröjande gråt men borrade huvudet i kudden och somnade. Tankarna. Var befann hon sig? 

Anders ja och hans sjukdom, varför gifte hon sig med en så mycket äldre man? Klart han skulle bli 

sjuk och dö före henne. Men så tidigt. Med en ettåring som han propsat på att hon skulle föda. Kände 

han redan då på sig att hans tid var ute, var det meningen att lillpojken skulle ersätta honom? var det 

så han räknat ut det? tänkte han inte alls på att pojken behövde tas om hand många år till och att det 

skulle bli hennes uppgift? och inte klarade sig de tre stora ensamma de krävde både uppmuntran och 

förmaningar och läxhjälp och hela strumpor och halvsulade skor. Var skulle hon få pengar ifrån, vart 

skulle de ta vägen? Och Erik hade klarat sig bättre i skolan den här terminen men hur skulle det gå 

för den slarvern Ture? Så skämdes hon igen för att hon ängslades för en framtid som ännu inte var 

här i stället för att leva i det som fanns här och nu. Det var precis som om hon redan levde ut Anders 

död trots att han fortfarande fanns här i huset, nu fick hon skämmas igen i stället skulle hon hjälpa 

honom och lindra hans plågor försöka få i honom mat och dricka. Tänk om det var så att hon 

framkallade det onda genom sina tankar. Om hennes tankar fick Anders att dö. Och hon som inte 

längre orkade be för honom. Hon lovade sig själv att redan tidigt i morgon se till honom och göra 

vad hon kunde. Stark måste hon vara. Klok och uppmuntrande. 

Olof hade lagt handen på hennes axel, torkat hennes tårar och talat lugnande med henne. Hon 

blev varm vid tanken, uppfattade en blixtsnabb ilning genom kroppen, kände skuld. Hur kunde hon 

ligga här och tänka på en annan man en ung och vacker, varför var hon inte nöjd med det hon hade? 

Den där darrande lusten hon kände, den var förbjuden hon fick inte känna så, hon måste stålsätta sig 

låta bli att tänka på Olof och hans mjuka händer, hans inkännande stillsamma ord och uppmärksamt 

granskande ögon. Hon fick inte, fick absolut inte känna hans händer stryka utmed hennes kropp och 
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rysa av välbehag. Fick inte. Borde inte. Var en usel hustru och kvinna. När solen letade sig in genom 

springan i gardinen föll hon i orolig sömn. I en behaglig dröm sprang hon barfota över en 

blommande äng med vallmo, blåklint och prästkragar. Den vita kjolen blåste upp i den lätta vinden. 

Hon sprang. Mot något. Mot någon. Vem? 

Anders fick några lugnare dagar. Han hade inte ont och kunde till och med sitta ute en stund i 

trädgården under det blommande körsbärsträdet. Ebba höll honom sällskap under stillsamt småprat. 

Gunnar vill gärna hälsa på morföräldrarna i Malmö som en liten belöning för att han fått ett 

stipendium i skolan. Så blev bestämt och han åkte. Men strax efter det att han åkt var hans mor 

tvungen att skriva ett brev och berätta att det hastigt blivit mycket sämre med far och att han nu var 

inlagd på Uddevalla lasarett. Ebba insåg att det var illa och anade att de inte så länge skulle få 

behålla pappa i livet. Hon ringde till Malmö och uppmanade äldste sonen att omedelbart bege sig 

hem. 

Ebba satt vid sin makes bädd timme efter timme. Han var svag och öppnade knappast ögonen. 

Hon såg till att de tre äldsta pojkarna kom på besök. Hon ville att de tillsammans skulle sjunga en 

psalm för den sjuke. Du! Herre ser och känner mig, som byggde på en psaltarpsalm, valde hon. 

Särskilt tredje versen lämpade sig: 

 

Och förd till hafvets andra strand 

På morgonrodnans vingar, 

Mig även där din starka hand 

Upphinner och betvingar; 

Och ginge jag att skyla mig 

I midnattsmörkrets dimma, 

Skall vid en enda blick af dig 

De svarta skuggors timma 

I middags-klarhet glimma. 

 

Kanske uppfattade Anders sången, kanske inte. Hans andning var tung och kom stötvis med längre 

och längre uppehåll. Tyst blev det. Bara en koltrasts melodiska sång hördes genom springan i 

fönstret. Det var mitt i den vackraste sommaren när Anders dog. 

Ebba gick långsamt grusgången fram genom lasarettsparken. På vägen väntade en skjuts dragen 

av Ajax. Hon skulle åka hem. Ensam. Trött och tom, utgråten. Hon kunde inte förstå, hon kände 

ingenting. Det var hemskt att hon ingenting kände. 

 

Nere på kontinenten rasade världskriget på andra året. De båda allianserna tillskrev sig omväxlande 

segrar och trodde sig snart vinna kriget. Stormakterna hade kapprustat sedan slutet på 1800-talet. 

Förfärliga strider utkämpades såväl på öst- som västfronten. I Belgien och Frankrike grävde 
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arméerna ner sig i hålor i marken som ledde till ett evigt och blodigt skyttegravskrig. Unga soldater 

stupade och lokalbefolkningen svalt, drabbades av sjukdomar och många dödades. Några av dem var 

inte äldre än hennes stora pojkar och hon tvingades i inre bilder se deras blödande huvuden, tomma 

ögon och lemlästade kroppar. Det kunde vara hennes. Om de fötts och levt i ett annat land, i 

Tyskland, i Frankrike eller Belgien. 

Ebbas och pojkarnas liv hade skakats om. Krisen i Europa sammanföll med familjens kris. 

Olyckorna förstärkte varandra. Det kändes som om den stora världens sorg och elände stämde med 

bedrövelsen i deras lilla värld. Många, också i Sverige, hade svårt med mat och försörjning. Folket i 

prästgården klarade sig med sitt jordbruk, sina höns och grisar. Svälta behövde de inte. Och det 

familjen inte själv hade kom omtänksamma församlingsbor med. Inte nog med det. De kom med 

vällagad, närande mat, goda kakor och vackra blommor. Familjen fick uppleva en värme och kärlek 

från grannar och vänner som mildrade sorgen, inte släckte den. Ebba och inte minst sönerna 

uppskattade gåvorna. 

Minstingen förstod förstås ingenting av vad som hänt. Han skulle inte ens ha något minne av sin 

far, tänkte Ebba. De tre stora slöt sig om sina egna liv, var tystare och allvarligare än vanligt. Men 

Bertil kunde få dem att leka och fara runt. Han var en välsignelse.  

Mycket var att ordna för begravningen som ägde rum bara en vecka efter dödsfallet. 

Kontraktsprosten Bergfelt, som väl kände Anders, var den som förrättade jordfästningen. Han höll en 

lång och from predikan, där han bland annat menade att vad Jesus gjorde alltid var rätt och att 

människorna så småningom skulle förstå det de inte förstod nu. Ebba ville protestera. Var det 

verkligen så att Jesus ville Anders död och att den egentligen var något gott? Så kunde hon inte låta 

sig tröstas. Mot slutet blev han mer personlig och berömde i högtravande ordalag kyrkoherdens 

lysande gärning och berörde också att han var en praktisk man, vänsäll och gladlynt samtidigt som 

han visste vad han ville. Han avslutade med: ”Nu blöda hjärtan, främst hos maka och barn. Må 

tårarne väl rinna, blott det sker vid Jesu fötter.” 

Vid middagen efteråt sades många vänliga och berömmande ord om Anders och det var hans 

maka glad över. Likpredikan trycktes upp och bevarades på så sätt till eftervärlden. Den såldes för 30 

öre till förmån för den lille Bertil. Den nygrävda graven låg bara några steg från kyrkporten. Dit bars 

kistan. När den sakta sänktes fuktades jorden av mångas tårar. Pojkarna och hon gick tillsammans 

fram till graven. Ebba kastade ner en av trädgårdens vackraste rosor. Församlingen reste senare en 

pompös gravsten i form av ett högt och ståtligt stenkors. Ebba hade själv varit med kyrkorådets 

ordförande i Majorna i Göteborg och valt ut stenen i mångskiftande bohusgranit. Alldeles intill 

kyrkporten restes den och var synlig kilometervis över åkrarna. 
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 Livet gick vidare, så brukade man ju säga att det gjorde. Vad menades egentligen med det? Som 

om ingenting hänt? Så kunde det inte vara. Men det stod inte heller stilla. Vad var livet? Tomt. Ett 

hål i tillvaron som skulle fyllas likt graven. De små stunderna, somliga till och med belysta av ett 

blekt ljus av lycka, lades till varandra och bildade en kedja. Hur kunde allt det vardagliga bara gå på 

som om ingenting hade hänt. Kanske var det livet. Hon hade inget val, hon, änkan med de fyra 

barnen. Hon var tvungen att fortsätta stiga upp om morgnarna, sköta sina göromål och ta hand om 

huset och barnen.  

Ett bra besked kom från domkapitlet. Hon insåg att det var en vänlig gest även om hon kände sig 

splittrad. Hon skulle på grund av omständigheterna få bo kvar i prästgården, inte bara som brukligt 

ett år utan hela två nådeår. Naturligtvis var det en lättnad. Hon behövde inte omedelbart ta itu med 

sökande efter bostad och avveckling av hemmet. Samtidigt plågade det henne att hon skulle tvingas 

gå omkring i det vanliga som minst av allt var som vanligt utan helt annorlunda.  

Olof fanns kvar som adjunkt och det var en tröst. Men hon ville inte, kunde inte, fick inte luta sig 

för mycket mot honom. Rädd var hon för de stormande känslor som fick det inre i svall som vid stark 

pålandsvind. Men fint var det att han tassade omkring i huset, delade deras måltider och bröt 

tystnaden. 

Kyrkoherdetjänsten utlystes. Hur kunde de göra så? Det var ju Anders arbete, hans livsverk och 

glädje. Hur kunde de bara göra så? De tog ifrån inte bara hennes make utan hela familjen deras liv 

och trygghet. Och det kom provpredikanter med varierande meriter. Tyvärr var Olof alldeles för ung 

för att komma i fråga. Ebba brydde sig inte så mycket om vem som blev vald. Hon lyssnade på 

samtalen och skvallret men delgav ingen sin åsikt. Hon skulle ändå inte vara kvar och sitta i 

kyrkbänken, De trogna församlingsborna skulle självklart välja den de tyckte om och ville ha. Ett 

födelsedagsbrev till en av sönerna krävde inte bara lyckönskningar utan också några allvarliga ord: 

 

Nu i år, då vi alla förlorat så mycket, förlorat Pappa, som styrde för oss och gjorde allt 

sitt bästa för oss, så böra ni gossar så mycket mera sluta er tillsammans, försöka att 

göra allt så att Mamma ej får det ledsamt genom er.  Du är mycket välkommen på 

lördag, födelsedagskaka är redan bakad och päronen äro mogna. 
 

 

Ebba hade blivit bjuden på ett stort bröllop och grunnade en hel del på om det kunde anses lämpligt 

att gå på fest så snart som ett par månader efter makens död.  ”Men”, skrev hon till en av sönerna ”på 

upprepade böner har jag lovat komma till kyrkan.” Det var vackert, festligt och högtidligt och det 

kunde ju knappast vara en större synd att delta i ceremonin.   

Efter Anders död skaffade hon brevpapper med svarta sorgkanter. Sjuka var de flesta i 

förkylningar och Bertil hade påssjuka. Han pratade allt mer och var lustig. Det var också roligt att 
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berätta för de tre storebröderna att han talade mycket om att de skulle komma hem och allt vad de 

skulle leka då. Erik hade fått varningar i skolan igen, hopplöse pojke! Han måste se till att sköta sig. 

Hon hade inte råd att låta någon gå om klassen. Den svarta kon var sjuk i söndags, men Ebba visste 

bot. I samråd med förstedrängen John ordinerades tre supar och en kopp kaffe i en butelj. Och kon 

blev strax frisk. Och en pappers-etta skickade hon då och då till de alltid utfattiga sönerna. Det var 

viktigt att berätta för dem om ekonomin, så att de förstod vikten av sparsamhet. Hon hade fått 

tillbaka 975 kronor som Pappa lagt ut för skolbygget och 400 för något annat. De skulle veta att hon 

bevakade sina och barnens rättigheter. Från en resa till Malmö och släkten kunde hon berätta att de 

till lillebrors förtjusning fått åka bil till och från stationen och hur han hängde i fönstret för att titta på 

spårvagnarna. I Romelanda bodde än den ena än den andra av hennes systrar för att hjälpa till och 

skingra sorgen. 

Erik tycktes till och från ledsen. Ledsen blev hon. Han längtade hem. Var det rätt eller förstärkte 

det bara hans längtan om hon berättade lite hemifrån. Om lillebror, tvååringen kunde det väl inte vara 

fel att tala. Han var lustig, sprang omkring och drog i allting, flög fram. Om morgonen springer han 

till Olofs dörr och ropar ”pastor upp, klockan är åtta, nio.” 

