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förord

Vi kallar årets Lagerkvist-antologi Naturligtvis!. Liksom tidigare antologier i 
serien erbjuder den olika röster och stilar, speglar skilda sinnesstämningar och 
avsikter. Titeln är hämtad från en av de texter som ingår i boken, av Joline 
Andersson.
	 Kurserna	i	kreativt	skrivande	vid	Linnéuniversitet	har	givits	i	flera	år.	Intresset	
för dem blir större och större. Studenterna förkovrar sig i de konstnärliga och 
kunskapsmässiga premisser som kan hjälpa dem att uttrycka sig själva och sin 
samtid, liksom att i språket gestalta sina iakttagelser, sina erfarenheter och sin 
oro.	 I	 kurserna	 förmedlas	 teoretiska	 ramar	 som	 underlättar	 diskussionen	 av	
skönlitterära verk. Den främsta ambitionen är dock att locka studenterna att 
själva skapa, att utveckla en egen stil. Den litterära kvaliteten, den personliga 
rytmen och atmosfären i texten är några av de aspekter som kursen fokuserar 
på för att utveckla skrivandet men också för att befrämja själva lusten att skriva.
 Denna antologi innehåller texter av studenter som just har fullgjort 90 poäng 
i kreativt skrivande. De ger smakprov ur mera omfattande litterära projekt som 
har skrivits inom kursen. Från och med i år publiceras antologin enbart digitalt 
i Linnéuniversitets diVa-portal.
      
      Tommy Olofsson & Vasilis Papageorgiou

Joline Andersson

Ur Cirkusdirektören och ballerinan

Roller:
CirkusdirekTören, 20-60 år.
ballerinan, 20-60 år.
hoPPeTossan, 20-60 år.
hoPPeTossans barn,	pojke	eller	flicka,	här	omnämnd	som	pojke,	3-5	år.
insPekTörinna fru franzén, otrevlig docka i naturlig storlek eller större.

Handlingen utspelar sig under en dag, från tidig morgon till sen kväll. 
I scenskiftena, tillika tidskiftena, spelas en klockspelsmelodi.
Kanske av en liten orkester på en orkesterbalkong synlig ovan scenen.
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CIRKUSDIREKTÖREN	
(Inifrån vagnen.) Och det vänstra?

BALLERINAN	
Det med, Direktör’n, det vänstra benet med! 

Ballerinan går på tåspets tillbaka till sin vagn och sätter sig på trappen nedanför dörren. 
Tuppen gal en tredje gång. Cirkusdirektören slår upp sin husvagnsdörr.

CIRKUSDIREKTÖREN	
God morgon! Kära Tupp! (Lyfter på hatten åt tuppen och stapplar ned på gräset.) Då 
var	det	dags	igen!	En	ny	dag!	En	härlig	dag!

Cirkusdirektören vilar sig mot sin käpp i gräset.

BALLERINAN	
Har	Direktör’n	övat	sina	nya	repliker	till	i	afton?	Han	vet	väl	att	Inspektörinna	
Franzén har kvällens föreställning på sitt schema?

CIRKUSDIREKTÖREN	
(Demonstrerar.) Mina Damer och Herrar! Fru Franzén med Man och Barn! 
Åsnor och Hästar! Myggor och Fä! Fru Franzén med Man och Barn! Katter 
och Hundar! Getter och Får! Fru Franzén! Välkommen! Välkomna! Hepp! Hej!

BALLERINAN	
Efter	noter!	Det	blir	bra.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Fru Franzén…!

Scen 1. Tidig morgon. 
På scenen står fyra husvagnar, framför dessa en gräsplätt. Ett stort randigt cirkustält 
skymtar i fonden. Det är tidig morgon och tuppen gal ovanför en av vagnarna. 
Cirkusdirektören slår upp sin husvagnsdörr.

CIRKUSDIREKTÖREN	
God morgon! Kära Tupp! (Lyfter på hatten åt tuppen och stapplar ned på gräset.) Då 
var	det	dags	igen!	En	ny	dag!	En	härlig	dag!

BALLERINAN	
(Sträcker ut sitt viga ben genom fönstret.) Kan Direktör’n bemöda sig med en smula 
munknip så här på morgonkvisten? Mitt högra ben sover ännu.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Igår	var	det	det	vänstra!	Men	låt	gå	för	den	här	gången.	Jag	går	in.	Jag	går	in,	
och kommer inte ut igen förrän Fröken knackar på och är helt vaken.

BALLERINAN		
Det var vänligt.

Ballerinan drar in sitt ben. Cirkusdirektören står kvar ett ögonblick framför sin vagn, 
nickar åt tuppen och går hastigt tillbaka in. Efter en kort tid gal tuppen en andra gång.

CIRKUSDIREKTÖREN	
(Inifrån vagnen.) God morgon! Kära, kära tupp!

BALLERINAN	
(Stiger ur sin vagn. För sig själv.) God morgon, god morgon, Direktör’n. (Går på 
tåspets bort till Cirkusdirektörens vagn och bankar på dörren. Ropar.) Då var jag vaken, 
då! Hela jag, Direktör’n! Högra benet med!
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HOPPETOSSAN	
Hallå, hallå! Jag har det! Det låter fantastiskt det här, jag springer genast och 
frågar Trapetskonstnären om lov att låna gungan. (Hon försvinner in i tältet.)

BALLERINAN	
Vilken entré, det kommer att bli fabulöst. Fru Franzén kommer att ramla av 
stolen!

CIRKUSDIREKTÖREN	
Ha	ha	ha!	Nu	har	vi	dem	i	vår	hand!	Högsta	betyget	kommer	det	att	stå	i	
samtliga tidningar imorgon. Publikanstormningen kommer att vara enorm. Jag 
känner det redan. Jag känner bullrandet i marken från folkhopen!

Hoppetossan kommer hastigt ut ur tältet med gunga och folie.

HOPPETOSSAN	
Det	gick	så	bra	så!	Det	fick	ni	så	gärna	så.	Se!	Jag	började	här.

CIRKUSDIREKTÖREN	
(Granskar gungan. Häpet.) Fantastiskt. Otroligt! Så ska det se ut! Då ska vi se om 
vi kan fortsätta.

Hoppetossan försvinner in i sin vagn. Cirkusdirektören och Ballerinan river försiktigt av 
foliebitar och trycker fast på gungan. Tystnad. Hoppetossans barn kommer fram under 
den fjärde husvagnen med en papplåda på magen, virad med ett snöre om halsen, fylld med 
popcorn.

HOPPETOSSANS	BARN	
(Skriker.)	POPCORN!	POPCORN!	Här	var	det	popcorn!	Honungspopcorn!	
Söta honungspopcorn till var man och kvinna! Smaka popcorn! Köp popcorn! 

BALLERINAN	
(Hastigt.) Det skulle jag visa! Mitt nya konststycke för ikväll. Se här. (Dubbel 
piruett, hjulning följt av handvolt, allt mycket graciöst.) Och sedan på lina förstås!

CIRKUSDIREKTÖREN	
Allt är mycket vackert, men var det inte just så du gjorde igår?

BALLERINAN	
Åh, nej, inte alls! Det var i en helt annan ordning!

CIRKUSDIREKTÖREN	
Jag	förstår,	jag	förstår.	Ett	fantastiskt	stycke!	Fru	Franzén	kommer	att	buga	
djupt!

BALLERINAN	
Herr Franzén kommer att niga till kjolen är svart av jord längs fållarna! Barnen 
kommer närmast att kissa på sig av hänförelse!

CIRKUSDIREKTÖREN	
Visst	är	det	så!	Visst	är	det	så!	Jag	kan	tänka	mig	en	gunga.	En	gunga	i	
Swarowski till din entré. Vi klär in Trapetskonstnärens gunga i små bitar 
aluminiumfolie	och	riktar	flera	strålkastare	mot	gungan	som	du	plötsligt	
uppenbarar dig i för publiken!

BALLERINAN	
Swarowski säger du… Det låter fantastiskt! (Mot en tredje husvagn.) Hallå!

Hoppetossan kommer utspringande från sin vagn, med ett långt ark aluminiumfolie.
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BALLERINAN	
Är det inte lite fel där?

CIRKUSDIREKTÖREN	
Var då?

BALLERINAN	
Där, är det inte lite ojämnt där? 

CIRKUSDIREKTÖREN
Här?

BALLERINAN
Ja...?

CIRKUSDIREKTÖREN
Nej!	Inte	alls!

BALLERINAN	
Jo, det är…

Cirkusdirektören släpper gungan och Ballerinan går in i sin vagn. Hon lutar sig snart ut 
genom fönstret iklädd en lustig hatt.

BALLERINAN	
Vad tycker du om den här?

CIRKUSDIREKTÖREN	
Det är mycket fjädrar. 

Köp! Köp honungspopcorn! Söta, söta!

CIRKUSDIREKTÖREN	
Honungspopcorn! Det var det dummaste!

HOPPETOSSANS	BARN	
(Kastar popcorn till Cirkusdirektören.) Honung! Honung idag! Köp!
 
Barnet kastar popcorn omkring sig och försvinner in i tältet. Cirkusdirektören och 
Ballerinan fortsätter att klistra foliebitar och är båda mycket koncentrerade.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Är det inte lite fel där?

BALLERINAN	
Var då?

CIRKUSDIREKÖTEREN	
Är det inte lite ojämnt där?

BALLERINAN	
Här?

CIRKUSDIREKTÖREN	
Mmm...?

BALLERINAN	
Nej.	Inte	alls.	

Tystnad.
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BALLERINAN	
Perfekt! Jag kommer ut med en kopp kaffe. (Omedelbart ut med två koppar. De 
sätter sig i gräset. Drömmande.) Ah! Det kommer att bli fantastiskt. Först du 
in på elefanten, stilig i din hatt och med pondus som en hingst. Publiken 
tystnar.	Sedan	jag,	inflygande	på	min	glittrande	gunga	i	min	makalösa	bonad	
och framför mitt nummer av högsta rang. Trapetskonstnären känner att han 
har fått konkurrens, precis som August när du ridit in. Jonglörerna jonglerar 
eldklot nedanför min lina. Clownen kommer inte att kunna sluta snubbla på sig 
själv i sin begeistring.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Det räcker med att jag och elefanten skymtar bakom draperiet för att publiken 
ska hålla andan, tältet fyllas av förväntan och applåderna hänga i luften.

BALLERINAN	
Det räcker med att vi öppnar portarna, att biljetter rivs, för att de ska förstå att 
den här kvällen kommer de aldrig att glömma.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Det	räcker	med	att	de	sett	vår	affisch,	att	de	går	mot	tältet…

BALLERINAN	
…Att de bor i stan…

CIRKUSDIREKTÖREN	
…Det räcker med att de vet att ”cirkus” är ett ord, för att de ska förstå, att de 
älskar oss.

BALLERINAN	
Det ska det vara. Fjädrar är fabulöst. Det passar till gungan.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Jag ska ordna den.

Han går fram för att rätta till hennes hatt. Hoppetossans barn kommer ut ur tältet med 
popcornlådan på magen. Ställer sig bakom Cirkusdirektören och äter av popcornen, vartefter 
Direktören tar ett steg tillbaka och snubblar på barnet.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Herre Gud, unge! (Barnet kryper under sin vagn. Till Ballerinan.) Ja! (Klappar 
händerna.) Hur vore det om jag red in på en elefant?

Ballerinan kastar ett äpple på den tredje vagnen. Hoppetossan ramlar ur.

HOPPETOSSAN	
Hallå, hallå!

BALLERINAN	
Se efter om Augusts elefant är kry.

HOPPETOSSAN	
Nog	är	han	kry	alltid!	(Försvinner in i vagnen.)

CIRKUSDIREKTÖREN	
Utmärkt! Prick 19:00 gör jag min entré under största, möjliga, tyssstnad…

Tystnad.
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BALLERINAN	
Det är ett rep! Den gick av när jag övade igår. Jag gjorde en trippel bakåtvolt 
när jonglören kastade saxar. Jag har sagt åt honom att öva utomhus.

CIRKUSDIREKTÖREN
Hans näsa bleks i solen, det är inte så konstigt. Du skulle kunna dansa på 
gruset?

BALLERINAN	
Vad är det för konst i det?

CIRKUSDIREKTÖREN	
Du skulle kunna dansa på en bänk i publiken.

BALLERINAN	
Äsch.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Du skulle kunna dansa på elefanten.

BALLERINAN	
Där sitter ju du.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Jag kan hoppa av. 

BALLERINAN	
Varför då?

CIRKUSDIREKTÖREN	
Om du vill dansa på den?

Scen 2. Förmiddag. 

BALLERINAN	
Linan gick sönder igår...

CIRKUSDIREKTÖREN
Va?

BALLERINAN	
Linan gick av. Rakt av! 

CIRKUSDIREKTÖREN
Linan du dansar på?

BALLERINAN	
Naturligtvis.

CIRKUSDIREKTÖREN
Men Fru Franzén förväntar sig en lindansös.

BALLERINAN	
Men den gick sönder säger jag!

CIRKUSDIREKTÖREN
Jag hör det! 

BALLERINAN	
Hjälp mig då!

CIRKUSDIREKTÖREN
Hur kan den gå sönder? Det är en stålvajer!
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CIRKUSDIREKTÖREN
Va?

BALLERINAN	
Får jag min kanin?

CIRKUSDIREKTÖREN
 Ja, visst, du kan få klappa henne lite, men sen måste jag öva på numret.

BALLERINAN	
Det är jag som ska öva på numret.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Naturligtvis.	(Ger inte kaninen.)

BALLERINAN	
Får jag Gosan.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Men vad ska jag göra då?

BALLERINAN
Presentera! Du är direktör, du gör ingenting! Ge mig min kanin! (Sliter till sig 
kaninen.)	Det	är	JAG	som	ska	ersätta	MIG.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Naturligtvis,	du!	Förlåt.	Men	har	du	någonsin	sett	en	ballerina	trolla?	En	
ballerina ska gå på lina!

BALLERINAN	
Just	därför!	Publiken	kommer	att	slås	av	häpnad.	En	överraskning	som	får	det	
att smärta in i levern på dem. Aj! Kommer deras magar att tänka. Aj! Kommer 

BALLERINAN	
Jag vill inte dansa på en elefant! (Paus.) Fru Franzén förväntar sig en lindansös. 
Hon förväntar sig mig. Ballerinan. På lina. Men framför allt mig.

Paus.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Jaja! Jag går in i Frökens vagn. (Går in, strax ut igen.) Ge mig hatten, ge mig 
hatten! Tackar... och titta! (Slår handen hårt på hatten.) Abrakadabra! (En kanin 
kommer upp.) 

BALLERINAN	
Oh!

CIRKUSDIREKTÖREN
Trolleri! Förstår du? Vi har återtagit ledningen! Jag ser tidningsrubrikerna 
framför mig. (Entusiastiskt.) Cirkus..! Fantastiskt..! Mycket övertygande..! Måste 
ses..!	Överträffar	allt..!	Kom	och	titta..! (Till Ballerinan.) Vi har dem i vår hand!

BALLERINAN	
Vi har dem! Trolleri..! Att lilla Gosan skulle komma till nytta! (Nyper i kaninen.) 
Gosigosigosan… 

CIRKUSDIREKTÖREN	
Kaninen ja! Det är en cirkus, vad tänker vi på? Vad kan inte en kanin ersätta? 
Ingenting!	Det	finns	INGENTING	en	kanin	inte	kan	ersätta.	En	kanin	kan	
ersätta	allt!	En	lindans,	en	jonglör,	en	clown,	en	trapetskonstnär...	Till	och	med	
undertecknad på en elefant, kan ersättas av en kanin i en hatt… Hepp!

BALLERINAN 
Hej! Får jag Gosan?
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CIRKUSDIREKTÖREN
Och Cirkusdirektören på den magiska elefanten!

BALLERINAN	
Inte	magiska	kanske,	men	den	stora	elefanten.

CIRKUSDIREKTÖREN
Och Cirkusdirektören på den väldigt stora elefanten!

BALLERINAN
(Mot den tredje vagnen.) Hallå! 

HOPPETOSSAN
(Genom fönstret.)	Hallå!	Affischen	är	strax	klar.

BALLERINAN
Du hörde de nya raderna?

HOPPETOSSAN	
Naturligtvis!

BALLERINAN	
(Åter till Direktören.)	Åh!	En	kväll	såg	jag	någon	i	publiken	svimma	mellan	
bänkraderna! 

CIRKUSDIREKTÖREN
Av hänförelse?

BALLERINAN	
Naturligtvis!	Publiken	var	alldeles	till	sig.	Hade	aldrig	sett	på	maken.

deras	hjärta	att	slå.	Aj!	Kommer	deras	tår	att	sprätta…	Överraskning	är	bästa	
vapen. (Till Kaninen.) Gosan! Jag visste att du skulle komma till nytta en vacker 
dag!

CIRKUSDIREKTÖREN
(som varit i tankar.)	Presentera!	En	direktör	som	enbart	presenterar?	Hur	är	det	
för överraskning? 

BALLERINAN	
Du har elefanten! Publiken kommer att slungas bakåt i ett eko av sin dåndimp 
när du gör entré på vår elefant!

CIRKUSDIREKTÖREN
Det har du rätt i!

BALLERINAN	
Så bra då! (Väntar.) Lär mig tricket nu.

CIRKUSDIREKTÖREN	
Naturligtvis.	Du	tar	min	hatt	eller,	för	all	del,	du	kan	ta	din	hatt.	Den	är	redan	
fin	med	fjädrar...	och	allt.	Du	tar	alltså	din	hatt.	Får	jag	den?	(Ballerinan ger 
Cirkusdirektören hatten.) Lägger ner kaninen… (Hon ger honom kaninen.) Så här, 
ser du? Långt ner. Tryck ner den så långt du kan. Riktigt långt ner... Så. Sen 
tar du på dig hatten, går ut i manegen, trolleri trollera, du säger lite trollord, 
slår på hatten, tada! Och där är kaninen! Vem kunde ana! Publiken jublar, du 
niger, jag kommer in, säger (Med inlevelse.) Mina damer och herrar! Detta var 
världspremiären	av	Den	trollande	Ballerinan!	Något	liknande	kan	jag	lova	att	ni	
aldrig tidigare har skådat! Och aldrig senare kommer! Hjärtligt, var så goda!

BALLERINAN 
Den	trollande	Ballerinan…	Det	borde	vi	skriva	på	affischen!
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Hon slänger åter upp buketten i luften, gör en kullerbytta och fångar den igen. Hoppetossan 
som sett allting från sitt fönster lutar sig ut.
 
HOPPETOSSAN
Jag trodde inte att den kombinationen var aktuell längre.

BALLERINAN	
(Skrämd.) Äh! Jag förbereder mig bara.

HOPPETOSSAN
För något ni inte ska göra?

BALLERINAN	
Det är mentalt, hon vet kanske inte vad det är.

HOPPETOSSAN
Det vet jag nog.

BALLERINAN	
Hur	går	det	med	affischen?	Är	den	klar?	Publiken	kommer	ofta	tidigt,	hon	
borde sätta upp den nu.

Hoppetossan stiger ur sin vagn och spänner upp en affisch på en lång pinne.

HOPPETOSSAN	
Jag ska göra det.

BALLERINAN	
Har hon skrivit dit ”Den trollande Ballerinan”?

HOPPETOSSAN	
Naturligtvis,	ni	sa	ju	det.

CIRKUSDIREKTÖREN
Något	så	fantastiskt!

BALLERINAN	
Tänk om Fru Franzén kunde svimma i afton… Då har vi dem i vår hand!

CIRKUSDIREKTÖREN
I	vår	hand!

Hoppetossans barn kryper ut under sin vagn och går fram till Direktören.

HOPPETOSSANS	BARN	
Honung eller apr…

CIRKUSDIREKTÖREN
Ah! Försvinn ett ögonblick.

