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F ö ro r d

Ingrid Ahnelöv

Vi kallar årets Lagerkvist-antologi Jag tänker att det var så det var. 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 Anna Nygren.
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. Antologin publiceras digitalt i Linnéuniversitets divaportal.

Ur romanen Mor Elisabeth

						
						Vasilis Papageorgiou
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Trakten
Genom landskapet rinner Tommarpsån, nermejslad i den bördiga lerjorden av
tunga isblock för tusentals år sedan. Den kommer nordväst ifrån, från andra sidan
Smedstorp och Tunby, och rinner ut i havet vid Simrishamn i öster. Den kantas
av branta backar och strandängar. På våren är strandängarna översvämmade av
smältvatten från när och fjärran. På sommar och höst betar kreaturen här, och
har så gjort sedan urminnes tider. Ån är flera mil lång och slingrar sig fram och
tillbaka, hit och dit. Som en blå tråd binder den samman byarna i det gröna
landskapet. Emellanåt är ån bredare, stridare, ja, riktigt forsar fram. På andra
ställen är den så grund och smal att man kan vada över den.
Byn som gett ån dess namn var tidigare en betydelsefull stad och ett religiöst
centrum i trakten. Byn är varken stor eller mäktig längre. Här bor vanligt folk
numera; arbetskarlar, rusthållare, hantverkare och bönder. De bor i små hus
byggda av trä, sten och lerkline. De flesta av husen är vitkalkade med ett mycket
hållbart kalkbruk och halmtaken samsas med tak lagda med roströda tegelplattor.
Husen ligger tätt, tätt och kantar de kullerstensbelagda gatorna. Några av husen
ligger lite utanför byn, nere vid ån. Längs den långa ån finns även en mängd
kvarnar. Fyra av dem ligger vid Tommarps by. Tre ligger i en klunga i sydöst –
Valkemölla, Vippamölla och Kubbamölla – och den fjärde – Bromölla – finns
strax väster om byn, på en liten udde i ån.
Vid kvarn nummer 4, den som kallas Bromölla, bor den lilla flickan Elisabeth
med sina föräldrar Mårten Bosson och Dorothea Persdotter och sina storebröder
Per, Jöns, Nils och Ola. Liksom sina föräldrar är de födda och uppvuxna vid en
vattenkvarn. Hela barnaskaran är van vid det hårda slitet, de är vana vid att bo vid
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ett vattendrag med en by strax i närheten. De vet inte om mycket annat än dammet
och slamret, och det farliga och kraftfulla i att bo och arbeta vid en vattenkvarn.

1793
Dammen var full av vatten i väntan på att dammluckan skulle öppnas så att
vattnet kunde forsa ut till kvarnhjulen och sädmalningen. Solen glittrade i
vattenytan när pojkarna lekte och stojade i vattnet. För ett par somrar sedan
hade Ola lärt sig simma i kvarndammen. Nu var han tio år och han visade stolt
hur han kunde simma från den ena kanten till den andra. De äldre pojkarna
skvätte vatten på varandra.
Elisabeth satt på en sten vid kanten av kvarndammen och plaskade med
fötterna i vattnet.
– Kom i du med! hojtade Ola till Elisabeth.
Elisabeth svarade inte först. Hon tyckte att det var lite otäckt med vattnet
i kvarndammen. Hon både ville och inte ville gå ner i vattnet, men hon var lite
rädd att inte nå botten och hon var rädd för vad som fanns där om hon skulle
trampa ner med foten i kvarndammens botten.
– Det är kallt, sade hon.
– Äsch, det är inte kallt när man väl har kommit i, svarade någon av de äldre
pojkarna och simmade nära henne och började skvätta vatten på henne.
– Sluta! Elisabeth drog hastigt upp benen ur vattnet, reste sig och sprang
undan för att slippa bli blöt.
– Kom tillbaka! ropade Per. Jag ska visa dig, så kan du snart också simma…

trassligt och bångstyrigt som lockigt hår ofta är. Elisabeth drog efter andan flera
gånger, så ont gjorde det.
– Väldans vad du är håröm idag, sa Dorothea samtidigt som Elisabeth
gnällde till.
– Aj, ta inte så hårt! Det gör ont.
Hon höll undan huvudet, snett bort från sin mor, som för att komma undan
kamningen, men Dorothea tog ett nytt grepp om Elisabeths huvud och fick
ordning på Elisabeths långa mörka lockar.
Sedan hon delat upp håret längs mittbenan i nacken flätade hon håret på den
ena sidan till en tjock och styv fläta. Längst ner knöt hon i ett band. Därefter var
det andra sidans tur. Det fanns en hårvirvel i Elisabeths hårbotten till vänster på
huvudet, just där hjässan och nacken möts. Den virveln gällde det att överlista,
för annars såg det ut som att man glömt att kamma håret just där.
När Dorothea hade flätat klart sin dotters hår lutade hon sig lite bakåt
samtidigt som hon tog ett halvt steg från pallen där flickebarnet satt.
– Såja, du blev prydlig idag också, kommenterade hon. Elisabeth rörde
försiktigt på huvudet efter den omilda behandlingen. Hu! Men nu skulle den
hålla hela dagen, och kanske en eller två dagar till, om hon hade tur.

Stenyxan

Dorothea drog med fingrarna genom Elisabeths brunlockiga hår. Det var ganska

Mårten gick snett bakom den svarta hästen på åkern som sluttade svagt mot
söder. Han höll tömmarna så pass sträckta att de inte trasslade in sig i hästens
ben, men inte så mycket att de störde hästens egna rörelser. Hästen lunkade
på, med utsträckt hals. Att dra piggaharven var inte särskilt tungt, för den låg
ovanpå åkermarken och jämnade till jordkokorna så att det skulle bli lättare att
så. Annat var det när det var dags att plöja. Då fick både häst och förare ta i för
att få ner skäret så långt som möjligt för att vända den styva jorden.
Elvaårige Ola gick ett par plograder framför ekipaget och plockade upp
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stenar som hade frusit upp sedan höstplöjningen. Mårten log förnöjt när han
såg efter honom. En duktig son var värd mycket, och Ola var duktig. Han var
uppmärksam och arbetsam och ständigt i rörelse, precis som Mårten själv. Ja,
även Per, Jöns och Nils, de tre äldre sönerna, var duktiga och arbetsamma. Men
sedan Per och Jöns hade flyttat till olika drängtjänster på bygden var det bara
Nils och Ola kvar, och Nils var på annat håll idag. Det var viktigt att ta de
påhugg som fanns. Kanske kunde det leda till en drängtjänst redan i höst eller
nästa höst.
Varje sten som Olas noggranna blick hittade, plockade han upp i en korg
som han släpade efter sig. När korgen blev halvfull drog han den till kanten av
åkerstycket och tömde den. Där låg redan högen med stenar från höstens arbete.
De skulle bli en bra gärdsgård mellan styckena och ägorna så småningom.
En rörelse i den nedre kanten av åkern fångade Mårtens blick. Det var hans tös
som kom med fikakorgen. Mårten kisade mot solen. Var tiden liden så långt på
dagen redan? Åttaåringen ställde ner korgen invid ett slånbärsbuskage, repade
lite gräs och så gick hon upp i backen mot hästen. Mårten höll in hästen när
Elisabeth kom fram till ekipaget.
– Här får du. Hon sträckte fram handen med grässtråna och hästen nappade åt
sig dem så fint och försiktigt med sina stora, starka läppar. Sakta och ljudligt malde
käkarna sönder gräset. Betslet skramlade mellan tänderna.
– Gott, va? Du kan få mer sen.
– Kommer du med kaffe, lilltösen? Mårten klappade Elisabeth på axeln och
drog henne lite kärvänligt i ena flätan. En kaffepaus var alltid ett välkommet
avbrott i det hårda slitet på fältet.
– Mor har packat korgen till er. Är det dags nu, eller ska ni jobba en stund till?
– Det blir säkert alldeles lagom nu, sade Mårten.
– Eller vad säger du, Ola, ropade han bortåt den andra änden av åkerlappen
där elvaåringen fortfarande var fullt upptagen med att plocka upp stenar i sin korg.
– Jag kommer!

Ola ställde ner sin stenkorg och sprang runt stycket till sin far och hästen.
Han hjälpte Mårten att sela av hästen, och så gick de tre arbetskamraterna sida
vid sida till åkerkanten. Hästen gick i mitten, med mannen på sin ena sida och
pojken på den andra. Elisabeth följde strax efter dem.
Sedan de ställt hästen i skuggan slog sig karlarna ner vid fikakorgen.
Elisabeth satt med dem en stund innan hon skuttade ut på åkern och fortsatte
Olas stenplockande. Hon hade varit med förr, så hon visste hur det gick till. Ola
satt upp och drack sitt kaffe, medan Mårten halvlåg på ena armbågen. Han var
trött i ryggen.
Plötsligt började hon ropa och fäkta med armarna. Mårten trodde först att
hon blivit stucken av jordgetingar eller någon annan insekt, så han satte sig
hastigt upp. Men när han tittade lite noggrannare såg han att hon höll något i
händerna. Hon fick använda båda händerna för att lyfta det, för det hon hittat
vägde mer än vad hon kunde bära med en näve.
– Vad har du hittat? Mårten höll handen över ögonen för att slippa kisa mot
solen.
– Jag har hittat en stenyxa, hojtade Elisabeth när hon kom springande mot
dem.
Ola blev ivrig.
– Jag får se! Han grep efter stenen, men Elisabeth vred bort överkroppen, så
att han inte nådde den.
– Den är min, bara min, sa hon gnälligt.
– Det är klart, men jag kan väl få se på den, vädjade Ola med huvudet lite
på sned.
Att hitta stenyxor hörde inte till vanligheterna. Spåren efter svunnen tid var
talrika. Ibland gav de upphov till funderingar, men för det mesta lades fynden i
en korg i verkstadsskjulet, och så fick det vara bra med det.
– Vad ska du göra med den, undrade Mårten och betraktade den stora,
gråa flintyxan. Den, som en gång i tiden hade tillverkat den, hade vetat vad han
gjorde, för eggen var fortfarande skarp med tydliga märken efter en slag-sten,
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och resten av yxan var mjukt rundad så att man inte skulle göra sig illa på den.
– Jag ska bara ha den, svarade lilla Elisabeth och höll stenyxan intill kroppen
och kramade den. Det var hennes första egna fynd i markerna. Hon hade sett
hur hennes bröder hittat både det ena och det andra, men aldrig själv fått känna
glädjen att hitta ett främmande föremål, gräva fram det och sedan putsa och gno
bort jord och smuts.
– Den är fin, svarade Mårten med kännarmin.
– Och stor, sade Elisabeth på barns vis.
– Nä, nu får det vara slut på att lata sig. Det är dags att sätta igång igen! sade
Mårten och hämtade hästen och spände den för piggaharven, och tog vid där
han hade slutat före matrasten.
– Jag tar med mig korgen hem till mor nu, och så kommer vi till middagen
igen, knixade Elisabeth och lade försiktigt ner flintyxan i kaffekorgen.
– Det blir bra. Hälsa mor och tacka så länge! svarade Mårten över axeln till
henne.