 

Olof igen. Ständigt i tankar och berättelser. Den lille sonen ville se honom och hon själv också. 

Han kallade naturligt på honom, det som hon inte kunde. Hon kunde inte avstå från att berätta om 

Olofs födelsedag. 

 

I dag är det Olofs födelsedag, jag skref förra veckan till hans bror Anders och bad 

honom komma och öfverraska Olof. Det lyckades, i dag på morgonen kom brodern och 

så hade vi en treflig frukost tillsammans. 

 

 Hon satt inte bara hemma och hängav sig åt sorg och dysterhet. Inte alltid. Vänner och släktingar såg 

till att hon kom ut, bjöd på vardagsmat och festligare evenemang. Ofta var Olof med var hon tvungen 

att berätta i breven. Han hade fått fina presenter av konfirmanderna, två skrivbordsljusstakar och ett 

vackert bläckhorn, berättade hon. Pojkarna skulle veta att han var omtyckt, Olof. En dag var vi några 

stycken i kyrkan och sjöng och spelade. Olof sjöng så vackert. Nu hade han blivit lite förkyld. Olof 

var inte här nu. Han hade rest för att hälsa på släkt och skulle kanske titta till pojkarna i Göteborg om 

han fick tid.  I söndags var de på stor lunch hos prosten i Kungälv, flera rätter, god mat och vin. Olof 

var också med. 

Skrev hon för mycket om Olof? Kunde pojkarna börja undra? Men nog var det så att han upptog 

en del av hennes hjärna och hjärta. Hon, den självständiga och rådiga, som visste hur problem skulle 

lösas och vardagens mångahanda hanteras, hon blev i fråga om Olof obeslutsam, vankelmodig och 
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vilsen. Visste inget bättre råd än att slå det problemet ifrån sig. Om det hade gått, ja. De stötte 

dagligen ihop, hälsade hövligt på varandra, men Ebba hade inte aktivt bett honom komma till 

salongen om kvällen och hon sökte inte upp honom. En sen kväll när tjänstefolket dragit sig tillbaka 

och lillpojken somnat stötte de ihop i hallen: 

”Ebba, undviker du mig?” 

”Njaaaeee…” 

”De få gånger vi ses får jag intrycket att du springer undan. Vill du inte tala med mig?” Om han 

förstod hur väldigt gärna hon ville tala med honom? Varför betedde hon sig som om hon inte… 

”Jo visst Olof, visst vill jag tala med dig, men det har varit så mycket på sistone, så jag har inte 

riktigt haft tid.” Han tittade forskande på henne: 

”Säger du det. På något sätt har jag fått tanken att något tynger dig och att du inte riktigt vågar 

tala om det. Är det så? Du vet väl att du kan anförtro dig åt mig. Jag har ju en själasörjares plikt till 

tystnad, om du så vill. Kom så sätter vi oss i salongen och pratar.” Det var helt omöjligt att säga nej 

till Olofs välvilliga förslag och hans omtänksamhet. 

”Så, berätta nu, Ebba, vad du brottas med.” Hon drog in andan och försökte dölja den skakiga 

handen. Hjärtat bultade. Hon spände kroppen och bet ihop. Hur mycket skulle hon våga säga? Kunde 

Olof överhuvudtaget hjälpa henne? Det handlade inte om gud och synd och skuld och religiösa 

grubblerier.  

Han stäckte ut sin hand, tog henne om hakan, tittade henne djupt i ögonen. Hon såg nu på nära 

håll att de var melerade, hade gröna och bruna prickar i det grå. Var det därför de var så intensiva? 

Var det därför hon inte kunde värja sig? Hon försökte slita sig undan hans torrvarma hand, ville inte. 

Fångade hans ögon med sina linblomsfärgade. Darrade.  

    ”Käraste vän! Hur är det fatt? Är du rädd?” Ja, rädd var hon för de starka känslor som rasade 

inuti och som hon inte kunde tygla. Hon tittade upp på mannen och tog stammande sats: 

    ”Jo, nej, jag vet inte. Det känns så konstigt. Jag …” 

    ”Du, vaddå?” 

    ”Jag blir upprörd i din närhet.” 

    ”Upprörd, men jag vill ju bara ditt bästa.” 

    ”Ja, visst. Det förstår jag. Men det är just det. Jag har börjat tycka så mycket om dig och det 

får jag inte.” 

    ”Får inte? Skulle det vara så fel, menar du att du inte vill? Jag tycker mycket om dig också. 

Ingen kvinna har gjort lika stort intryck på mig. Jag vill ta hand om dig, bära dig över hinder och 

motlut. Det finns ingenting jag hellre vill.” 
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    ”Men snälle Olof. Du är en ung pojke, 17 år yngre än jag. Jag är en medelålders kvinna med 

fyra barn. Min ungdom, mycket av mitt liv ligger bakom mig. Du har livet framför dig.” 

    ”Vad bryr jag mig om det. Det är dig jag älskar.” 

I sen nattimme i sin säng tänkte Ebba på Olofs ord. Han tyckte om, rentav älskade henne. Det 

kunde hon, gamla kvinna, inte ta på allvar. Men han lät alldeles allvarlig. Hur kunde hon veta att det 

inte var en högst tillfällig och övergående känsla? Hon var den som fanns här och nu. Kanske hade 

han inte träffat så många kvinnor. Han hade ju gått en väldigt mansdominerad utbildning. Hade han 

bara sett kvinnor på håll? Kunde det vara sant att han ville leva med henne? Vad skulle de stora 

pojkarna tycka? Vad skulle folk tänka? Släkten, församlingsborna. 

Men just här, just nu skulle hon vilja ha honom här, anda in hans doft, smeka hans kropp, rufsa 

hans lockar. Just nu, men sedan? Och vad skulle människor säga? Hon hade aldrig längtat så efter att 

dela säng med någon. Hon önskade att han var här, att han stod i dörren utan kläder. Hon vände sig 

om, suckade och tänkte att hon var galen. De här tankarna var bortom allt förnuft. Hon smekte 

långsamt sig själv. Nu skulle hon sova. 

Knappast vågade hon möta Olof till frukost. Han tittade stillsamt leende på henne, ner på henne 

eftersom han var så mycket längre, inte för att han hade makt över henne. Eller. Jo, han hade makt 

över henne, över hennes tankar, hennes känslor, hela hennes vardag, både natt och dag. Det fanns en 

spänning i rummet som nästan kändes i kroppen, en dallring i luften som om tusen fjärilar samtidigt 

lyfte.  

Bertil hamrade med sin sked, skvätte mjölk och kladdade med gröten. Så bröts förtrollningen. 

Fjärilarna sökte sig ut genom det öppna fönstret och atmosfären stillnade. Lugnt förde de ett 

alldagligt samtal vänner emellan, låtsades som om kvällen inte varit, pratade på om ditt och datt. 

Olof lekte tittut med Bertil och han skrattade. Att han var så duktig på att leka med barn, han som var 

så ung och inte hade några barn själv. Eller var det just det att han var ung, hade pojklynnet kvar, 

kom ihåg hur det var att leka, tyckte om det. Om hon skulle? För lillpojkens skull. Men de andra? 

Hon tystnade och den som iakttog henne kunde se en svag skugga röra sig över de bleka kinderna.  

 

Om kvällarna hade Olof numera en vana att slå sig ner i soffan bredvid henne i salongen. De 

småpratade över många koppar te och trivdes förträffligt tillsammans. Så var det. Den gemenskapen 

blev alltmer självklar och kändes helt naturlig. Men mer? Skulle det kunna bli mer? Och hur blev det 

då. Ebba anförtrodde inte Olof sina tankar, sina argument för eller emot ett gemensamt framtida liv. I 

hennes inre förde två olika jag nattliga samtal: 

”Om jag ändå skulle?” 

”Spritt språngande galen är jag.” 
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”Men jag tycker väldigt mycket om honom och han om mig. Jag tror han menar det han säger.” 

”Nu kanske. Men tänk dig om några år. Om tio år är jag en bra bit över femtio och han inte fyrtio 

fyllda.” 

 ”Jag längtar efter honom.” 

 ”Tror jag det. Svältfödd som du är.” 

 ”Varför skulle det vara så fel? Varför kan jag inte luta mig mot hans kärlek och bejaka  den?” 

 ”Tänk på framtiden. Tänk på sönerna.” 

 ”Kanske är det bra för dem att få en far igen, en ung, trevlig, leklysten far.” 

 ”Jo, jo. Kanske vill han ha egna barn och jag är för gammal, för gammal ohjälpligt.” 

        ”Jag ser ganska ung ut, smärt som en flicka och ...” 

    ”Ser ut och ser ut. Den äldste sonen är snart 18 år. Nästan vuxen. Vad skulle han säga om en far 

som bara är tio år äldre?” 

”Det finns många män som gifter om sig med mycket yngre kvinnor.” 

”Män, ja. En helt annan sak.” 

”Varför det?” 

”Jo, jag vet att det är så det är i samhället. Men varför skulle vi inte kunna bryta med 

konventionerna?” 

”Orkar jag det. Det kommer att kosta på.” 

”Anna kommer att stödja mig. Och Ina.” 

”Just sköna exempel, udda och annorlunda som de är.” 

”Så nu räknas inte mina bästa vänner?” 

”Tänk på mamma. Vad skulle hon säga? Tänk om du blir ännu mer ensam för att familjen 

stänger dig ute.” 

”Det tror jag inte pappa gör. Och inte mina systrar.” 

”Dum och naiv trodde jag inte att jag var, Jag känner världen, lever i ett land där gamla seder 

och bruk gäller. Det är inte som i romanerna. Det är verklighet, här och nu. Det kommer att dröja 

hundra år, innan kvinnor kan bete sig som män.” 

Och i drömmen kom han emot henne. De omfamnade varandra. Han hade bar överkropp. Hon 

bar sin blommiga, tunna klänning. Den blåste okynnigt i den lätta brisen. Hennes hår lockade sig av 

fukten. De sprang på stranden. De höll varandra i hand. Det sommarljumma vattnet omslöt dem. De 

kysstes.  

Hon vaknade full av drömmens sötma, omsluten av glädjens solguld. En dröm var det, en dröm 

skulle det förbli. Verkligheten var inte gyllene utan grådaskig. Ett samtal med äldste sonen blev 

avgörande. Han var numera familjens överhuvud och hans åsikt vägde tungt. 
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”Mamma kan inte göra så mot pappa. För honom var mamma allt. Jag skulle inte finna mig i det. 

Pappas minne skulle vanhedras. För mig är han den ende pappan och ska så förbli. Hur kan mamma 

bara tänka tanken att gifta sig med Olof? Har du bett innerligt till Gud? Har du lyssnat på hans 

vägledning?” 

Han var så from och gudfruktig hennes äldste son, gammalkyrklig och rättrogen. Sade sig vara 

omvänd. Hon kunde inte vänta sig förståelse av honom, den strikte församlings- och 

samhällsmedborgaren. Det fick bli avgörande. Hon visste inte riktigt om han talade och tyckte av 

skär egoism eller om det faktiskt var så att han kände att han måste försvara sin far, ställa sig på hans 

sida. Han hade stått honom nära och liknade honom i mycket. Kanske var hans motiv inte 

kristallklara, kanske var hans inre snårigt och viljorna sammanknutna i svårlösta knutar. Det kunde 

Ebba inte veta och det kunde hon inte fråga. Vad skulle han svara på det? Kanske var han villrådig 

som hon men försökte spela tvärsäker och övertygande. Och han kunde påverka sina yngre bröder. 

Aldrig att hon skulle stå ut med att göra dem illa eller att de tog avstånd från henne. 

Den kvällen meddelade hon Olof sitt beslut. Ledsna var de båda, men båda förstod att 

avgörandet var nödvändigt som det nu förhöll sig.  

 

Sommaren efter Anders död kom nya oroande samtal från Malmö. Pappa, lite gammal och grå. Lite 

tröttare, men frisk. Jovisst var han till åren kommen, 78 var en hög ålder, men han var pappa, min 

pappa, som alltid funnits med sin glädje, sin uppmuntran och sina lekar. Han kunde inte bara gå och 

dö. Hon förstod att han tagit Natalias död väldigt hårt, krympt ihop, blivit böjd i ryggen. Var inte att 

känna igen, hade mamma sagt. Kunde man dö av sorg? I så fall var hennes liv i stor fara. Hon kunde 

dö när som helst. Först Nati, så Anders och nu pappa. Inte hann hon fram till hans dödsbädd. Han låg 

inte på dödsbädd, han dog på gatan utanför huset omgiven av främmande människor. Kanske var det 

vad han önskat, att inte bli liggande sjuk allt svagare. Men för mamma var det svårt. Hon hämtades 

ner till gatan av närmaste grannarna bara för att konstatera att henne make var död. Hans goda hjärta 

slog inte längre. En ny begravning nästan på året efter Anders. Nu var tårarna slut. De kunde 

verkligen ta slut. 