Alla in i/under sina vagnar.

Scen 3. Lunch. 
Ballerinan kliver ur sin vagn med en bukett vissna blommor. Hon sträcker ut armar och ben 
som om hon värmde upp och gör en kullerbytta i gräset. Hon upprepar sin kombination från 
scen ett, dubbel piruett, hjulning följt av handvolt, ett par gånger och slänger buketten upp i 
luften, fångar den, niger mot en imaginär publik.

BALLERINAN	
Tack! Tack! Jag förstår, ni har aldrig sett något liknande. Ja, ni får ställa er 
upp! Ja, stå på bänkraderna och applådera, det håller dem för! (Låtsas vinka till 
någon.) Hej, hej! Så roligt att ni kunde komma! Vad sa damen i blått? Var det 
fantastiskt? Visst var det! Tack..! Tack! Åh..! Kärlek… Tack!
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BALLERINAN	
Ungen som stryker omkring och kastar popcorn? Haha! Försöker du bli av 
med ditt eget barn? Lura på mig att det är mitt? Jag tror att jag skulle komma 
ihåg om jag haft en sån där inuti mig.

HOPPETOSSAN	
Märker ni inte att han söker er uppmärksamhet?

BALLERINAN	
Det är väl för att han vill bli av med din! Det har han förövrigt fått av dig, att 
vara påhängsen, tjatig och allmänt dum.

HOPPETOSSAN	
Som ni vill. Men skyll inte på mig när han antingen faller i brunnen eller ställer 
sig framför piltavlan.

BALLERINAN	
Jag skyller på dig hur mycket jag vill.

Ballerinan gör slängkyssar mot sin imaginära publik och går vinkande in i sin vagn. Barnet 
kryper ut under sin. Hoppetossan ignorerar honom och går och ställer pinnen med affischen 
bredvid tältet med framsidan ut mot fonden dit publiken tänkas komma från och skriver 
på den. Barnet ställer sig för att knacka på Cirkusdirektörens vagn. Cirkusdirektören slår 
hårt upp sin dörr.

CRIKSUSDIREKTÖREN	
Tjoflöjt,	tupp!	(Ser barnet som ramlat till marken.) Se dig för, unge. (Sjunger.) 

Det var en gammal tupp
Som aldrig titta upp

BALLERINAN	
Ja, men jag har ändrat mig nu. Det kan inte stå så. Jag ska inte trolla. Hon får ta 
bort det. Trolleritrick på cirkus? Är det häpnadsväckande?

HOPPETOSSAN	
Förmodligen in…

BALLERINAN	
Nej!	Det	är	det	inte.	Jag	måste	hitta	på	något	annat.	Jag	måste	det.	Djävla	
jonglör! Äh. Är det förresten inte din uppgift att schemalägga reptiderna 
inne i cirkustältet? Det är ett djävla spring där inne. Jonglör hit och clown 
dit, eldslukare här och starke Adolf  där. Trots att jag repeterar trettio meter 
över mark blir jag anfallen av både eld, saxar, spjut och jättestora skor. Stryk 
trollande och ersätt med fantastiska, Den Fantastiska Ballerinan, det passar 
alltid.

HOPPETOSSAN	
Vad ska den fantastiska Ballerinan göra för någon konst stället?

BALLERINAN	
Bry	dig	inte	om	det	du.	Skriv	klart	affischen	istället.

HOPPETOSSAN	
Kanske skulle ni kunna integrera er son i numret?

BALLERINAN	
Förlåt?	Någon	sådan	har	jag	inte.

HOPPETOSSAN	
Barnet som…
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HOPPETOSSANS	BARN	
Phu! Två klar!

CIRKUSDIREKTÖREN
F-Å-G-E-L-H-O-L-K…

HOPPETOSSANS	BARN	
PHU! TVÅ KLAR!

CIRKUSDIREKTÖREN
TYST! TYST! Hrmhmm… T-y-s-t. T-Y-S-T… Yssst… Sssth! Zzzth!

Barnet puttar med sig tunnorna och kryper tillbaks under vagnen. Hoppetossan kommer 
tillbaka från tältet.

HOPPETOSSAN	
Inte	är	det	ifrån	er	han	fått	sitt	trevliga	sätt.

CIRKUSDIREKTÖREN
(Utan att titta på henne.)	Nej,	synnerligen	inte.	Och	varför	skulle	det	vara	det?	
F-Å-G-E-L-H-O-L-K…

HOPPETOSSAN	
Hur vore det om-

CIRKUSDIREKTÖREN
(Stannar upp.) Hur vore det om vad?

HOPPETOSSAN	
Hur vore det om Direktören övade lite användbara ord istället? Som Tack, Hej, 

Och lika dum som han
Det var en gammal man
Den	mannen	fick	ett	barn
Det dummaste i stan
Barnet var som du
Lika ful som nu
Modern hon var tjock
Fadern var en bock
Men barnet det var hans 
För ungen hade svans
Ja farsan var en ko
Och morsan var ett sto
Fadderullanlej!

(Paus.) Är han redan klar med popcornen till ikväll?!

HOPPETOSSANS	BARN	
(Reser sig upp.) Honung eller aprikos?

CIRKUSDIREKTÖREN	
Inte	vet	jag!	Tre	tunnor	popcorn	har	vi	sagt.	Är	det	klart?	Försvinn	i	vilket	fall.	
Fem, två, fyra, hepp! (Artikulerar.) B-L-A-D-G-U-L-D… Hrmhmm!

Barnet puttar ut två tunnor underifrån vagnen.

HOPPETOSSANS	BARN	
Phu! Två klar!

CIRKUSDIREKTÖREN
F-I-N-G-E-R-B-O-R-G…
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BALLERINAN	
Haha! Se här! Kom hit! Kom in ska du få se!

Hon drar med sig Cirkusdirektören in i sin vagn och följande dialog hör man inifrån 
vagnen, de syns då och då genom fönstret.

BALLERINAN	
Sätt	dig	där,	håll	ögonen	öppna	nu,	Direktörn.	Öppna!	Se!	Jag	har	lärt	Gosan	
att	dansa	på	lina!	Haha!	Är	det	inte	fantastiskt?	En	lindansande	kanin?

CIRKUSDIREKTÖREN
Hur…?

BALLERINAN	
Som	en	blixt	från	öppen	sky,	pang	så	kom	idén!	En	liten	tråd,	en	liten	ställning,	
en liten tyllkjol, en liten kanin!

CIRKUSDIREKTÖREN
Ballerinan!	En	makalös	idé!

BALLERINAN	
Jag vet!
  

Joline andersson,	f.	1983,	bor	i	Kalmar.	Tidigare	publicerad	i	NY TEXT! 2010, volym 
III.	Stycket	består	utav	fyra	scener	av	sex,	från	pjäsen	med	samma	namn.

Välkommen? 

CIRKUSDIREKTÖREN
Gör sällskap med ungen under vagnen du. B-l-a-d-g-u-l-d…

HOPPETOSSAN	
Om Direktören istället kunde göra sällskap med ungen sin…

CIRKUSDIREKTÖREN
Vad talar hon om? Hon förstår kanske inte vikten av perfektion inför den 
stundande kvällen? Jag, Direktören, förbereder mig. Om hon kan vara så vänlig 
och försvinna ifrån min åsyn å det kvickaste.

HOPPETOSSAN
Nu	tror	jag…

CIRKUSDIREKTÖREN
(Snabbt.) Håll käften. B-O-R-T! (Hoppetossan försvinner in i sin vagn.) Hrmm! 
J-A…	J-A-J-A-M-E-N-S-A-N…	Nu	ska	vi	se…	(Till en imaginär publik.) 
Välkommen kära publik till en magisk afton i cirkusens anda! Vi har apor och 
åsnor,	tigrar	och	fisk!	Svärd,	eld	och	häpnadsväckande	trolleri!	Som	ni	ser	har	
vi även, eller jag, en jättestor elefant! Vårt lotteri för i afton har vinsten av en 
färd	i	vår	kanon,	två	vinnare	skall	utses!	Nej,	vänta…	TRE	vinnare	skall	koras	
denna afton! Förslagsvis en dam, en herre och ett litet, litet barn. Men det vet 
vi	ännu	ingenting	om,	det	är	ju	lotteri!	Vem	som	helst	kan	vinna!	Ni	där	borta	
tillexempel, eller ni där, kanske ni där borta, eller varför inte ni! Ja, varför inte!? 
Hahaha!

Ballerinan hastigt ut ur sin vagn.
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II

En	snopp	är	en	snopp
Det är med den killar kissar
Tjejer kissar med namn vi får gissa
En	snopp	är	en	snopp
Den är självklar för killar
Det som är självklart för tjejer har namn ingen gillar

Mark Andersson

Dikter ur en samling i vardande 

I

Du tar dig fram med korta steg
I	andras	ögon	tycks	du	seg
På toppen väntar mor med te
Din kropp är som en burk gelé
Du knackar på, du stiger in
Din farsa knaprar medicin
Igår	kväll	åt	du	fisk	med	sås
Imorgon	går	din	dörr	i	lås
Du undrar om du kommer fram
Till brorsans hus i Amsterdam
Om	tåget	går,	om	båten	flyter
Om allt är hårt nedanför stupet
I	natt	tycks	sömnen	extra	god
Javisst, javisst
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IV

Jesus bor i mitt kvarter
Han står när andra sitter ner
Fast han sägs va som du och jag
Lagom dålig, lagom bra
Han	visar	barnförbjuden	film
För barn som aldrig sett nånting
Och säger att allting är nytt
Precis som bilen du just bytt
Mot en annan lagom ny
Den rullar bra, är fri från bly
Jesus cyklar dit han ska
Då mår naturen extra bra

Jesus bor i mitt kvarter
Han står när andra sitter ner
Han dricker kaffe svart som kol
Och tvättar sig med nypontvål
Om morgnarna är Jesus trött
Och badar varmt och lagom blött
Ibland	vill	Jesus	ligga	kvar
Och bara sova några dar

Jesus bor i mitt kvarter
Från träden faller löven ner
Där fåglar sjunger som i bön
Han matar dem med fågelfrön
Och önskar tyst att också han
Fick	flyga	till	ett	solvarmt	land

III

I	simbassängen	får	alla	plats
Tjocka och smala, gamla och unga
I	simbassängsvattnet	finns	klor	som	renar
Kittlar i näsan och sticker i lungan
I	simbassängen	har	kroppen	det	lätt
Där väger du inget, där luktar inte svett
I	simbassängen	är	det	trångt	ibland
Där kan du drunkna och dö om nånting går snett
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Jesus bor i mitt kvarter
Han bjuder mig på Äppelmer
Och kakor han har bakat själv
Smultronmuffins	och	maräng
Och när jag frågar efter Gud
Blir svaret när och var och hur?

Jesus bor i mitt kvarter
Han målar om när ingen ser
Och grillar korv med Jan och Britt
Bredvid en vedbod som han byggt
Med spik och trä och limpistol
Ibland	vill	Jesus	gå	i	kjol
Och låtsas att han är ett barn
Som sjunger över hela stan

Jesus bor i mitt kvarter
Han tar alltid hissen ner
Till stadens största bibliotek
Där bläddrar han i kartotek
Han läser sånt man sagt om djur
Och undrar om han har haft tur
Att ha en far som inte syns
En	mor	som	undrar	om	hon	ryms
I	boken	några	gubbar	skrev
Då var den bra, nu är den skev
På juldan fyller Jesus år
Det har han gjort i tvåtusen år

Jesus bor i mitt kvarter
Han står när andra sitter ner
När	vi	vill	prata	religion
Pressar Jesus gul citron
I	stora	glas	med	vuxensaft
Som vi sen dricker i ett nafs
Då kan vi sova extra gott
I	våra	dyra	låtsasslott
I	Jesus	sovrum	finns	en	säng
Som nästan liknar himmelen
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VI

Jag tänkte till om monarki
Den verklighet vi lever i
Om kungen trots allt själv kan se
Hur jäkla dumt det faktiskt är
Och självmant gå med ryggen rak
Ur slottet i en väldig fart
Och säga till var själ han ser
Att	nu	finns	kungen	inte	mer
Prinsessor, prinsar, allt ska bort
Men slottet får förbli ett slott
Där landets hemlösa kan bo
Och sova ut i lugn och ro

V

Moderkaka, moderkaka, moderkaka, moderkaka, moderkaka, moderkaka, 
moderkaka, äppelkaka
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Satell iter

Det fanns en sorts blygsamhet i hans logik. Som om han visste att han visste 
och	var	nöjd	med	den	vetskapen.	Han	målade	inte	väggarna	i	sin	storhet.	Inte	
heller svalde han den i stolt tystnad.

När	jag	bad	om	en	smakbit,	en	mikroskopisk	del	av	samma	kunskap	pekade	
han tyst mot stjärnorna. Sedan grävde han ner sig själv i jorden, täckte för och 
försvann i lera, damm och skit.

Jag	stod	där	ett	tag	och	stirrade	tomt	ut	i	natten.	Någonstans	lyssnade	jag	efter	
ett tåg. Det stilla sövande dundret av metall mot metall som kan ta dig dit men 
inte längre. Hit och ytterligare en bit bort.

Han var en satellit, jag var en frekvens. Tillsammans var vi ett blygsamt inget. 
Ett	blygsamt	allt.

VII

Extra	militant
Extra	nonchalant
Extra	intressant?
Extra
Extra
Obetydligt
Extra	obetydligt
Extra	intressant?
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IX

Åh du käre traditionalist
Här är en rad för dig
Glafsbuggabuggahäpphopphappmjukglassmaskineritjoflöjtmotoroljamotorolja

VIII

Kebab i bröd, kebab i bröd
Kebab på fat, kebab i nöd
Kebab, kebab, kebab, kebab
Kebab, kebab, kebab, kebab
Sverige åt svenskarna!
Kebab i nöd!
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X

I	somliga	fall	finns	det	somligt	att	lära
Om somligt som somliga gör
Somliga tankar som somliga tänker
Har somliga ingenting för
I	somliga	fall	finns	det	somligt	att	säga
Om somligt som somliga sagt
Somliga rader som somliga skrivit
Har somliga klippt i med sax
I	somliga	fall	finns	det	somligt	att	lära
Av somligt som somliga glömt
Somliga tankar som somliga tänkte
Har somliga nog bara drömt
I	somliga	fall	finns	det	somligt	att	säga
Om somligt som somliga skrev
I	somliga	fall	finns	det	ord	man	bör	glömma
Som somligt och bögröv och skrev

Ginsberg

Jag rakade av det Ginsbergskägg jag aldrig haft och planterade det mycket 
varsamt intill orkidén. Så kom regnet och vinden och jorden blev lera och 
orkidén	vajade	som	en	flagga	i	stormen	och	växte	sig	större	och	starkare	och	
högre och stod emot blåsten som piskade och rev som ett järn mot en ostkant 
och stormen bedarrade och orkidén stod kvar. Så kom vintern och våren och 
sommaren	och	hösten.	Igen.	Som	igår.	Fast	idag.	Och	orkidén	stod	ovanför	
molnen och stjälkarna kittlade Gud i röven och djupt under leran, ungefär 
exakt där mina fötter vilade mot det jordigt bruna och min blick var låst mot 
himlen och molnen hördes ett fridsamt kacklande. Mjukt och maniskt. Som 
sömnen som övergår i ett stilla uppvaknande. Så sa jag tack och gick. Barfota 
över gräsmattan. Med håriga fotsulor.
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XII

Tänk så dumt att tänka så dumt som han tänkte när han tänkte att han tänkte rätt
Tänk så dumt att tänka så dumt som jag tänkte när jag tänkte att han tänkte fel
Tänk så dumt att tänka så dumt som han tänkte när han tänkte att jag tänkte fel
Tänk så dumt att tänka så dumt som jag tänkte när jag tänkte att han tänkte rätt
Ändå
Tänk så dumt vi tänkte

XI

Fabriksklockan ringer en morgon vid sju
November	är	gråblå,	sommarn	är	gul
Man	fiskar	i	isen	i	minus	tjugosju
November	är	gråblå,	fabriken	är	du
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Ur Force Majeur e

”Raketbränsle tar dig till stjärnorna.” sa han och ljög förstås. Du visste 
nämligen	att	man	behöver	mer	än	bränsle	för	att	ta	sig	till	stjärnorna.	En	bil	till	
exempel och en reskamrat och 
matsäck. Så exploderade hela jorden under dina fötter och han svävade förbi 
som en liten heliumballong ovanför dig medan du sakta föll rakt ner i intet och 
förvirrat undrade vad som hade hänt. Så pissade han dig i skallen och ropade 
att	du	nog	skulle	ha	lyssnat	på	honom	ändå	och	du	tänkte	inte	alls.	Istället	
fastnade du i omloppsbana runt en liten uppkäftig partikel av Tellusdamm som 
seglade ensam genom universum och du funderade över om du hade lagt i 
handbromsen när du parkerade.

XIII

Du kanske tycker att jag verkar främmande
Men
Jag har ingen chans att se dig
Någonstans
Det är det hela
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Eva Ebbelind 
 

Dikter 
 
I 

Före avfärd 
 
Mannen i svart väntar vid bordet. 
Hon öppnar köksskåp. 
Ett	gångjärn	jämrar	sig. 
Från	fläktkåpans	glas	hänger	droppen	tungt. 
Vattnet är färdigt sedan länge. 
 
Chai? 
Earl	Grey? 
Lipton Strawberry då? 
Mannen i svart har inga preferenser. 
Hon väljer omsorgsfullt. 
 
Bara	en	kopp	finns	kvar. 
Ett	öra	lyssnar	när	hon	häller	te 
i gästens kupade hand.  
Ett	naket	fönster	tittar	förstrött. 
Hon blåser storm i sin kopp. 
 
Klockan tvekar men gör till slut sitt jobb. 
Tack för teet, säger mannen och bränner henne med sin hand. 
 
Örat	lyssnar	när	droppen	faller	fräsande	mot	hennes	kind. 

XIV

Så liten du är
under	flaskbottnen
Så våldsamt du bankar
dina knutna nävar mot glaset

mark andersson, f. 1984, bor i Växjö. Musikredaktör och kritiker på kulturmagasinet 
Benshi, www.benshi.se. Dikterna är hämtade ur en samling i vardande med arbetsnamnet 
Smått för stora små och små stora.

http://www.benshi.se/
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III 

Jo,	Gud	du	finns	ju	inte	på	Eniro, 
inte telefonnummer, ingenting.  
Inte	ens	en	måltavla	på	en	karta	på	birthday.se 
 
Så Gud, ursäkta att jag insinuerar att det är dåligt och att jag skriker men 
JAG	BEHÖVER	DINA	RITNINGAR	TILL	EN	NY	VÄRLD! 
Till ett paradis med smörbollar och krusbärsbuskar och inga jävla Golden Red  
eller vad det nu är för äppelsort man inte kan motstå. 
 
Och Gud! 
Om du nu inte vill ge mig ritningarna till en ny värld, 
så kan jag tänka mig ritningarna på arken.  
 
Du förstår Gud, 
att här äter ingen äpplen längre och ändå går allt åt helvete.  
Mina tankar sticker till exempel iväg utan att fråga, 
i armkrok med bussen som glider ner mot stan. 

II 

Jag jagar dikten  
i mitt försvunna block.  
Pennan är trasig. 
 
Jag siktar utan spets 
på blocket i barnens bokhylla. 
Det är skändat av en legopirat. 
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V 

Lampan i fönstret är släckt. 
Hon skriver i ljuset av gatan som sugit i sig allt regn. 
Kvällshimlen är vitblå och träden spänner sig över allt vackert hon sett i dem. 
 
Det är en scen. 
Det är ett golv som väntar. 
Det	är	en	ridå	som	glipar	och	en	strålkastare	som	flämtar. 
 