Elisabeths mor Dorothea låg på knä nere på den lilla bryggan vid ån. Hon
sköljde och klappade tvätten. Hon hade hjälp av pigan, men Elisabeth visste att
även hennes hjälp behövdes.
– Se här mor, vad jag hittade i jorden. Hon satte ner korgen på marken
och höll fram stenyxan med båda händerna. Dorothea rätade på sig från sin
obekväma ställning och tittade på sin lilla tös.
– Så fin! berömde hon.
– Ja, och stor är den också, sa Elisabeth med stolt röst.
– Kommer du och hjälper oss här när du har lagt ifrån dig den där? frågade
Dorothea och fick frågan att låta som en fråga och inte som den befallning den
egentligen var.

– Jadå, knixade Elisabeth, och så kom hon ihåg: Far hälsade och tackade för
kaffet.
– Det är bra. Gå nu upp med korgen och skynda dig sedan hit igen. Här är
mycket kvar att göra.
Elisabeth suckade lite, men visste att det inte var lönt att protestera.
Hushållssysslorna måste göras om man ville eller inte, vare sig vädret inbjöd till
lek eller inte. Dorothea var ständigt i rörelse. Hon skyndade och hon jobbade
jämt. Hon var alltid först uppe och gick från den ena sysslan till den andra. På
morgnarna när Elisabeth låg i kökssoffan, skavfötters med pigan och med katten
hoprullad vid fotänden, hörde hon hur torvblocken raspade mot varandra, och
att spisluckan klånkade när Dorothea satte eld i kaminen. Och sist i säng varje
kväll var Dorothea. För det mesta hade Elisabeth sovit en stund när Dorothea
blev färdig att gå att lägga sig. Vanligtvis blev Elisabeth bara dåsigt halvvaken,
men ibland vaknade hon till på riktigt.
Tunga sysslor som att tvätta kläder och mattor hjälptes några kvinnor åt
med. Mårten hjälpte Dorothea med klippningen av fåren, men allt arbete med
ullen var Dorotheas och Elisabeths. Elisabeth var inte gammal när hon fick
vara med och karda ullen. Den lades i jämna rullar som sedan förvandlades till
användbara trådar. När Elisabeth var liten sade Dorothea till henne att akta sig
för det snurrande spinnrockshjulet, men när hon var ungefär fem år gammal
fick hon sitta i Dorotheas knä och följa med i rörelserna. Varje gång Dorothea
trampade ner trampan för att få hjulet att snurra vaggade hela kroppen till lite
grann, och den lilla flickan i hennes knä kunde inte annat än att vaggas med.
Med vana handgrepp fick Dorothea den burriga, nykardade ullen att tvinnas till
tunn, fin tråd, och Elisabeth lärde sig, så liten hon var.
Det var inte bara fåren och ullen som Elisabeth hjälpte till med. Även alla de
andra hushållssysslorna hjälpte hon sin mor med. Varje dag brukade Elisabeth
hjälpa sin mor med att hålla eld i spisen, att borsta potatisen, skära kål, diska,
bädda undan madrasser och täcken, sopa golvet och tusen andra göromål.
Dorothea tog helst själv hand om disken, och bakningen var ett för stort arbete
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Sysslor

för att en tös skulle klara det på egen hand. Likadant var det med byktvätten. Den
tog Dorothea hand om, ofta tillsammans med pigan eller med några kvinnor
från byn. Elisabeth hölls också ute bland djuren. Hon tyckte att det var rofyllt att
sitta i ladugårdens värme och mjölka korna, hon skötte om kaninerna och hon
släpade hinken med hushållsavfall och korgen med ogräsrens till grisarnas fålla.
Med några grymtningar slafsade de i sig godsakerna.
På somrarna hjälpte hon förstås sin mor med utomhussysslorna. När
Dorothea höll på med trädgårdsarbete sprang Elisabeth gärna ärenden åt
henne. Än fick hon hämta det ena, än ta reda på något. Ute i trädgården sprang
Elisabeth hellre efter de färgglada fjärilarna än hjälpte Dorothea med att rensa
ogräs, gallra, plocka bär och skörda grönsaker tillsammans med sin mor.
Elisabeth tyckte om att vara med sin far och hjälpte honom så mycket hon
kunde. Hon tyckte bäst om att vara med honom i stallet och i ladugården, men
hon följde även med honom till kvarnen. Kvarnen var ett dammigt och slamrigt
ställe. Elisabeth var alltid väldigt försiktig när hon var i kvarnen, för hon var
rädd för alla ställen där man kunde fastna eller trilla ner från. Hennes far rörde
sig med säkerhet i kvarnen, men han var ju vuxen och van. Han hade levt och
arbetat hela sitt liv i kvarnen. Han förmanade henne ofta att akta sig, inte göra
sig illa, inte trampa fel. Och fast hon egentligen var rädd svarade hon emot sin
far:
– Ja, jag ska… Ja, jag vet…
– Ja, jag kan… Jag är försiktig!
I kvarnen var allt mjöldammigt och när man gick därifrån fick man borsta
och rista av alla sina kläder. Elisabeth hade mer än en gång känt hur tungan hade
klibbat fast i gommen när hon varit i kvarnen. Det var mjöldammet som blev
som klister i munnen, det visste hon. Nuförtiden fick Mårten ofta hosta när han
kånkade och bar på mjölsäckarna. Det hade hon nog lagt märke till. Han blev
fort trött och behövde vila ofta.
De var de två yngsta syskonen i kvarnfamiljen, Ola och Elisabeth. De var
de bästa vänner och hade varit det ända sedan de var små. Ola hjälpte Elisabeth