På natten hade hon en dröm. Eller var hon vaken? Olof och hon dansade hand i hand, svävade 

över en äng full av blommor i alla de färger: vallmo, prästkragar, blåklint, käringtand. De var så lätta 

så lätta. Ingenting tyngde dem. Livet var ljuvligt och framtiden trygg. De hörde ihop. De stöttade 

varandra. De lekte, skrattade och kysstes. I en glänta en bit bort gick tre personer långsamt och höll 

varandra i händerna, bildade en ring. Vilka var det? Hon hade svårt att urskilja ansiktena långt bort i 

dunklet från trädgrenar som silade solljuset till matt vilsna strimmor på marken. Jo, nu såg hon. Det 

var Natalia, Anders och pappa. Hon ville gå fram till den, ta var och en i famn och fråga om allt. Hon 
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försökte, släppte Olofs hand och gick mot trion i gläntan. En hård vind bjöd kraftigt motstånd och 

när den dragit förbi såg hon de tre kära lösas upp i bleka skuggbilder, genomskinliga och ogripbara. 

Hon nådde inte fram till dem. Och hon hade förlorat Olof. Vågade hon tro att psalmen de sjungit på 

pappas begravning besannades av hennes syn? En gnutta hopp, kanske. 

 

Som fågelen vid ljusan dag Sig gläder, 

Så glad i ljusets rike jag  inträder. 

Vid änglasången 

Och harpoklangen 

Jag skådar evighetens dag uppgången  

 
 

Eller. Var hennes dröm snarare inspirerad av Glucks Dans på de saligas ängder? Hon hade djupt 

påverkad i sin ungdom sett operan Orfeus och Eurydike, kärleksparet som efter Eurydikes tragiska 

bortgång åter finner varandra, dansar på de Elyseiska fälten där själarna vandrar runt i halvsömn. Ett 

musikstycke med romantiskt skimmer och lyckligt slut till skillnad från den ursprungliga grekiska 

myten, där Eurydike misstar sig på sin älskade och tvingas återgå till dödsriket. Publiken krävde en 

happy end och det älskande paret kommer tillbaka till jorden och hyllas av människorna. Som flicka 

älskade Ebba det lyckliga slutet och var överlycklig över de älskandes förening. Lika hoppfullt som 

någonsin den fromma psalmen. Visst var det så att längtan efter de döda och hoppet om att de levde 

ett lyckligt liv förenade människor med olika tro och olika religioner? Men räckte det? Vardagen 

lade sig tung över det luftiga, hoppfulla. 

 

Snart var det hög tid att bestämma vart den stympade familjen skulle flytta. Många, alltför många 

hade synpunkter. Församlingsbor erbjöd husrum i utgårdar och torp. Louise menade att de borde bo i 

en lägenhet i Göteborg, då kunde hon kunna hjälpa dem med lite av varje. Föräldrarna och syskonen 

pläderade för Malmö. De ville ha barnen och Ebba på nära håll till allas trevnad.  

Pojkarna. Vad tyckte de? Meningarna var delade, Göteborg eller Skåne. Ebba rådfrågade sin 

pålitliga väninna Ina och hon menade att flera skäl talade för Skåne. Där var Ebba hemma, hade 

mycket släkt och många vänner och där fanns ett rikt kulturellt liv. Ebba skulle inte bli sittande 

ensam och pojkarna hade flera bra skolor att välja mellan. Det var det rätta kände Ebba. Hon hade 

sina rötter söderut och pojkarna hade också trivts bra på besök både i Lund, Malmö och på Österlen. 

Inte ville hon sitta ensam med lillpojken i ett torp i Bohuslän, utan nära grannar, utan hästar och 

vagnar. En stad måste det bli med ljus, musik och liv. Hon valde Lund. Inte Malmö som var lite för 

mycket släktens, utan Lund, studentstaden med många gratisnöjen, med sina vackra kyrkor, med 

möjlighet att ingå i flera sammanhang, många elever och studenter som säkert behövde hjälp med 
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sina studier, med de svåra främmande språken som Ebba var så duktig på. Och det gick snabbt och 

enkelt att ta sig till Malmö, till släkten och till de gamla vännerna. Hon kände flera prästänkor i 

samma belägenhet och många pensionerade präster bodde också i Lund. Det var avgjort och hon fick 

hjälp att leta lämplig lägenhet, stor för hela familjen och ändå inte för dyr. En femrumslägenhet på 

Grönegatan var rymlig, lite för stor och dyr. Genom en ödets nyck, eller en styrelse från Gud som 

man uttryckte det i Bohuslän, var en annan änka, Olofs mor med sina yngsta barn, villig att dela 

bostaden med henne och dela kostnaderna. De bildade ett litet kollektiv som båda familjerna hade 

glädje och nytta av. Kanske hade Olof ett finger med i spelet. När det nu inte blev han och Ebba 

skulle hon i alla fall finnas inom räckhåll och de skulle ofta ha anledning att ses.  

Den äldste tog den våren studenten i Göteborg och det var ingenting mer som band i den staden. 

Men först måste djur, redskap och en del bohag säljas för att utöka kassan och av nödvändighet. Kor, 

hästar och höns hade ingen plats i lundalägenheten. Ebba bävade för den dag den offentliga 

auktionen skulle äga rum men blev tröstad med att ”Gud styr allt till det bästa”. Om hon ändå kunde 

lita på det. Hennes vånda hade flera ingredienser. Hon behövde pengar men hon ville inte sälja 

älskade djur och kära möbler. Naturligtvis ställde hon upp tillsammans med de pigor som fanns kvar. 

De ordnade på verandan ett bord med varm mjölk. 60 liter gick åt. Folket frös och skulle hållas på 

gott köphumör. Nu var det försäljning och bra priser som gällde och gamla hänsyn och 

bakåtblickande fick ge vika den här dagen. Hon berättade i ett brev till den äldste sonen. Det var inte 

oviktigt att han fick inblick i ekonomin och lärde sig förstå pengars värde: 

 

De började med skrotet vid ladugården, sedan vagnarna och kärrorna och sist korna. Trana, 

den bästa mjölkkon, såldes till patron på Trankärr för 690 kr. Hon gick högst. Max i Vegetorp 

stod och bjöd och höjde priset flera gånger. 
 

  

För sig själv tänkte Ebba tanken, medan hon slevade upp ännu mer varm mjölk till nyfikna och, 

pratsugna och törstiga, att några av grannarna och vännerna av omtanke om henne och pojkarna 

hjälpte till att höja priset genom sina bud. Hon gav dem en tacksamhetens tanke. Ända till sista stund 

i prästgården visades hon vänskap och omtanke. Och hon berättade vidare för sönerna att också 

hästarna fick bra priser och konkretiserade med en förteckning: 

Ajax 1 150kr (och han gick till en bra bonde på andra sidan älven) 

Docka 1 000kr (Docka, ja hon måste ta farväl av henne och ge henne en sista klapp och morot 

även om det kramade så hårt i bröstet att hon var rädd att det skulle gå sönder) 

Grålle och Brunte 1 000kr vardera 

Kosack (till en separatist i Bäck) 



Boel Westerberg, konstnärlig kandidatexamen 20 hp, Linnéuniversitetet 
 

32 
 

Den bästa vagnen fick vi 108kr för och den sista, heltäckaren, som var färdig för museum gav 

bara 80kr.  

Hon hade fått ett expressbrev från Ina: 

”Det gladde mig att höra tonen i ditt senast brev och hur du rest dig genom allt” 

Så. Hon hade rest sig. Ibland var Ina inte lika klok som hon trodde. Det var en sak att samla sig till 

ett brev i dagsljus, när nattens maror tillfälligt var satta i skamvrån. En helt annan var de ensamma 

stunderna. Inas egentliga ärende var att den vackra servisen inte fick säljas på auktion. Om ingen 

annan ville ha den eller hade råd med den ville hon köpa den. Snällt av henne. Hon ville inte att 

delarna skulle säljas var för sig. Servisen skulle hållas ihop och hon var beredd att betala ”så högt det 

bär”.  

Så redovisade Ebba ekonomin för sönerna och var ändå nöjd med hela behållningen 30 000kr. 

De skulle komma att behövas. Änkepensionen var ynklig och änkesätet gav bara 800kr årligen. 

Sådan var deras situation. Förstod pojkarna hur fattiga de var, hur sparsamma de måste vara och att 

de måste leva upp till skolavgifter och böcker som kostade? Snart måste de lära sig att stå på egna 

ben.  

Nu hade hon ingenting kvar som lockade henne att stanna i prästgården. Flyttlasset gick. Först 

med hästar och vagnar till Göteborg och sedan med godståg till Lund. Det var början av maj månad 

och Lund som vårvackrast.  

 

Så hade hon och Bertil stigit på tåget som skulle föra dem tillbaka till hennes barndomslandskap, det 

välbekanta som hon då och då längtat tillbaka till. Eller var det till det andra livet, barndomen, 

ungflickslivet, väninnorna, släkten. Ebba visste inte, visste ingenting om det nya livet, mer förtrogen 

var hon med det hon lämnat. Så många år, glädje? jodå; sorg? alldeles för mycket. Fyra födda nya 

människor, hennes fina söner. Den minste skulle växa upp utan far, inte ha några minnen av honom. 

De andra sörjde på sina olika sätt, Gunnar mer öppet och tydligt, de andra tysta och slutna om sitt. 

Och två andra älskade borta, Natalia och pappa. Alla sörjde hon. Vem mest? Det gick inte att gradera 

på det sättet. Alla var stora förluster, men det var klart att Anders död påverkade hennes liv mest. 

Hur skulle det bli? Hon rätade på sig, plockade fram den medhavda matsäcken. 

   Bertil var en välsignelse, det måste hon erkänna. Han fick pysslas med och kunde 

linda varenda en runt alla sina fingrar med sitt ständiga småpratande, som nu för det mesta var 

begripligt med flera ord i meningen, sin osannolika smittande glädje, sin barnsliga tilltro, sin 

nyfikenhet. Gudskelov för lillpojken. Även om han krävde mycket, beslagtog henne, hindrade 

romanläsning och skrivande. Som nu på tåget. Här kunde hon suttit i lugn och ro med en av sina 

böcker, men nej. Om hon inte var uppmärksam hade Bertil hasat ner från sätet och gett sig ut i 
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korridoren. Han kunde ju gå vilse, han kanske blev ledsen. Hon ruskade på sig, försökte ändra 

tankarnas riktning få dem att planera det nya livet. Hon hade fått ritningar på lägenheten och kunde i 

fantasin planera sina favoritmöbler i de ljusa rummen med högt i tak. Ett gemensamt rum måste hela 

storfamiljen ha. De skulle äta tillsamman vid det stora matsalsbordet och sedan fick de dela på de 

övriga rummen. Gunnar var snart färdig med läroverket i  Göteborg och de andra två fick gå ut 

terminen i sina respektive klasser. I höst, efter en lång, lång sommar på Österlen, var det dags för 

Ture och Erik att börja på Katedralskolan som låg tvärs över gatan. Det blev bra. Visst skulle det bli 

bra. De kunde bo hemma, äta hemma, få hjälp med läxorna. Hon var säker på att det särskilt gladde 

Erik. Synd att han inte fått veta när de bytte tåg i Göteborg, då hade han fått en kram. 

Det fick bli ett brev: 

 

Vi hade det riktigt bra på vägen, hade kaffe med oss på värmeflaska och mjölk   

till Bertil. Vi reste om Malmö, ty uppehållet i Kjeflinge var så långt. I Malmö voro 

mormor, Sofia och Hilma nere och hälsade på oss.  
 

 Och hon berättar vidare att de missade sammanträffandet med Anna N på centralen i Lund, eftersom 

de kom för sent. Så fick hon och lille Bertil som var genomblöt vanka av och an utanför huset med 

sina väskor innan Annas jungfru äntligen kom kl 23.30.  

 

 Dagen efter var jag dålig, hufvudvärk och illamående, kunde ingenting. 

 

Deras saker hade kommit dagen innan och nu blev hon hela tiden tillfrågad om var det ena och det 

andra skulle stå. Och hon som knappast orkade gå upp. Hilma, en av småsystrarna tillkallades per 

telefon och kom för att hjälpa till. Vilken lättnad. Det har varit mycket att rota i, men nu började det 

arta sig. Idag fick de upp gardiner. De hade fått hänga för skynken för fönstren. 

 

Allting är bra, men på vinden är det en obegriplig villervalla. Skall jag ha tag i en 

sak, så får jag flytta om 10 eller 5 stora ting. 
 

Men en stor tröst och hjälp var Annas duktiga jungfru som tog lyft som en hel karl. De har hunnit få 

elektriskt ljus i ett par rum, men nu skulle det dröja eftersom de elektro-tekniska arbetarna strejkade. 