 

IV 
 
Ibland	öppnar	jag	dörren	och	går	in	i	huset	som	en	gång	var	vårt. 
 
På fötterna trär jag näsor som luktar sig försiktigt fram 
över stengolvet i hallen där mormors broddar gnisslar 
över tröskeln där innerdörrarna hakar fast 
över den femtusen meter långa äkta mattan som leder in i husets mitt 
där vägarna är många. 
 
Där försvinner spåret och jag hasar mig baklänges ut. 
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VII 
 
Mörkret hånler åt sju värmeljus på bordet. 
Mörkret spricker upp i vrålande skratt åt sådana försök. 
Mörkret syns inte när det viner runt mina bara fötter som knappt nuddar det  
 kalla köksgolvet. 
Mörkret syns inte när det rusar runt i hörnen och suger i sig. 
Mörkret fnissar åt sju ljus. 
Och det rapar när det ser mitt diktblock.  
 
 
 

VI 
 
Inne	i	mig	bor	allt. 
Det är så fullt så stort så mäktigt att det bara törs viska när det är ljust. 
Men nu när alla andra sover trycker det mot gommen, 
och	det	placeras	ut	dynamitgubbar	i	varenda	tandficka	minsann! 
 
Fast som alltid... 
Stubintråden är för lång och solen kommer att hinna gå upp. 
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IX 
 
Jag skulle kunna säga 
att glöden i min penna inte falnat 
att orden absolut inte fastnat på min tunga 
 
men jag vet att fällan hotar att slå igen om den som ljuger 
 
så jag säger som det är 
att jag löser medelsvåra sudukon 
att jag ser skit på TV. 
 
Det är det jag gör när jag inte kollar att alla sladdar är urdragna och att mina 
urtvättade tröjor omfamnar barnens strumpor, byxor och nattlinnen på 
torkställningen i huset långt nere under stjärnorna.  
 
Ja, det är väl i stort det jag gör. 
 
 
 

VIII 
 
Bakom persiennen, bakom den fördragna gardinen, sitter jag med örat emot. 
 
Jag är helmånen som du säger är halv. 
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XI 
 
Månen som skymtar  
mellan de nakna 
trädens utsträckta armar 
 
ja,  
den är upphängd den 
hos grannen bortom ängen 
i hans eller hennes tak. 
 
Inget	annat	lyser. 
 

X 
 
Fragment av minnen  
seglar på mitt inre öga 
som jag gnuggar med högra handen 
medan jag kliar mig i huvudet med den vänstra. 
 
Fragment av minnen  
står på båtdäck framför segel 
som jag söker färgen på med rynkad panna 
medan jag undrar om de vinkar med sina händer. 
 
Fragment av minnen  
fäktar kanske på sjunkande båtar 
så jag försöker ro ut i min enårade eka 
medan jag trevar efter solglasögonen från H&M i hålet i min väska. 
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XIII 
 
Ja, här ser ni 
att elden sprakar glatt och trivsamt  
i kakelugnen som med sin smäckra kropp 
lutar sig avslappnad och naturlig i hörnet 
utan att disharmoniera med rummets rena, lätta atmosfär 
 
men längre bort   
ja, ni ser ett litet hål invid dörren 
om ni tittar noga där, 
ja där hasar tyvärr måsar ibland in 
dragande	sina	klippta	vingar	över	parkettens	frusna	fiskbensmönster 
 
men	det	är	ingenting	vi	inte	kan	fixa	med	lite	färg	och	spik! 
 
 

XII 
 
Det var en gång 
en berättelse om 
ett land långt borta 
och ett liv att ta på  
i dina ord framburna 
av din vaggande röst 
 
men så kom 
 
barnen 
brödet 
den hemkokta jordgubbsylten 
kläderna som skulle sys 
huset och lukten av virke och färg 
bilarna 
bilarna  
bilarna 
och avgasrören, tändstiften och fan vet. 
 
 
Kvar på marken 
virvlar torra löv i vinden 
upp ibland, men oftast inte högt. 
 
 
Över	skyn	flyger	diffusa	pappersflygplan 
bort söderut. 
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XV 
 
Begär inte 
att jag ska minnas 
alla de ord som passerat mig. 
Det är så många ord som trängt sig förbi, främst andras  
som stått först i kön 
och väntat längst, faktiskt längre än alla andra, 
beredda att ta till våld 
mot dörrarna och varandra. 
 
Begär inte  
att jag ska recitera 
alla ord som forcerat mig. 
Jag har legat med näsan tryckt mot golvet de trampat 
och önskat lite luft 
och bara undantagsvis har något böjt sig ned, 
strukit mitt hår 
och viskat i mitt öra 
 
men jag har aldrig sett något ansikte. 
 
 
 

XIV 
 
Din bok är tummad, 
dina	sista	sidor	är	fläckade 
av	kaffet	och	blodet	på	din	fingertopp. 
 
Du låter mig ana 
min egen bok 
innan	du	lyfter	ditt	finger. 
 
Våra böcker trängs i hyllan 
din	fläckad,	slarvigt	inskjuten 
av handen som förfärad sjunker. 
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XVII 
 
Händerna smorde kroppen mjuk och följsam, 
täppte igen sprickorna i hälarna med lotion 
medan nattlinnet i fusksilke rann ner längs väggen 
i spruckna svallvågor från krokens grepp. 
 
Händerna vände ryggen till 
blundade 
och klappade hurtigt in 
och sa så ja, så ja, så ja. 
 
 

XVI 
 
Alltså, jag måste sluta 
kippa luft med näsan intill  
lågorna i adventsljusstaken. 
Min	fleecemorgonrock	är	lättantändlig 
och ibland rycker jag till när väckarklockan 
i	fickan	ringer. 
 
Jag måste sluta 
leta efter en hemlig ingång 
till världen där tomten vandrar 
över gårdens orörda snötäcke 
och sveper med sin lykta över mörkret,  
manar det bort, manar det fram 
och åkallar vila i fullständig trygghet. 
 
Alltså, jag måste sluta. 
Jag vet inte om intorkad hårspray brinner lätt,  
jag tror det, 
men	fleece	gör	det	definitivt. 
Frågan är om ett enda vattenglas fyllt till brädden  
räcker för att släcka. 
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XIX 
 
Det är tyst. 
Kyrkan kupar sina svala händer runt mig, 
håller mig som en liten fågel 
och	låter	mig	kika	ut	genom	fingrarna	 
där solljuset silas genom färgerna. 
 
Det är tyst. 
Den täta kastanjen lutar sig mot fönstret, 
samlar allt sitt prasslande och susande 
i ett enda andetag 
och viskar till mig. 
 
Jag	finns! 
 
Mina vingar lyfter när luften sveper omkring mig. 
 
 

XVIII 
 
Medan jag lyssnar på nålen som faller 
inväntar jag min chans. 
Ikväll	är	hon	fast! 
Jag sitter ju på en riktig stol med laddad penna 
och med vidsträckta rader framför mig. 
 
Men medan jag vilar örat i tystnaden 
hör jag klockan som tickar allt högre och högre. 
 
Jag sänker pennan 
medan jag skymtar hennes svans  
då hon glider in i skuggorna utanför mitt block. 
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Catarina Ek

Ur De lyckligt lottade 

Personer:
mäklarTanTen, fyrtioåtta år, med alltför svart hår för sin ålder och designade 
smala	glasögon	som	inte	passar	hennes	runda	ansikte.	Hon	har	finbyxor	med	
matchande kavaj och en, ska det visa sig när hon tar av kavajen, kortärmad 
T-shirt som får att hennes armar ser större ut än de ska. 

emma, trettio år, medellängd, har långt brunt hår knuten i en lös hästsvans 
längs ryggen. Hon har en kjol av kortade rak modell i tweedtyg och en 
ordentlig ljusblå ulltröja på sig. 

birgiTTa, femtiofemårig dam med vittgrått hår i en yvig page. Hon försöker 
klä sig bohemiskt men misslyckas med detta. Hon talar med gäll hög men glad 
röst . 

lena, femtionio år. Hon är lång och spinkig, och har färgat rött hår i en kort 
page. Klädd i svart kostym. Hon är något nervöst lagd och något stressad som 
hon lyckas dölja ganska väl.

Claus, trettiosju år. Kortare än medellängd. Oansenligt klädd. 
Överdiplomatisk;	konflikträdd.	Talar	en	dämpad,	vårdad	skånska.	

Per-daniel, trettiotvå år, är kortvuxen, tunnhårig och rödlätt. Han har billiga 
blå gabardinbyxor, randig skjorta och en ickematchande slips. 

bruno,	sextiofem	år.	En	dryg	och	bitter	gammal	lärare,	självklart	klädd	i	

XX 
 
Jag släcker lamporna 
en efter en 
tills allt och envar 
smälter samman. 
 
Jag följer ledstången 
med handen 
tills båda mina fötter 
når översta steget. 
 
Det är då jag hör 
att det är några 
som inte 
sover. 
 
Det är de tysta orden 
som ikväll ligger vakna och viskar i mörkret,  
de som alltid brukar ligga stilla 
under sina täcken. 
 
Jag hämtar dem. 
Ett	och	ett	i	min	famn. 
Jag ser dem hela tiden i ögonen  
och stryker försiktigt deras kinder 
så att de inte ska somna. 
 

eVa ebbelind, f. 1976, bor i Växjö. Fil. Mag. i litteraturvetenskap, gymnasielärare 
i svenska och engelska, adjunkt barn- och ungdomslitteratur Linnéuniversitetet. 
Publicerad i Tidskrift för litteraturvetenskap,	3/02	med	artikeln	”Kerstin	Thorvall,	Signe	
och	det	självbiografiska	berättandet.”
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Stormötet

Ett par hundratal människor håller på att samlas i en aula. Ur högtalarna ljuder 
Inledningen till Richard Strauss’ Also Sprach Zarathustra. Aula andas av Giorgio de 
Chiricos målning En	gatas	mysterium och melankoli: romantikens drömmande poesi 
i den öde platsen med sina oändliga arkader som badar i en fullmånes kalla ljus och den 
märkligt hotfulla atmosfär som ges av den tomma lastvagnen, den lekande flickan och den 
skeva skuggan som ligger i bildens övre mittparti. Det är oroande och fängslande samtidigt. 
En slags nostalgi – som kan uppstå vid besök i en gammal aula. Ett slags dunkelt obehag 
– som även det kan uppstå vid besök i en gammal aula. Motsägande känslor som kan 
uppkomma vid ett besök i en gammal aula. 

Mäklartanten står längst fram, vänd mot raderna med sittplatser som de inkommande 
människorna efterhand intar. Hon tittar sig ganska nöjd och belåten omkring. 
Mäklartanten packar upp en dator ur sin väska och ordnar plats åt den på ett bord. Hon 
kopplar in ström- och nätverkskablar i respektive uttag. Hon rotar fram ett läppstift och 
en sminkspegel och målar omsorgsfullt läpparna. Hon övergår sedan till att ordna med ett 
mikrofonstativ, höjer och sänker och rättar in höjden. 

Ett antal personer urskiljer sig ur mängden: Emma, Birgitta, Lena, Claus, Per-Daniel, 
Bruno och Lars.

EMMA	
Vad kul att äntligen få träffa alla grannarna i huset!

BIRGITTA	
Ja, verkligen! Man träffar ju mest dem som bor i samma trappa. Det hade varit 
mysigt att träffas lite oftare. 

stickad kofta med läderlappar på armbågarna

lars, fyrtioett år. Han är av medellängd, kort brunt hår, svarta fyrkantiga 
glasögon. Klädd i kortärmad blå skjorta som hänger utanför jeansen. Kraftiga 
kängor. 

anders, hörs pjäsen igenom endast i telefon – över högtalare. Trettioåtta år. 
Arbetar	på	egen	Eventbyrå	och	åker	ofta	till	Sälen,	Åre	o	dyl	för	att	åka	slalom	
med affärsfolk. Pratar glad stockholmska och säger sig ha HR-kompetens. 

adVokaTen marTin, trettiosex år, en och åttio lång, smärt, lockigt lite längre 
men ytterst ”advokatvälklippt” hår. Mild reserverad typ. Välklädd men ledig i 
jeans, svarta polerade skor, kavaj och skjorta utan slips.
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BRUNO	
Det	är	ett	fint	gammalt	hus.	Men	det	är	mycket	nedgånget.	Jag	har	gång	på	
gång	påpekat	att	de	måste	byta	ut	hela	elsystemet.	Elen	räcker	inte	till.	

PER-DANIEL	
(Mumlar.) Tyst på dig, tradiga gamla gubbe. (Skyndar fram mot Lars.)	Hej	där!	Nu	
ska vi tjäna pengar!

Samtliga på scenen vrider huvudet bakåt så att ansiktena inte syns och fryser till mitt i sina 
rörelser en kort minut. Lars är den enda som står riktad utåt aulan, blickstill med benen 
stadigt på golvet och armarna längs sidorna och med ett neutralt ansiktsuttryck – ljusfokus. 
Han är den första som rör sig och sätter därmed igång de andra.

LARS 
Vad sa du?

PER-DANIEL	
(Gnuggar händerna.)	Nu	ska	vi	tjäna	pengar!	Det	stora	klippet!	Dollartecknen	
står	som	spön	i	backen!	Nu	jävlar!		Bara	inte	mesarna	där	borta	sabbar	alltihop.	
Det	får	vi	väl	i	så	fall	ta	ur	dem.	Ingen	har	väl	något	emot	att	tjäna	en	hacka.	

Mäklartanten har efter att ha fått igång datorn och lite tryckande på tangentbordet och med 
lite svängande med datormusen nu lyckats få upp sin powerpoint-presentation – en jättestor 
mäklarlogotyp projiceras på väggen.

MÄKLARTANTEN	
(Greppar mikrofonen, testar den)	Ett,	två.	Ett,	två.	Hörs	det?	

BIRGITTA	och	LENA	
(Båda ler när de ganska högt svarar.) Ja, det hörs jättebra!

LENA	
Jag undrar om inte det här mötet utlystes med för kort datum?

EMMA	
Det är nog på vippen. Men som min pojkvän Petter säger så bryr sig 
förmodligen varken fastighetsägaren eller mäklaren om det. 

LENA	
Jag var i alla fall tvungen att ställa in ett annat möte… Det här kan man inte 
missa. 

BIRGITTA	
Vad trevligt att de tänkte på oss boende i första hand.

CLAUS 
Jag är bara lite orolig för att dra på mig ytterligare kostnader. 

PER-DANIEL	
(När han passerar Claus och damerna.) Detta är en chans för alla att tjäna lite 
pengar.	Tänk	på	alla	hyror	du	har	betalat	som	gått	rakt	ner	i	husägarens	fickor.	

EMMA	
Petter säger att man ska vara jäkligt skeptisk till sådana här gamla hus.

BIRGITTA	
Jag trivs alldeles utmärkt. 

EMMA	
Åh, det gör vi också. Men det kunde vara mer ordning i huset. Folk slänger 
lösa saker i sopnedkasten och inte i påsar. Och alla cyklar som står och skräpar.



       
       72

       
         73

MÄKLARTANTEN	
Det är svårt att säga just nu. Först måste ni bestämma er för om ni vill bli ägare 
till era lägenheter. 

PER-DANIEL	
Det är klart att vi köper!

MÄKLARTANTEN	
Det kommer att bli billigare för alla. Se det som en möjlighet att sänka era 
boendekostnader – och samtidigt äga en lägenhet som bara kommer att stiga i 
värde.	Tänk	på	det	som	en	investering	för	framtiden.	Ni	kommer	tillsammans	
att	äga	ett	helt	kvarter,	280	lägenheter	och	30	lokaler;	ateljéer,	affärslokaler	och	
annat.	Innergården	är	fantastisk!	Med	skulpturer…	

BRUNO	Min	morbrors	hustrus	pappa	var	konstnär	och	arbetade	i	Axel	
Nilssons	ateljé.	Axel	Nilsson	skapade	skulpturerna	som	en	gång	i	tiden	fanns	
på	gården.	De	flesta	är	borta	nu.	Förmodligen	stulna…

MÄKLARTANTEN	
Jag har hört att det tidigare fanns tennisbanor på gården. Kanske ni skulle 
kunna…

BRUNO	
Det var badmintonbanor…

MÄKLARTANTEN	
Jag	förstår	att	du	kan	mycket	om	huset.	Bruno	är	det,	eller	hur?	I	vilket	fall	hör	
alla vilket fantastiskt hus ni blivit erbjudna. Tack, Bruno.  (Bruno sjunker ihop.)

Sorlet lägger sig. Mäklartanten tar ett steg tillbaka. Nickar åt Birgitta och Lena och gör 
gest åt alla att sätta sig ner. Mäklartanten tar sats och börjar tala till människorna som 
samlats till stormötet. 

MÄKLARTANTEN	
Vad roligt att se att så många kunde komma. (Gör en svepande gest med båda 
armarna över aulan/salongen.) Ja, det är minsann inte varje dag man får tillfälle 
att	göra	sitt	livs	fastighetsaffär.	Ni	är	alla	hjärtligt	välkomna	till	denna	
informationskväll som jag hoppas ska leda till några konkreta beslut. 
Ni	ska	veta	att	ni	verkligen	är	mycket	lyckligt	lottade!	Ni	är	erbjudna	att	
förvärva	Himmelsgården.	Denna	legendariska	fastighet.	Ett	helt	kvarter	
byggnadshistoria! Sällan har en fastighet av denna storlek erbjudits de boende i 
den.	Ni	kan	skatta	er	lyckliga.	

Kort paus.

MÄKLARTANTEN	
Eget	ägande!	Ni	bestämmer	allt	själva.	Vilken	frihet!	Ingen	annan	än	ni	
bestämmer	hur	er	lägenhet	ska	se	ut.	Ni	bestämmer	vad	som	ska	rustas	upp	
i	fastigheten.	Ni	bestämmer	hur	och	när	trappstädningen	ska	ske.	Ni	kan	
anordna höst- och vårröjningar på gården och ha fest efteråt. Och sedan 
har vi förstås värdeutvecklingen på lägenheterna. Alla vet att den bästa 
lägenhetsaffären gör man som första köpare av en bostadsrätt. 

Kort paus.

EMMA	
(Tar mod till sig och reser sig lite tveksamt upp.) Hur mycket kostar det?
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en intresseanmälan innan ni får veta priset. Missa nu inte denna chans. Jag har 
flera	gånger	sett	människor	missa	en	chans	som	denna	och	sedan	aldrig	förlåtit	
sig själva. Tro mig!

En tystnad lägger sig över hela aulan. Alla är plötsligen stilla. Som om alla behöver samla 
sig. 

MÄKLARTANTEN	
(Med insmickrande och smekande röst.) Tycker ni om era lägenheter? Tycker ni att 
ni bor bra idag? Om svaret är ja menar jag att det inte kan vara så svårt att 
bestämma	sig.	Huset	ligger	i	princip	mitt	i	stan.	Nära	till	allt.	Ni	har	en	egen	
privat park. Möjligheterna är oändliga. Det kan inte gå fel!  

Kort paus.

MÄKLARTANTEN	
Allt ni behöver göra idag är att bilda en förening, tillsätta en styrelse och 
besluta att ni är intresserade av att köpa huset. 

BRUNO	
En	interimstyrelse	blir	det	väl!	En	provisorisk	styrelse,	vi	har	ju	inte	bildat	en	
förening	ännu!	Detta	är	grundläggande	för	all	föreningsverksamhet!	När	jag	
arbetade som lärare…

PER-DANIEL	
Ja, ja, men håll klaffen nu. Och låt oss komma loss. 

MÄKLARTANTEN	
(Ler angelägen att vara alla till lags.) Men han har rätt. (Tar sats för ytterligare en 
utläggning men blir avbruten av Emma.)

BIRGITTA	
Jag tycker det är intressant att höra på Bruno.

LENA	
(Hon tittar skarpt på Birgitta och inställsamt till Mäklartanten.) Varsågod och 
fortsätt!