med sådant som var lite för svårt eller för tungt för en liten flicka, och Elisabeth
försvarade i sin tur Ola i vått och torrt. Han var hennes store hjälte. När de var
små lekte de alltid ihop, Ola och Elisabeth. Fast det var ett par års åldersskillnad
mellan dem, så trivdes de bra ihop. Ola hade ofta fått vara med och leka och busa
med de tre äldre bröderna, men då var han alltid yngst och minst. Med Elisabeth
var han äldst och störst, och det gillade han bättre. Och nu hade dessutom de tre
flyttat hemifrån, till olika drängtjänster, så det var bara Ola och Elisabeth kvar
i kvarnen. Elisabeth älskade att få leka med sin storebror. Ola hittade på så bra
lekar, tyckte hon, och han var så snäll. Han lät henne alltid vara med och busade
lagom hårdhänt med henne.
Elisabeth gillade både somrar och vintrar. På vintrarna brukade de åka kana
på isarna som hade bildats i översvämningarna i svackorna på åkrarna i närheten.
Var det en riktigt kall vinter frös vattnet i den stillastående kvarndammen, så att
de kunde åka kana på den. Vissa vintrar var det så: det kom ingen snö utan blev
bara kallt. Andra vintrar kom det snö, och andra återigen kom det så mycket snö
att det räckte ända upp i höjd med taket. Så fort det kom minsta lilla snö störtade
barnen ut och lekte. De gjorde snöänglar, kastade snöbollar, byggde grottor,
kasade på rumpan i backarna. Ibland följde även de vuxna med utomhus för
en stunds avkoppling. Vintertid var det en del arbete som inte kunde göras
och dagarna var dessutom kortare. Snöiga vintrar gav å andra sidan upphov till
nya arbetsuppgifter som till exempel att skotta snö så att de kunde ta sig från
boningshus till djurens stall. De blev ganska isolerade också, för vägen till byn
blev helt igenkorkad så fort det blåste minsta lilla.
På somrarna var det soligt och varmt. Då badade de i ån eller kvarndammen,
skvätte vatten på varandra och hade roligt. Både Ola och Elisabeth hade lärt sig
att simma i det stillastående vattnet i kvarndammen. Som barn brukade mest,
så badade de även när det inte var så jättevarmt i vattnet och inte i luften heller.
De vuxna var lite mer kräsna, och ville helst ha lite värme i vattnet för att våga
sig ner i det. Förutom vid skördetid, förstås, för då badade alla, vuxna som barn,
för att bli av med en del av bosset och stråna som kliade överallt på kroppen.
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För de vuxna var det omåttligt mycket arbete på sommaren. Det var höskörd,
slåtter och tröske. När det var lagom dos av regn och torka var det bra, men vissa
år var det alldeles för mycket av det ena och andra år för mycket av det andra.
Ola visade henne även var det var bäst att stå och fiska, var grodor och
paddor brukade gräva ner sig till vintern. De tittade på trollsländor ihop och
undersökte fågelbon tillsammans.
Men den bästa tiden på året var senvåren eller försommaren, tyckte Elisabeth.
Det var spännande med alla djurens ungar som föddes, både djuren ute i naturen
och de på gården. De små rävungarna, ändernas ällingar och alla andra. Och hemma
på gården – kalvarna och lammen med/på sina skakiga ben, de ständigt hungriga
griskultingarna, och förstås, de ulliga och hoppiga kaninungarna, som var barnens
ansvar att mata och sköta om. Elisabeth visste inte riktigt vilka av djuren hon gillade
bäst. Lammen och kalvarna var söta och brukade följa med henne när hon gick in
i inhägnaden till dem. De hoppade och krumbuktade som för att visa upp sig, och
hon skrattade högt när hon såg dem. Kaninerna var mjuka fina och tyckte om att
bli klappade. Hönsen och ankorna hade hon däremot inte mycket till övers för. De
skränade och flaxade och smutsade ner mer än de var fina att titta på, tyckte hon.
Ola älskade hönsen och han var en duktig höns-skötare, det sade alltid Mårten. När
det var Ola som skötte om hönsen värpte de många ägg som Ola, Elisabeth eller
Dorothea plockade för att koka, steka eller använda i kakor.
Ja, vårens tid var härlig. Nytt liv i naturen, spirande grönska överallt och till och
med människorna fick nya krafter och ny glans i ögonen.
Varje år i slutet av mars var det dags att släppa ut djuren på bete. Då hade de stått
inne i sina fållor hela vintern så ullen var alldeles styv av intorkad skit. Efter några
dagars regnande såg de mycket renare ut, men innan man kunde klippa ullen av fåren
behövde fåren tvättas ordentligt. Det gjordes när lammen hade fötts och det var lite
varmare i luften.
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Det gick några år. I juni hade Elisabeth fyllt elva. Ola hade växt till sig och blivit
lång och gänglig. Den femtonårige pojken bodde kvar hemma. Han var duktig på
att arbeta och han gjorde goda dagsverken med sin far. Det var tur, för Mårten hade
börjat tackla av. Kraftig hade han aldrig varit men nu var han tunnare än tidigare.
Ryggen hade krummat ihop sig i takt med att hostan blev värre och värre.
Det kom en ny dräng till kvarnen. Jeppa var över trettio år men hade inte någon
fästekvinna än, vad Mårten och Dorothea visste. Elisabeth hade sett Jeppa och hans
bröder senast det var marknad i Tommarp. De stod och pratade och skrattade och
hade en massa karlar runt sig.
Den dagen Jeppa skulle komma till Bromölla första gången gick Elisabeth för att
möta honom. Medan hon väntade lekte hon på ängen ovanför kvarndammen. Hon
skuttade från grästuva till grästuva och försökte hålla balansen. Trillade hon, skulle
hon i alla fall inte bli blöt, för efter den torra och varma sommaren fanns det bara lite
vatten i ån och den svämmade inte över upp på ängen som den brukade.
Hon såg honom på långt håll där han kom på vägen ner mot kvarnen. Träskorna
klapprade mot den hårda grusvägen. Han var stor och lång och mörkhårig. Ett knyte
hängde över hans axel. När han kom närmare, mitt emot Elisabeth fast på andra
sidan den smala ån, stannade han.
– Hej där! Bor du här?
Elisabeth nickade.
– Är far din hemma?
Elisabeth nickade igen. Hon tog ett par snabba kliv på några stenar som stack
upp ur vattnet. Hennes bara ben var brunbrända och det flätade håret blekt efter
sommaren.
– Jag heter Elisabeth.
– Du är minsann bra på att hitta vägen. Du blev inte ens blöt?
– Nej, det är ju inget vatten i ån.
De gick tysta bredvid varandra över stenbroarna till kvarnen.
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– Far! ropade Elisabeth när de kom till kvarnrännan. Mårten kom ut från
kvarnrummet med Ola tätt efter sig.
– Men, titta här! Här är ju den nye drängen. Välkommen, välkommen!
Karlarna hälsade och tog i hand; Jeppa fick lägga sitt knyte i drängkammaren
och så blev han runtvisad på stället. Elisabeth följde med dem och lyssnade vad som
sades. På kvällen hjälpte Jeppa till att fora djuren. Från den stunden arbetade de sida
vid sida, Jeppa och Mårten.
Jeppa såg direkt vad som behövde göras vid kvarnen och han högg med glatt
humör i med allt arbete. Ingenting var svårt med Jeppa. Han tog itu med en sak i
taget, lugnt och metodiskt. Han brusade sällan upp och blev inte stående overksam
och pratade långa stunder heller. Sådan var Mårten också.
Jeppa var mycket större än Mårten. Stor och grov i kroppen var han, längre och
bredare, kraftigt byggd och stark. Han hade alltid gråsvart skäggstubb i ansiktet. Han
bar säckar med säd och matade på kvarnen. När Elisabeth såg Jeppa och Mårten
arbeta sida vid sida, lade hon märke till hur gammal och trött hennes far verkade.
Mårten gick mer framåtlutad än han brukade. Han hostade ofta och fick torka
svetten ur pannan, antingen med skjortans underärm eller med den stora näsduken
han brukade ha i bakfickan.
Möllaresjukan var välkänd. Mjöldammsklistret gjorde att tänderna ramlade ut
och man fick svårt att äta. Möllare blev ofta lomhörda av att arbeta i den skramliga
och dammiga kvarnen och bara att gå omkring i en kvarn var förenat med livsfara.
Dorotheas egen far var död och borta sedan länge. Hon kom ihåg faderns symptom
när hon såg Mårten och hon bekymrade sig för att han skulle börja tackla av och bli
orkeslös. Den nye drängen var stor och stark och tog vid där Mårtens ork tröt, det
såg hon allt. Han svingade säckarna med mjöl, han använde sina krafter till arbetet
som aldrig tog slut.
Dorothea verkade bekymrad över sin man. Elisabeth lade märke till sin
mors förstulna klapp på Mårtens axel, hennes smekning på hans kind, raspig av
skäggstubb. Elisabeth förstod att hennes far inte var riktigt kry och stark, även om
han ansträngde sig för att inte visa det för sin dotter. Dorothea diskade och vädrade

och höll rent. Skräcken för farsoterna som drabbade bygden lyste ur Dorotheas
ögon det sista året i hennes liv.
Mårten arbetade och släpade trots att han egentligen inte orkade. Värken över
bröstkorgen hade han haft betydligt längre än vad Dorothea hade en aning om,
men Jeppa hade nog anat det, när Mårten mer än en gång hade blivit andfådd för
ingenting och inte orkat svinga upp mjölsäckarna på ryggen som han brukade. Jeppa
försökte hjälpa och underlätta för Mårten så mycket han kunde.
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1798
Människor hade blivit sjuka i alla tider. Numera fanns namn på de flesta sjukor, både
dem man blev frisk från och dem med dödlig utgång. Smittkoppor, kikhosta och
mässling för barnen och olika sorters bröstsjukdomar, febrar och lungsot för de
vuxna. Och så fanns rödsoten, som drabbade alla. Det här året härjade rödsoten i
trakten. Många hade fått sätta livet till. Epidemier och dödlig sjukdom oroade och
upprörde folk. Även Elisabeth tyckte att det var rysligt att höra om dem som hade
drabbats.
Dorothea och Mårten hade lyckats klara livhanken på sig och alla barnen både
vid det här rödsotsutbrottet liksom vid tidigare sjukor. Kanske var det närheten till
åvattnet, det rinnande, kalla, rena vattnet som gjorde att familjen vid kvarnen inte
drabbades av de hemska diarréerna. Men efter den stränga vintern och oron för den
sjukdom och orkeslöshet som drabbat Mårten var både Mårtens och Dorotheas
motståndskraft nersatt.
Elisabeth såg hur Dorothea pysslade om Mårten på allehanda vis och hon
såg Dorotheas bekymrade blickar på sin hostande make. Vintern hade varit lång
och kall och mörk, som de alltid var, och alla längtade de efter sol och värme. När
vårbruket egentligen skulle sättas igång med full kraft, blev plötsligt Dorothea själv
sjuk. Hon hade varit förkyld och snorig en tid, men inte värre än någon annan.
Vårförkylningen följdes av en ihållande hosta och feber och även Mårten insjuknade

och blev sängliggande. Paret blev alltmer orkeslösa och tappade aptiten, både på mat
och på livet.
Elisabeth satt inne hos sina föräldrar en stund varje dag. Att hennes far hade
tacklat av de senaste åren hade hon sett, men varför modern plötsligt blev febrig och
sängliggande förstod inte Elisabeth. Mat hade de haft, tänkte hon, och inte hade de
gått hungrigare än tidigare, inte hungrigare än någon annan.
Elisabeth försökte vädra stugan varje dag, men det var som att sjuklukten inte
ville bort. Hon kände inte riktigt igen sina föräldrar nu när de låg feberyra och svaga
i sina sängar. Mårten dolde sitt ansikte i sina stora händer. Han ville gärna ha vatten
att dricka, men fick genast hosta. När han blev torr i munnen låg han och smackade
med tungan mot gommen.
Några hårtestar som letat sig ut från Dorotheas sjalett klistrade fast på hennes
svettiga kinder. Hon försökte resa sig upp den dagen Elisabeth räckte fram en liten
bukett med snödroppar till henne.
– Oh, så söta! sade Dorothea hest. Var har du varit och plockat dem? Det var
inte här i närheten, eller hur?
– Det var uppe vid klostret, svarade Elisabeth.
– Har du varit så långt bara för att plocka blommor till mig, sade Dorothea med
trött röst. Det var snällt.
– Där fanns så många olika. Marken var täckt av blåstjärnor och så fanns det
svalört och krokus…, sade Elisabeth.
– Tro jag det. Och allihop var lika vackra, var och en på sitt sätt, eller hur?
– Mmm, höll Elisabeth med.
– De som bodde där för länge sedan…
– Munkarna?
– Ja, munkarna. De höll på mycket med sina blommor och med sina andra växter.
– Det är därför där alltid är så vackert, konstaterade Elisabeth.
Dorothea började hosta när hon talat så länge. Elisabeth fick tillbaka buketten
och gjorde i ordning en liten vas av en bleckburk. Hon satte den på köksbordet, så
att Dorothea skulle kunna se den från sin plats i sängen.

Elisabeth fortsatte med sina sysslor så gott hon kunde. Hon saknade den dagliga
kontakten med sina föräldrar. De levde, men var ändå så frånvarande, sängliggande
som de var inne i huset. Pigan Elna tog hand om hushållet och de båda sjuklingarna.
Jeppa och Ola skötte den dagliga skötseln av djuren, kvarnen och det lilla lantbruket.
Elisabeth hjälpte också till med djuren.
Hon gick fram till den långe drängen, som högg ved mellan uthusen. Han avbröt
sig, rätade på ryggen och strök svetten ur pannan. Vårsolen värmde.
– Jag har gett djuren mat, sa Elisabeth.
– Bra. Hur verkar det vara med kvigan? Är det dags för henne att kalva än?
– Inte vad jag kunde se.
– Det dröjer nog några dagar till, tror jag, sa Jeppa. Den kommer när den
kommer. Tids nog. Jeppa såg fundersam ut.
– Men lammen mår bra, sade Elisabeth lillgammalt.
– Tro jag det, nu när de får vara ute hela dagarna.
– De är så söta när de diar och svansarna går så här. Elisabeth viftade fram och
tillbaka med pekfingret. Jeppa log mot henne, men så blev han allvarlig igen.
– Dina föräldrar behöver nog hjälp, så det är bäst att du går in nu. Jeppa lät
ovänligare än han tänkt sig, men det verkade inte som Elisabeth lade märke till det.
Elisabeth neg lite, vände och skyndade sig mot det lilla boningshuset där
hennes mor och far låg i varsin säng, hostande och allt svagare för varje dag som
gick. Den senaste veckan hade både Mårten och Dorothea varit så dåliga att de
var sängliggande. Febern var fortsatt hög, och båda två hade huvudvärk och ont i
bröstet. Doktorn konstaterade till slut att det var lunginflammation, och att det inte
var något mer han kunde göra för dem.
– Det är bara att vänta och se, sade han och skakade beklagande på huvudet
innan han hukade sig och gick ut ur det mörka, trånga huset igen.
Jeppa tittade långt efter Elisabeth. Den stackars tösen såg så allvarsam ut
nuförtiden, och inte undra på det, när hennes föräldrar låg dödssjuka inne i huset.
Ingen hade hon som kunde ta hand om henne om de skulle dö. Och dö det skulle
de. Snart. Jeppa hade varit inne hos sin husbonde i går och han var tärd och orkeslös.