Hon måste också berätta att gasen var förfärligt dyr, men att hon köpt ved till spisen så att de kunnat 

baka bröd. Annas brödkort hade räckt tillsammans med de tre bröd vi tog med oss. Snäckorna hon 

bakade blev lika goda som i Romelanda.  
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Studenterna sjöng hela siste april Glad såsom fågeln och andra sånger. Hurra! ubrast de till sist. 

Och så en aning beröm för sonens skolarbete, som han nogsamt meddelat henne: ”Det var ju väl att 

du ej har skrivit fel eller underkänt i tyskan.” 

Ja, dessa pojkar. Nu skulle hon snart ha dem inom syn- och räckhåll. Då dög det inte att de slarvade 

eller skolkade från skolan.  

Natten i Lund. Minstingen sov gott i sängen bredvid henne. Hon var trött, tröttare än någonsin 

förr. Det var svårt att sova. Tankarna korsade varandra som blixtar i ett inre åskväder. Ibland lystes 

en punkt upp med ett blåaktigt ljus och hon kunde se hur möblerna skulle placeras. I det gula ljuset 

anade hon den närmaste framtiden, sommaren i Ingelstorp med alla barnen och halva släkten samlad. 

Härligt. Där hade hon tillbringat somrarna sedan barnsben och alltid älskat stället. I samband med 

flyttstädningen hade hon hittat ett brev hon som liten flicka med barnslig stil skrev till sin mormor i 

Ingelstorp: 

 

Kära Mormor! 

Hjertligt gratulerar jag Mormor och allt godt önskar Mormor på det nya födelseåret och 

måtte Mormor få uppleva många födelsedager till /---/ Här är allt bra utom att Malmö 

är så grufligt tråkigt. Jag längtar så efter Påsk då jag kan för en liten stund åtminstone 

komma ifrån denna stad. Oh du kära, stilla, fredliga ställe af mina ungdomsdrömmar! 

Ingen fläck på jorden är så vacker så treflig som denna, detta är mitt fädernesland. 

                  Natalia är så förtjusande söt att det ej kan med ord beskrivas. 

Helsa både Fastrar, Mostrar, djur och alla. 

Ebba R 
 

 Nu kom tårarna igen. I det här gamla brevet, skrivet när hon var i tolvårsåldern, hade hon redan sina 

favoriter klara, ett lantligt ställe, en lillasyster. Och lillasyster fanns inte längre. Varför skulle hon dö 

så ung? Orättvist och meningslöst tyckte hon och mindes henne igen. Tänk om hon hade levat, vilken 

tröst och hjälp hon hade varit. Gudskelov fanns Ingelstorp och där skulle de återsamlas i sommar. 

 

De två äldsta skulle efter skolans slut och Gunnars studentexamen cykla ner till Österlen. Hon hade 

försäkrat sig om övernattning hos välvilligt sinnade prästfamiljer med stora hus. Säkert skulle 

pojkarna få sig en bit mat också. Bara de nu inte var för glupska hennes tonårssöner, så att de skämde 

ut sig och familjen. Som hästar kunde de äta och blev sent mätta, de två stackarna. Tänk om 

vännerna skulle tro att de inte fick någon mat hemma? Men de var ju på cykeltur genom landet och 

alla borde väl begripa att det krävde föda. Härligt skulle det bli på landet. Allt skulle bli som förut. 

Hon skulle känna sig hemma och få umgås med alla kära. Samtalen med Anna och de ljuvliga baden. 

Både hon och pojkarna skull återfå krafter och mod.  
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Det ilsket lysande röda i hjärnans vindlingar bländade henne och hon vågade inte titta in i det 

ljuset. Där fanns de förbjudna tankarna, den omöjliga längtan och en stilla sorg. Det skulle bli bra. 

Visst skulle det väl det. Hon måste somna för att orka med nästa tunga arbetsdag. Somnade i ljuset 

av det gula, sommarhoppfulla. 

De hjälptes åt med flyttbestyren Anna, hon och jungfrun. Ibland kom någon av systrarna från 

Malmö och tog tag med hjälpsamma händer. Det hade inte varit dumt att ha de stora pojkarna här. 

Hon hade hittat en studentska som mot en ringa ersättning tog ut Bertil på promenad i Stadsparken 

och lyckades fånga hans uppmärksamhet med roliga påhitt och lekar. Skönt att inte hela tiden ha 

honom hängande i kjolen. Arbetet gick onekligen bättre när han inte sprang i vägen. 

Det var maj i Lund, magnoliorna blommade med sina stora vitskära blommor, studenterna 

tentamensläste men gav sig ändå tid till en eller annan spatsertur i vårsolens glans. De svängde sina 

käppar och log mot henne. Hon rodnade. Var det verkligen så att hon såg ung ut, att hon fortfarande 

kunde få beundrande blickar? Kanske var det för att hon själv log och hälsade, van som hon var vid 

att hälsa på alla i byn på landet. Hon speglade sig i studenternas ögon visste att de såg en nätt kvinna 

med hår som lockade sig nedanför hatten. Ja, kanske. Kanske var hon lite ungdomlig i sina ljusa lätta 

vårkläder och mjuka skor. Lite fåfäng. Det måste hon erkänna och det var lättare att vara fåfäng här 

än i Bohuslän, där fåfänga sågs som en styggelse. Pengar hade hon inga, men en del gammalt som 

inte var så slitet och mamma och systrarna ekiperade henne gärna. För att inte tala om Ina. Hon hade 

dessutom pengar att handla för och vägrade lyssna på Ebbas lama protester mot allt vackert hon 

kostade på henne. 

    ”Titta Ebba. Ser du den där klänningen i rutigt blårosa. Den skulle passa dig perfekt, den 

skulle du kunna använda hela sommaren. Och den där dunkelblå hatten är perfekt till.” 

    ”Ina, jag skäms. Jag kan inte ta emot allt det här. Inte kan jag ge dig några presenter tillbaka 

eller bjuda dig på något.” 

    ”Trams. Är vi kanske inte vänner sen flera decennier. Förstår du inte att jag gläder mig åt att 

du är tillbaka i närheten och över att vi kan ses ofta. Kom så går vi och dricker kaffe och äter 

bakelser på Petterssons konditori. Det är nytt och riktigt bra.” 

Och Ina drog med den inte särskilt motvilliga Ebba och lade för henne av godsakerna utan att 

hon protesterade det minsta. Ina hade öppnat Malmös första barnbibliotek i en äldre lägenhet. Den 

skulle Ebba besöka och inspektera så fort hon fick möjlighet. Ina hade inte gift sig. För några år 

sedan var hon nästan förlovad, men tragiskt nog dog fästmannen. Sedan fick det vara med män. Hon 

hade inga egna barn men tyckte mycket om barn och hade medvetet strävat efter att alla små skulle 

få tillgång till den litteratur hon själv haft så stor glädje av. Hon var bäst, Ina. Och hon var rätt säker 
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på att Ina gillade henne också. Hon ville att det skulle vara så, hon hoppades och lät sig övertygas. 

De två, sedan barnsben genom skola, förälskelser, äktenskap, barnafödande och dödsfall. 

 

Han kom. Plötsligt stod han i dörren, Olof. Log sitt gladaste leende och meddelade att han tänkte 

hjälpa till med att sätta upp tavlor och gardiner. För hennes skull? Eller för mamman och 

småbröderna? Strunt samma vilket. Han var här. Alma gick ut med Bertil. Ingen annan fanns i huset. 

De valde tavlor, solnedgång här, där på fönsterväggen de av linblommor blå fälten med gyllene stråk 

av solstrålar och vid horisonten havet i en annan blå färg. Den ville Ebba ha i blickfånget från sin 

älsklingsfåtölj. De vände och vred på tavlorna, råkade nudda vid varandra, ställde tavlan mot väggen. 

Tog varandras händer, blev alldeles stilla med ögonen i varandras. En minut. Två minuter, fem. En 

dörr öppnades bullrande i våningen under. Förtrollningen borta. 

    ”Tack käre Olof för att du kom. Ser du hur fint det blev på väggarna.” 

    ”Mmm, det blev inte så dumt. Kunde gott tänka mig att bo här.” 

    ”Inte det” kortandades Ebba, tyckte inte hon fick tillräckligt med luft. 

      Hade han ingenting förstått? Han fick inte plåga dem med det omöjliga. Han fanns inte mer i 

hennes liv, inte i det vakna och vardagliga. Drömmarna kunde hon inte styra. Hennes nya familj var 

Olofs mamm, hans småsyskon och de egna pojkarna. Snart skulle de bli ett stort och lite udda 

sällskap i lägenheten på Grönegatan och Olof skulle flytta till sin bror på landet och vara hans 

hjälppräst. Det fanns mycket som väntade på honom och en del på henne. De skulle ses, visst skulle 

de. Men de skulle träffas som vänner med andra runtomkring. Ändå fann hon tröst i att de inte 

behövde skiljas för alltid. 

Bertil kom traskande uppför trappan, fick syn på Olof och sprang så fort fram mot honom att han 

snubblade på sina egna fötter. Olof lyfte upp den gråtande pojken, snurrade honom runt, runt och 

lyfte honom högt upp mot taket. Ebba kände sina ögon bli tårfyllda, vände sig bort och torkade 

försiktigt ansiktet med ärmlinningen. Det hade mamma Lovisa haft synpunkter på, men hennes 

skarpa och stränga blick nådde inte längre Ebba på avstånd. Hon var sin egen och kunde göra som 

hon ville. Kanske. 

 

En del fanns att berätta i ett brev till Erik på hans namnsdag. Hon visste att han väntade på det, att 

han skulle bli besviken om inget kom, hennes nästminste, känslige. Förutom att gratulera honom 

berättade hon att det fortfarande var stor oreda på vinden och svårt att hitta saker och ting. Men 

elektricitet hade de fått överallt. Ledningarna fanns, så det hade räckt med att någon kom och 

installerade och såg till att kontakter fanns där de behövdes. Särskilt glad var hon över en lampa i 

den djupa, mörka garderoben. Nu kunde hon se sina kläder och välja rätt för humör och dag.  
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Potatis från Romelanda hade hon sålt till sin mamma och sin syster som gift sig och bodde i sin 

prästgård strax utanför Lund. 

 

Livsmedel är eljest ej så dyrt, jag köper rätt ofta fisk, gädda är ej så dyrt och god torsk 

har jag köpt. Ägg tycker jag är mycket dyrt. Ibland har vi bakat och här i samma hus 

kan man få riktiga vanliga franska bröd och på hushållsskolan rätt stora kringlor. 
 

Jo, hon berättade att Olof varit där och Ina. Väninnan hade skrämts lite genom att tala om en hotande 

revolution i landet. Slottet hade numera vakter. Ebba skrev att hon snart kom till Göteborg och 

avslutade med: ”Måtte Gud bevara vårt stackars land från allt elände.” Jo hon menade det och var lite 

rädd för vad som kunde hända efter bondetåget ett par år tidigare och hungerkravaller både i 

Stockholm och i Göteborg. Hon hade inte märkt av några oroligheter i Lund, men ”här är svårt för de 

fattiga, ja, för alla.” Kluven kände hon sig inför de hungerstrejkandes våldsamhet, samtidigt som hon 

kunde förstå dem som blev utom sig av oro och inte hade mat till sina barn. Själv hade hon inte 

heller mycket men hade släkt och vänner att luta sig mot. 

Sommaren blev som väntat med glädje, samvaro och återhämtning. Ebba tittade sig i stora 

spegeln i hallen och upptäckte att hon fått lite mer hull. Inte att undra på med den rikedom av god 

mat hon fått del av, frukostar med omeletter eller kokta ägg, de bästa stekar till middag och härliga 

bad i havet, skratt och prat och lite vin kvällarna igenom. Hon hade också fått tillfälle att lära känna 

Kirsten, Annas danska väninna. Det var en sprudlande vital, älskvärd och glad danska som tog alla 

med storm. Ebba undrade inte på att Anna fallit pladask trots alla hinder. De levde sitt liv i huset och 

bekymrade sig till synes inte om skvaller och onda tankar. Och alla Ebbas pojkar hade blivit 

brunbrända och fått muskler. De tre stora var duktiga simmare och försvann ut i vattnet utom synhåll. 

Varför måste de simma så långt ut? Hon vankade fram och tillbaka i strandkanten och kunde inte 

andas ut förrän deras huvuden syntes igen. Bertil hade hjärtans roligt på stranden och i vattenbrynet. 

Han skvätte, tjöt och plaskade och bar vatten i en liten spann. Alla tävlade om att hjälpa honom 

bygga de finaste sandslott. Det gladde henne särskilt att storebröderna brydde sig om honom. Han 

blev överlycklig och hon fick en smula ro och kunde själv ta sig ett bad. 