MÄKLARTANTEN	
Som jag sa…

LARS 
Men vad vill ägaren ha för fastigheten?

BRUNO	
Det kan inte vara alltför mycket. Så som skicket är. 

MÄKLARTANTEN	
(Något ansträngd. Nonchalerar Brunos inpass.) Det kan jag inte svara på nu. Det 
blir en fråga först vid en konkret förhandling. Men det är ett mycket generöst 
erbjudande ni har fått från fastighetsägaren när han låter er få den här chansen 
att köpa huset inom sex månader. Han kunde sålt till en annan fastighetsägare. 
Utan att fråga er om ni var intresserade. Detta är en chans man får en gång i 
livet. 

EMMA	
Men vi måste ju få reda på kvadratmeterpriset? Hur ska vi annars kunna ta 
ställning till om vi vill köpa?

MÄKLARTANTEN	
(Återhållet anspänt, men har gått upp något i tonläge.)	Ni	måste	först	komma	in	med	
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ska alla bli medlemmar! Och så ska ni förutom styrelsemötena självklart ha 
medlemsmöten. Det är inga problem. Du själv är kanske intresserad?

CLAUS 
(Lite försiktigt.) Jo. Ja, visst kan jag vara med. Och då vill jag passa på att föreslå 
Emma	som	känns	som	en	ordningsam	person.	

EMMA	
Tack, Claus. Ja, jag tycker om ordning och reda. 

MÄKLARTANTEN	
Emma	och	Claus	alltså.	Vi	går	vidare.	

PER-DANIEL	
(Ställer hastigt sig upp igen.) Jag tycker det är viktigt att tänka på vad som kan öka 
fastighetens attraktivitet på marknaden. Som det är nu har vi varken tillgång 
till	Internet	eller	några	fungerande	porttelefoner.	Internet	är	något	av	det	
viktigaste idag och att installera bredband måste ses som en prioritet. Vi kanske 
ska tänka på att sätta in kortläsare för att snabbare komma in i trapporna 
som det är nu hakar ju koden upp sig hela tiden. Det är inte stans lugnaste 
område vi bor i… Kanske ska vi tänka på övervakningskameror för att alla 
boende ska känna sig trygga Jag kan ta hand om de här viktiga frågorna. Jag 
har	organisatorisk	vana.	I	en	modern	bostadsrättsförening	måste	det	finnas	en	
IT-grupp	och	den	kan	jag	leda.	(Sätter sig bestämt ner.)

MÄKLARTANTEN	
Bra, bra.

LENA	
(Reser sig häftigt upp.)	Nu	bara	måste	jag	få	säga	någonting!	Jag	heter	Lena.	Jag	

EMMA	
Men hur ska vi göra då?

MÄKLARTANTEN	
Nu	börjar	vi	komma	någon	vart!		Ni	måste	bilda	en	bostadsrättsförening	
med en styrelse,  ja, en provisorisk styrelse. Jag tycker att ni ska göra det 
här	ikväll.	Enligt	lagen	behövs	det	endast	fem	personer	för	att	bilda	en	
bostadsrättsförening.	Ni	behöver	tre	ordinarie	ledamöter,	en	suppleant	och	en	
revisor. Är det någon som anmäler sig till styrelsen eller är det någon som har 
förslag på namn?

PER-DANIEL	
(Ställer sig upp. Angelägen. Talar så ivrigt att talet stockar sig något.) Hej! Jag heter Per-
Daniel.	Jag	är	ekonom.	Jag	är	helt	med	på	det	här.	Här	finns	pengar	att	tjäna.	
Jag arbetar som skeppsmäklare i Köpenhamn och jag har förhandlingsvana så 
jag kan hjälpa till att ro hem (!) affären till ett bra pris. 

MÄKLARTANTEN	
Utmärkt. Det låter utmärkt. Jag skriver upp dig. 

PER-DANIEL	
Tackar för det. (Tittar sig leende omkring när han sätter sig ner, angelägen att verka 
trevlig.)

CLAUS 
(Ganska tyst.)	Det	låter	som	en	väldigt	liten	styrelse!	Vi	är	ju	nästan	300	
lägenheter	och	ännu	fler	människor	som	bor	här.

MÄKLARTANTEN	
(Som trots allt hört honom.)	Ni	kan	förstås	vara	fler	om	ni	vill.	Och	dessutom	
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ordentliga bostäder. (Ökar på engagemanget.) Men om fastighetsägaren nu ska 
sälja så anser jag det bättre att vi, de boende, äger huset än att det köps upp 
av ett storkapitalbolag som inte bryr sig det minsta om huset egentligen. Jag 
anmäler mitt intresse för styrelsearbetet.

MÄKLARTANTEN	
Kära du, det är inte fult att äga sin bostad. Det var längesedan… (Blir avbruten 
av att hennes mobiltelefon ringer. Hon svarar och tittar först ursäktande och sedan leende 
upp på publiken.)	Nej,	du	ringer	helt	på	pricken!	Det	är	Anders	i	6B	som	vill	säga	
något över mobilen. 

Mäklartanten trycker på högtalartelefonen och sätter den vid mikrofonen.

ANDERS	
Tjenare, sorry att jag inte kan vara på plats. Jag håller i ett slalomevent i 
Sälen för ett gäng redovisningskonsulter som måste utveckla sitt barnasinne. 
(Skriker uppmuntrande till några i Sälen.) Go, Kalle, go… Leffe, lämna plats åt 
Kalle.  Schysst! (Åter i telefonen.) Jag tänkte bara meddela att jag gärna sitter 
med i styrelsen för att ombilda våra lägenheter till bostadsrätter. Jag har god 
kompetens inom Human Resource-området.  HR-kompetens är ett måste i 
varje fall av omstrukturering och ombildning – inom företag av alla slag. Man 
måste tänka på människorna som är med om det. 

MÄKLARTANTEN	
Tack, Anders, utmärkt. Toppen! Jag skriver upp dig. Hej då, Anders. Hälsa 
Sälen. Och Birgitta du är också uppskriven liksom du (ler insmickrande när hon 
tittar på) Lena. 

Birgitta och Lena sätter sig ner.

tycker faktiskt att vi borde tala mer om de boendes väl och ve. Vi ska väl i 
första hand köpa fastigheten för att vi vill bo här.  Du (vänder sig mot Per-Daniel) 
har en ingång i det här som endast handlar om fastighetens attraktivitet på 
marknaden. Vi måste tala om vår boendemiljö. Det är det allra viktigaste. Till 
exempel borde badrum och toaletter i samtliga lägenheter bli renoverade utan 
kostnad för de boende. Det borde ha skett för längesedan. Jag anmäler mig 
som styrelseledamot. Jag är journalist och jag har kännedom om viktiga delar 
av samhällsstrukturen så jag vet hur det fungerar.  

BIRGITTA	
(Reser sig nu också.) Jag håller med Lena om att det handlar om boende mer 
än marknad. Jag heter Birgitta och jag har bott i huset sedan 1972 så jag kan 
säga att jag känner fastigheten ganska väl. Jag pratar ofta med grannarna i min 
trappa (Vänder sig ut mot salongen/publiken och nickar leende åt fyra-fem personer.) och 
vi skulle nog kunna säga oss ha hyfsat bra koll på huset… eller hur?  

Kort paus medan Birgitta snörper på munnen, innan hon fortsätter.

BIRGITTA	
Jag är mycket intresserad av Himmelsgården som jag anser vara ett kulturhus. 
Jag	är	stolt	över	att	bo	i	ett	Sven	Palm	Nilsson-hus,	det	mest	omtalade	
funkishuset i stan. 

Birgitta tittar på Lena för stöd när hon fortsätter nästan mässande. Lena ler men ser något 
ansträngd ut.

BIRGITTA	
Funktionalismen la stor vikt vid sociala och ekonomiska hänsyn, ja hela den 
socialdemokratiska folkhemstanken går hand i hand med detta ideal. Jag har 
visserligen alltid hävdat att kommun och stat ska se till att medborgarna har 
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MÄKLARTANTEN	
Du bor i en etta mot parken, visst? Sålde inte jag en lägenhet till dig i Brf  
Tranan på Snögatan för en månad sedan?

PER-DANIEL	
Det stämmer. Men det hindrar väl ingenting?

MÄKLARTANTEN	
Absolut inte! (Hon ler överdrivet innan hon fortsätter.)

Mäklartanten går fram till sin väska och tar fram sin sminkspegel och bättrar på 
läppstiftet, och fortsätter sedan i riktning mot Lena. Under tiden hör Lars samtalen hos de 
andra grupperna innan han kommer fram till de båda damerna. Först kommer han fram 
till Emma och Claus. 

EMMA	
Tycker du inte att det går lite väl snabbt fram nu. Jag är självklart intresserad 
men…

CLAUS 
Vi kan idag inte ta ett beslut om att vi ska köpa huset.

EMMA	
Jag tycker det är konstigt att hon inte kan svara på hur mycket fastigheten ska 
säljas för. 

CLAUS 
Vi måste först låta alla smälta erbjudandet. 

MÄKLARTANTEN	
Finns	det	fler	intresserade?	

LARS 
Jag heter Lars. Jag har bott i Himmelsgården i nio år. Jag är mycket 
intresserad av husets arkitektur och dess estetiska kvaliteter. Jag är en van 
föreningsmänniska jag har suttit i styrelser sedan jag var sexton år. 

MÄKLARTANTEN	
Kan vi alla då välja dessa sju, inklusive Anders i Sälen, till 
styrelseledamöter, förlåt, till ledamöter för interimstyrelsen till den blivande 
bostadsrättsföreningen? 

Mäklartanten tittar ut över aulan och hör jakanden. 

MÄKLARTANTEN	
Jag tolkar det som ett ja. Det hade varit bra om styrelsen kunde konstituera sig 
på studs så att jag och fastighetsägaren kan få ett svar redan ikväll om att ni är 
intresserade	av	att	köpa	fastigheten.	Nu	sträcker	vi	på	benen	och	så	samlas	vi	
om en stund igen.

De boende reser sig upp från sina stolar och samlas stående i olika grupper. Mäklartanten 
går runt och samtalar. Hon går först fram till Per-Daniel. Lars följer som en avlyssnande 
skugga samtalen i varje grupp.

MÄKLARTANTEN	
Och du är intresserad av att köpa förstår jag.

PER-DANIEL	
Saken är biff. Självklart ska vi köpa. Helt avgjort enligt min mening.
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LENA	
Bruno, du är inte vald till styrelsen.

BRUNO	
(Mest till sig själv.) Jag tänker komma ändå.

Mäklartanten tar lätt på Lenas axel och de går något avsides från de andra. Lars lyssnar 
med. 

MÄKLARTANTEN	
Vad trevligt att få träffa dig här. Jag läser med intresse dina artiklar i 
kvällstidningen.

LENA	
Jag måste säga att detta verkligen är ett bra erbjudande. Du sköter det utmärkt. 
Min man och jag blev mycket glada när brevet kom. Du förstår vi har redan 
totalrenoverat köket trots att det är en hyreslägenhet. Kök är verkligen en 
prioritering för oss. Vi spenderar mycket tid på matlagning. Och vi har ofta 
gäster på middag. 

MÄKLARTANTEN	
Kanske vi kan…

LENA	
Gärna det.

MÄKLARTANTEN	
Jag tror det är dags nu.

Mäklartanten går bort till bordet med datorn.  Alla andra slår sig ner på sina stolar. 

EMMA	
Hon är hal som en ål, den där Mäklartanten. Om Petter hade varit här så hade 
han kreperat!

Därpå går Lars fram till Birgitta, Lena och Bruno.

BIRGITTA	
Jag undrar varför hon har så bråttom. Måste vi verkligen svara redan ikväll?

LENA	
Hon vill väl bara vara effektiv och få fram resultat.

BIRGITTA	
Men alla medlemmar måste få säga sitt. Väl?

BRUNO	
Tänk på att huset inte blivit renoverat på mycket länge…

BIRGITTA	
(Till sig själv.) Jag undrar om detta är ideologiskt korrekt? Men tänk att jag skulle 
få chansen att äga min egen lägenhet! 

LENA	
Jag vill att styrelsemötena äger rum på veckodagar. Min man arbetar nämligen 
på ett museum i Mellansverige och han är bara hemma på helgerna…

BIRGITTA	
Det ska vi ordna, tisdagar och torsdagar passar mig bra. Det måste passa alla.

BRUNO 
Jag tycker det blir bäst på helgerna.
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Första styrelsemötet 

Det första styrelsemötet äger rum en torsdagskväll hemma hos Lena. I fokus är ett stort 
rustikt ekbord med tolv likadana stolar. Ljuset faller snett in från sidan. På bordet står 
ett par fina karaffer med vatten och snyggt skivade limeskivor och tolv eleganta glas - allt 
i funkisstil. Vid bordet sitter redan Bruno, Per-Daniel och Lars. Akten inleds med den 
korta Ouvertyren till Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr strömmande ur högtalarna. 

BRUNO.	
Elen	räcker	inte	till.	(Kort paus.) Och stammarna spricker hela tiden. 

PER-DANIEL	
Tjata	inte	om	det	nu.	Nu	ska	vi	vara	kreativa	och	köpa	ett	hus.	Vi	måste	ha	
en positiv ingång i det här. Och vi måste agera snabbt. Vi måste hyra in en 
massa containrar, folk kommer att börja renovera direkt när de har köpt sina 
lägenheter. Shoppingcentret de håller på att bygga borta vid torget kommer att 
öka på föreningens attraktivitet. Det hänger dollartecken i byggkranarna.

BRUNO	
Du och dina dollartecken…

LARS 
Varför har ni så bråttom?

PER-DANIEL	
Tiden går! Vi vill inte att fastighetsägaren plötsligt har skaffat en annan köpare 
innan vi äntligen bildat en förening och bestämmer oss för att köpa huset. Alla 
vill tjäna pengar.

LARS 
Du	verkar	vara	mest	angelägen	av	att	tjäna	pengar.	Inte	av	att	bo	här.	

MÄKLARTANTEN	
Har ni kommit fram till ett beslut?

CLAUS 
(Reser sig upp.) Vi har enats om att inte skynda på ett beslut som detta. Vi vill 
läsa på lite innan, tala med grannarna och ha ett styrelsemöte först. Men vi kan 
nog säga att vi är intresserade av att köpa.

MÄKLARTANTEN	
(Ropar triumferande.) Kom ihåg att ni är lyckligt lottade!

Alla på scenen utom Lars stelnar i sina rörelser. 

LARS 
Det	var	så	här	det	började.	Och	det	fick	applåder.

BLACK – scenslut.
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LENA	
Nej,	nu	måste	vi	börja	mötet.	Jag	måste	vara	tillbaka	på	tidningen	vid	åtta!

Ljusfokus på Birgitta som långsamt tar sig fram till bordet under det hon talar till sig själv.

BIRGITTA	
Jag måste se bostadsrättsföreningen som ett stort boendekollektiv där vi alla 
gemensamt	bor	och	lever	tillsammans	som	en	enda	stor	familj.	Ett	gemensam-	
hetsboende,	som	på	70-talet	helt	enkelt!		Ett	slags	modernt	kollektiv.	Man	
känner sina grannar vilket ökar tryggheten för oss alla. Så kan man se det. 

Kort paus.

LENA	
Kom nu, Birgitta! Skynda dig lite i alla fall.

Alla sitter nu runt bordet. 

LENA	
Välkomna till mitt hem allihop. Känn er som hemma. Det är en stor glädje 
för mig att ha det första styrelsemötet som kommer att leda till att de boende i 
Himmelsgården kommer att överta huset i en egen bostadsrättsförening

PER-DANIEL	
Så ska det låta!

Lena ser lite irriterad ut. Men nickar sakta.

BRUNO	
Styrelsen måste konstituera sig. Vem ska bli ordförande?

Lena och Birgitta kommer in från vänster.

BIRGITTA	
Vilket vackert hem ni har. Och köket – fantastiskt. Det är så viktigt med kök. 
Hemmets samlingspunkt.  

LENA	
Tack. Ja, vi är väldigt glada för det. Och det är minsann inget standardkök. Där 
se	du	se	så	fint	det	kan	bli	när	man	får	bestämma	allt	själv.	Och	Birgitta,	du	kan	
också	skaffa	dig	ett	fint	kök.

BIRGITTA	
Det kommer jag aldrig att få råd till.

LENA	
Varför inte? Detta kök kostade inte mer än 80 000 – och då ingick vitvarorna. 
Ta ett lite större lån på samma gång som du lånar till lägenhetsköpet, så ordnar 
det sig.

BIRGITTA	
Kan man det?

Emma och Claus anländer lägenheten tillsammans. De släpper varandras händer när de går 
in i hallen. De sätter sig bredvid varandra vid bordet under hälsningar. Claus tar de andra 
männen i hand. 

LENA	
Ni	kommer	sent…

EMMA	
Ja, du får ursäkta. Min mamma…
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LARS 
Självklart är jag med!  Men är jag ganska kluven mot övertagandet. Tycker det 
är ett intressant erbjudande. Men det måste vara till rätt pris. Och det måste 
göras under försvarliga former. 

Kort paus. Lenas mobiltelefon ringer.

LENA	
Det är nog Göran, min man. Jag måste ta det. Hallå, ja!  Trycka på 
högtalartelefonen? Hur gör man då? 

Lena vänder sig till Per-Daniel som tycker på en knapp på hennes telefon. 

ANDERS	
(Över högtalarna.) Hallå, hör ni mig? Tjänare det är jag, Anders. Jag är i 
Karesuando,	det	hörs	inte	så	bra	här.	I	alla	fall	vill	jag	gärna	vara	med	i	
styrelsen. Alltså jag jobbar som team-builder så jag vet ju hur man får 
människor	att	dra	år	samma	håll.	I	ett	läge	som	det	här	är	det	lätt	att	få	folk	att	
göra något som är bra för dem själva. Här ska vi minsann få med alla i drevet! 
Och se till att vi alla tjänar på det. Jag är väldigt busy men kan hjälpa till med 
informationsarbete och övertyga folk att vara med…

Störningar hörs över högtalarna och samtalet bryts.

LENA	
Anders får också vara ledamot, och Birgitta, så klart! Bruno, du skulle 
egentligen inte vara här…

CLAUS 
Han kan vara adjungerad, som gammal vis man i huset.

LENA	
Birgitta och jag föreslår Claus. Han är lugn och sansad. Du är neutral på något 
sätt. Vad säger ni andra om det?

Alla uttrycker bifall.

CLAUS 
Jag	tackar	för	förtroendet.	Och	jag	tycker	Emma	är	en	självskriven	sekreterare.

Emma ler mot Claus.

EMMA	
Tack, Claus. Jag är gärna sekreterare. Petter jämför mig alltid med Monica i 
Vänner. Han säger att jag är lika övernitisk som hon, med min ordning och 
mina post-it-lappar på allt. 

CLAUS 
Jag tycker inte alls du verkar övernitisk. Snarare ordningsam och ordentlig.

EMMA	
Tack och tack detsamma, Claus.

LENA	
Och så blir vi andra styrelseledamöter, Per-Daniel, OK?

PER-DANIEL	
Helt OK.

LENA	
Lars?
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Andra styrelsemötet 

Bordet och stolarna som förut, rensat på all rekvisita och utan hänvisning till Lenas 
lägenhet. Alla har samma platser som förut. Vi kommer rakt in i mötet. 

LENA 
Jag föreslår att vi gör en kalkyl där renoverade badrum ingår i 
övertagelsesumman. Badrummen har nog aldrig blivit upprustade. Jag tror det 
kan locka många att nappa på husköpet. 

Lena tittar på Birgitta som omedelbart nickar upprepade gånger.

BIRGITTA	
Du menar att alla får badrummen renoverade?

LENA	
Just det!