18

19

Kinderna var insjunkna, det rosslade och pep när han drog efter andan och allt
som oftast skrällde hostan mellan väggarna. Jeppa skakade lite på huvudet, utan
att vara medveten om det själv. Han tog åter tag om yxskaftet och fortsatte klyva
vedklabbarna som sprätte iväg åt alla håll och doldes av det spirande gräset.
Lunginflammationen blev inte bättre och möllarparet dog båda två med bara en
veckas mellanrum i maj 1798, först Dorothea och sedan hennes man Mårten.
Begravningarna stökades undan och en gemensam bouppteckning hölls ett
par dagar före Elisabeths tolvårsdag. Elisabeth och hennes syskon var med på
bouppteckningen, och hennes farbröder från Glimminge, Anders och Hans Bosson,
bevakade de omyndigas intressen. Det var bara äldste brodern, Per, som var myndig.
Han gick igenom tillgångarna med två värderingsmän från grannbyarna och skrev
under bouppteckningsdokumentet.
Jeppa tog över arrendet för kvarnen. De tre äldste, Per, Jöns och Nils, hade redan
flyttat, och de var inte intresserade av att ta över kvarndriften med allt det hårda
och slitsamma arbete som det medförde. Vid bouppteckningen diskuterades olika
lösningar för hur man skulle göra med de två yngsta syskonen, Ola och Elisabeth.
Ingen av de tre äldre bröderna hade hunnit skaffa något eget ställe utan tjänade
dräng ute på bygden. Därför ansåg de sig inte ha möjlighet att ta hand om Ola och
Elisabeth, utan det bestämdes att Ola och Elisabeth skulle få bo kvar i kvarnen några
år till. Det var Elisabeth nöjd med. Hon ville helst få bo kvar där hon alltid hade
bott. Jeppa städslade Ola och Elisabeth som dräng och piga och blev ett stort stöd i
Elisabeths och Olas tillvaro.

Främst för att Mårtens hälsa varit skraltig, men också för att han och Jeppa hade fått
ge handräckning till familjer som drabbats av rödsot och andra sjukor. Jeppa hade
hunnit skaffa sig överblick över arbetet i kvarnen och visste vad som behövde göras.
Allt det, och mycket mer, tog Jeppa tag i nu. Han visste att det var hårt arbete under
dygnets alla ljusa timmar som skulle få kvarnen och det lilla lantbruket på fötter igen.
Jeppa såg till att allt som behövde göras verkligen blev gjort.

Vigseln

Livet förändrades för Elisabeth och Ola när deras föräldrar dog. Hemmet var tyst
utan deras hostande, deras säng stod tom och huset kändes öde. Elisabeth och pigan
städade ur huset, tvättade allt kläde, skurade med såpa så att det doftade rent och
friskt igen.
Jeppa sov kvar i drängkammaren med Ola. Ute var det numera han som styrde
och ställde. Under vintern som gått hade en del arbete vid kvarnen fått stå tillbaka.

Hon var inte mer än femton år, knappt mer än ett barn samtidigt som hon var en
ung kvinna, som hade haft en vuxens arbetsuppgifter i flera år. Nu skulle hon gifta
sig. Hon drog djupt efter andan inför detta stora. Hon strök med händerna över
magen och höfterna, slätade till det svarta klänningstyget. Det var samma svarta
klänning som hon haft på sina föräldrars begravning för ett par år sedan och även på
sin egen konfirmation i våras. Inför begravningen hade Elisabeth fått hjälp att sy in
klänningen och lägga upp den så att hon inte skulle snava i den. Men de sömmarna
hade hon fått sprätta upp nu, så att hennes vuxnare och något yvigare kropp fick
plats. Hon kände sig stilig och vuxen och redo för sitt nya liv.
Jeppa hade funnits i hennes liv några år. När hennes föräldrar levde var han
dräng i kvarnen. Nu hade han övertagit arrendet från Rosencrantzarna. Jeppa var
mycket äldre än Elisabeth. Han blev en hjälpare i sorgen sedan hennes föräldrar hade
dött. Han hade åtagit sig att ta hand om Ola och Elisabeth tills de blev myndiga. Ola
hade han städslat som dräng. Fast han inte själv hade några barn, blev han nästan
som en far för dem. Elisabeth tyckte att det var tryggt med Jeppa. Han var alltid snäll
och vänlig och visste hur kvarnen skulle skötas. Livet kring honom var lättsamt. Han
var van att arbeta hårt men ändå var han inte rädd att hugga i och hjälpa till där det
behövdes. Inget var för tungt och inget var för svårt för honom. Han fick mycket
uträttat, hennes Jeppa.
Jeppa hade alltid tagit sig tid att prata med Elisabeth. Han hörde efter hur hon
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hade det, ville veta att hon hade det bra. Under de många och långa arbetsdagarna
blev de goda arbetskamrater, Ola och Jeppa och Elisabeth. Jeppa och Elisabeth
var ett ganska omaka par, han drygt trettio och hon i konfirmationsålder, det hade
Elisabeth hört att många på bygden både tänkt och sagt. Men de trivdes i varandras
sällskap, Jeppa och Elisabeth. Medan de arbetade sida vid sida hade samhörighet,
tillit och vänskap växt fram och nu var han den man som hon skulle leva sitt liv
tillsammans med. De skulle säkert komma lika bra överens som äkta makar som de
gjort hittills i hennes liv, resonerade Elisabeth.
Den storvuxne Jeppa skruvade besvärat på sig där han stod och väntade i
kyrkans vapenhus. Trots att det varit många barndop och begravningar de senaste
åren var han ändå inte van vid att vara klädd i kostym. Han trivdes bättre i sina
vanliga arbetskläder. Kostymen var obekväm och det gick inte att röra sig obehindrat
i den, tyckte Jeppa. Den stramade över axlarna och var till och med lite svår att
knäppa mitt fram. Skjortkragen satt åt runt halsen.
Vigseln var högtidlig och ägde rum en söndag i oktober, strax före högmässan.
Hösten var precis på väg att övergå i vinter. De gulröda löven frasade under fötterna
på dem när de gick längs den lilla grusvägen upp till byn och den lilla vitkalkade
sockenkyrkan. Luften var hög och klar, och det var bitande kallt. Inte ett moln hade
synts på himlen på flera dagar och inte på nätterna heller. Fullmånen hade lyst så
starkt och klart och himlen hade varit full av stjärnor.
Både Jeppa och Elisabeth hade sina syskon och deras familjer på plats i kyrkan.
Folket från de andra kvarnarna var där också och byns folk likaså, för att lyckönska
det omaka paret.
Elisabeths alla bröder var på plats. Ola, som bodde kvar i kvarnen, satt främst
i kyrkan med äldste brodern Per och dennes hustru Eljena. Per hade Ola på sin
ena sida och hustrun Eljena på den andra. Hon var några år yngre än honom. De
hade varit gifta i drygt ett år, men hur Elisabeth än tittade kunde hon inte se någon
antydan till att Eljena väntade smått.
Jöns och Nils hade kommit från sina drängtjänster. Jöns arbetade i Vallby och var
Nils arbetade just nu visste hon faktiskt inte. Jöns och Nils satt i bänken bakom Ola