 

I augusti när kvällarnas färger djupnat mot mörkblått och djuplila samlades de alla i lundalägenheten. 

Rektorskan och hennes två yngsta skulle dela på två rum. De pojkarna var studenter på universitetet 

men skulle till en början bo i storhushållet. Gunnar gjorde värnplikten, Ture och Erik skulle börja i 

skolan. Ebba suckade, när de ivrigt lovprisade våningen mittemot skolan av en särskild anledning. 

De kunde slinka in i hemmaporten och röka på rasterna. Inte det som var meningen, suckade deras 

mor. Hon tyckte illa om deras rökvanor och pengar kostade det också som kunde användas till mat 
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och annat viktigare. Piptobaken var i och för sig inte så dyr, men hon tyckte inte om bolmandet och 

röken. Den satte sig i gardiner och soffkuddar. 

De träffades runt matsalsbordet hela den stora familjen och gjorde upp ordningen för inköp, 

matlagning och ekonomi. Alma, Annas gamla hembiträde, fick sköta mat och en del av inköpen, men 

Ebba ville inte riktigt lämna allt åt henne. Hon ville ha inblick i olika varors kostnader och tog reda 

på var de billigaste grönsakerna, den präktigaste hönan och det bästa mjölet fanns att köpa för dagen. 

Anna överlämnade gärna det bestyret åt Ebba. De kom överens om att studenterna skulle bidra till 

hushållkostnaderna med en mindre summa, särskilt som de hade fått stipendium. Till middagen 

samlades de alla, stod bakom de snirkligt snidade stolarna och rabbelbad bordsbönen. ”I Jesu namn 

till bords vi gå. Välsigne Gud den mat vi få.” 

 ”Amen, sitt”, sade rektorskan och det skrapades med stolar och bullrade av högröstade pojkar 

som skrek i munnen på varandra. Snart fick de införa brödransonering också i hemmet. Pojkarna åt 

dem annars ur huset.  

     ”Hur var det i skolan?” undrade Ebba på mödrars vis. 

    ”Sådär”, svarade gymnasisterna på pojkars vis. Varför kunde de inte berätta om sina dagar? 

Saknade de kamraterna i Göteborg? Men snart skulle de få nya, tröstade hon sig.  

    ”Latinläraren är så sträng. Han har själv skrivit läroboken och vill att man ska översätta 

ordagrant långa stycken.” 

    ”Latin är det svåraste”, instämde den andre. I tyska har jag fått en ung, trevlig lärare som 

skojar och skrattar. Där går det som en dans. 

    ”Jag ska försöka hjälpa er med latinet. Det sitter nog än”, lovade deras mamma. 

     Rektorskan som inte var van vid små barn, tittade med varnande blick på lillpojken, när han 

spillde och kladdade på duken. 

    ”Skaffa honom ett underlägg och en haklapp. Det är dyrt och besvärligt att lämna bort tvätt.” 

    Deras mamma slog förlägen ned blicken och lovade: visst. 

 

Ebba hade fått sönernas och deras vänners hjälp att sätta upp ett anslag hon författat om 

privatundervisning. De hade inte nöjt sig med Katedralskolan utan också gått runt på andra skolor i 

Lund. En pappa ringde och bad henne hjälpa sonen, så att han kom in i realskolan. De hade träffats 

en gång. Det skulle inte bli lätt. Det var framför allt tyska och engelska han behövde öva sig på. Och 

han var riktigt usel. Det verkade nästan som om han aldrig läst ett ord eller ännu mindre skrivit ner 

något på främmande språk. Nu hängde det på henne hur han skulle klara inträdesprovet. Förstod 

pappan hur lite han kunde? Hade han överskattat hans förmåga? Pojken, Aron, var blyg och tystlåten. 

Svarade viskande. Men hon skulle klara det. Pengarna behövde hon och om hon lyckades blev det 
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bra reklam för henne undervisning och fler skulle strömma till, eller? Med Aron måste hon börja från 

början. Hon samlade all sin pedagogiska energi och hittade ett sätt att öva in tyska glosor. I stället för 

att traggla ord utantill kom hon på att visa bilder och föremål som han fick namnge. Han blev ivrig 

och lärde sig snabbt bruksförmål som kopp och fat och djur som hund, katt och tupp. Djur var han 

uppenbarligen särskilt förtjust i och tog omedelbart till sig. Grammatik och skrivna ord fick vänta. 

De hade ett år på sig. Det var ett tillskott i kassan som inte var fy skam. Var det fel att tänka på 

pengarna? Hon behövde dem så illa väl och hon lirkade och uppmuntrade och gjorde sitt allra bästa 

som lärare. Då var det väl inte fel att hon tog betalt. Hennes pojkar måste också bo, äta och gå i 

skolan. Läroböcker till de två i gymnasiet hade hon genom bekanta kommit över billigt. De var 

ganska slitna och sönderfallande men fungerade.  

Brödet var numera ransonerat i deras stora familj. Annars räckte det inte runt hela bordet. Alla 

var hungriga och de växande pojkarna omättliga. 

”Titta på Ture!” Gunnar pekade med gaffeln på sin yngre bror för att påkalla allas 

uppmärksamhet. 

”Stopp, Ture. Lägg genast tillbaka en skiva bröd i korgen.”  

Nu hade han försökt igen. Trodde han verkligen att ingen skulle märka det. Hur ofta gjorde han 

så? Försökte de andra också? Ebba suckade. Han var hungrig pojken. Give Gud att hon kunde mätta 

honom och måtte brödransonering snart vara över. Men det måste vara rättvist. Alla var hungriga. 

Själv hade hon lagt sig till med en vana som satt i hela livet. Eftersom hon fick ta först valde hon en 

mörk och en ljus skiva bröd och lade på lut vid tallriken. 

Jo, Ture visste, men försökte ändå smussla med en tredje i hopp om att ingen skulle upptäcka 

det. Trodde han. Alla var lika utsvultna och lät ingenting passera. Han blev genast avslöjad och 

utbuad av bröderna. För Ebba gällde att bevaka inte bara sina egna portioner utan också Bertils. Den 

minste var inte så intresserad av mat men måste ju äta för att växa. Pojkarna villa alla göra sig hörda 

och ljudnivån steg kraftigt, när de försökte överrösta varandra.  

”Tyst”, tog rektorskan till sin kraftfullaste röst. ”För Guds skull dämpa er. Låt oss tala om 

dagens händelser i lugn ton.” 

Det blev ganska tyst men Ebba uppfattade att ett par av pojkarna himlade med ögonen och 

grimaserade. Hon gav dem sin strängaste blick. Förstod de inte hur viktig den andra familjen var för 

deras ekonomi? De fick inte stöta sig med dem. 

 ”Vad nytt från universitetet?” 

”Det har börjat två nya kvinnliga studenter idag. ” 

”Synd att de inte får läsa teologi så vi kan bekanta oss med dem.” 

”Tycker du verkligen det vore lämpligt? Präster kan de ändå inte bli.” 
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”Den tiden kommer nog.” 

”Bevare mig väl. Måtte det dröja”, menade den äldre kvinnan. 

Ebba lade sig inte i diskussionen, men tänkte för sig själv: varför skulle inte kvinnor kunna bli 

präster? De läste numera medicin och de var utmärkta lärare. Det hade hon själv erfarenhet av.  När 

vi äntligen får rösträtt följer säkert kvinnors intåg i yrkeslivet. Ina hade försökt övertala henne att gå 

med aktivt i rösträttsrörelsen, men hon tvekade. Ville inte stöta sig med konservativa vänner och 

skyllde på dåligt med tid. Jo, visst var det ett svepskäl. Eller kanske inte bara. Inas syster Anna satt 

sedan ett par år i fullmäktige i Malmö, där hennes far varit ledamot i 34 år och där fanns även ett par 

andra kvinnor. Det var utmärkt. Men det var inte värt att utmana rektorskan Anna. De måste hålla 

samman och stödja varandra i det dagliga livet. Hon var en bra och pålitlig människa och hon fick 

tänka på sitt vis. Men märklig var hennes avsky för höstens nya regering i samverkan mellan 

liberaler och socialdemokrater.   

   Den var bra, tyckte Ebba och hoppades mycket på historieprofessorn Edén som statsminister. 

Han drev frågan om kvinnlig rösträtt och stod bakom en hel del viktiga reformer. Snart nog kom en 

ny generation med nya vyer och ny kämpaglöd. Hon hoppades på sina pojkar som visade intresse för 

samtidens alla frågor och för politiken. Men den bara femtonårige Erik borde inte ta ställning som 

han nu gjorde: 

 ”Varför tycker tant Anna inte att flickor ska läsa teologi. Det klarar sig bra i andra ämnen och 

muntrar upp stämningen har jag hört. Gärna för mig kunde det gå flickor på Katedralskolan. Varför 

ska pojkar och flickor gå i olika skolor? Det är dumt.”  

Diskussionen avbröts tvärt när Bertil lyckades hälla ut efterrättskrämen på duken. Anna såg 

bister ut och Ebba fick med hjälp av Alma torka upp och lägga duken i blöt. Senare skulle de koka 

den i en gryta på spisen. De bröt upp och försvann var och en till sitt. Anna teg. 

Kriget. Tog det aldrig slut? Nu var det inne på femte året och Ebba förskräcktes över hemska 

skildringar av slagen. Unga pojkar sårades och dödades. De kom aldrig mer hem till sina föräldrar. 

Hon kunde känna mödrarnas förtvivlan, uppleva deras tårar och blev alltmer övertygad om att fred 

var det enda tänkbara. Hennes pojkar skulle inte ut i krig, det skulle hon göra allt för att undvika. 

Gunnar skrev brev hem från sin rekryt. Han hade fått en expeditionstjänst, där han bakom ett 

skrivbord också kunde ägna sig åt sina studier. Han under tecknade med ”Mammas egen korpral”. 

Det gick an att skämta om så länge han inte behövde strida på slagfälten i Flandern. 

Det positiva ryktet att hon var en bra lärare spreds och hon fick fler privatelever. Hon var särskilt 

glad för att hon fick arbeta med en flicka, Lina. Hon var pigg och ville mycket. Det kunde bli 

någonting av henne, akademiska studier, kanske advokat eller läkare, fantiserade Ebba om sin elev. 

Var det kanske något hon själv hade önskat om hon haft möjlighet? Ja, nog var det så. Naturligtvis 
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skulle hon inte pressa flickan för hårt. Hon hade en liten tendens att överarbeta och läsa intill 

utmattning. Kanske var hon hårt pressad av föräldrarna. Hon fick tala med dem. 

Tidningen Idun utlyste en pristävling i krismatlagning. Den uppmanade kvinnor att skicka in sina 

bästa råd om god mat i dyrtider och bästa sätt att använda olika slags surrogat. Ebba uppmuntrade 

Alma att skicka in recept till tävlingen. Hon var fantastisk på att lyckas göra fina måltider av nästan 

ingenting. Hon kunde spåra försäljning av både hönor och mjöl och ta sig dit bland de första. Ibland 

var det kanske bäst att inte så noga efterforska hur hon fick tag på den ena eller det andra. 

Tidningarna berättade att svartabörsaffärer frodades. 

  ”Nänä”, sade Alma. 

  ”Pristävlingar i fina tidningar är ingenting för mig. Det jag lagar till är bara enkel vardagsmat så 

att alla ska bli mätta.” 

  ”Det är ju det som är så bra, Alma”, menade Ebba. ”Det är just det alla behöver så väl.”  

Ebba tänkte att det vore en sätt för den duktiga flickan att visa vad hon kunde och att man inte 

behövde vara kocka i ett förnämt hem för att lyckas. Hon experimenterade med ingredienser och 

lyckades till och med få kålroten att smaka riktigt läckert genom att variera med olika kryddor. Och 

med precis lagom mycket ekollon och några maskrosblad drygade hon ut kaffebönorna för att kaffet 

ändå skulle smaka mest kaffe. Det senaste var att hon hört talas om ett kemiskt experiment i 

Göteborg, där man ersatt en del av mjölet med cellulosa och lyckats grädda vackra och välsmakande 

bullar. Hon var en pärla och var värd uppmärksamhet. Men den duktiga jungfrun lät sig inte 

övertalas. 

Livet fortsatte som liv, ett slags liv, annorlunda men stundtals gott. Hemska bilder visades från 

krigsskådeplatserna och Ebba kom på sig själv med att bläddra förbi de sidorna i tidningen. Visst var 

det ett tveksamt beteende på gränsen till dubbelmoral, men hon blev så ängslig och fick sådan vånda 

för sina pojkar. Tänkte på alla de mödrar och familjer som drabbades. Fred. Måtte det snart bli fred. 