CLAUS 
Min	hustru	Eva	klagar	på	att	badrummet	är	svårstädat,	”Nytt	badrum”	säger	
hon varje gång jag ska hit på möte.

Emma angelägen om Claus uppmärksamhet.

EMMA	
Min	mamma	skulle	vilja	ha	ett	nytt	fräscht	badrum.	Emaljen	flagar	i	badkaret.

PER-DANIEL	
Det är väl inte så viktigt. Låt oss bara köpa huset. Allt det andra får komma 
senare.

Lena låter detta passera. Hon titta på klockan och skruvar lite på sig. Bruno sträcker på 
sig.

LENA	
Då var vi klara för idag. Claus, vill du avrunda?

PER-DANIEL	
Till nästa gång kan jag ta fram instruktioner om hur man undviker 
reavinstskatten vid en lägenhetsförsäljning. Det är ganska komplicerat men det 
funkar. Det kan vi skicka ut till alla medlemmar. 

CLAUS 
Det är kanske inte helt politiskt korrekt.

BIRGITTA	
Nej,	det	är	det	verkligen	inte!

LENA	
Vi	ska	bo	här.	Inte	tänka	på	att	sälja.	

LARS 
Vi har ännu inte köpt.

BLACK 
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PER-DANIEL
 Jaha, men kan du bevisa det?

CLAUS 
Det	där	får	komma	senare.	Vi	måste	fokusera	på	det	befintliga.	Först	och	
främst	måste	vi	undersöka	om	det	överhuvudtaget	finns	intresse	hos	de	
boende att köpa huset.

PER-DANIEL	
Vi kan väl i alla fall ta in en konsult som kan titta på det.

Kort paus. Strax därpå ringer Claus mobiltelefon. Han svarar, trycker på en knapp.

CLAUS 
Hej,	Anders.	Nu	hör	alla	dig!

Claus håller upp mobiltelefonen. 

ANDERS	
(Över högtalarna)	Ni	vet	väl	att	det	bor	en	familj	i	huset	som	är	italienare	och	
som driver ett kafé vid Kungstorget. Jag tycker vi kan erbjuda dem billigare 
lokalhyra	i	huset	så	de	kan	flytta	hit	bageriet.	I	utbyte	kan	de	erbjuda	oss	en	
prenumerationsordning med bagetter i en påse på dörrhandtagen på helgerna.  
Det	är	väl	ett	jättebra	förslag!		Nu	måste	jag	rusa.

Kort tystnad. Flera av mötesdeltagarna har rest sig för en kort bensträckare. Claus böjer sig 
mot Emma för att tala med henne. 

CLAUS 
Eva	sitter	dagarna	i	ända	och	studerar	dvd-filmer	med	olika	slag	av	barnskrik.

BRUNO	
Vattenstammarna är nog det som måste bytas först.

EMMA	
Vad för stammar?

BRUNO	
Vattenledningar. Där vattnet rinner.

EMMA	
Det känns ganska viktigt.

LARS 
Det är det förstås. Vi gör några olika budgetförslag. Och vi måste ta hänsyn till 
husets	arkitektur.	I	ett	historiskt	funkishus	som	vårt	bör	man	bevara	det	vackra	
väggkaklet	och	de	fina	klinkerplattorna	och	inte	byta	ut	det	hur	som	helst.	

LENA	
Estetikens	funktion	är	också	är	viktig.	

Kort paus.

PER-DANIEL	
Digital infrastruktur, hemsida, är i så fall saker som är viktigare. Vi har inga 
porttelefoner. Vi måste ha ett bättre system för inpassering. (Raljerar med 
överdrivet tonfall.) Gärna övervakningskameror och passerkort. Likadant till 
tvättstugorna – tänk vad bra att kunna se vem som inte städar i tvättstugan. Vi 
kan se vem som inte tar bort luddet, helt enkelt!

BIRGITTA	
(Harmset.) Jag tar alltid bort luddet.
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CLAUS 
Är	det	någon	som	har	några	fler	förslag?

PER-DANIEL	
Jag tycker att vi bildar ett bolag utomlands som köper fastigheten av nuvarande 
ägaren. Sedan säljer vi det till bostadsrättsföreningen. På så sätt behöver 
bolaget inte redovisa vinst till den svenska staten. Vi får stora skattefördelar – 
och vi tjänar förstås en slant. 

EMMA	
Är det inte lite väl… 

LARS 
Ärligt talat… Jag tycker inte det är bra att du sitter med i styrelsen!

Kort paus. Tystnad. Alla stilla

LARS 
Du bor inte här längre. 

Alla ser mycket förvånade ut.

PER-DANIEL	
Nej,	jag	bor	inte	här	längre.	Men	jag	har	kvar	lägenheten	så	att	jag	kan	sälja	
den. Har du något problem med det? Du verkar ha problem med det!

LARS 
Du får göra vad du vill, men du kan inte sitta med i styrelsen. 

BRUNO	
Det är korrekt!

EMMA	
Stackars dig!

CLAUS 
Det är oerhört frustrerande…

EMMA	
Jag	förstår.	Du	kanske	skulle	gå	ut	lite.	Petter	är	och	kollar	fåglar	på	Näset	
några dagar… 

CLAUS 
Ska vi gå ut och ta en öl tillsammans efter mötet.  Jag skulle verkligen behöva 
gå ut en sväng. 

EMMA	
Gärna det. Mamma behöver inte mig förrän imorgon bitti.

Alla fryser still utom Emma, ljusfokus på henne.

EMMA	
Mamma behöver mig inte. Mamma behöver mig inte. Petter skådar fåglar. 
Claus behöver mig. Claus behöver mig!

Alla fryser still utom Claus, ljusfokus på honom.

CLAUS 
Jag	måste	komma	hemifrån.	Eva	har	snärjt	in	mig	i	barnförberedelser	så	jag	
spyr. Jag ser knappt fram emot barnet längre.

Alla intar sina ursprungliga sittplatser.
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BRUNO	
Det har jag sagt hela tiden.

Kort paus.

EMMA	
Det	har	i	princip	inte	utförts	något	underhåll	sedan	1935.	Vi	har	en	vattenläcka	
i snitt en gång i månaden. Rörsystemet är undermåligt. Både stammarna till 
tillvattnet och avloppen borde bytas.

PER-DANIEL	
Nu	vet	hon	vad	stammar	är	för	något!	Du	lär	dig.	Är	det	något	mer	du	lärt	dig	
på senaste tiden?

BIRGITTA	
Vad menar du med det?

CLAUS 
Hon menar att alla rör måste bytas ut.

BIRGITTA	
Jag menade Per-Daniel.

CLAUS 
Bry dig inte om honom. Stammarna måste bytas.

PER-DANIEL	
Har du inte haft någon läcka, Birgitta?

BRUNO	
Jag	har	sagt	det	gång	på	gång:	”Elsystemet	är	inte	tillräckligt	och	stammarna	
spricker hela tiden.”

LENA	
Han kan väl vara revisor. Du är ju ekonom, Per-Daniel. Det blir väl bra?

PER-DANIEL	
Visst! Men jag kommer att komma på styrelsemötena. 

BLACK 
Tredje styrelsemötet 

Bordet och stolarna som förut. Claus nu ordförandemässigt vid ena bordsändan (rakt fram). 
Sekreterare Emma vid hans högra sida, sedan Per-Daniel, och efter ett stolsmellanrum, 
Bruno. Närmast på Claus vänstra sida Lena, sedan Birgitta och Lars.

CLAUS 
Vi	kan	konstatera	att	elen	är	jättedålig.	Hela	elsystemet	måste	bytas.	I	de	flesta	
av lägenheterna kan man inte ens ha elspis. Två-plattors-spisarna går bra att 
använda	i	de	flesta	av	lägenheterna.	De	flesta	har	faktiskt	fortfarande	de	gamla	
ursprungliga gasspisarna.

BIRGITTA	
Jag har en elspis. Är det därför alltid proppen går när jag sätter på ugnen när 
jag har två plattor igång?

LENA	
Jag har varmluftsugn med nya gasplattor. Den fungerar alltid.

CLAUS 
Gasledningarna fungerar som de ska. Kylskåpen i huset var ursprungligen 
gaskylskåp. Och sådana är det ingen som har nu. Vi har helt enkelt inte 
tillräckligt med strömförsörjning.
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PER-DANIEL	
Då kan vi få huset billigare. 

Paus. Alla fryser still utom Per-Daniel, ljusfokus på honom.

PER-DANIEL	
Äntligen! Äntligen kan jag göra ett klipp. För pengarna kan jag köpa mig en 
BMW – en röd… Och alla andra, inklusive mina sparsamma idiotiska föräldrar 
som alltid missunnat mig allt, kan fara åt helvete. Jag kan åka till Bahamas…  
Jag kan göra allt jag vill…

Scenen återgår till alla.

PER-DANIEL	
Detta är bra. Vi gör en kalkyl efter detta. Bra, mycket bra. 

BIRGITTA	
Hur menar du då?

PER-DANIEL	
Ju	fler	fel	vi	kan	hitta	i	huset	desto	mer	kan	vi	pruta.	

BIRGITTA	
Är det bra?

LENA	
Det kan vara bra.

PER-DANIEL	
Det är utmärkt.

Kort paus.

EMMA	
Men enligt den tillståndsrapport som vi fått av ägaren ska allt fungera. Claus 
fick	rapporten	häromdagen.
LENA	
Hur kan de få lov att sälja ett hus i sådant skick? 

CLAUS 
Den som utfärdade tillståndet tittade runt i huset under en enda dag. 

LENA	
Räcker det verkligen?

CLAUS 
Tydligen.

BRUNO	
Det	kan	inte	vara	möjligt!	Här	finns	280	lägenheter,	i	tolv	trappor,	dessutom	
alla lokalerna…

PER-DANIEL	
De behöver inte titta på allt!

LARS 
Allt tyder på att husägaren inte fått Himmelsgården såld till någon vettig eller 
seriös köpare. Det var förstås därför de vände sig till oss.

Kort paus.
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Fjärde styrelsemötet

Placeringar som förut. Claus har en hög med lösa papper framför sig.

CLAUS 
Efter	vår	undersökning	verkar	det	som	om	inte	tillräckligt	många	av	
hyresgästerna är så intresserade av att köpa sina lägenheter.

LARS 
Hur många svarade på enkäten?

EMMA	
Cirka hundrafemtio av lägenhetsinnehavarna.

BRUNO	
Drygt hälften alltså.

LENA	
Minst två tredjedelar av hyresgästerna måste gå med på beslutet att ombilda. 
Vad ska vi göra?

PER-DANIEL	
Idioterna	fattar	inte	sitt	eget	bästa.

BIRGITTA	
Så kan du inte säga! 

EMMA	
Vi vet ju alla vad du är ute efter, Per-Daniel…

BIRGITTA	
Jaha?

PER-DANIEL	
Då föreslår jag att tar bort alla gamla lampor i trapphusen och sätter in lysrör 
för att spara pengar. 

BRUNO	
Det är vackra funkislampor i original. 

PER-DANIEL	
Så vadå?!

LARS 
Om inte annat så kommer ditt förslag att sänka värdet på din lägenhet då man 
tar bort något av autenciteten i fastigheten.

Kort tystnad.

BLACK 
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Emma sätter sig demonstrativt med armarna i kors. Per-Daniel tar ingen notis, viftar 
istället med en broschyr. 

PER-DANIEL	
Vi säljer ut alla vindarna till det här företaget som jag kan förmedla kontakt 
med. De kan sedan bygga om vindsutrymmena till penthouse-lägenheter och 
kan de kan sedan kan sälja dem dyrt.

CLAUS 
Men det tjänar inte vi något på.

PER-DANIEL	
Nej,	men	vi	får	vindarna	sålda	i	första	omgången.	Vi	måste	ju	ha	en	slags	
majoritet för köpet av huset. 

LENA	
Det kan vara värt att tänka på.

BIRGITTA	
Kan det?

Lena tittar eftertänksamt på Per-Daniel. Birgitta stirrar med uppspärrade ögon på Lena. 
Birgitta samlar sig.

BIRGITTA	
Men vem har egentlig laglig rätt att köpa en lägenhet?  De på nedre botten 
i fyran bor i en lägenhet som egentligen är skriven på mannens bror. Och 
han	bor	på	Kirseberg!	De	är	så	stökiga.	Ni	måste	veta	vilka	jag	menar…	
Pappan ser allmänt hotfull ut, jävligt sliten och otrevlig. Mamman… ett typisk 
misshandelsoffer. Och sonen som uppenbarligen handlar med stulna cyklar. 

PER-DANIEL	
Och vad är du ute efter då?

Emma skruvar på sig.

LENA	
Jag måste nog hålla med Per-Daniel den här gången.

BIRGITTA	
Vad? Men, Lena…

LENA	
Det känns verkligen angeläget att försöka övertyga så många som möjligt. 
Visst	inser	de	flesta	fördelarna	med	att	äga	sitt	eget	boende,	eller	hur	Birgitta?

BIRGITTA	
Javisst, men…

CLAUS 
Vi måste ändra strategi. Jag har tagit fram… (Han blir avbruten.)

EMMA	
Jag håller med Claus.

PER-DANIEL	
Det gör du?! Har du talat med din mamma om det?

CLAUS 
Sluta tjafsa!
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BRUNO	
Jag tycker Petter verkar vara en bra grabb.

CLAUS 
Han	är	inte	särskilt	snäll	mot	Emma.

Claus lägger armen om Emma. Alla fryser still utom Emma, ljusfokus på henne.

EMMA	
Det snurrar för mycket nu. Var är mina tabletter?

Emma får fram en pillerburk och stoppar febrilt in några tabletter. Scenen återgår sedan till 
alla.

BIRGITTA	
Ni	är	så	söta	ihop.	Du	och	din	mamma.

EMMA	
Mamma är sjuk.

BIRGITTA	
Hon sa att hon var frisk nu.

EMMA	
Hon är mycket sjuk. Döende.

BIRGITTA	
Det kan inte vara möjligt.

PER-DANIEL	
Det här är faktiskt ett styrelsemöte inte något socialterapeutiskt forum.

De har hotat folk med kniv och yxa.

BRUNO	
Vi ska kanske ta in en konsult om det också?

Lars skrattar till. Han hyssjas ner av Lena. Kort tystnad. Som följs av en ettrig dialog.

BIRGITTA	
(Till Lars.)	Bor	Emma	i	en	egen	lägenhet	eller	bor	hon	med	sin	mamma?

LARS 
Oklart. Fråga henne själv. 

CLAUS 
Emma	har	en	egen	lägenhet.	

EMMA	
Bredvid mamma.

BIRGITTA	
Kanske du skulle försöka frigöra dig. Hur är det egentligen med Petter 
nuförtiden? 

EMMA	
Han är mycket engagerad i miljö och klimat. Den globala uppvärmningen…

BIRGITTA	
På tal om det, skulle vi inte kunna införa biologiskt matavfall? Det ligger rätt i 
tiden. 



       
       106

       
         107

EMMA	
Det här är obehagligt, Claus gör någonting!

PER-DANIEL	
(Hånfullt.) Claus, gör någonting!

Claus mobiltelefon ringer. Alla tittar på Claus, som drar ett djupt andetag och svarar. 

CLAUS 
Hej, Anders. (Claus lyssnar en stund på något Anders säger.) Jag blir lite förvånad 
över att du som human resourcare säger något sådant… OK, du vill att alla 
hör. (Till alla med höjd röst.)  Anders har något att säga om norrlänningarna i 
56-an:

Claus trycker på knappen för högtalartelefon och håller upp mobilen.

ANDERS	
(Över högtalarna.) Jag var en minut sen i tvättstugan en gång. Och de ställde till 
med ett jäkla liv. Vet ni vad jag sa till dem? Har ni bråttom till socialkontoret?  
Haha, ha.… Hallå…!

Claus klickar ner mobiltelefonen, armen fortfarande uppe. Kort tystnad. Alla verkar ha 
ruskats om. Det hörs snyftningar från Emma och Birgitta som börjar trösta varandra. 
Lena tittar demonstrativt i taket. Men Per-Daniel eldar på.

PER-DANIEL	
På tal om det förresten, hur gör vi med övervakningskamerorna i tvättstugan? 
För att inte tala om bredbandsinstallationen?

EMMA	
Vad menar du med det? Min mamma dör snart.

BRUNO	
Tanten är frisk som en nötkärna. 

PER-DANIEL	
(Till Emma och Claus.) Jag vet nog vad ni två håller på med. 

CLAUS 
du sluta med dina insinuationer, Per-Daniel.

PER-DANIEL
 Sa tuppen själv!

LENA	
Detta är inget socialt samkväm.

BRUNO	
(Till Per-Daniel) Varken du eller jag sitter i styrelsen, så för oss kan det lika 
gärna vara ett samkväm.

BIRGITTA	
Varför kan det inte vara både och?

LENA	
(Hätskt.) Skaffa dig ett liv, Birgitta! Jag är så trött på din evinnerliga enfald!

Birgitta brister i gråt. 
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Emma Nordlander

Kattungar

Amos tuggar på sina läppar tills han känner blodsmak i munnen. Han måste 
sysselsätta	sig	med	något.	När	läpparna	börjar	ömma	riktar	han	uppmärksamheten	
mot	fingernaglarna	istället.	Rummet	är	stort.	Alldeles	för	stort	för	den	ensamma	
sängen och det lilla bordet med saftglaset. Linoleumgolv och tunga dörrar. 
Tunga gardiner för tunga fönster. Utanför ser han grantoppar.

Han	har	Ella	i	knäet.	Hon	sover	med	huvudet	lutat	mot	hans	bröstkorg.	Han	
lägger försiktigt hennes tyngd på det andra benet. Dalia ligger i sängen. Hon 
har en slang i näsan. Hennes ansikte glänser. Hon är varm. Han vet det. För en 
stund sedan gick han fram till sängen lade handen på hennes panna. Han måste 
hålla koll. Det är helt tyst nu. Det surrar inte någonstans. Han hostar och sväljer 
slemmet. Kryper ihop i fåtöljen. Han är inte arg. Han måste säga det till henne 
när hon vaknar. Han får inte glömma det. 

Han	vaknar	 av	 att	Dalia	mumlar	 saker.	Han	hör	 inte	 vad	hon	 säger.	Ella	
sover fortfarande i hans knä. Han knäpper händerna över hennes mage. Den är 
spänd. Det är mörkt ute. Han tänker på alla gångar inuti sjukhuset. Alla salar. 
Alla fönster. Han hör när dörren öppnas bakom honom. Gummilisten som 
släpas över golvet. Sköterskan ler mot honom och smyger in. Hennes hår är 
mörkbrunt, nästan svart. Hon går fram till Dalias säng och läser på den lilla 
monitorn på hennes bord. 

”Har hon pratat med dig?” frågar hon. 
”Hon pratade i sömnen innan. Jag hörde inte vad hon sa.”
En	 vagn	 rullar	 förbi	 dörren.	 Det	 skramlar	 som	 metall.	 Han	 tittar	 ut	 i	

korridoren. Linouleumgolv. Sköterskan vänder upp Dalias hand och lägger två 
fingrar	på	hennes	handled.	Tittar	på	sin	klocka.	Hon	lägger	tillbaka	handen	på	
hennes bröst.

CLAUS 
Nu	får	du	sluta	tjata	om	det	där. (Överdrivet högtidligt.) Härmed får du uppdraget 
att ta fram underlag och offerter rörande installerandet av bredband, 
övervakningskameror, inpasseringssystem och allt annat djävulskap du vill ha 
in.

PER-DANIEL	
Det har jag inte tid med.

CLAUS 
Jag anade det!

PER-DANIEL	
Men	någon	annan	kan	kanske	göra	den.	Eller	så	får	vi	ta	in	en	konsult.

CLAUS 
(Skriker nästan.) Här tas inte in några konsulter!