och Per. Jöns och Nils trivdes tillsammans, men Nils och Per drog inte riktigt jämt
och det hade de aldrig gjort. Varken Jöns eller Nils hade ännu börjat titta efter flickor.
Elisabeth kände ett hugg i hjärtat när hon såg dem där i kyrkan. Många gånger hade
de lett lite försmädligt och kommit med gliringar för att hon, unga tösen, skulle gifta
sig med en gammal gubbe.
Jeppas bröder var också på plats denna stora dag. Ola Andersson satt med sin
hustru Hanna. Deras bägge söner satt bredvid dem i kyrkbänken. Jöns hade nyss fyllt
tio och den gänglige Anders närmade sig tjugo. Han hade svårt att hitta en bekväm
ställning på den hårda träbänken. Allt som oftast flyttade han sin långa kropp.
Jöns Andersson var där också, hans Eljena likaså. De såg trötta och bleka ut,
både Jöns och Eljena. Ett halvår sedan tvillingflickorna föddes och dog. Redan var
en ny liten på väg. Eljena kunde inte dölja bulan på sin magra kropp. Elisabeth
förstod inte hur hon orkade att vara på det viset jämt. Undras om den här ungen
skulle få leva… Bredvid Jöns och Eljena i kyrkbänken satt Karna, Anders, och Boel.
Dagen till ära var de hela och rena där de satt i kyrkbänken.
Håkan Andersson satt bredvid sin hustru Ingar Nilsdotter. Efter att de varit gifta
i fem år var hon äntligen gravid. På Ingars andra sida satt hennes gamla änkemor
Karna Andersdotter. Precis som Ola och Hanna och Sven och Marna började
Karna också bli lite till åren kommen.
Sven Mårtensson och Marna Bengtsdotter, rusthållare på Tommarp 39, var i
kyrkan med sina döttrar. Lilla Elna var bara ett par år gammal och satt i Marnas knä
hela tiden, men Ingar och Jannia satt själva i kyrkbänken i sina fina klänningar. De
tittade storögt på allt folket runt omkring sig.
Från den kvarn som låg närmast Ingar Håkan Anders födelsegård kom Nils
Beckvall med sin hustru Signe. Åttaårige sonen Lars var också med i kyrkan. Från de
andra kvarnarna kom Mårten Persson och Jöns Bertilsson med sina hustrur.
Efter vigseln följde högmässan. Alla satt kvar i de hårda träbänkarna. Prästen
stod i predikstolen till höger. Han mässade i samma tonläge som alltid, men
Elisabeth orkade inte koncentrera sig på vad han sade. Hon såg sig omkring i
kyrkan istället. När man såg kyrkan på utsidan kunde man inte föreställa sig allt detta
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spännande på insidan. Lika vit och sval som kyrkan var på utsidan, lika roströd och
livfull var den på insidan. Hennes blick vandrade längs kryssvalven i taket. Längs
själva valven fanns vackra bladgirlanger målade med roströd färg. På väggarna
fanns berättelser ur den bibliska historien målade, och även händelser ur landets
historia. Elisabeth hade ägnat många av de ändlösa gudstjänsttimmarna i kyrkan
åt att granska väggmålningarna runt familjens kyrkbänk. Hon fascinerades av de
detaljerade bilderna och hon upptäckte ofta nya saker. Hennes mor Dorothea hade
inte tyckt om att Elisabeth så ogenerat satt och såg sig omkring och absolut inte att
hon pekade och visade sin storebror Ola vad hon hade upptäckt.
Efter de många timmarna i den kylslagna kyrkan samlades bröllopsgästerna hos
det nygifta paret på Bromölla för en bit mat.
När vigseldagen var överstökad blev allt som förut igen. Att Elisabeth och Jeppa
var gifta med varandra var rakt inget som syntes. Visst gav de varandra en och
annan förstulen blick och visst pirrade det lite i kroppen när de var i närheten av
varandra. Men de tog inte i varandra, fortsatte bara att samtala hövligt med varandra.
Jeppa låg kvar ute i drängkammaren, där Ola också sov, på nätterna. Elisabeth sov i
kökssoffan, som hon alltid hade gjort, enda flickan som hon var. Inte förrän de varit
gifta i flera månader vågade Jeppa en kväll med ett par supar i kroppen att äntligen ta
det stora steget och flytta in i boningshuset och vara sin unga hustru nära. Elisabeth
hade bävat för den stunden och undrat hur det skulle gå till. De bäddade åt sig i
Mårtens och Dorotheas säng. Den kändes oändligt stor och mjuk efter den knöliga
kökssoffan och den hårda britsen i drängkammaren.
Elisabeth kröp ner på den prassliga halmmadrassen och drog filten upp över
axlarna. Hon låg stel som en pinne på rygg. Hon sneglade åt Jeppas håll. Han skalade
av sig plagg efter plagg tills han stod i långkalsonger och undertröja. Han satte sig
på sängkanten och skrubbade sig på skenbenen och upp över knäna och låren, som
för att värma sig, innan han slutligen svängde upp benen i sängen och drog filten
om sig. Han vände sig mot Elisabeth, hävde sig upp på ena armbågen och tittade på
henne. Elisabeth blundade. Hon kände spritdoften från hans mun. Hon var van vid

att karlarna alltid luktade sprit, men när det var så här nära kändes det starkare än
vanligt. Hon höll andan när han strök undan håret från hennes ansikte. Jeppa tryckte
sina blöta läppar mot hennes ett par gånger när hon plötsligt märkte att hans ena
näve kände sig fram över hennes kropp. Jeppa flåsade när han kramade om hennes
ena lilla bröst, och än mer när fingrarna hårdhänt grävde sig in på insidan av låret
på henne. Elisabeth kved till av smärtan. All försiktighet Jeppa dittills hade visat
försvann. Han satte sig upp, krängde av henne hennes underbyxor och särade på
hennes ben. Efter ett par stötar stönade han högljutt i hennes öra och föll ihop över
henne. Hennes hals och kind var alldeles rödskavd av skäggstubben. Med utsidan
av handen försökte hon svalka huden på halsen. Det sved i underlivet också. Jeppa
tittade på henne med en belåten suck och lade sig tillrätta med ryggen mot henne.
Efter en liten stund började han snarka. Elisabeth snyftade till, så tyst hon kunde.
Hon låg vaken länge.
Morgonen efter undvek Jeppa att titta på Elisabeth. Elisabeth höll också sin
blick i golvet framför sig. De klädde sig, åt morgongröten och gick till sina respektive
sysslor. Elisabeth undrade lite när det skulle bli så här nästa gång och om det alltid
skulle vara likadant.
Till kvällen fick hon besked. Jeppa stannade kvar inne i huset även den här
kvällen. Han reste sig och tog fram brännvinsflaskan och det lilla nubbeglaset ur
hörnskåpet.
– Vill du ha en? erbjöd han Elisabeth och sträckte fram flaskan och glaset mot
henne. Hon skakade på huvudet. Jeppa hällde upp till sig själv och slök supen i ett
tag. Han rös till när spriten brände till i magen.
– Det blev som det blev i går kväll, sade han. Elisabeth satt stilla med händerna
i knäet och blicken fastnaglad vid några kvistar på de skurade träplankorna i golvet.
Jeppa fortsatte:
– Det blir nog bättre, ska du se. Jag ska inte ha så brått.
Elisabeth satt tyst. Hon visste inte hur det skulle vara och inte hur det kunde vara.
Hon visste bara att sådant hörde äktenskapet till och att hon var äktad med Jeppa
nu. Jeppa tog en sup till, strök sig över pannan och gnuggade sig över näsroten.
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Elisabeth reste sig och stökade klart i köket och lade in mer ved i spisen. Efter besök
på avträdet stod de där vid sängen igen, redo att ta av sig kläderna inför natten.
Jeppa tog hennes hand och drog henne till sig. Han slog armarna om henne och
borrade ner ansiktet i hennes hår.
– Tänk, du är min hustru, sade han med skrovlig röst. Elisabeth lade sina armar
om hans midja. En lång stund stod de så, nära varandra, alldeles stilla innan de
slutligen kröp ner under filtarna och somnade sida vid sida.
När Elisabeth under sensommaren året efter bröllopet började må illa när hon blev
trött på kvällarna och när särskilt unkna lukter dunstade från folk i närheten förstod
hon först inte vad som stod på. Men Jöns’ skarpögda hustru Eljena visste genast hon
såg Elisabeth vid slåttern hur det var fatt.
– Jaså, är det ställt på det viset, muttrade hon för sig själv och tog Jeppa åt sidan.
– Kunde du inte låta henne vara i fred lite till? Hon är ju bara barnet.
Jeppa såg oförstående på sin svägerska.
– Vad menar du?
– Ser du inte att du ställt till det? Att hon är på det viset? fräste Eljena åt honom.
Nu är hennes barndom slut.
– Hennes barndom har varit slut länge, svarade Jeppa buttert tillbaka. Men så
började hans mörka ögon glittra.
– Vad menar du egentligen? Menar du…? En liten?
– Gå du och prata med hustru din. Hon kan nog bäst svara på det, kan jag tänka
mig.

Ingrid Ahnelöv, f. 1968, bor i Simrishamn. Lärare och släktforskare. Texten ingår i den
historiska romanen Mor Elisabeth, som är en skönlitterär berättelse om författarens
farmors mormors farmors liv.
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Vendela Brännborn
Ur romanen Det bortglömda folket
Korpar cirklar i skyn ovanför henne. Deras små, svarta ögon spejar mot sitt
byte, beredda att dyka när eggen faller. Hon vänder blicken ut mot pöbeln som
trycker på för att få en skymt av henne. Hennes blick söker i massan efter ett
bekant ansikte, en människa som kan förklara hennes oskuld, men hon finner
inte hennes älskade anletsdrag bland den föraktfulla hopen. En gammal gumma
spottar henne i ansiktet så att det rister till i hennes ålderssvaga kropp.
”Så du känner inte igen mig Cecilia Andersdotter?” gummans vattniga ögon
ser rätt in i hennes och munnen dras till ett djävulskt hånleende.
Cecilia dras flera år bakåt i tiden, till en barndom som hon har strävat så hårt
för att glömma. Hon minns hårda ord och gömda slag och hennes egen ständiga
längtan efter att bli accepterad av fadern. Men djupare bakom de minnena
finns det som är ännu svårare att tänka på. Kramar och viskande tröstande ord
av kärlek när ingen annan hör, doften av en kärleksfull famn. Hennes bröst
känns tungt vid minnet och känslan för svår att bära hon tar sig åter tillbaks till
verkligheten.
”Nå, kommer du ihåg mig än?” bräker gumman.
”Jordemor, Margeta. Alltid lika otrevligt att se ditt vassa tryne.”
”Hur vågar du säga så till mig, din lilla trollunge. Du är där du förtjänar att
vara, det är det jag alltid har sagt. Det är en djup synd att mor din inte kunde ha
hamnat här tidigare.”
”Dra inte in min mor i dina ord om synd. Min mor Kerstin var den mildaste
utav kvinnor, för snäll för sitt eget bästa. Hon använde bara sina kunskaper till
att göra gott”, Cecilias röst bryts.
”En häxa, av värsta sort. Den som tar er bästa mjölkko och rider henne med
kvasten uti hennes bak så att era barn ska kunna bola med djävulen på Blåkulla”,
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Margeta skriker nu i uppjagad extas till pöbeln bakom henne.
”Jag har aldrig varit på Blåkulla. Jag skulle inte ens hitta dit om jag så ville
och aldrig någonsin skulle jag ta era barn mot deras vilja”, Cecilia vänder sitt
uppriktiga ansikte ut mot massan, men allt de ser är hennes blinda öga och ärret
som löper utmed hennes kind.
”Hon bär Satans tecken”, skriker en man med högaffeln framför sig.
”Denna kvinna har bolat med Den Fule, hon har förlustat sig och fött ett
djävulens barn. Ett barn med ansikte som en ängel. Säg mig kan ett så vänt yttre
ha kommit från denna kvinna? Det kan bara vara djävulen som kan skapa ett så
vackert barn till en sådan häxa. Jag har själv sett flickan och vet var hon finns”,
Margeta avslutar med att vända sig till Cecilia och viska i hennes öra.
”Jag skulle ha dränkt dig när jag hade chansen.”
”Snälla! Gör vad ni vill med mig men rör inte med min dotter”, Cecilia säger
dessa ord till Margeta men får bara ett roat skratt till svar. Hon vänder sig med
förnyad kraft mot pöbeln och vädjar till dem.
”Låt min dotter vara, hon har inte gjort er något ont. Straffa mig, men inte
min dotter.”
Pöbeln skriker nu i vild extas.
”Bränn häxan, bränn häxan, bränn häxan.”
Kyrkoherde Lars Elvius och de andra ämbetsmännen försöker tysta folket
som ser på henne med ögon lysande av vilt vansinne och lystet väntar på yxans
dans.
”Cecilia Andersdotter, erkänner du att du har utövat trolldom och förmått
oskyldiga barn till att bola med djävulen.”
”Ja, jag erkänner”, Cecilia ser bakåt mot Margeta med ett bedjande öga.
	Margeta stirrar bara på henne med glasartad blick.
”Jag dömer dig till döden, din bödel är redo”, Elvius ser lättad ut, ännu en
häxa har erkänt. Ett gott dagsverke är utfört i herrens tjänst, nu kan han gå hem
och vila sin trötta kropp efter slitsamt arbete.
Hennes ben känns tunga och orkar knappt bära sin börda. Ska hennes huvud
snart skiljas från hennes hals? Är detta verkligen sista gången hon ska dra in frisk