Ransoneringarna fortsatte. Det var svenskarnas krigslidande som naturligtvis inte gick att mäta med 

de stridande folkens. Men det var illa nog. Nu fick varje person bara ett tredjedels kilo potatis om 

dagen. Barn mindre. Hade folkhushållningskommissionen, som bestämde det, någon som helst aning 

om hur mycket växande pojkar kunde äta? Hon suckade och gladdes åt de lantliga kontakterna som 

fyllde på förråden också av ägg som blivit dubbelt så dyra. All föda som de måste ha varje dag. Och 

sytråd. Importen hindrades av kriget och det var väl begripligt. De fick vänta med lagning och annan 

sömnad tills kriget var över. Att tobaken ransonerades var bara bra. 

Annat förfärligt stod också att läsa i tidningen. Det berättades om hur en massa människor 

utanför Helsingborg insjuknat i en typ av svår influensa som snabbt spred sig. En del fall 

rapporterades också från Malmö. Vad var det för farsot? Domedagsprofeter uppträdde och menade 
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att den plötsliga sjukdomen var Guds straff för människornas synder. Spåmän förkunnade världens 

undergång och berättade om syner av tusentals svarta kors över hela landet. Sådant trodde de inte på 

i familjen på Grönegatan. Men ryktena var onekligen skrämmande. 

I slutet på augusti kom Ture hem och berättade att det ryktades om att skolan skulle hålla stängt 

fjorton dagar till. Flera skolor till exempel i Stockholm och Uppsala hade skjutit upp skolstarten efter 

sommaren. Ture var glad, men det blev inte Ebba. Hemskt, olycksbådande och dramatiskt var det. I 

Lund pågick förberedelser för ett stort kalas, en lång festcykel, i samband med universitetets 250-

årsjubileum. Hot om en farlig, smittosam sjukdom kom synnerligen olämpligt. Hälsovårdsnämnden 

sammanträdde och ville att balerna skulle ställas in. Studenterna lyckades stoppa det. Men var det 

bra? Tänk om alla dessa folksamlingar bidrog till att smittan spreds vidare. Biografer och teatrar 

stängdes. Det var allvar. Tidigare hade sjukdomen funnits en bit bort. Nu närmade den sig. 

Kungaparet skulle delta i jubileumsfirandet, men förlorade hastigt sin yngste son, Erik, i den nya 

influensan och lämnade återbud. Nu var Ebba rädd på allvar. Vem skulle drabbas? Hon oroade sig 

för sönerna och gjorde sitt bästa för att förbjuda dem att delta i stora samlingar och röra sig ute i 

staden. De brydde sig inte särskilt mycket om hennes förmaningar. Kanske begrep de inte riktigt 

faran eller också slog de den ifrån sig. Inte skulle det drabba dem.  

Veckorna gick och ingen av dem hade drabbats. Ingen var det minsta förkyld. De andades ut och 

Ebba släppte greppet om sönerna. Vad kunde hon göra? De kunde inte låsas inne och hållas i 

fängelse. Dessutom hade skolorna öppnat igen. Olika huskurer utannonserades. Salubrin skulle 

hjälpa eller vätesuperoxid. I vanlig ordning firades Eriks födelsedag i slutet på september. Mormor 

och mostrarna kom från Malmö och Ina. Några klasskamrater bjöds in. Alma hade, ingen begrep hur, 

lyckats baka en enorm tårta. Hon måste ha bytt till sig smör, socker och ägg. Sylt av bär från 

Ingelstorp fullbordade smak och utseende. Alla lät sig väl smaka och berömde bakverket. Ina stack 

till Erik en bok, där hon särskilt rekommenderade sidan 123. När han nyfiken slog upp sidan fann 

han ett kuvert med pengar. Ingen liten summa. Bra till nya höstkläder, tänkte hans mamma. En slant 

kunde han få till biobesök, när det blev möjligt igen. 

Nya hemska svarta rubriker i Sydsvenskan: Ohygglig järnvägsolycka vid Getå. Hundratals 

personer omkomna när ett tåg störtade ner i ett jordskred. Ett tåg som gått från Malmö på morgonen. 

Var någon de kände med bland passagerarna? Hon måste ringa släkten. Och tåg som hade ansetts så 

säkert. Hon hade älskat att åka tåg, titta på de växlande vyerna, vinka på lekande barn, beundra sjöar 

och ängar med betande djur. Skulle hon någonsin våga stiga upp på ett tåg igen? Så tänkte hon och 

skämdes på samma gång över sin självupptagenhet. Här hade mängder av människor klämts fast, 

brunnit upp och så tänkte hon på sina egna resor. 



Boel Westerberg, konstnärlig kandidatexamen 20 hp, Linnéuniversitetet 
 

43 
 

Samma vecka kom Erik hem från skolan mitt på dagen och klagade över halsont. Han gick och 

lade sig. Ebba misstänkte att han mest var skolsjuk och ville slippa läxförhöret i historia. Han hade 

läst på dåligt. Därför dröjde hon med att gå in till sin son. När hon framåt kvällen öppnade dörren till 

hans sovrum möttes hon av en eländig pojke. Han hade röda feberrosor på kinderna och skakade av 

frossa. Hon förstod att det var allvar. Han var sannerligen inte låtsassjuk. Hur hade hon kunnat slå sig 

ro med det? Han var rejält sjuk. Hon blev livrädd och befarade spanska sjukan. Tänk om det var det. 

Vad skulle hon ta sig till? Allra först ringde hon storasyster Louise, sjuksköterskan i Göteborg, för att 

få råd och kanske tröst. Men hon lät allvarlig och sade: 

”Jag tar ledigt och sätter mig på första tåg till Lund. Se till att få dit en läkare.” Tåg. Skulle hon 

åka tåg. Och var fick man tag i en läkare? Hon kände ingen i Lund och stadsläkaren var så överhopad 

av arbete, hade hon hört, att han anställt som assistent en ung medicinstudent. Vad kunde han göra? 

Ebbas händer darrade när hon slog telefonnumret till familjens husläkare i Malmö, farbror Martin. 

Han var gammal nu, men hade fortfarande kvar sin praktik. Omedebart förstod han situationens 

allvar och hörde på Ebbas röst att det gällde att handla. Han kom i droska efter en timme.  Han steg 

in genom dörren med sin välkända och slitna doktorsväska. Kanske kunde varken han eller Louise 

bota Erik, men de lugnade och gav hopp. Hopp? Fanns det något sådant.  

Erik låg i frossa, frös och skakade i hela sin späda kropp. I ansiktet började små svarta fläckar 

breda ut sig. Digerdöden? Pesten? Var det inte så den visade sig? Termometern visade på 40,7. 

Martin lyssnade på hjärta och lungor.  

”Vi måste få ner temperaturen. Jag vill försöka med ett ganska nytt medel jag har med mig, 

acetylsalicylsyra i pulverform. Jag fick lära mig använda det när jag studerade ett år i Tyskland. Det 

finns inte ännu på marknaden i Sverige, men jag har använt det ett par gånger vid hög feber med gott 

resultat. Det botar inte sjukdomen, men lindrar symptomen. Det är påfrestande för kroppen med så 

hög feber. Vad säger du, Ebba? Ska vi prova?” 

Ebbas förtroende för farbror Martin var oändligt. Hon kunde inget annat än svara ja, hur rädd 

hon än var. Men hon visste att barndomens familjeläkare aldrig skulle utsätta någon för farliga 

experiment. Erik vred sig av och an och pratade osammanhängande. Det var svårt att se pojken så 

sjuk. Varför just han, den känslige? Han fick inte dö som sin namne prins Erik. Gode Gud, vad skulle 

hon göra? Be en bön kunde väl inte skada. Det hade hjälpt när hon var i sjönöd. Hon måste akta sig 

för att lova någon god gärning hon inte kunde genomföra. Måtte ingen annan få sjukdomen. Louise 

kom med medicinen upplöst i vatten och tillsammans fick de i pojken drycken. Hon upprepade om 

och om igen: Gode Gud låt inte Erik dö, gode Gud låt inte Erik dö femtio gånger, hundra gånger. Om 

Gud skulle vara ouppmärksam eller svårövertalad.  



Boel Westerberg, konstnärlig kandidatexamen 20 hp, Linnéuniversitetet 
 

44 
 

Doktor Martin stannade en stund och efter en halvtimme märktes en påtaglig förbättring. Pulvret 

gjorde sitt. Erik tittade upp, undrade över all uppståndelse och somnade sedan lugnt. Naturligtvis var 

faran inte över. Martin lovade titta in nästa dag. Natten igenom vakade Ebba och Louise. Febern och 

yrselattackerna kom och gick, men medicinen lindrade. Framåt förmiddagen tycktes det mer stabilt. 

Martin kunde konstatera att det värsta var över. Erik hade inte fått lunginflammation som knäckte de 

flesta som dog i spanskan. Femte dagen tog han sig upp ur sängen på skakiga ben och tassade ut i 

köket för att få en smörgås. Ebba andades ut och glömde inte bort en tackbön, även om hon 

misstänkte att Martin betytt mer än gud. Välsignade gode och kloke husläkare.  

Det stannade vid det sjukdomsfallet. Alla de andra klarade sig undan. Det ljusnade i Lund, i 

Sverige och i världen. Vapenstillestånd, äntligen. Aldrig mera krig. Det nybildade Nationernas 

förbund skulle övervaka freden. Hon fick inte sluta hoppas. I Sverige tycktes partierna om än under 

somligas protester enas om ett förslag både om utvidgad rösträtt till första kammaren och om 

kvinnlig rösträtt. Nästa år väntades besluten slutligen fattas. Nästa val, tänkte Ebba, nästa val skulle 

hon rösta. Hon ville sätta sig in de olika partiernas program och var glad för att hon hade lite tid på 

sig. Då hann de också diskutera i flickklubben som återuppstått. Klubben hade de kallat den när de 

var flickor och nu var de vuxna kvinnor med väldigt olika liv. De var viktiga för varandra och 

träffade regelbundet.  

På Akademiska föreningen annonserades en musikkväll. Mamma bjöd tre av sina döttrar på den. 

Finklädda, en i blått, en i rött och en i grått, den försiktigare Sofia, bänkade sig förväntansfulla i stora 

salen. De fick höra pianokonserter av Beethoven och Mozart och njöt. Verk som de själva övat på 

men inte uppnått samma skicklighet i att spela. Så sjöngs det visor. Ett par roliga och satiriska av 

Ernst Rolf som gjort succé på Fenixpalatset i Stockholm. Släng dina sorger i en gammal säck, Rolfs 

paradnummer, sjöng en malmösångare. Vackrast och mest berörande var ändå Ture Nermans Den 

vackraste visan om kärleken, skriven i förtvivlan över världskriget och just tonsatt av en 

lundaorganist. Den sista versen sammanfattade det som hände på slagfälten och det som aldrig blev 

av, kärlek, sorg och förlust: 

 

Den vackraste visan om kärleken 

kom aldrig på pränt. 

Den begrovs i en massgrav i Flandern 

hos en fattig Paris-student. 
 

Ebba bjöd hem sina systrar på te. De pratade och skrattade som de inte gjort på bra länge och gjorde 

vad de kunde för att just stoppa sorgerna i en gammal säck. Kramar och god natt när systrarna tog 

tåget hem till Malmö. De skulle ses ofta. Gå på teater och konserter och äta middag ihop. Flytten 
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tillbaka var inte så dum. Det fanns ljuspunkter, tänkte Ebba när hon kröp ner i sin säng, gladare än på 

länge, nästan lycklig. 

På nyårsafton åt de gott. Ebba gick till domkyrkan på nyårsbön, tände ett ljus för alla de älskade 

döda. De stora pojkarna var ute i staden och beundrade fyrverkerier och tog aktiv del i smällandet. 

Det var dem väl unnat. Hon satt ensam i sitt mörka sovrum, öppnade fönstret och lyssnade till 

kyrkans klockringning. Hur skulle det nya året bli? Det kunde ingen veta, men det fanns hoppfulla 

tecken. Det hon säkert visste var att Ina och hon i april skulle åka till Stockholm, gå på teater, se på 

konst, bo på hotell. Det var Inas generösa julklapp. Då skulle dagsljuset ha slagit följe med själens 

ljus och bildat gyllenglänsande strimmor i mörkret. Det gick lättare att andas vid blotta tanken. 

 

Ebba reste med tåget till Malmö. Så behändigt det var att bo så nära stationen. Fort gick det och hon 

kom till centrala Malmö. Skönt slippa de omständiga resorna från landet till Göteborg så beroende av 

väder och vind med hästskjuts, båt och tåg. De skulle ha möte i klubben ikväll, men först ville hon 

titta in till Ina i hennes barnbibliotek. Det var inrymt i en vacker lägenhet vid Lilla torg. Så väl Ina 

hade ordnat det med inbjudande soffor, färgglada kuddar och massor av böcker längs alla väggar. 