BLACK

CaTarina ek arbetar som programredaktör på Malmö Operas dramaturgiat. Hon har 
tidigare publicerat artiklar, essäer och krönikor inom området kultur och nöje som 
frilansande skribent. 
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Det hänger en tavla på väggen. Den föreställer ett fält. Gräset är grönt och gult 
och röda blommor sticker upp här och var, och långt borta går två människor. 
Man kan inte se deras ansikten. Längre bak går två till. Han vet inte vem som har 
målat den. Han tänker länge. Ramen är guldfärgad. 

Han sätter sig på kanten av sängen. Funderar på om han ska säga något. 
Dalias kinder är blanka. Han lägger sig jämte henne. Hon luktar tvål och hudkräm 
och blod. Hennes hud är ljusare än hans och ändå är han ljusare än vad modern 
var. Fortfarande är det så. Han lägger sin hand på hennes arm för att jämföra. 

Han har nästan somnat när han känner att Dalia rör på sig. Hon gnyr. Hon 
sträcker på sig och knuffar nästan ut honom ur sängen. Han tar tag om hennes 
armar.	Håller	 fast	henne.	Hon	öppnar	munnen	och	andas	djupt	flera	gånger.	
Igen.	Trycker	ner	huvudet	i	kudden.	Hon	är	lugn	nu.	

”Det är varmt härinne,” säger hon. 
Dalia är uppe och går själv nu. Första gången var han och en sköterska 

tvungna att hålla i henne. Benen känns som spaghetti, hade hon sagt själv. De 
hade fått sätta ner henne i sängen igen och ta ett nytt tag. Sköterskan i ena armen 
och Amos runt midjan. Då gick det bättre. Dalia stapplade fram ett par steg, 
sträckte ut tårna så att de spretade åt alla håll och satte ner fötterna försiktigt 
på golvet. Han ville hjälpa henne men sköterskan hade sagt att hon måste klara 
sig	själv.	Hon	måste	försöka	själv.	Han	stod	och	gned	sina	fingrar	mot	varandra.	

Dalia packar den lilla ryggsäcken som Amos har tagit med åt henne. Hon 
är påklädd. Hon packar ner kläderna hon hade på sig när hon kom och de som 
Amos	tagit	med	hemifrån.	Ett	halsband	och	ett	par	örhängen.	Hon	lägger	dem	
i	det	yttersta	facket	och	drar	igen	dragkedjan.	Amos	står	på	golvet.	Ella	sitter	på	
hans arm med huvudet på hans axel. Hon tuggar på hans tröja. 

”Är du färdig?” frågar han. 
”Nu	är	jag	det.”	
Sängen är bäddad. Hon tar på sig ryggsäcken. De går ut i korridoren och han 

är	noga	med	att	stänga	dörren	bakom	sig.	En	sköterska	står	i	korridoren.	Hon	är	
ganska tjock. Amos minns inte att han sett henne förut. Framför henne står en 

”Sjuttio i vila. Det är bra.”
Det måste vara samma rum. Det måste vara det. Han har tänkt på det ända 

sedan de kom in. Samma tavlor på samma väggar, samma tröga tid vaggande 
ur	väggklockans	tickande.	Eller	så	är	det	bara	att	rummen	ser	likadana	ut.	Det	
kanske är meningen. Han ser ut genom fönstret. Det är mörkt nu. Solen har gått 
ner helt. Han kan inte se grantopparna längre. Bara ett litet rött ljus långt borta 
som	blinkar	då	och	då.	Idag	är	det	sju	månader	sedan	det	hände.	Han	räknar	inte.	
Han vill helst inte tala om det. 

Fadern	hade	 stått	 i	 ena	hörnet	 av	 rummet	med	Ella	 i	 famnen.	Amos	vid	
sängens	fotända.	Dalia	 låg	vid	moderns	sida	med	ansiktet	 i	 täcket.	En	gul	filt	
låg över moderns ben. Den vita skjortan var uppknäppt. Det satt små vita 
sugkoppar på bröstkorgen. Man kunde se de hårda benen sticka ut överallt. 
Brösten	fanns	knappt	kvar.	Bara	magen	som	Ella	legat	i	var	fortfarande	mjuk.	
Skinnet var uttänjt i ljusare strimmor. Det hade spruckit. 

Dalia hade tagit av sugkopparna en efter en och  sedan  knäppt moderns 
skjorta. Han hade också velat göra något. Men han stod kvar bara. Han förstod 
först inte att hon var död. Dalia lade sitt huvud på sängen. Hon sade någonting 
som han inte minns. Han ville att tårarna skulle forsa. Att magen skulle värka. 
Han	ville	säga	något.	Han	ville	säga	något	fint.	

Moderns kropp luktade. Det kan inte ha varit så. Han minns fel. Smuts och 
kalk. Han ville öppna fönstret. Men de var uppe på åttonde våningen och allt var 
låst	och	det	fanns	knappt	en	fågel	som	flög	förbi.	Hennes	mun	var	öppen.	Bara	
en liten bit. Han kunde se hennes tänder därinne. Han undrade om det inte var 
något	fel	med	det.	Något	konstigt.	Det	såg	konstigt	ut.

Han	 lägger	 Ella	 i	 fåtöljen	 och	 kollar	 hennes	 blöja.	 Han	 tar	 upp	 henne	
igen och går in på toaletten. Toalettstolen är handikappanpassad. Väggarna är 
orangea.	Det	finns	inget	skötbord	så	han	får	lägga	henne	på	golvet.	Hon	rör	sig	
inte alls när han byter blöjan. Hennes vänsterhand är knuten. Hon har på sig en 
gul sparkdräkt som han hittat på vinden. Den är lite för stor.

Han	tar	en	filt	från	sängen	och	virar	den	runt	Ella.	Går	ett	varv	i	rummet.	
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och petar på henne och ställer frågor. Han undrar vad hon säger till dem. 
Det	finns	 inget	 fönster	mot	korridoren	så	han	kan	 inte	 se	och	han	hör	ändå	
ingenting	när	han	lägger	örat	mot	dörren.	Nu	väntar	han	bara.	Han	har	väntat	
en	timme.	Ella	kastar	bilarna	över	golvet.		Igår	var	Amos	tvungen	att	åka	hem	
på kvällen. Personalen kunde inte låta honom sova i Dalias rum längre. Den 
kraftiga sköterskan som visst heter Anette, sa att det ska komma en ny patient 
som behöver sängen men att hon ska se till Dalia har det bra på nätterna och 
morgnarna. Hon lovade det till och med.

Han	har	lagt	Ellas	termobyxor,	jacka,	mössa	och	vantar	på	stolen	bredvid.	
En	 bit	 utanför	 sjukhusets	 entré	 finns	 en	 lekpark.	 Han	 såg	 den	 när	 de	 kom	
dit i morse. Han minns att han såg en stor rutschkana, ett par gungor och en 
klätterställning. Det var ingen som lekte då. Han tänker att det kanske skulle vara 
nyttigt att gå ut en stund. Bara en liten stund. Kanske senare. 

Han	 tar	upp	Ella	och	 låter	henne	hålla	 i	 en	 av	bilarna	 så	 att	hon	 är	 lugn	
och sitter still. Kläderna lämnar han kvar på stolen. Han går till cafeterian. Han 
måste gå ner en våning för att komma dit och sedan svänga två gånger åt höger. 
Korridorerna är breda. Det sitter metallräcken på väggarna i höjd med hans 
midja.	Rosafärgade.	Laxrosafärgade.	Brunt	tegel	med	smutsiga	fogar.	I	cafeterian	
finns	det	glasväggar.	Egentligen	är	det	onödigt	för	det	finns	knappt	något	att	se	
ändå	därute.	Några	buskar	och	ett	träd	och	en	liten	uteplats	där	man	kan	sitta	på	
sommaren.	Nu	är	den	igensnöad.	

Han	beställer	pannkakor	åt	sig	själv	och	köper	en	burk	barnmat	åt	Ella.	Han	
väljer den med brunsås, biff  och potatis. Kassörskan värmer den åt honom i 
mikron. Hon har blont hår och en röd T-shirt på sig. Han väljer ett bord där det 
redan	står	en	barnstol	och	sätter	Ella	i	den.	Han	ser	sig	omkring	efter	servetter	
men får gå tillbaka till kassan igen och fråga. Kassörskan ger honom en haklapp 
som han får låna. Den är ljusblå men det gör ingenting. Hon ler och nickar när 
han säger tack.

Pannkakorna är goda men han har fått alldeles för lite sylt. Han äter med den 
ena	handen	och	matar	Ella	med	den	andra.	Hon	är	hungrig	och	äter	utan	att	han	

rullstol. Dalia tittar på den. 
”Den är till dig”, säger sköterskan.
”Jag ska inte sitta i rullstol.” 
”Det går snabbare då, vännen. Du blir inte så trött.”
”Den är ju jättegammal.” 
”Vad spelar det för roll?” frågar Amos. 
”Alla kommer tro att jag är sjuk då.” 
”Snälla du, sätt dig.”
Dalia tittar på sjuksköterskan. 
”Ska du köra mig?” 
”Ja”, säger sköterskan. 
”Kan inte han få göra det?” 
”Det är nog bättre om jag gör det.” 
Hon sätter sig i rullstolen och lirkar av sig ryggsäcken och lägger den i knät. 

Sköterskan fäller ner fotstöden. 
”Inte	de	där”,	säger	Dalia.		
”Vi måste.” 
Dalia sätter upp vänsterbenet och sedan högerbenet på stöden. Sköterskan 

börjar skjuta rullstolen framför sig och Amos går en bit bakom henne. Den 
rullar verkligen bra. Bara det lilla ljudet från de snurrande däcken hörs.

Klockan är halv tio och Amos sitter i korridoren utanför Dalias rum. Han 
har	tagit	med	sig	några	leksaker	från	väntrummet	till	Ella.	En	bilbana	och	några	
bilar och en liten telefon som man kan dra i ett snöre och som låter när man 
snurrar på nummerskivan. Hon leker med bilarna. Han håller i hennes docka. 
Den har ljust, lockigt hår. Fingrarna, benen och ansiktet är hårda. Han knackar 
med knogen på dockans kind. Det låter ihåligt. Magen och bröstet och låren är 
mjuka.	Han	klämmer	och	trycker	men	ingenting	händer.	Ögonen	och	munnen	
är målade.

Läkarna är inne hos Dalia nu. De undersöker henne och hon vill inte att 
Amos ska vara med. Han undrar vad de gör. Om de tar av henne kläderna 
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Läkaren nickar. 
”Min bedömning är i alla fall att Dalia mår bättre. Jag tror inte att hon ville ta 

livet av sig egentligen, utan allt det här var nog helt enkelt ett rop på hjälp. Det 
ser vi ganska ofta. Hon mår dåligt men hon är samarbetsvillig och pratar. Det är 
bra. Det är jättebra.” 

”Okej.” 
”Men saken är den att vi behöver målsmans underskrift för att Dalia ska 

kunna skrivas ut.”
”Jag kan skriva under.” 
”Vi behöver din pappas underskrift.” 
”Han är inte hemma. Jag sa ju det.” 
Ella	gnäller.	Hon	är	trött	och	blinkar	hela	tiden.	Hennes	fingrar	är	våta	av	

dregel. 
”Han vet väl om att Dalia har varit inlagd?” 
”Ja. Han är bara upptagen.”
Hon tittar på honom en lång stund. Sedan suckar hon. Hon tar upp pennan 

ur	fickan,	trycker	ner	änden	och	skriver	sin	namnteckning	på	pappret	som	ligger	
överst i mappen. 

”Du måste säga till din pappa att han får komma in och prata med oss när 
han kommer hem. Det är väldigt viktigt.”

Han nickar.
”Jag har bokat en tid åt Dalia hos en psykiatriker i övermorgon. Se till att hon 

kommer dit. Hon har fått lite tabletter med sig som jag vill att du ser till att hon 
äter. Du får hjälpa henne. Hålla koll på henne.”

”Jo. Jag vet. Jag ska det.” 
Han leder Dalia till huset. Snön är hård och knastrar under deras fötter. Hon 

håller i hans arm och tar försiktiga steg. Han säger åt henne att vänta i hallen 
och	luta	sig	mot	väggen,	sedan	springer	han	ut	och	hämtar	Ella	i	bilen.	När	han	
kommer in i hallen igen står hon i köket.

”Ska du inte sova?”

behöver	truga.	En	kvinna	sitter	vid	ett	bord	strax	bakom	dem.	Hennes	hår	är	
täckt av en slöja. Han tittar på henne. Slöjan är vit med ett rött band i pannan. 
Hon har bara en kaffekopp framför sig. Hennes hud är ljus men ögonen mörka. 
Hon tittar tillbaka och han styr bort blicken till någonting bakom henne istället. 

Läkaren	är	klädd	helt	i	vitt.	Vita	byxor,	vit	tröja,	vit	rock,	vita	tofflor.	Bara	
hennes namnbricka är i silver. Han försöker se vad det står men den skyms av 
en	penna	som	sitter	i	bröstfickan.	Hon	läser	i	en	mapp.	På	Amos	arm	hänger	
Ella	med	fingrarna	i	munnen.	De	sitter	i	korridoren	utanför	Dalias	rum.	En	man	
bakom honom ropar något och Amos vänder sig om men han känner inte igen 
honom. 

”Du är Dalias bror?” frågar läkaren. 
Hon tittar upp från papprena. På hennes näsa sitter ett par glasögon med ett 

snöre i som går runt hennes hals. 
”Ja.” 
”Var det du som hittade henne?” 
”Ja.	I	hennes	sovrum.	Hon	hade	ramlat	ner	i	golvet.”
”Hade hon använt ett skärp eller ett rep eller...?” 
”Ett	rep.	Ett	sånt	där	blått	plast	eller	vad	det	är.”	
Hon nickar och tittar ner på pappret igen. 
”Ja, det står ju här. Blått minitrossrep.”
Hon bläddrar. Amos försöker se vad det står men det mesta är skrivet för 

hand. 
”Var är era föräldrar?” 
”Pappa är i Danmark på affärsresa. Han kommer hem nästa vecka.”
”Och mamma?” 
”Hon dog förra året.” 
”Jaha. Det var tråkigt.” 
”Det är ingen fara.” 
”Var det en psykisk orsak?” 
”Hjärntumör.” 
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Då ändrar hon sig och går fram till honom och lägger sina händer på hans lår. 
Amos lyfter upp henne och sätter henne mellan sina ben så att hon inte ska 
ramla ner i golvet. Sedan börjar han borsta hennes hår. Han drar bort alla de 
tunna	hårstråna	och	samlar	ihop	dem	till	en	liten	boll.	Ellas	hår	är	tjockt.	Vid	
hårbottnen har det nästan växt ihop. Han borstar genom hennes lockar. Han 
måste ta i. Räknar tagen med borsten och håller andan. 

Hon	håller	nallen	hon	fick	när	hon	föddes.	Hennes	hud	hade	varit	nästan	vit	
då. Det tog ett tag innan den blev mörk som moderns. Amos och Dalia hade 
fått	se	Ella	strax	efter	förlossningen.	Modern	hade	frågat	honom	om	han	ville	
hålla barnet och det ville han. Hon hade varit så lätt att bära på. Det behövdes 
inte någon ansträngning.

Nallen	har	mjuk,	brun	päls	och	små	blanka	knappar	som	ögon.	Ella	skriker	
till när Amos luggar henne av misstag. De stora tårarna rullar nerför hennes 
kinder och ögonen förvandlas till djupa brunnar.

”Förlåt, förlåt”, säger han.
Han måste krama henne en stund. Vagga henne lite. Han pussar henne 

på	huvudet.	Hon	slutar	gråta	efter	någon	minut	bara.	Det	finns	bara	ett	 litet	
hickande kvar. Han tittar på hennes händer. De ser inte riktigt ut som händer. 
Mer	som	miniatyrer.	Hennes	naglar	är	så	små.	Han	rätar	ut	hennes	fingrar.	Det	
växer inget hår på dem. Hennes hud är len.

Han samlar hennes hår i en liten stump och knyter snodden runt den. Han 
särar	på	benen	och	hon	kasar	ner	och	ställer	sig	på	golvet.	När	han	hjälpt	henne	
på med skorna går de ut. Snön har nästan försvunnit, bara ett par små smutsiga 
drivor	finns	kvar	under	fönsterblecket.	Solen	lyser	varmt.	Han	blir	varm.	Ella	
går försiktigt på sina knubbiga, ostadiga ben. Han måste hela tiden hjälpa henne 
balansera. De går över grästuvorna, över blomknopparna. De går vidare. Under 
björken i trädgården sticker en tussilago upp sitt gula huvud ur den bruna jorden.

När	Amos	nattat	Ella	gör	han	sig	själv	redo	för	natten.	Borstar	tänderna,	tar	
på	sig	pyjamasbyxor	och	tvättar	ansiktet.	I	sovrummet	på	bottenvåningen	står	
nu två sängar. Dalia ligger i sin säng men hon sover inte. Han släcker och kryper 

”Jag är inte trött”, säger hon. 
Hon sätter sig på en av köksstolarna. Han går fram till spisen. Torkar av 

spisplattorna med disktrasan. Han tar på sig det gula förklädet och knyter det 
dubbelt	runt	magen.	Det	ligger	lite	disk	i	diskhon.	Några	tallrikar	och	ett	glas.	
Han börjar diska. Sätter på vattnet och häller diskmedel över tallrikarna. Dalia 
sitter på stolen och stirrar på väggen. 

”Är du hungrig?” frågar han.
Hon	svarar	inte.	I	de	stela	byxorna	och	den	alldeles	för	stora	T-shirten	ser	

hon yngre ut än vad hon är. Håret hänger ned i ansiktet. Han stänger av vattnet 
och går till kylskåpet. Han tar fram soppan han sparat från gårdagen och ställer 
på	spisen.	Sätter	på	snabbplattan.	Efter	en	stund	börjar	det	koka.	Han	rör	om	
då	och	då.	Ellas	röst	hörs	från	hallen.	Hon	pratar	för	sina	dockor	på	ett	språk	
bara hon och de förstår. Det låter inte som någonting. Han häller upp soppa 
och ställer en tallrik på köksbordet. Hon tar upp skeden, håller den en stund i 
handen.	Sedan	äter	hon.	När	hon	är	färdig	ställer	hon	sig	upp	långsamt.	

”Jag går och duschar”, säger hon. 
Dalia duschar länge. Mer än en timme hör han vattnet spola. Han får knacka 

på	badrumsdörren	och	först	då	stänger	hon	av.	När	hon	öppnar	dörren	sprider	
sig värmen ända ner till köket. Hon kommer nerför trappan iklädd ett nattlinne 
som släpar i golvet. Det täcker armarna också. Längst upp på bröstet sitter små 
vita knappar. 

”Har du låst mitt rum?” frågar hon. 
”Jag	flyttade	ner	din	säng	till	mitt.”
”Varför då?” 
”Jag tänkte att det skulle vara bra.” 
Hon suckar och säger inget mer. Håret är blött och när hon går in i 

sovrummet	 ser	han	 att	hon	har	 en	 stor,	 våt	fläck	på	 ryggen.	Han	hör	henne	
släcka lampan. Klockan är fyra. 

Amos hämtar hårborsten i badrummet och sätter sig sedan på en stol i köket. 
Ella	vill	först	inte	sitta	i	hans	knä.	Han	får	locka	och	tala	mjukt	en	liten	stund.	
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dem mot handduken och hon vet inte varför. 
Man kan se vägen från köksfönstret. Det kör bilar där då och då. Man kan höra 

dem om man lyssnar väldigt noga. Dalia tar fram dammsugaren ur städskåpet. 
Hon	rullar	ut	sladden	och	sätter	kontakten	i	eluttaget.	Det	är	vita	fläckar	efter	
skorna på golvet och det ligger grus vid listerna och under skohyllan. Hon ska 
precis	sätta	igång	dammsugaren	när	hon	minns	att	Amos	och	Ella	fortfarande	
ligger och sover. Hon måste komma ihåg att dammsuga innan kvällen. Det ser 
så smutsigt ut.