luft i sina lungor? Kommer hon aldrig mer få krama sin dotter och känna hennes
varma kropp mot sin? Hon måste få se henne en sista gång, veta att hon är trygg.
Cecilia försöker se förbi männen som för henne fram, men kommer inte åt att
se något över deras breda axlar. Bödeln trycker ner henne mot stupstocken. Hon
hinner uppfatta den trubbiga eggen av yxan och blickar upp mot hans ansikte
som är märkligt likt hennes far. Det svartnar för hennes ögon sedan omsluts hon
av ett tyst mörker.
	Ett skarpt ljus skär in i hennes medvetande. Hon öppnar ögonen och ser sig
förvirrat omkring, sedan känner hon med händerna runt halsen och drar in ett
djupt andetag med frisk vårluft. Cecilia reser sig på skakande ben och lutar sig
mot en ek. Hon håller förtvivlat händerna för ansiktet och låter tårarna komma.
All oro och maktlöshet som hon har känt under så lång tid har tagit ut sin rätt.
Hon gråter tills det inte längre finns några tårar kvar, sedan faller hon utmattad
ihop på sin bädd av granris.
Hon ligger där en lång stund, oförmögen att göra något. Hennes armar
känns orkeslösa och det ständiga trycket över bröstet har ökat. En korp sitter på
en gren ovanför henne och tycks stirra lystet på henne. Cecilias mage vänder sig
och hon kastar upp vid sidan av sin bädd.
Om dessa drömmar någon gång kunde upphöra. Hon visste inte längre
vilka som förebådade om framtiden och vilka som bara var ondsinta fantasier
av hennes värsta tankar. Oron för dottern hindrar henne från att se klart. Den
står som ett hinder när hon försöker se in i framtiden. Cecilia förstår att tecknen
varnar henne för att ett mörker ska sänka sig, om hon bara kunde förstå hur.
Hon reser sig mödosamt upp igen, hon måste tillbaka och se om Lisbeth är
tillbaka i jordkulan. Cecilia ser över sin axel mot sin viloplats, korpen har redan
börjat att festa på hennes kvarlämningar. Hon känner att magen åter gör uppror
och drar sig inåt skogen mot sin fristad.
Den okristligt tidiga höstmorgonen börjar sakta ge med sig och diset som
ligger som ett mjukt täcke runt den timrade stugan flyr, när solens första strålar
tränger igenom. Ur skorstenen stiger röken mot himlen. På fälten som omgärdar
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huset ligger marken i träda i väntan på vinterns ankomst. I stugan har ett barn just
fötts. Mor Kerstin har legat i våndor hela den långa natten, medan höstvindarna
har rist i väggarna. Flickan som har kommit till världen är levnadsstark. Värre
var det året dessförinnan när deras enda pojke föddes efter att de förlorat sina
båda småflickor i spädbarnsålder.
Glädjen som fadern Anders utstrålade när han för första gången fick hålla
sin son i sin famn var så stark att den smittade av sig på alla i den lilla stugan.
För några dagar levde de upp. Anders hade längtat så många år efter en son som
kunde ta över gården och vara till hjälp när föräldrarna blev gamla. Nu lyftes
stenen från hans hjärta och hans steg kändes genast mycket lättare. Kerstins liv
blev också bättre, den osämja som fötts mellan dem tunnas ut. Han tyckte inte
längre att hon var lika otjänlig som hustru. Vad de båda hade missat i lyckan
över att deras liv hade vänt var att pojken som föddes var klen, för bräcklig för
livet dör han endast efter tre levnadsdagar. De hann döpa honom in i Kristi
gemenskap, Mats blev hans namn.
	Efter Mats död blev Anders som en annan människa. Han hade alltid varit
vrång men nu förmörkades hanns sinne ytterligare, tills att han knappt gick att
känna igen. Hans ögon var ständigt uppspärrade och hans hand darrade ofta.
Kanske var det den stora mängd brännvin han ofta börjat förtära som påverkade
honom. Sant var att deras liv aldrig blev detsamma igen.
Kerstin skulle aldrig glömma den dagen då lille Mats kista spikades.
Hammarslagen som hördes utifrån ekade tomt i stugan, spikarna slog upp små
blödande sår i hennes hjärta. När Anders kom in igen var hans ögon en åldrad
mans och en lång tid efter Mats död yppades inga ord dem emellan.
När Kerstin senare det året åter blev gravid, tvingade Anders henne att gå till
jordemor för att hon där skulle kunna bli spådd i salt om barnets kön. Jordemor
hade kastat upp saltet i luften och när det landat på bordet tyckte Anders sig
se profilen av ett barns anlete, med en kraftig näsa och tunna läppar. Det såg
verkligen ut som en stor och kraftfull pojke.
När jordemor Margeta också gav positiva besked blev Anders först tveksam.

Sedan tillät han sig att nära ett hopp om en levnadsduglig pojke, en son att prata
med och lära att bruka jorden. Hans ögon började få lyster igen och hans vanliga
så kraftfulla ansikte började åter se stiligt ut. Kerstin tvivlade på Margetas
visdom. Hur gärna hon än ville tro, så närdes en oro i hennes mage. När Anders
frågade om hur hans pojke mådde därinne i magen höll hon god min, men i sin
ensamhet så grubblade hon.
Kerstin håller sin nyfödda mot sig och ser in i hennes ängsviolblå ögon, när
flickan för en stund hämtar andan från att begärligt ha sugit in di från hennes
mjölkstinna bröst. Kerstin smeker med framsidan av handen över flickans kind
och granskar oroat hennes anletsdrag. Hon är stor och kraftig och kinderna är
uppsvällda så de nästan ser groteska ut. Flickans läppar är tunna och trådliknande
och hennes näsa sitter som en stor och oformlig klump mitt i ansiktet. Det enda
som är vackert på henne är hennes ögon som oskuldsfullt betraktar Kerstin.
Flickan ser klok ut, som om hon förstår mer än vad hon borde göra. Det får
Kerstin att skämmas.
”Nog kan jag väl älska dig ändå, lilla flicka?” viskar hon i barnets öra
samtidigt som hon leker med de få fjunen på hennes hjässa.
Jordemor Margeta ger i från sig en djup suck och plirar illmarigt på mor Kerstin.
”Se på den då. Det är då det fulaste flickebarn jag någonsin har hjälpt till
världen under mina 40 år som jordemor.”
Kerstin tittar föraktfullt på Margeta som flinar mot henne med sina två
gulbruna nedvittrade tandstumpar som är det enda som finns kvar i hennes
stinkande käft. Det är ingen hemlighet i deras lilla by att Margeta är lika glad
i brännvin som i skvaller. Finns det brännvin till buds då är det lätt att lossa
banden från Margetas välsmörade tunga.
”Du är då inte heller speciellt grann, undslipper det Kerstin”, hon biter sig
fåraktigt i läppen. Det är inte tillbörligt att bli ovän med Margeta.
”Tvi”, Margeta spottar på Mor Kerstins välsopade golv.
Kerstin blickar äcklat ner på spottloskan som lägger sig som en liten slempöl
på det trampade jordgolvet.
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”Jaså, det är till sig att vara lite märkvärdig, Kerstin Persdotter”, säger hon
med överdriven betoning på hennes namn och ser ilsket på henne.
”Hon har då inget att vara märkvärdig för. Gifte sig med en vanlig simpel
bondräng gjorde du, trots att ditt fagra yttre lockade till sig de finare herrarna,
men inte ville de gifta sig med en sån som du inte”, hon avslutar de sista orden
med att än en gång spotta.
Denna gång landar det på Kerstins fuktiga särk. Kerstin blänger irriterat på
Margeta, ur stånd att dölja sin irritation efter att ha legat i födslovåndor hela
natten för att svettas ut sitt tunga barn.
	Margeta blänger tillbaka tills hon tvingar Kerstin att sänka blicken för henne.
Inne i huset ligger flickebarnet halvt dold av det slitna överkastet. Bara
hennes huvud sticker upp där hon nöjd och belåten vilar mot sin mors bröst, när
Anders kommer rusande in från fähuset alldeles andtruten och avbryter lugnet
som lagt sig över stugan.
”Jag hörde det ettrigaste av barnaskrik utifrån. Ja, det var säkert så starkt att
det måste ha hörts över hela nejden. Även vargarna upphörde med sitt envetna
ylande för ett tag”, han flåsar exalterat. Jordemor Margeta ler underfundigt mot
honom.
”Låt mig få se och äntligen hålla om min efterlängtade lilla pojke. Stor och
stark ser han då ut att vara där han ligger och hämtar kraft att bli en lika stilig
karl som far sin.”
Kerstin tittar upp på honom med ett skrämt men likaledes bestämt uttryck i
sitt trötta ansikte. Hon harklar sig och samlar mod.
”Anders, i det gryningsljus som nu råder kan även en så stor och duktig karl
som du se fel”, fnyser Margeta föraktfullt till.
”Jo, det säger jag då dig att din fröken Kerstin är inte kvinna nog att kunna
föda dig den son som du så väl behöver.”
”Vad står du och säger gammelmor? Nog är det väl en liten gosse under
filten?”, han rycker undan filten som täcker barnet trots att Kerstin med all sin
kraft försöker hålla mot.
Han blinkar förvånat till när han får se barnet i hela dess nakna oskuld och
svajar lätt medans han försöker få in ny luft i lungorna. Det känns som om hela