Ebba drog ut ett par på måfå och log igenkännande åt Nils Holgerssons underbara resa som hade 

mycket att lära barn i både historia och geografi och ändå var en spännande historia. I en annan hylla 

med dikter och visor fann hon Alice Tegnérs Sjung med oss mamma. Hon hörde melodierna inne i 

huvudet och nynnade sakta på en visa de ofta sjungit som barn: Ekorrn satt i granen. Hon mindes hur 

de tröstat varandra med vaggvisor och nonsensrim och såg barnkammaren med sina vita sängar, 

blommiga sängöverkast och luftiga gardiner för sin inre syn. Så skakade hon lätt på huvudet och 

återvände till verkligheten. Tänk vad böcker kunde få en att minnas och förflyttas till en annan värld. 

På avstånd hördes Inas röst. Hon läste högt i det innersta rummet. Ebba stannade i 

dörröppningen och fick se sin väninna sittande i centrum för en grupp barn som under stort 

engagemang och med ögon fästa på den som läste verkade fullkomligt inne i sin egen underbra 

fantasivärld. Vad läste Ina för dem? Hon höll upp boken och nu fick Ebba för första gången se boken 

om de tre tanterna klädda i brunt, grönt och gredelint. Barnen skrattade högt åt hunden Prickens 

lustiga upptåg och tittade storögt på de vackra bilderna som författaren Elsa Beskow själv målat. Den 

boken skulle hon skaffa åt Bertil. Och hon skulle snart ta honom med hit till Inas bibliotek och 

hennes högläsning. Kanske kunde hon till och med lämna honom här en stund medan hon gick en 

promenad i hemstaden och kikade lite på vårnyheterna i skyltfönstren. Det kunde bli en fin dag för 

dem båda. Ibland måste hon frigöra sig lite från den lille som var så starkt, alltför starkt, bunden till 

henne.  
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Tillsammans med Ina gick de till hennes lägenhet på Pauli Kyrkogata. De två hjälptes åt att 

förbereda smörgåsar och kakor till kvällens bokdiskussion. De skulle tala om Elin Wägners 

Pennskaftet. Det skulle bli roligt att höra vad de andra tyckte om boken. Så dök de upp den ena efter 

den andra. Så fint att träffa dem igen. Ett par av dem hade hon haft livligt brevutbyte med. För att 

inte tala om alla noter de skickat mellan sig och alla brevsamtal om svåra partier och tolkningar i 

pianospelet. Och lite avundsjuk hade hon varit på alla deras konsertbesök. Nu fanns hon här. Några 

hade hon inte hört av sedan flytten från Malmö. Ett annat liv kunde börja. De gjorde som de gjort 

förr i världen. Pratade om boken en stund först för att sedan övergå till maten och lite skvaller. Ina 

inledde. Hon hade läst på en del om författaren och hade sin analytiska skärpa. 

”Jag kan berätta att hon nyligen kommit med en ny bok, Åsa-Hanna. Jag har precis hunnit läsa 

den och vet inte riktigt vad jag ska tycka. Den är annorlunda mer ödesmättad och pessimistisk. Vi 

kan kanske läsa den senare.” 

”Pennskaftet är optimistisk, tycker jag”, bröt Anna in. 

”Visst”, instämde flertalet. Kanske till och med aningen utopisk tyckte någon. 

”Finns det anledning att vara optimistisk?” undrade en dysterkvist. ”Se så trögt rösträttsfrågan 

går framåt hos oss.” 

”Ja, men nu ser det ändå ut som om rösträtt för kvinnor går igenom nästa år”, påminde Ebba. 

”Det har skrivits en hel rad nya romaner både av kvinnor och av män. Inte minst i England”, 

visste Ina. ”De är så annorlunda och med så nytt innehåll att de har börjat kallas New Woman 

Novels. De behandlar inte bara frågan om rösträtt utan förespråkar förändringar av mannen och 

förhållandet mellan man och kvinna.” 

”Kanske kan vi läsa en av de engelska böckerna senare i vår.” 

”Vi har ju tidigare bestämt att var och en av oss skulle välja någon favoritmening från den bok vi 

läst. Det är väl dags att plocka fram dem nu om vi inte ska svälta ihjäl”, manade Ina. De tittade på 

varandra. Ingen ville riktigt berätta först, men så tog Anna mod till sig: 

”… som kallskuret skall man äta det förflutna. Jag fick fundera ett tag över den formuleringen 

och det är bra. Fortfarande vet jag inte riktigt vad Wägner menar. Det finns utrymme för tolkningar.” 

”… hon gick och släpade på en gammal vanskött sorg”, bidrog Ebba med lite generad eftersom 

det handlade om henne själv. 

”… det är bara i reaktionära romaner, som barnungarna lägger sig att dö, så fort mödrarna vågar 

gå på ett möte”, drog Irma till med. Och nog lät det som ett genomskinligt försvar för det hon själv 

gjorde. Tänk vad lätt det var att fästa sig vid sådant som ens eget sinne var fullt av. De diskuterade de 

personer i romanen som hade invändningar mot kvinnlig rösträtt. Det hette att kvinnorna hade 

rösträtt genom att luta sin mot sina män. Det fick Agnes att välja sin favorit: 
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”… jag vill förtjäna både till rösträtt och hatt själv.” Jo, det var inte dumt och kändes gott 

inombords att hon nu tjänade egna pengar till hattar och annat, tänkte Ebba. 

     ”Visst var det fint att Ester Hennings minsta lilla barn hade broderat en servettväska med 

inskriptionen: rösträtt åt mamma. Det är hoppfullt för nästa generation.”  

     ”Hur ser man ut om man liknar ett anonymt brev?” skrattade någon. Och de hamnade i en 

livlig diskussion om detta. Sur som ättika måste en sådan person vara, enades de om. En som skriver 

insändare utan att våga stå för sina åsikter. Rättshaverister och gnällspikar. 

    ”Metaforen för Cecilia, den lite försagda lärarinnan som gärna sitter tyst, gillar jag”, inflikade 

Märtha och påminde om orden: ” … hon är som ett skrin, vars nyckel är tappad i havet.” 

    ”Visst är det välformulerat och tillspetsat. Roligt att Cecilia efterhand närmar sig 

kvinnogruppen och blir engagerad. Hon bär ju på en stor hjärtesorg.” 

”Vad tycker ni om Pennskaftets fria förhållande till Dick? 

Ett livligt samtal utbröt. ”Olämpligt att skriva om”, menade någon. 

”Hotar äktenskapet”, tvekade en annan. De två mest frimodiga tyckte att det visst gick an och att 

det säkert skulle bli så i framtiden. Det skulle de få se. Liksom det att kvinnor skaffade egna 

lägenheter och jungfru och bodde där ensamma. Varför inte? Snart, om några år, när kvinnorna hade 

börjat rösta kunde det mesta förändras av gamla mönster och strukturer. Under glatt prat och lite 

godartat skvaller om vem som förlovat sig och vem som fått barn åt de sina goda smörgåsar och 

drack sitt te. 

 

”Vi ses om en månad”, tog de hjärtligt farväl av varandra med kramar och kindpussar. 

 

   Ebba satt vid matsalsbordet och förberedde en tysklektion. Tankarna for ut genom fönstret och 

blicken föll på den stora bokens krona. Den skiftade nu i höstorange och sensommarguld. Tankarna 

följde ingen snitslad bana. De kom och gick och rörde sig i snävare eller vidare cirklar. Hon kände 

sig tillfreds med sitt nya liv, med att flera av hennes elever hade lyckats i inträdesproven. Kunde hon 

inte nu våga se sig som en bra lärare. Allt fler sökte sig till hennes privatlektioner och till hennes 

pianoundervisning. Det var roligt och kändes som meningsfull sysselsättning även om pengarna inte 

strömmade till. Och numera behövde hon inte göra så mycket reklam. Ryktet om hennes lyckade 

undervisning spreds från mun till mun. Hon suckade och försökte koncentrera sig på sina böcker.  

Väl där hörde hon klampande fötter i trappan. Det lät som Erik. Numera kunde hon lätt skilja de 

olika pojkarnas fotsteg. 

”De har kommit på Ture med fusk.” Erik talade med andan i halsen. 

Ebba återvände till vardagen och pojken. Kunde inte ta in hans ord. 
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”Vad är det du säger om din bror? Var har du fått det ifrån?”  

”Jag hörde några prata om det på skolgården.” 

”Det kan inte vara sant. Det måste handla om någon annan. Du ska inte lyssna till skvaller.” 

Men ett litet misstankens frö hade slagit rot i Ebbas inre. Ture var slarvig och ganska lat. Hon 

hade förgäves försökt lära honom läsa latinsk poesi. Han hade svårt både med att skandera som om 

han saknade rytmkänsla och svårt med ordens betydelse. Hur många gånger hon än övade med 

honom verkade det omöjligt att inte snubbla på versfötterna. Vad hade nu den olycksalige ungen 

tagit sig till? Hon bestämde sig för att avvakta och inte döma honom ohörd. När han väl kom hem 

fick hon tala med honom i enrum. Han skulle själv få förklara och berätta. 

Han kom inte. Inte på hela eftermiddagen och inte till middagen. Hans mamma förstod nu att 

någonting var alldeles galet. Den sonen brukade aldrig missa en måltid, han den hungrigaste av alla. 

Var höll han hus? Oron knackade på och fick hjärtat att klappa vilt. Hon gick runt i lägenheten och 

kunde inte tänka på annat. Erik skickade hon ut för att leta i staden, på kaféer, hos nära vänner, hos 

skolkamrater. Med darrande händer tog hon telefonluren och ringde till mamma Lovisa och 

systrarna. Hon kunde inte säga rent ut vad det gällde, bara att Ture av oförklarlig anledning tycktes 

försvunnen. Fanns han möjligen hos dem? Nej, ingenstans fanns han. Hon gjorde sig beredd att själv 

gå ut och söka. Överallt skulle hon leta tills hon hittade sin son. Just som hon tog i ytterdörren ringde 

telefonen. Det var moster Anna i Ingelstorp. 

”Jag har en gråtande pojke här. Han stammar och stakar sig och snörvlar så jag blir inte klok på 

vad som hänt.” Då blev Ebba säker och meddelade Anna: 

”Jag tar första morgontåget till Ystad. Hoppas någon kan hämta mig där.” 

Korta var stunderna hon sov den natten. Madrassen kändes hård och oinbjudande, kudden blev 

varm och lakanen snodde sig kring hennes ben när hon oupphörligt vred sig fram och tillbaka. Tidigt 

tassade hon upp och tog sig till stationen. I Annas hus låg Ture fortfarande och sov. Ebba gick raskt 

in i sovrummet och ryckte undan filten. 

”Stig genast upp och ta på dig kläderna. Kom sedan ut till mig i kammaren.” 

Ture tittade sömndrucken och rödrosig upp, fick syn på sin mamma och svepte i alla hast om sig 

filten igen och kröp ner under den.  

”Nu är det allvar. Upp med dig!” 

Hennes son förstod. Han satte ner fötterna på den rödblårandiga trasmattan och reste sig med 

huvudet böjt. Mamman svalde, samlade sig och tillhöll sig själv lyssnande lugn. Hon ville höra på 

honom, verkligen lyssna och inte döma ut pojken med det första. Tids nog fick hon göra något.  

”Berätta för mig. Jag har bara hört märkliga rykten. Varför har du rymt? Det får dig att framstå i 

dålig dager.” Pojken svarade inte. 
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”Snälla Ture. Du vet att jag tycker om dig och alltid kommer att tycka om dig. Vi måste reda ut 

det som hänt.” En tår letade sig på krokiga vägar ner över pojkens kind. Han som aldrig grät. Bet 

ihop tänderna och höll inne med både ord och känslor. Han grät. Mamman strök honom lätt över 

kinden. Han svalde och samlade sig. 

”Jag har alltid varit usel i latin, det vet ju mamma. En äldre vän hade en svensk översättning av 

texterna i Tacitus. Den fick jag köpa billigt. Så kom jag på att jag kunde klippa ut sidorna och lägga 

inne i latintexten. När jag fick frågan försökte jag staka mig lite, humma och hosta, men kunde till 

sist presentera en rimlig översättning. Ett par veckor gick det bra. Pontén blev nästan lite förvånad 

och jag fick en uppskattande nick. Det var fel. Jag förstår det och jag vet att mamma gärna hade 

hjälpt mig, men jag var för lat och mamma har så mycket annat.” Lång tystnad och tung 

andhämtning. Han talade stötigt och snabbt. 

”Så i förrgår kväll var det kollegium just i vårt klassrum. En av Ponténs antagonister råkade 

hamna i min bänk, bläddrade lite förstrött bland böckerna. Latinboken såg konstig ut, ovanligt tjock. 

Han plockade upp den och lyfte fram den. När han skakade lite på den föll de svenska bladen ut och 

singlade ner mot golvet. Mannen som inte gillade Pontén visade triumferande upp den inklippta 

översättningen och skrattade hånfullt. På morgonen blev jag inkallad till rektor och han relegerade 

mig, som han sade, slängde ut mig från skolan och bad mig dra åt helvete. Under sittande kollegium 

hade skandalen avslöjats. Pontén var rasande och hans ovänner triumferade.” 