Hon ställer sig i köksfönstret och väntar. Halv elva kommer postbilen 
körande	på	vägen.	Den	är	tidig.	Hon	slänger	på	sig	sin	jacka	och	ett	par	tofflor	
och springer ut. Brevbäraren måste alltid gå ut ur sin bil för att komma fram 
till deras postlåda som sitter en bit in på grusvägen till huset. Om han kör in 
på grusvägen måste han vända och det tar mycket längre tid. Hon vet inte vad 
brevbäraren heter men hon springer fort mot honom. Han är lång och har 
brunt, lockigt hår och en silverring i näsan.

”Vad tidig du är”, säger hon. 
”Det	skulle	vara	bra	om	ni	kunde	flytta	på	brevlådan	så	jag	slipper	gå	ut.”
”Den blir nedkörd då.” 
Han ler. Det är inget snällt leende. Han ger henne breven och sätter sig i 

bilen. Hon vinkar när han kör därifrån. 
Ett	av	breven	är	till	fadern.	Hans	namn	och	adress	är	skrivet	för	hand.	Där	

det ska sitta ett frimärke står bara porto betalt och bredvid sitter en stämpel. 
Det	är	skolans	stämpel.	Hon	petar	in	brevet	i	kaminen.	I	högen	finns	också	en	
postorderkatalog	som	är	adresserad	till	henne	och	en	Dagens	Industri	till	Amos.	
Hon sätter sig vid köksbordet och bläddrar i katalogen. Modellerna bär breda 
hattar och svala linnebyxor med bruna läderskärp. Sommarkläder. Klänningar 
i starka färger. Gult och grönt och korallrött. Hon bläddrar till underkläderna. 
Det tar inte alls så lång tid som hon vill att det ska göra. Bara tio minuter. Hon 
tänker på det som sjuksköterskan sa till henne när hon skulle åka hem från 
sjukhuset. Att det är viktigt att göra något praktiskt och när det har gått en tid så 

ner under sitt täcke. 
”Godnatt”, säger han.
Sängen är mjuk. Det är mörkt i rummet. Han tittar upp i taket men kan inte 

se det. Lägger sig på sidan istället. Ansiktet mot väggen. Han är inte sömnig men 
han låtsas ändå. Han låter andningen bli långsam. Rör sig inte.

Madrassens fjädrar gnäller när hon sätter sig upp och stiger ur sängen. 
Hennes fötter dunsar i golvet, hon släpar sig över det. Hon lyfter på hans täcke. 
Det blir kallt. Hon lägger sig jämte honom, bakom honom. Hennes knän i hans 
knäveck. 

”Jag vill inte att du ska vara arg på mig”, säger hon. 
”Du får aldrig göra om det.”
”Det ska jag inte. ”
”Du måste säga till mig om du känner sådär igen.”
”Jadå.”
Bara	fingrar.	Hon	trycker	dem	mot	hans	hud.	Böjer	dem.	
”Det känns bättre nu”, säger hon. 
Dalia vaknar tidigt. Klockan är inte ens åtta. Hon vaknar i sin egen säng men 

hon minns inte hur hon kommit dit. Hon stiger upp och går ut i köket. Det är 
kallt på golvet. Hon sätter sig på huk framför kaminen och sveper nattlinnet 
över sina fötter. Hon lägger in ved och ett par hopknycklade reklamblad och 
tänder på med en tändsticka. Det tar sig ganska snabbt. Luckan får stå öppen en 
stund tills det börjar ryka. 

Hon ställer ner all disk i diskhon och fyller på med vatten. Det är inte särskilt 
mycket	disk.	Ett	par	tallrikar	och	glas	och	bestick.	En	kastrull	också.	När	det	är	
fullt häller hon i diskmedel. Hon diskar allting noggrant. Sköljer av det tills det 
inte	finns	något	skum	kvar.	

Hon går på toaletten. Kroppen är trött. Den hänger när hon sitter ner. Det 
syns	nästan	 ingenting	där	kanylen	 suttit	 i	 handen.	När	hon	gnider	huden	 ser	
hon	bara	ett	rött	litet	märke	under	långfingerknogen.	Hon	torkar	sig	och	tvättar	
händerna. Hon orkar inte titta i spegeln. Händerna svider lite när hon gnuggar 
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hugger.	Hon	flyttar	sig	ännu	längre	bort.	Dalia	ser	upp	på	husväggen.	Färgen	
har	flagnat.	Huset	var	gammalt	redan	när	föräldrarna	köpte	det.	För	länge	sedan	
hade	det	varit	del	av	en	större	gård	men	nu	finns	det	bara	garaget	och	tvättstugan	
kvar	av	de	andra	byggnaderna.	Ett	par	hundra	meter	bort	finns	en	stor	åker.	Det	
växer	gräs	och	hundkex	där.	Ingenting	mer.	

Äntligen är klockan fyra. Dalia börjar skala potatisen och hacka löken. Hon 
lägger potatisarna i en kastrull hon satt på spisen och steker löken i den stora 
pannan.	Det	luktar	gott.	Varmt	och	sött.	Ella	står	bredvid.	Hon	sträcker	på	sig	
för att se. Hon håller fast i Dalias byxor. Dalia håller upp en stekt lökbit framför 
henne. 

”Stoppa den i munnen”, säger hon. 
Hon	lägger	den	i	Ellas	hand.	Ella	tittar	på	den.	Sedan	öppnar	hon	munnen	

och trycker in lökbiten. Hon tuggar med de få tänder hon har. De maler och 
maler. 

”Var det gott?” 
Ella	grimaserar	och	spottar	ut	den	tuggade	biten	i	handen.	Hon	ger	tillbaka	

den till Dalia. 
Köttbullarna är färdigstekta. Amos kommer in och tvättar sina händer i 

köket. Han är inte så smutsig. Hon såg att han tog på sig handskar när hon var 
på	väg	in.	Hon	ställer	fram	tallrikar	och	glas	och	bestick.	Ellas	skål	och	sked	och	
pipmugg.	Hon	lägger	till	och	med	fram	servetter.		Amos	sätter	Ella	i	barnstolen	
och ser till så att bygeln sitter fast. Han knyter en haklapp runt hennes hals. 

”Vill du ha mjölk?” frågar Dalia.
”Ja tack”, svarar Amos. 
Hon	plockar	fram	mjölkpaketet	och	häller	upp	i	pipmuggen	till	Ella	först.	

Ella	tar	upp	den	med	båda	händerna	och	dricker	upp	mjölken	i	ett	svep.	Det	
rinner ur mungiporna på henne och droppar ner på haklappen. Först när muggen 
är helt tom ställer hon den på bordet. 

”Mer”, säger hon. ”Mer.” 
”Du får vänta lite”, säger Dalia. 

vill man leva igen. Man vill inte dö för småsaker då. Dalia lägger armarna i kors 
på bordet. Hon vilar huvudet på dem. 

Amos vaknar sent. Hon hör när han sätter fötterna i golvet och går runt i 
sovrummet.	Rasslet	från	skärpet.	När	han	kommer	ut	har	han	klätt	på	sig.	Han	
går	inte	in	i	köket.	Först	tittar	han	till	Ella.

”Hon har vaknat”, ropar han från barnkammaren.
”Jag somnade.” 
Han lossar på grinden till spjälsängen och den åker ner med en duns. 
”Nu	får	du	vakna	till”,	hör	hon	honom	säga	till	Ella.	Han	är	så	mjuk	i	rösten.	
Dalia sitter fortfarande vid bordet när han kommer in i köket. Han håller 

Ella	så	att	hon	sitter	på	hans	arm.	Tröjan	som	han	tagit	på	henne	är	för	liten	
och slutar strax under naveln. Den runda magen putar ut lite. Hon har en napp 
i munnen. 

”Ska du inte jobba idag?” frågar Dalia.
”Nä,	jag	ringde	och	sjukanmälde	mig	igår.”	
Han går till skafferiet och tar fram vällingpaketet. Sedan vrider han på 

snabbplattan, ställer en kastrull på den och häller i mjölk. 
”Hur mår du?” frågar han. 
”Bra. Okej.” 
”Kom det nån post idag?” 
”Bara det”, säger hon och pekar på tidningen och katalogen. 
”Inga	brev?”
”Nej.	Jo,	ett	till	pappa.	Jag	slängde	det	i	kaminen.”	
”Vad var det ifrån?”
”Jag vet inte. Det stod inget.” 
Han	vispar	ner	vällingen	 i	kastrullen.	Ella	har	somnat	på	hans	arm.	Dalia	

gnuggar ansiktet med händerna. 
Amos hugger ved. Han svingar yxan i en stor cirkel och den landar nästan 

perfekt på vedträt och klyver det. Han ställer upp ett nytt och tar sats igen. Dalia 
står	en	bit	bort	och	tittar	på.	Ella	jämte	henne.	Barnet	rycker	till	varje	gång	Amos	
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Raoul Swahn

Yxan

När	yxan	har	fastnat	kommer	kilen	och	storsläggan	fram.	Den	senare	är	så	pass	
tung att när den är lyft faller den av sig själv. Det enda pålitliga är tyngdlagen, 
den driver in kilen i stubben ett par centimeter åt gången. Klangen förändras och 
blir dov när metall inte längre möter metall utan trä. Stubben står där med kilen 
inombords och ingenting händer. Det kan gå dagar innan den börjar knaka.

Det slår och bultar i bröstkorgen och mitt hjärta, som tagit emot en giftig 
törn, håller uppenbart ännu. Bultar är fel ord. Jag hör en pojke utan taktkänsla 
slå på trumma för ivrigt och för hårt. Han kommer av sig och blir tyst. Sedan 
trasslar han in sina händer i en förnyad attack mot det spända skinnet. Han kan 
inte sova när han tänker på vad jag har gjort med yxan.

Det är jag som tar hand om hönsen när deras huvuden och halsar har täckts 
med böldliknande utväxter. Jag vet precis vad jag ska göra, och hönsen vet det 
också innan jag ens hunnit börja. Snacka om ickeverbal kommunikation! De vet 
att det är kört med en gång.  Sonesson däremot uppfattar aldrig en varning jag 
ger	honom.	Om	jag	inte	utdelar	den	som	ett	slag	mot	huvudet.	Eller	chans	för	
den delen. Jag står beredd med metalltung arm bakom ryggen och tänker nu 
skärper du dig, gubbe, om du vill vara kvar på banan.  Han fumlar runt i kylen 
och gnäller över att jag inte köpt smör och så säger han att han ska kila över till 
granngården och låna. Köp ostkaka och en sjuttiofemma när du ändå är där. 
Åtminstone ostkakan lär du kunna få betala in natura. Sluta tjata, säger han, och 
det är närapå det sista han säger. Ta försiktigt i kärringskrället så det inte blir 
du som vrider nacken av henne, muttrar jag och bestämmer mig för att ringa 
försäkringskassan och meddela att Märta är arbetsför så att det förslår, så som 
hon rullar runt.

Morfar håller fram surströmmingsburken mot mig. Den rostiga konserven 

”Hon tycker verkligen om mjölk”, säger Amos. 
Han väntar tills Dalia har satt sig. Sedan tar han två köttbullar och lägger på 

sin	tallrik.	Sedan	tre	till.	Han	tar	två	stycken	och	lägger	i	Ellas	skål.
”Vill du ha mer?” 
Ella	skakar	på	huvudet.	Han	delar	hennes	köttbullar	i	små	bitar.	Hon	börjar	

äta	med	fingrarna	innan	han	är	färdig.	
”Ät med skeden”, säger han. 
Dalia tar sex köttbullar och två stora potatisar. Hon mosar potatisarna med 

gaffeln och blandar med sås och lök. 
”Gör du fortfarande sådär med potatisen?” frågar han. 
”Det är godare så.”  
”Det ser inte så gott ut.” 
Han	häller	upp	mer	mjölk	i	Ellas	mugg	och	skruvar	på	pipen.	Hon	tar	två	

klunkar. Han lägger upp potatis, lök och sås åt sig själv. Han håller kniven i högra 
handen men byter till vänstra. 

”Tack för att du lagat mat förresten”, säger han. 
”Säg inte tack.” 
”Varför inte då?” 
”Det låter som att jag gjort det för din skull. Som att jag gått och väntat på 

det.” 
”Men det är snällt av dig.” 
Han äter sina potatisar i små delar. Köttbullarna äter han hela. 

emma nordlander, f. 1986, bor i Göteborg. Hon är för närvarande student i arkeologi, 
litteraturvetenskap och litterär gestaltning. Hon har senast publicerat novellen Mister Moon 
i Värnamo Nyheter	(2003).	Texten	är	hämtad	ur	ett	större	romanprojekt	med	arbetsnamnet	
Kattungar, som handlar om två syskons liv och vardag i en isolerad, småländsk by. 
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lätthet	som	en	flugsmälla.	Gudinnorna	talar	till	mig	genom	bruset	när	det	växlas	
kanal på vår stora Grundtvig-mottagare. Lär mig leken med bittermandlarna ur 
plåtburken överst på hyllan. Till sist kan jag äta ett tjog utan att kräkas.

Sonesson	berättar	om	Mexiko.	Han	beskriver	fiskehamnens	båtar	med	näten	
uppspända på tork i riggen, indigoblå och violetta toner, klargult och ljusrött 
bredvid, samma färger som i hängmattorna som säljs på stranden till turister, 
fångstnät	 som	fångstnät.	Han	minns	skottkärror	 fullastade	med	Jesusfigurer	 i	
skär plast, handmålade djävulsgestalter av keramik i starka färger. På bussen 
kvinnor med kacklande höns i säckar på väg till marknaden, tysta barn surrade 
i sjalar på framsidan eller under armen. Läskedryckerna som dricks med sugrör 
ur plastpåsar. Den lilla indiankvinnan som bjuder på övermogna bananer och 
du säger inte nej tack för vem vill vara förnäm gringo? Blanknötta gitarrer som 
trakteras av brunbrända män i hattar spruckna av sol och ålder. De framför 
sina sånger med obegripligt patos till turisterna på caféet. Sonesson återger sina 
minnen så detaljerat att jag kan se bilderna framför mig, känna smaken av salsan 
i	den	 lilla	 lerskålen	som	lyfter	den	flottiga	anrättningen	på	ägg	och	bönor	 till	
en pikant nivå. Det är uppenbart att bilderna har berikats med sinnesintryck, 
någonting har hänt, Sonessons resa strömmar över i min. Han nämner en man 
med dubbla hattar – resterna av den gamla sitter ovanpå den nya. Lite som 
männen i mitt liv, tänker jag. 

Näckrosorna	 syns	 knappt,	 luften	 är	mättad	med	 sjövatten	 och	 pors.	 	 Jag	
stryker fukten ur ansiktet, tänker inte låta mig påverkas. Vad som en gång skett 
kan ej bli ogjort.  Porsbrännvin.  Jag ruskar runt en gammal kallsup i munnen, en 
skvätt spillvatten i munbaljan av galvaniserad plåt. Som om blodsmaken skulle 
kunna	skingras	med	beska	droppar	ur	det	förflutna.	

Lyckebyspannen är halvfull med nyfångad ål i rörelse. Det går inte att se var 
i det blanka slingrandet en ålkropp börjar och en annan slutar. Mormor brukar 
lägga dem i kokgrytan direkt och servera med några droppar ättika men nu 
har	hon	bestämt	sig	för	att	smörsteka	dem	flådda.	Hon	har	spik	i	munnen,	en	
hammare i förklädet och har tagit med mig upp till vedboden. Jag får i uppdrag 

buktar i båda ändar. Strömmingen är levande och trött på att vara instängd i 
burken.	Ska	vi	hjälpa	den	ut?	Då	får	du	lova	mig	att	äta	upp	ordentligt.	När	han	
inte	dricker	kan	han	inte	sova	utan	går	runt	som	en	osalig	ande	i	huset.	När	han	
dricker är han annorlunda och tar strypgrepp först på mormor, sedan på sig 
själv.

Det regnar porsbrännvin. Trycket i kabinen får hjärtat att pressas mot 
revbenen. Äntligen släpper det. Sonesson är ett mörklila löv och jag är ett gult i 
en fuktig uppåtgående luftström. Vi dansar i varandras färger tills regnet dämpar 
oss och vi singlar ner i mörkret.  Piloten tar ner planet i skogsdungen och alla 
passagerare överlever nödlandningen. Vi är bara omskakade och instängda tills 
räddningskåren kommer med skärbrännare. På tevenyheterna prisar alla pilotens 
insats men jag tänker på vår semester och att vi vill komma ut ur landet eller 
dö.  Och att det inte blev av den här gången heller. Que hay en el bolso? Och 
andra frågor vi lärt på kvällskursen. Ska vi någonsin få ställa dem till andra än 
oss själva? 

Jag har den lilla klyvyxan och ett par lackskor med höga klackar i cykelkorgen. 
Det är kväll vid Sillhövdan och myggen har överlevt de första frostnätterna. Sjön 
ligger svart och virvlande framför mig.  Jag slänger ut en härva syltkladdiga 
sladdar, minnepinnar och disketter. Rättar till remmen på axelväskan med 
sylten, ostkakan och pluntan så att den hänger bekvämt. Följer de koncentriska 
ringarnas	 färd	med	blicken,	flackar	mellan	periferi	och	centrum,	 som	om	 jag	
hyste en oro att en yxa skulle kunna slungas upp ur djupet, och träffa mig i 
huvudet	här	på	stranden.	Ett	metalliskt	blänk	får	mig	att	rycka	till	men	det	är	
bara	en	fisk	som	slår	vid	ytan.

Skräddarna kastar sig hit och dit i sidled, från det ena minnet till det andra, 
knivar i rörelse, snabba skär i mörker.  Mormors kök med doften av surnade 
gräddskvättar och ättiksprit. Kringlor bakade med hjorthornssalt. Kall strömming 
och aladåb på braxen med ett och annat ben kvar. Flera väderleksrapporter om 
dagen, börsnyheterna och det gamla golvuret som håller takten och driver undan 
tystnaden när radion stängs av. Yxan som jag lär mig att hantera med samma 
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När	 jag	 frågar	 vad	han	 gör	 i	 garaget	 är	 det	 något	med	 tomgångsventilen.	
Han vill inte att motorn ska stanna bara för att avgasröret täpps igen. Alltid 
dessa nojor, som om bygdens busungar skulle orka smyga sig hit med potatis. 
På	natten	vaknar	jag	av	hans	snarkningar	och	hör	hur	han	talar	i	sömnen.	Ett	
gammalt kylskåp kan man ställa upp och ner och nästa dag med lite tur är det 
bra drag i rören igen. Det är som om han vill säga mig något men inte får loss 
det ur halsen. På kvällen skakar jag och försöker reta liv i honom men han är helt 
apatisk, så död att det gör mig förbannad.
Jag	 är	kvinnan	 i	filmen,	kvinnan	med	de	 röda	 skorna.	När	det	 inspärrade	

djuret	släppts	ut	 i	 friheten.	När	Sonesson	går	ut	 i	vattnet	och	förvandlas.	En	
kräfta	 under	 en	 sten.	 Vuxendop	 som	 spårar	 ur.	 Sjön	 kokar.	 En	 gryta	 röda	
lackskor. Fram med den på bordet bara. Du ska heta något mer än Sonesson, 
säger mannen med den svarta kappan. Det är något som inte stämmer med 
ordningen, något jag måste komma ihåg att lägga till för att det ska hänga ihop.  
De blottade ljusröda gälarna. Hela tiden minns jag aladåben, hur den dallrar 
och smakar av källare. Källaren. Jag tittar ner i tallriken och upprepar i tankarna 
formeln.	Ihjäl,	ihjäl,	i	gälarna.	
Båten	i	lilla	vikens	vass	ruttnar	bort.	Mormor	ror	inte	längre.	Ingen	stryker	

på årorna. Den halvruttna ekan är fylld med svarta kräftor. Bilden fylls med 
blod. Jag är på väg härifrån.  Sonesson trasslar in sig i nätet när han ska lägga ut 
det.	En	sjöfågel	som	dykt	under	ytan	fastnar	i	vårt	garn	och	stryps.	Härvan	är	i	
det	närmaste	oupplöslig	av	han	och	hon,	hon	och	han.	När	jag	drar	i	trådarna	
spänns de än värre och hindrar mig från att andas. Jag kvävs av ostkaka och 
lingonsylt, jag storknar på vispgrädden han smetar in mig med. 