rummet börjar snurra och antar en grym skepnad av en hånleende Satan som
ilsket piskar sin svans i hans ansikte.
”Alla tecken tydde ju på att det var en pojke denna gång”, stammar han fram
vänd mot jordemor Margeta.
Hon tittar bara på honom med ett beklagande ansiktsuttryck. Väser mellan
sina två framtänder och kastar sedan menande blickar åt Kerstins håll. Anders
vänder sig mot mor Kerstin.
”Du sa ju själv att du var säker på att det var en pojke. Eller har du vänt dina
trollkonster mot mig kvinna? Driver du med din make? Vad ger dig rätt att... att.”
Anders röst bryts och hans axlar börjar skaka, som av oförlöst gråt.
”Såja, älskade, fina Anders”, säger Kerstin och stryker honom längs med
hans svettiga vadmalskjorta. ”Vi miste två flickebarn och nu har vi fått denna
istället”, hon tittar uppmuntrande in i hans gråa ögon och drar handen över hans
skäggstubb. Han ser in i Kerstins värmande ljusgröna ögon och blir som alltid
lugnad av hennes milda stämma.
”Nå, låt mig se detta barn nu när morgongryningen äntligen börjar lätta.”
Han tar försiktigt tag om barnet som begärligt ligger och suger i sig mjölken.
Flickan letar förvirrat efter sin mors bröst när han håller henne mot sig. Han
tittar ingående på henne och rycker till när solen letar sig in genom takfönstret
och smeker över flickans ansikte.
Jordemor som stått stilla en stund och betraktat de andra går nu fram mot
Anders och lutar sig nära hans bringa, så att hennes härskna andedräkt för ett
ögonblick sköljer över honom.
”Det ser ut som om du har fått dig en trollunge.”
Hon smakar av varje ord, som om det vore brännvin
Anders riktar sig mot Kerstin.
”Vad är det här för något, kvinna? Svara mig! Har trollen varit här och tagit
mitt barn ifrån mig?”
”Snälla Anders. Jag har kämpat hela natten för att föda detta barn till världen
och för varje födslovånda har jag längtat efter att få se mitt barns ansikte. Tror
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du då inte att jag skulle ha präntat in varje liten detalj i min dotters anlete, så väl
att jag inte skulle kunna veta att detta barn kom från mitt eget sköte?”
”Tig kvinna! Är jag inte karl nog att veta bäst i mitt eget hus?”
”Men snäl...”
”Tig! Vämjeligare flickebarn har jag då aldrig sett. Näsan är grov som ett
yxaskaft och hennes läppar är tunnare än tråden du lappar mina strumpor med
och ansiktet lika knöligt som Per Ryttmästares. Fast han fick sig en spark av sin
bästa arbetshäst och därför var det förlåtligt, den här trollungen kan inte skylla
på samma sak. Detta barn kan inte vara mitt, det får inte vara så”, han hämtar
uppjagat andan. Jordemor granskar honom.
”Nä, se de andra flickorna som Kerstin födde hade pojkarna minsann flockats
runt. Det såg jag vid första anblicken att de skulle bli riktiga skönheter. Där hade
du inte fått dig några problem.” Margeta ler insmickrande mot Anders och lutar
sig återigen närmare honom så hennes gamla av svett inbitna vadmalsklänning
sveper runt hans ben.
Anders backar ett steg så han inte ska kvävas av stanken.
”Vi skulle kunna ta trollungen och lägga den i en korg i Dalälven så den
flyter tillbaka dit den hör hemma. Då kanske trollen låter din son gå”, hon får
säga orden högre än vad hon har tänkt sig då Anders har backat.
”Men är det inte bättre om vi har kvar henne här så trollen inte får båda?
Annars kanske jag aldrig får tillbaka min son. Vi kanske borde börja med att dra
henne i fingrarna på morgonen och på kvällen så att trollen märker att de inte
kan lura oss hur de vill?” han tittar bevekande på jordemor.
”Kom, låt mig hålla flickebarnet en stund så får du vila dig lite”, Margeta
lutar sig ner mot Kerstin för att ta barnet ifrån henne.
”Tror ni att jag saknar öron att höra med? Mitt barn är ingen trollunge.
Måhända är hon inte det vackraste barn som har fötts men hon är min dotter
och kröker ni ett endaste hårstrå på hennes huvud, så ska era fötter bli till en
paddas och istället för händer kommer där växa ut klövar, så ni aldrig mer kan
inta er välling med sked utan att behöva använda era vidriga fötter som hjälp.”

Det tar inte lång stund för Anders och Margeta att förpassa sig ut genom
dörren och de snubblar nästan över varandra i sin iver att komma först ut. Väl
utanför med tryggt avstånd från mor Kerstin börjar de smida planer för hur de
bäst ska bli av med flickan.
”Vi säger att vi ska ta henne till prästen för att döpa in henne i Guds
gemenskap.”
”Hon kommer aldrig bli delaktig i den gemenskapen. Det vore trolldom att
ta med den ungen till kyrkan. Hon är inte mitt barn.”
”Trögstövel! Jag menar att vi säger det, inte att vi gör det. Trollungen ska
tillbaks dit hon hör hemma. Tar vi inte upp henne i Kristi gemenskap kommer
flickan aldrig bli en av oss och då kommer trollen förstå att dom inte har något
här att hämta. De är tvungna att lämna tillbaks din son.”
”Åh!”
Både Anders och Margeta känner sig väldigt tillfreds med sina ränker.
I stugan sover Kerstin med Cecilia tätt intill sig, för skakad att ens släppa
henne i sömnen. Anders smyger sig in rädd för att väcka Kerstin och tar hennes
nyckel till visthuset för att få sig lite välbehövligt brännvin. Dagen har varit
krävande för honom och han behöver något som kan få honom att slappna av
och få de förarliga skakningarna i händerna att sluta. Brännvinet får honom alltid
att se allting klarare och hjälper till att stärka tanken och jaga bort demonerna
som hotar att bosätta sig i hans kropp. Det skrämmer honom att trollen vågar
sig så nära hans familj. Han som alltid brukat sin jord med sådan gudfruktighet.
Varför skulle han bli straffad för det? Det måste vara Kerstin som är den skyldige,
hon vet hur man botar djuren i fähusen från ont. Aldrig har deras familj behövt
svälta. Korna ger alltid mycket mjölk och deras grisar är välgödda när de slaktar
dom. När andra knappt har mat på bordet har de alltid gott om det. Kerstin
brukar alltid envisas med att ge till de som inte har något. Förr gjorde det honom
stolt nu äcklar det honom. Hans misstänksamhet växer mot barnet som ligger i
hans säng. Den Satans avföda som nästlar in sig i hans hem.
Allt hon ser framför sig är blommor utan färger, en späd johannesört klädd
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i grått täcke. Och gräset som känns unket och livlöst under hennes bara fötter,
inte sommarfriskt och ångande mot hennes nakna tår. Det är svårt att förstå att
världen är annorlunda och att tiden inte går att vrida tillbaka. Den malande oron
slutar aldrig att förfölja henne, den rullar i hennes mage för varje steg hon tar
framåt. Men det är inte där det hela börjar utan tidigare.
Far Anders kunde inte sluta längta efter en frisk och duglig liten pojke. Natt
efter natt red han Kerstin som en brunstig tjur, röd och svettig och blank som
ett fiskfjäll på ryggen. Cecilia kunde ibland höra hans extatiska rop eka i stugan,
ett avgrundsvrål som skakade hennes bädd. Hennes ängslan fick henne i början
att traska upp om nätterna mot föräldrarnas bädd som låg precis jämte Cecilias
och ruska i Kerstins nattskjorta. Mor brukade bara titta på henne med glansig
blick och förklara att allt var som det skulle, att hon mådde alldeles utmärkt och
att far bara blev ovanligt glad ibland om nätterna och måste bevisa det genom
ett glädjerop.
Dagen efter frågade hon dock sin mor om varför de rullade runt i sängen på
nätterna. Mor Kerstin förklarade lugnt att det var en lek som vuxna ägnade sig åt
för att skapa barn. Cecilia såg på sin mor med förfäran i blicken, hon kunde inte
tänka sig att någonsin utöva dessa vuxenlekar för att föda ett barn. Det kändes
alldeles för brutalt och hon var inte heller helt säker på att någon någonsin
skulle tycka att hon var vacker nog för att gifta sig med. Anders brukade alltid
säga att hon inte var grann nog att gifta bort. Om dom hade tur kanske dom
kunde lura en blind man till att ta henne till frilla. Hon visste inte vad det ordet
innebar och när hon hade frågat sin mor om det, hade hon bara sagt att hon inte
skulle lyssna till Anders när han druckit brännvin. Men nog skulle även hon en
dag vilja få ett barn eller flera men hon tvivlade på att det någonsin skulle bli så.
Det verkade inte som att det var meningen att de skulle få en pojke. För
under åren som gick efter Cecilias födelse kunde ingen säga att de inte försökte.
Särskilt under de dagar Kerstin hade sin blödning, då låg de i extra hårt. Mor
Kerstin lät honom hållas, dels för att hon gärna ville ha en liten son också, utöver
sina älskade flicka men speciellt för Anders eget välmående. Hans lynne höll sig i