    Ture tittade på sin mor till synes lättad över att ha fått det sagt. Hon betraktade honom 

allvarligt. En så förslagen typ. Och hon som alltid ställt upp och levererat en översättning till och 

med när sönerna kom rusande hem på rasten och behövde hjälp. Varför? Kunde han inte begripa att 

det för eller senare skulle uppdagas och sluta i en krasch? Hon drog efter andan och försökte få luft. 

En idiot till pojke. Handlade det om att hon inte klarade uppfostran utan en pappas stöd? De andra? 

Hur var det med de andra pojkarna? Hon ville inte tro att de fuskade sig fram i livet. Ingen av dem, 

inte ens den syndare hon hade framför sig, var en ond människa. 

”Det var illa gjort, Ture. Jag förstår dig inte, men jag är helt klar över vad som gäller nu. Rektorn 

kommer naturligtvis att söka mig och han kommer inte att lägga fingrarna emellan. Det begriper du. 

Milt och vänligt ska ja be för dig, men det kommer säkert inte att hjälpa. Du är utestängd från skolan. 

Du får ingen examen. Du får inte möjlighet att studera vidare.” 

   Så blev det. Ture var relegerad från Katedralskolan. Ebbas böner och hans egna ursäkter 

hjälpte inte. Kunde man ana en suck av lättnad hos pojken? Nu slapp han den förhatliga skolan med 

sina tyskprov och latinöversättningar. Han inackorderades i Ingelstorp och hjälpte till i jordbruket. 

Där var ingen brist på mat och frisk luft. 
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De satt på tåget till huvudstaden, Ina och Ebba. Fyra dagar skulle de utforska Stockholm och 

kulturen. En läcker matsäck med kycklinglår och gurka på brödet lättade på spänningen och öppnade 

Ebbas mun: 

”O, vad det ska bli roligt. Jag har längtat. Tänk att få komma till en riktigt stor stad. Vad har du 

planerat, Ina? Du som har varit där flera gånger förut. Vad ska vi göra?” 

”Vi ska gå på museer, på teatern och bara ströva omkring i staden. En del får bli överraskningar. 

Du kommer att tycka om det. Särskilt Gamla stan med sina gränder och små affärer. Vi ska bara roa 

oss och glömma alla bekymmer, glömma vardagen, politiken, rösträttsfrågan och barnuppfostran.” 

Glömma allt. Bara roa sig. Ebba andades djupt och tänkte på pojkarna där hemma. Kunde hon 

bara släppa dem, inte oroa sig? Pannan rynkade sig och hennes blick försvann ut genom tågfönstret, 

sökte sig in mellan de mörka granarna, in till en glänta i skogen, ljus, inbjudande, kravlös. Kunde 

hon slå sig ner där, njuta av livet och dess äventyr. Kanske var hon egoistisk. En annan gång fick hon 

ta med pojkarna på något roligt, låta dem uppleva spänning och glädje. Var hon inte i första hand 

mor? Det var annorlunda för Ina som levde ensam och bara behövde ta hand om sig själv. Hon 

tittade på bästa vännen. Så strålande hon var, så vackra kläder hon hade. Säker hade hon alltid varit. 

Säker på sin sak, drev igenom det hon önskade. Ebba sträckte på sig, log och bestämde sig för att ta 

vara på resan och upplevelserna. 

”Så fin du är i den ljusblå klänningen, Ebba. Den lyfter fram dina färger. Och du har en mycket 

slankare figur än jag. På mig skulle en sådan modell strama både här och där. Männen kommer att 

titta beundrande på dig.” 

”Du pratar. Jag som är en gammal fyrabarnsmamma.” Ebba rodnade lätt och lade schalen 

tillrätta.  

  ”När vi kommer fram tar vi först en droska till hotellet. Glöm inte hattasken.” 

Ebba tittade intensivt på husen, på bilarna, på människorna. Mälarens vatten speglade de 

pampiga kringliggande husen. Ett nytt rådhus höll på att byggas efter flera pristävlingar och 

byggnadsställningarna gav en aning om den imponerande storleken. Mälardrott var det passande 

namnet. Det ville hon se färdigbyggt. Hotellet var elegant. Ebba tog av sig kängorna för att inte 

smutsa ner den orientaliska mattan i rummet. Tunga karmosinröda gardiner täckte fönstret och var 

sin mjuk och inbjudande säng väntade på dem. En flaska champagne glänste inbjudande på det låga 

bordet vid soffan. Bara att ta för sig. Fnissande höjde de glasen och drack varandra till. Det här var 

roligt. 

Kvällens måltid i hotellets matsal smakade fest och högtid. Hade hon råd till allt detta, Ina? 

Generös var hon och gott var det. Inte ett uns blev kvar på Ebbas tallrik. 
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”I morgon kväll är vi bjudna på supé hos min kusin på Djurgården, men först ska vi vandra i 

staden och insupa färger, människor och miljöer.” 

På morgonen vaknade Ebba av att en alltför pigg och entusiastisk Ina stod vid hennes säng och 

viftade med en tidning. 

    ”Titta här! Du måste se! Här i Idun finns bilder på vårens nya klänningar. Ser du så vackra de 

är. Bekväma är de också. Vi kan göra oss av med korsetterna. De behövs inte under de här plaggen 

som böljar lite lagom med sin snåla vidd. Upp och hoppa! Vi ska gå till NK och ekipera oss!” 

Ebba vaknade långsamt medan väninnan forsade på som en norrlandsälv i snösmältningen. Vad 

var det hon talade om? Alltid dessa idéer. 

     ”De kallas för koltmodeller. Ser lite grand ut som långa skjortor utan midjelinje. En sådan vill 

jag ha. Det vill väl du också Ebba. Tänk, vad den skulle göra sig bra både i Lund och på landet nu till 

sommaren. Sval är den säkert också med sitt tunna bomullstyg. Titta här! I tidningen står att man ska 

kombinera klänningarna med bredbrättade hattar och svepande kappor i mjukt tyg. Se till att komma 

upp nu så vi kommer iväg. Tänk om klänningarna tar slut. Det står här att alla rusar för att prova 

dem.” 

Hon var oemotståndlig när hon satte övertalarsidan till, Ina. Och nog skulle det vara roligt att 

titta på och känna på det nya. Pengar hade hon inte, men hon kunde vara smakråd åt Ina. Hon ville 

verkligen inte ta ifrån henne glädjen. Och den smittade. 

Det stora varuhuset lutade sig över dem och sög upp dem med sina ljusa pelare och höga trappor. 

Här var det lätt att glömma kriget, spanskan, pengabekymren. Allt var förföriskt. De ville bli 

överraskade och förförda av vårens färger och parfymdiskarnas dofter. 

En expedit såg deras iver och längtan och visade mer än villigt allt det vackra. De kände på 

kvaliteterna, höll upp de olika modellerna framför sig och betraktade sig själva och varandra i den de 

stora speglarna med gyllene ornament. Kramade om varandra och tog små danssteg på de mjuka 

mattorna. De var unga igen. De var tillbaka i Köpenhamn med livet framför sig. 

”Välj ut vilka ni vill prova”, uppmuntrade den välklädda och lagom diskret sminkade chefen för 

modeavdelningen. 

 ”Den och den och den där”, valde Ina. Ebba teg. Inga kläder för hennes del. En sorgestrimma 

drog över hennes ansikte. 

 ”Seså, kan du inte välja, Ebba?” Hon tittade upp på sin strålande väninna. Tvehågsen och rädd. 

Fattade Ina inte att hon inte hade råd. Hon hängde upp det plagg hon höll i och vände mot trappan. 

Det här spektaklet, den här låtsasföreställningen måste stoppas. 

”Ebba, du tänker väl inte på pengar?” Hur skulle hon kunna låta bli?  
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”Gör inte det, för en gångs skull. Pappa har gett mig en rundlig summa och uppmanat mig att 

dela med mig till dig. Han har råd. Jag har råd. Vi har råd. ”Släpp taget om din gamla moral och 

öppna för festen och våren!” 

”Men… inte…njä…det går inte.” 

”Sluta upp med din tramsiga tvekan. Lev. Se här. Nu väljer jag åt dig. Den där varmt gråbeige 

kan passa. Den med de ljust blågröna ränderna. Jag kan se dig vandra i den på sandstranden i färg 

med kullarna och strandrågen.” 

 Det gick inte att stå emot längre. Var sin klänning blev det och till det kappor och hattar. Alla 

deras samlade textilkuponger gick åt. Men vadå? I tesalongen mumsade de kanapéer och pratade så 

högt att de fick en ogillande blick av en äldre dam med blått hår. Just precis där och då i den 

välsignade stunden var Ebbas starkljudande samvetsröst alldeles tyst.  

De gick till Nationalmuseum och förstummades av trapphallen med sina fresker av Carl Larsson. 

Vilka färger, vilket liv. Så märkvärdigt att få se i verkligheten de bilder de var bekanta med från 

böckerna. Och de gamla mästarna. Tysta satt de på en bänk i mitten och lät sig översköljas av 

Rembrandts färgskiftningar, hans spel mellan ljus och mörker. Ebba kände inombords en stillsam 

glädje och ett lugn. Tänk att det gick att åstadkomma något så vackert. Hon ville lära sig mer och 

funderade på om hon vågade skriva in sig på universitetet och en kurs i konsthistoria till hösten. 

Varför inte? Och litteraturhistoria kanske? 

En kväll fick de höra Ernst Rolfs originalversion av paradnumret Släng dina sorger i en gammal 

säck på Fenixpalatset. Självklart var den bättre än den bleka kopian i Lund. Och så väl texten talade 

till deras sinnestillstånd.  De gick förbi en biograf som skyltade med Charlie Chaplin. Det valde de 

bort med tanken att den filmen kunde de se i Malmö. Och det tänkte de göra. Snart. 

På Liljevalchs konstall förskräcktes och förjustes de över den moderna konsten. Hos Isaac 

Grünewald fanns likheter med de kontinentala läromästarna Matisse och Cézanne. Det visste Ina 

berätta. Vad hon kunde, vad hon lärt sig. Grünewald och hans fru Sigrid Hjertén hade hon beundrat 

redan på Baltiska utställningen i Malmö 1914, när Ebba födde sitt fjärde barn och inte skänkte 

utställningar en tanke. Ina hade också rest och bott i många länder medan Ebba snutit barn och 

klappat hästar. Expressionism fick de veta att den nya renässansen inom konsten kallades. Ebba tog 

till sig det färgsprakande och djärvt sensuella. Ja, hon skulle läsa konsthistoria. Hon ville lära sig att 

se på konsten mer tolkande analytiskt. Till dess njöt hon av stunden. Gott nog. 

Kvällens förställning på Dramaten bjöd på Strindbergs Mäster Olof med Anders de Wahl i 

huvudrollen. Nu var Ebba på hemmaplan. Den pjäsen hade hon läst och kunde replikerna nästan 

utantill. Ina fick lugna henne när hon darrande rös och inte kunde hejda tårarna när den store 

skådespelaren med tordönsstämma deklamerade dramat.  
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De hade levt i en egen bubbla, pirrande med inslag av rosa, violett och silver i vattrade färger. 

Ebba gick Grönegatan fram fylld av randiga tankar. Bubblan hade spruckit. I hennes inre en ådrad 

sten, lite vitt, en del grönt men mest grått. Ångrade hon resan? Nej. Men hon måste finna glädje i 

vardagen, där hon levde sitt liv. Grönegatan. Så förknippad med släkten och med Lund. Här hade 

hennes farfar bott, här dog han. Här i nummer 15 som hon just passerade hade den omstridda Hildur, 

lejoninnan från Lund, levt med sin pojkvän och oförklarligt dött. Födelse och död och så mycket 

däremellan. Två av systrarna hade gift sig, Hilma i Danmark och Sofia strax utanför staden. Alla 

syskonen hade flyttat hemifrån. Och hur trivdes mamma ensam i den mindre lägenhet hon tvingats 

flytta till? Sörjde hon fortfarande Natalia? Säkert. Det skar i bröstet. Hon borde bry sig mer om 

mamma.  

I slutet av maj genomfördes rösträttsmanifestationer i hela landet. Ebba hade bestämt sig. Hon 

ville vara med i kampen. I Slottsparken träffades bokcirkelväninnorna. Många kramar och glädje. 

Ebba svängde lite extra med höfterna för att den svepande nya vidden i NK- kappan skulle riktigt 

komma till sin rätt. Vännerna var en liten sammanhållen grupp bland de 5 000 deltagarna. Det 

kändes tryggt. De höll ihop. Stärkta var de av att kvinnorna på andra sidan Öresund nyligen deltagit i 

valen. Nu fick inte Sverige släpa efter längre. Ingen mer misslyckad riksdagsomröstning. 
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