Det är ett halvår sedan jag vände gudinnorna ryggen och jag har vant mig vid 
att inte använda hotellrummens belysning. Min förhoppning är att deras onda 
ögon inte ska hitta mig i mörkret. Hinnorna skaver när jag klär av mig i natten. 
Det känns i min nakna blick som om jag omsluts av ett annat ögonlock än mitt 
eget.	 Jag	sparkar	av	mig	sandalerna	och	 faller	utan	att	befrias	 från	 fallet.	När	
yxan fastnar måste släggan fram. Den är tung att lyfta men när den väl är höjd 

att hämta morakniv och hovtång ur verktygslådan. 
Titta nu så du lär dig, uppmanar hon mig. Det är som med karlar. Man måste 

vara bestämd och inte jamsa med dem. Sedan nyper hon tag i en ål och naglar 
fast den i vedbodväggen med en spik genom huvudet. Ålkroppen piskar hit och 
dit	medan	mormor	skär	ett	snitt	under	huvudet.	Hon	viker	ut	en	flik	och	drar	
sedan	med	hovtångens	hjälp	av	skinnet:	Nu	är	det	din	tur!	

Sonesson har lådor med hundratals diabilder som jag slänger när jag städar. 
Och visst, han kan gott ha det så som han bär sig åt. Han har ändå mest konstiga 
bilder på gamla dörrar, murar, skyltar och statyer. Hundar, kvinnor och militärer 
äga inte tillträde till denna bar enligt lag, står det på en skylt han tagit säkert 
femton	bilder	av.	En	gång	säger	han	att	han	skulle	behöva	en	sådan	skylt	och	
sätta upp den på garaget så att han får vara i fred. Då sparkar jag honom på 
smalbenet och säger att för min skull får han gärna sova därute. Vad han hoppar 
runt och gnäller. Det är ynkligt. Jag har visserligen träskor på, men jag tar inte i 
för fullt.

Natten	när	han	ringer	och	jag	hör	hennes	röst	i	bakgrunden.
Festen som han inte vill att vi ska ha och jag inte förstår varför förrän det 

är	för	sent.	Barnet	som	inte	är	det	minsta	lik	hennes	blonde	flane	till	man,	utan	
har svart kalufs som Sonesson. Ostkakan som jag slungar i ansiktet på henne 
och Sonesson där och ska plocka upp spillet. All min ilska till trots, hejdar jag 
mig inför de rårörda lingonen i glasburken. Sylten rår inte för vem som har gjort 
den, och vad de som plockar har för sig i hemlighet. Sedan rinner ursinnet över 
och jag hugger yxan i den tunga glasburken så att det sprutar lingon över kaklet 
i det välstädade köket. 

Det är något med ordningen hemma hos Kennerth och Märta som stör mig 
och	får	mig	att	se	rött.	Hon	har	en	pisksnärtsskada	efter	en	trafikolycka	och	går	
hemma med sjukpension. Klart som fan att hon har tid att baka bröd och väva 
mattor och hålla köket i tipp topp skick. Går och petar i trädgården alla årets 
solskensdagar	och	flyttar	buskar	från	det	ena	hörnet	till	det	andra.	Det	är	så	att	
man kan spy.
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lappar från tidigare tillfällen. 
Vid midnatt hörs åsnorna skria så högt att jag knappt hör mitt eget ångestgny 

som jag döljer i deras oväsen. Jag vill inte stanna och jag vill inte tillbaka. 
Jag tillhör – enligt journalen – de icke behandlingsbara. ”Hur vågar 

du ifrågasätta min kompetens?” fräser doktorn och knuffar ut mig från 
mottagningen.	Allt	jag	undrar	är	om	det	finns	något	alternativ	till	medicinering.	
Jag sover inte men jag slipper åtminstone vakna upp till ljudet av mina egna 
skrik.	I	min	väska	finns	broschyrer	med	vackra	bilder	av	substanser	som	hamnat	
i oordning men får hjälp att organisera sig. Som om lycka är att få bukt med 
oordningen.  Jag vill inte gå runt med samma valiumpepprade handväska som 
mamma och Sonesson. De skulle kunna slå sina apotekspåsar ihop när jag inte 
längre	finns	och	är	till	besvär.	I	morgon	ska	jag	gå	vidare	och	inte	låta	någon	
hindra mig från att följa järnvägen genom öknen. Skorpionsanden är brännhet 
mellan mina nakna tår. Han berättar och jag är där.
Takfläkten	skär	med	sina	knivar	i	mörkret.	Jag	ligger	på	sidan	av	sängen	för	

att inte bli träffad när den faller. Det är inte så att jag är nojig, jag är förutseende. 
När	jag	förstår	vad	jag	har	att	frukta	 inträffar	det.	Jag	ser	Sonesson	stå	på	en	
metallstege, lutad mot ett fönster, och i den stund jag blir rädd för vad som kan 
hända viker sig stegen och för ett ögonblick ser det ut som om han står stilla 
i luften och puttar fönstret framför sig. Sedan krackelerar rutan och Sonesson 
faller	med	en	irriterad	svordom	ut	bland	skärvorna	på	gården.		När	han	vacklar	
in efter den blodiga kullerbyttan erbjuder jag honom healing men han reagerar 
med att bli förbannad. Sedan sätter han sig framför spegeln och plockar 
skärvorna ur nacken.  Då och då svär han på dialekt och tittar misstänksamt på 
mig med en blick som smetar skuld.

Sonesson förstår att jag vill ha något och lånar en båt för att vi ska göra en 
utflykt	tillsammans.	Han	drar	som	en	dåre	i	startsnöret,	rycker	i	det	närmaste	
av sig armen och lyckas få hela utombordaren att lossna ur sina fästen. Maktlös 
står han i aktern och ser bubblorna stiga upp mot ytan där motorn nyss vände 
upp propellern och sjönk som en sten. Vattnet får lila och giftgröna nyanser 

faller den av sig själv. Släggans lag, släggan slag, släggans lag. Sonesson reser 
sig från golvet i köket som han slipar för tredje gången och får en utskjutande 
kökslucka i huvudet. Fredagskväll med hel krabba. Jag krossar krabban med ett 
knytnävsslag. Det är ett av mina partytrick.
I	granngården	går	Kennerth	hemma	på	dagarna	och	kåtar	upp	sig	med	sina	

fantasier. Han föreslår att jag ska ha klackskor när jag städar. Det gör inget om 
det blir märken. Deras gamla lantkök har lågt i tak och värmen från vedspisen 
får mig att svettas. Jag står framåtlutad med ömmande ryggslut och tunga stenar 
i brösten när han kommer smygande och trycker sig mot mig. Jag vänder inte på 
huvudet när jag stampar med klacken och träffar rakt på hycklarens mjuka fot 
bakom mig. Utan att smussla tar jag några ostkakor ur frysen på väg ut. Det är 
inte mer än rätt. Mesen skriker fortfarande därinne. 

Sonesson kan inte öppna en syltburk själv. Jag kan inte tänka mig att leva 
mitt liv i sådan hjälplöshet. Han har problem och inte bara med handsvett 
eftersom han aldrig får grepp om något. Jag ser för mig hur han skulle välta 
Lyckebyspannen och låta ålarna komma undan. Han kryper runt och famlar 
utan	att	få	tag	på	en	enda.	De	slingrar	sig	iväg	allihop.	En	försvinner	in	bakom	
utedasset och syns inte till. Kanske är det den som vi hittar i myrstacken några 
dagar senare.

Jag går och går men kan inte lämna tyngdkänslan bakom mig. Min kropp är 
bambufärgad och lätt som en strandmatta men skulden och missmodet är som 
klumpar av järn i mellangärdet. Det är inte längre bara psykosomatiskt, för när 
ångesten	släpper	finns	smärtan	kvar,	och	när	det	inte	längre	gör	ont	vågar	jag	
inte lägga mig ner av rädsla för paniken som periodvis invaderar mig. Jag har 
brutit med gudinnorna men följer deras råd och har inte sagt ett ord på hela 
dagen. Tystnadsövningen är tänkt ska lära mig gränser och att bry mig mindre 
om vad andra tänker och tycker.  Jag övar upp min ordlösa kommunikation men 
förtvivlar	vad	gäller	männen.	Nyduschad	med	glipande	morgonrock	skickar	jag	
ickeverbala	 signaler	 till	 Sonesson	men	 det	 är	Kennerth	 som	 svarar.	 I	 affären	
muttrar de ironiskt att det inte är bråttom när jag fumlar med färdigskrivna 
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förverkliga tillsammans. Allt som krävs är femtiotusen i startkapital, ungefär.
Annars	sitter	han	vid	datorn	och	skriver.	När	jag	närmar	mig	släcker	han	ner	

skärmen	eller	växlar	program.	Klart	att	jag	blir	nyfiken	och	skickar	iväg	honom	
på ett litet ärende. Jag genomsöker snabbt inkorgen och ser att det nästan bara är 
Märta han korresponderar med. Att söka sig till granngården – så patetiskt! Jag 
vill verkligen inte ta del av deras brevväxling, men jag öppnar ett från Kennerth, 
Märtas man, som gör mig spyfärdig. Avbryt genast kontakten med min fru står 
det. Sedan kommer en lång harang om snusk och otrohet. Han har tydligen läst 
bärplockarnas brevväxling och mellan raderna förstått att allt inte står rätt till. 
Tonen blir hotfull och han avslutar med att han funderar på att informera mig. 

Fläkten rör sig långsamt, som jag har ställt in den, på lägsta hastighet men 
ökar varannan minut takten som om den försökte ta sig ur inställningen och gå 
vidare till nästa nivå. Hela natten följer jag takpropellern med blicken. Andas 
i samma takt. Känner hur jag får kontakt med min kraft. Fläkten går inte att 
stänga	av,	bara	att	 reglera,	eller	så	finns	det	ytterligare	en	knapp	som	 jag	 inte	
lyckas	hitta.	Nu	har	jag	kopplat	in	mig	på	samma	våglängd	och	styr	elektroniken	
med	min	andning.	Ett	svagt	skrapljud	antyder	att	metall	vidrör	metall.	Friktionen	
ger upphov till värmen som i den följande hettan ersätts av metalltröttheten, 
utmattningen och släppet.
Under	en	svårartad	lunginflammation	i	barndomen	försöker	jag,	från	sängen	

med mina mentala krafter, få handtaget på rummets enda dörr att öppna sig. 
Gång på gång faller jag i sömn efter misslyckade försök tills jag en gång kommer 
i	kontakt	med	styrkan	som	finns	i	rädslan	och	lär	mig	att	kanalisera	den.	Det	står	
någon	på	andra	sidan	och	andas	tungt.	I	samma	ögonblick	som	jag	blir	rädd	för	
att handtaget ska ändra läge sätts det i rörelse och jag får använda min nyfunna 
färdighet på andra hållet, att spjärna mot och stänga igen med, något som jag 
efterhand lär mig att göra automatiskt. Gudinnorna vill inte att jag ska stå på 
båda sidorna av dörren och kämpa med mig själv. Lätt för dem att säga:

Släpp handtaget! Släpp din rädsla! 
Min vägledare lyfter en väska från marken och släpper den med demonstrativ 

av spillolja och jag kan knappast kräva att han ska försöka dyka i och bärga 
den	förlorade	motorn.	Jag	säger	 inget	om	bensinkranen.	Inte	idag.	Han	fattar	
ingenting. Sonesson är en del av mig och jag vill inte åt honom längre. Det är 
inte hans fel, tänker jag. 
Sonesson	säger	ändå	att	inga	problem	finns.	Han	är	aldrig	för	trött	eller	för	

vaken	för	att	kunna	somna.	Vad	går	du	på,	frågar	han	mig,	när	vi	blir	ihop.	Inte,	
går	du	på	något?	Han	ser	i	mina	ögon	vad	jag	själv	vill	blunda	för.	Det	finns	inga	
problem, resonerar han, det är bara en fråga om vad vi ska ta. 

Sonesson upplever sig själv som välorganiserad när han kommer på 
söndagsmorgonen innan sex och vill låna tusen kronor för han har fått bud 
om en svartslakt som ska äga rum i grannbyn. Jag är vegetarian, ljuger jag, när 
han föreslår att jag ska följa med och se på. Senare får jag höra att han gått 
avsides och spytt. För att få lugn och ro lånar jag ut pengarna som jag faktiskt 
får tillbaka, senare samma dag när han triumferande återkommer och berättar 
hur han sålt kött till sin sjuka morsa för tvåtusen spänn. 
Han	flyttar	 in	hos	mig	 i	 samband	med	ett	 renoveringsprojekt,	 jag	vet	 inte	

vad han har knaprat i sig, men han står med slipmaskinen hela natten på samma 
ställe	och	när	morgonen	kommer	är	väggen	så	gott	som	borta.	Det	blir	fint,	det	
här. Hans mörka ögon blänker ur ansiktet täckt av gipsdamm.
Han	slutar	gå	till	sitt	lönearbete	och	de	ringer	inte	längre	efter	honom.	I	fyra	

månader	renoverar	han	köket.	När	han	sprutlackerat	luckorna	en	gång	slipar	han	
ner dem och gör det en gång till. Det ser likadant ut men det är så proffsen gör, 
säger han. Allt han hämtar på byggvaruhuset tar han på faktura i mitt namn och 
mitt	konto	är	inte	längre	så	fullt.	Det	är	tur	att	jag	har	kontanter	så	det	räcker.	När	
jag	vill	få	avslut	på	projektet	får	jag	reda	på	att	det	finns	psykologiska	faktorer	
som gör det viktigt att allt blir så noggrant och exakt gjort som möjligt. Han är 
trött	på	att	slarva	bort	sitt	liv.	Något	ska	bli	rejält	och	det	är	köket	som	avses.	
Jag har städjobb på bygden, svart eftersom hemtjänsten och jag inte kommer 
överens, och är hjärtinnerligt trött på renoveringskaotiska kök. Flera gånger i 
veckan	blir	han	entusiastisk	över	någon	plan	han	har	kläckt.	En	affärsidé	vi	ska	
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inte tänka på affärer. Det är många som frågar på Vrångås, mumlar han och jag 
fräser	att	jag	inte	vill	hyra	hans	skithus	längre.	En	stor	rostfri	hundraliterskastrull	
med mjölk på långsam värmning står som vanligt på spisen. Jag lyfter locket, 
slänger	det	åt	sidan	och	släpper	datorn	i	mjölken.	Först	tycks	den	vilja	flyta	och	
då smäller jag ner den hårt mot botten så att den sjunker och täcks av mjölken. 
Sedan	 tömmer	 jag	 en	 brun	 apoteksflaska	 ostlöpe	 över	Kennerth.	Det	 verkar	
svida	i	ögonen.	Åh,	gud,	stönar	han.	På	väg	ut	länsar	jag	skafferiet.	Något	säger	
mig att det inte lär komma någon lön för den sista städningen och då är det inte 
mer än rätt att jag förser mig. Jag fyller min bag med folieförpackningar ostkaka 
och	gör	plats	åt	en	stor	burk	plommonsylt	därtill.	Överst	hamnar	sladdhärvan,	
disketterna och minnepinnarna från datorbordet. Åh, gud. Stönandet har blivit 
gny.
När	jag	är	samlad,	efter	en	stund	vid	sjön,	genar	jag	hem	över	fälten.	Några	

lekfulla stutar kommer släntrande rakt mot mig men jag visar bara en knuten 
näve i luften så lägger de sig ner och spelar döda. Väl hemma bultar jag på 
garaget eller carporten som bönderna envisas med att kalla det. Upp med dig 
gubbe,	lilla	söta	Sonesson,	det	är	fikadags!	Jag	har	varit	och	hämtat	sylt.	

Han svarar inte men det är jag van vid. Det är något annat som inte stämmer.  
I	 köket	 ser	 jag	 lappen	 som	han	har	 skrivit	och	med	ens	knakar	det	 i	 hjärtat.	
Garageporten är stängd, så varför är motorn på?
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tydlighet. Se där hur du ska göra med ditt gamla bagage. Släpp det. Har du 
problem? Ha inte det om du inte vill. Du väljer själv! Släpp väskan? Lyft yxan, 
säger jag till mig själv.

Sonesson föreslår som vanligt något som slutar på ”don”.  Jag har inte samma 
tillit till medicinerna. Som om de skulle kunna ge mig min tillit åter. Allting slår 
så förbannat olika. Det enda jag vet med säkerhet är att stress och oro slår ut min 
kropps förmåga till självläkedom.  Självklart går inte denna att ersätta med piller 
eller	praliner.		Inget	aktiverar	mina	kräkreflexer	som	en	dos	låtsaslikör.	

På dagen kastas jag runt i sömn, på natten driver jag tillbaka till samma kaj jag 
slitit mig från. Cyklar, papperskorgar och förpackningar proppar igen kanalerna. 
Långsamt	färdas	 jag	med	skräpet,	flyter	genom	hjärtats	stad.	Luften	står	stilla	
som i ett rum där ingen andas. Jag förstår att allt inte är som det ska. Jag har 
verkligen	problem	att	ta	itu	med.	Takfläkten	rör	sig	inte	längre.	

Vi sjunker i lerjorden tillsammans. Bänken har stått här vid sjön i fyrtio 
år.  Mina ben är för långa och min rygg är för krum. Jag lutar mig mot ett 
träd i stället. Jordar mig. Låter oron rinna ner i marken. Jag blundar och dansar 
längs	ekvatorn	över	oceanerna.	Plockar	upp	mina	röda	skor	som	flutit	i	land	på	
Sillhövdans strand. Det är färdigstädat i kök för min del.

Låt oss inte göra allt för stor affär av det här. Det kommer inget gurglande 
läte ur Kennerth-idiotens strupe när jag lämnar köket, som när vasken töms efter 
ett stopp. Jag ser blodet spruta och hör slafsande ljud men det är förvrängda 
syner och önsketänkande. Jag vänder yxan i luften och knäcker på sin höjd ett 
nyckelben på honom. Kennerth låter som en hund som blivit sparkad av husse. 
Säg åt din kärring att hålla sig borta från min gubbe, säger jag och sliter loss 
datorn från sladdhärvan vid skrivbordet.  Åh, gud. Åh, gud, stönar kräket, precis 
som min egen man brukar göra. Jag småler vid tanken på att ge även Sonesson 
en omgång. Han ska få slicka yxan. Aldrig att jag slänger den i sjön. 

Du gör för stor affär av det här, säger Kennerth. Han har alltid haft sitt på det 
torra med släkten som kommer och hjälper till så fort det regnar in eller kvigorna 
är	på	rymmen.		När	man	badar	i	bidrag	och	har	ärvt	miljoner	i	skog	behöver	man	


	Naturligtvis! Kreativt skrivande i Växjö
	Innehåll
	Förord. Tommy Olofsson & Vasilis Papageorgiou
	Joline Andersson. Ur "Cirkusdirektören och ballerinan"
	Mark Andersson. Dikter ur en samling i vardande
	Eva Ebbelind. Dikter
	Catarina Ek. Ur "De lyckligt lottade"
	Emma Nordlander. Kattungar
	Raoul Swahn. Yxan