bättre form om han fick som han ville. När han tilläts att hoppas hade han något
som gjorde honom lugnare och jämnare i sinnet och det rann inte av honom
snabbt och hetsigt som det kunde göra annars.
Under åren som gick förlorade de inga nyfödda barn men de vann inte heller
några. Inte ens ett flickebarn till lyckades de få. Mor Kerstins kropp började
tappa sin ungdomliga spänst av åldern och det hårda arbetet, men hennes sinne
förblev ungt och vaket.
Den dag då Cecilia fyllde 13 år drog Kerstin sin dotter tätt intill sig för att
berätta att hon åter bar ett barn. Denna gång var hon säker på att det var en
pojke och hennes ögon lyste när hon berättade den goda nyheten för Cecilia.
Hennes hjärta krympte vid beskedet, visst blev hon glad. Men det var också
något oroväckande med händelsen, något som hon bara kunde förnimma som
en dov obehagskänsla i sitt inre. Sedan var det också den ytliga känslan av att
känna sig ratad för något vackrare och bättre. Den känslan tog övertaget och
förvandlade hennes blomblå ögon till en vilt forsande, översvämmad Dalälven.
Kerstin var lyhörd för uttrycket. Det hade funnits där ända sedan flickans första
levnadsår och det var också då som Kerstin hade förstått att Cecilia var speciell.
Att hon var en av de själar som var dömda till att leva ett liv i skuggan av alla
andras. Hennes flicka skulle aldrig bli accepterad av andra människor. Folk skulle
alltid tycka att hon var annorlunda och skrämmande och deras skräck skulle
förmörka hennes liv. Kerstin förstod inte hur hon skulle kunna skydda Cecilia
från andra människors rädsla och det plågade henne varje dag. Om hennes lilla
flicka bara hade fått vara som alla andra barn. Det var nog också det som gjorde
att hon längtade efter ett barn till. Kerstin ville ha ett barn som hon inte behövde
ängslas över, ett barn som inte ingav fördomar. Hon skämdes över det och
skulle aldrig någonsin ha yppat något av sina innersta tankar till Cecilia. Som
hon älskade sin annorlunda och kloka lilla flicka, som skänkte henne så mycket
ängslan och så mycket glädje.
Kerstin la sin hand på Cecilias nedåtböjda huvud och smekte ömt hennes
hjässa. Hon lindade sina armar om Cecilias midja och drog henne intill sig där
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de satt utanför stugan.
De vilade i varandras värme en lång stund. Cecilia lutade sin kind mot sin
mors och de lyssnade till tystnaden och kände närheten av varandras hjärtslag.
Cecilia förstod utan att några ord behövde uttalas mellan dem att hennes mor
alltid skulle ha plats för henne i sitt hjärta.
I takt med årets skördedagar växte Kerstins mage.
	En dag när Kerstin var ute för att mjölka kon Dimma så rasade hon ihop
intill djuret. Mjölkspannen tippade och Kerstin gav upp ett ångestladdat skrik.
Från stugan hade Anders och Cecilia hört ljudet genom den öppna dörren.
Anders rusade in till Kerstin i stallet och lyckades lyfta upp henne och ta in
henne i stugan på deras bädd. Samtidigt hade Cecilia sprungit efter jordemor
Margeta.
När Margeta och Cecilia kom in i stugan hade mor Kerstin redan blött
ner hela sängen. Hon låg och höll ett krampaktigt tag i lakanet medan svetten
rann i rännilar från hennes panna ner i ögonen. Cecilia kokade upp vatten på
eldstaden och sedan rev hon trasor så hon kunde badda mor Kerstin i ansiktet.
Hon försökte att inte se åt mor Kerstins särade ben, men hann se en glimt av
en liten brunhårig hjässa som stack ut mellan hennes lår. Jordemor Margeta tog
genast kommandot i deras lilla stuga. Hon skrek åt den stressade Anders att
hålla sig borta, medan hon i ett stadigt grepp tog tag med sina valkiga nävar i
barnets axlar som nu halvt var ute ur Kerstin och drog ut barnet, vars kropp
hade intagit en blålila nyans. Kerstins ansikte förvreds i en smärtsam dödsmask
när Margeta drog ut barnet men inte ett ljud kom över hennes läppar. Det var
som om hennes ansikte hade fryst till is i det ögonblicket. Från hennes underliv
började det leta sig ut små åar av blod, som om det aldrig ville upphöra att blöda.
Cecilia hade stått och stirrat på mor Kerstins plågade ansikte men nu
vaknade hon upp ur sin tillfälliga sinnesförlamning och tog skyndsamt tag i en
trasa för att hjälpa Margeta, som innan hade försökt att stoppa blodet från att
forsa ur mor Kerstin.
I samma ögonblick som mor Kerstin hade fött sin son, för det var faktiskt

en pojke, blev Anders och Margeta strängt upptagna. En präktig och välskapt
liten son till den stolte fadern var det sannerligen. Anders höll den lille till sitt
bröst som om han aldrig skulle släppa taget och Margeta stod och flinade mot
den stolte fadern, med sina dallrande tandstumpar i käften. Cecilia äcklades av
anblicken och skrek åt dem att komma och hjälpa henne med mor Kerstin som
nu matt låg i sängen och skakade av feberbrytningar. Men Margeta och Anders
verkade ha tappat sin hörsel sedan barnet fötts. Cecilia fick rycka Margeta hårt
i hennes vadmalsklänning för att få kontakt med henne. Margeta försäkrade för
Cecilia att det bara var att torka upp blodet som levrat sig, fukta mor Kerstins
panna och ge henne öl. Då skulle hon snart vara på benen igen precis som
vanligt. Jordemor gav Cecilia ett leende som fick hennes mage att vilja stöta upp
frukosten men ändå hade hon förtroende för den gamla kvinnan. Det fanns
ingen som hade förlöst så många barn som Margeta, och för Cecilia var detta
första gången som hon deltagit vid en födelse. Hon var också rejält övertygad
om att det var något som hon aldrig skulle vilja uppleva igen. Bara mor Kerstin
kryade på sig, skulle allt bli som förr.
Hon gick åter tillbaka till sin mor och tog en ren trasa och fuktade hennes
panna. Mor Kerstins ögon var tomma och stirrade rakt fram, när Cecilia lutade
sig fram mot henne. Hon la sin hand mot sin mors kind och smekte den som
hennes mor alltid brukat göra med henne. Men Kerstins blick fortsatte att vara
riktad mot fjärran. Cecilias tårar föll som små regndroppar mot Kerstins kinder
och för ett ögonblick fick åter mors ögon tillbaka sin forna glans och Cecilia
invaggades i tryggheten att allt var som vanligt.
”Du måste vara stark för min skull Cecilia. Du måste vara det, annars
kommer min själ aldrig att få ro.”
”Jag vill inte vara stark. Jag vill inte klara mig utan dig, utan dig är jag
ingenting.”
”Älskade barn, du är starkare än vad du själv tror. Du har förmågor större
än mina någonsin varit, men framförallt har du ett hjärta som är vackrare än de
flesta andras. Om du bara vågar lita på din inre röst kommer du att kunna hjälpa
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så många med dina kunskaper.”
”Jag vill bara hjälpa dig! Det finns ingen som älskar mig som du gör här. Hur
ska jag ensam
kunna vara kvar om jag inte har din kärlek att luta mig mot?”
”Livet kommer vara fullt av strapatser för dig men du måste komma ihåg att
du är en av de utvalda. Jag kommer alltid finnas hos dig, inte i köttet men min
själ kommer aldrig lämna din sida.”
”Jag vill inte vara speciell. Jag vill vara som alla andra”, de sista orden nästan
skrek hon mot sin mor. Men det skulle nog inte ha spelat någon roll om hon
så skulle ruskat sin mor besinningslöst. Mor Kerstins blick var åter inåtvänd.
Cecilia la sig tätt intill sin mor på den fuktiga bädden för att känna hennes värme.
Hon kunde inte förstå att det som dom hade delat höll på att ta slut, att hon
aldrig mer skulle kunna förnimma tryggheten av sin mors närvaro. Ljudet av
det stadiga slamret av grytor vid kvällsvarden, den trygga modersdoften. Deras
samtal när de mjölkade korna tillsammans, allt det underbara de haft ihop skulle
försvinna och ersättas av ovisshet och ängslan. De andetag som mor Kerstin nu
tog var tunga och endast med möda höll hon kvar i sin tunna livstråd, den tråd
som nu hade gått av.
Livet stannade. Hon förstod rent logiskt att det var slut men hennes inre
protesterade. Det kändes som att alla hennes organ hade snörts samman med
luftstrupen. Hon gav upp ett djuriskt vrål och höll sin mor tätt intill sig, än hade
inte värmen lämnat hennes kropp. Margetas kalla, knotiga händer drog henne
ifrån mor Kerstin.
”Du skall låta liket ligga i ro.”
”Lik! Det är inget lik, det är min mor!”
”Det finns inget kvar av din mor i denna stuga. Det finns bara en kropp som
skall bli maskarnas föda.”
”Du är vidrig! Din gamla häxa! Far, far! Hon säger att mor ska bli maskföda.”
Anders kom in och la handen på Cecilias huvud.
”Hon har rätt. Du kommer att få hjälpa till att sköta din lillebror. Det finns

en amma nere i byn som kan hjälpa oss.”
”Jag hatar honom! Han dödade min mor.”
”Så säger du inte om din bror!”
Cecilia rusade ut från stugan. Hon sprang tills luften tog slut, bort till eken.
Under dess krona sjönk hon ner och grät som om det inte fanns en morgondag
för henne.
Hon vaknade till vid kvällningen av att ett starkt ljus kittlade hennes
ögonfransar. Hon öppnade ögonen och fann sig omsluten av ljuset, hennes
kropp blev alldeles varm och lugn. En lång stund låg hon och vilade i den
pulserande känslan. Hennes lemmar kändes starka och hennes hjärta modigt.
Hon uppfylldes av en ro i hela kroppen som viskade till henne att vad som än
skulle hända skulle hon finna den rätta vägen. Ljuset började blekna och steg
över hennes huvud för att sakta röra sig bort över åkrarna. Hon ville skrika åt det
att stanna men hennes kropp var så mjuk och hennes röst så avslappnad, att hon
varken kunde resa på sig eller förmå sin mun att frammana ett ljud. Kunde det
vara ett tecken från hennes mor? Ett bevis på att hon inte skulle lämna hennes
sida, så som hon hade lovat?
Den varma känslan dröjde kvar i hennes kropp då hon steg in i stugan. Far
Anders verkade vara ute hos djuren. Invid eldstaden satt en kraftig kvinna som
Cecilia inte hade sett tidigare. Hennes lillebror låg i famnen på kvinnan tryckt
mot hennes välväxta överkropp. Cecilia smög sig in mot väggen och hoppades
att hon inte skulle synas i skumrasket. Hon såg fascinerat på när hennes bror
sög begärligt från bröstet och andfått suckade när mjölken rann längs hans små
mungipor. Kvinnan smekte hans hjässa och pratade kärvänligt med honom.
Sedan lutade hon sig över honom och viskade så tyst till honom att Cecilia precis
kunde höra orden.
”Du är min fina pojke, min alldeles egen vackra pojke.”
Cecilia kände hur ilskan tog överhanden över henne och rusade fram ur
skuggan.
”Han är inte din lilla pojke. Han är min bror och min mors son.”
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Kvinnan såg chockat upp på Cecilia, som om hon hade blivit påkommen i
hemliga planer som inte var avsedda för hennes öron.
”Så du behagar dyka upp nu och påstå hur mycket du älskar din lillebror. Jag
har nog hört vad du sa om din egen bror.”
Cecilia blev röd om kinderna och vände sig bort från kvinnan.
”Det är bra det, vänd bort ditt fula tryne så jag slipper få kväljningar av att se
det. Din bror behöver mat och jag måste ha lugn och ro när jag matar honom.”
”Det måste du ha Kristina. Det har varit en sorg för dig att mista din son,
men jag är så tacksam att du kunde hjälpa mig med min.”
Far Anders hade kommit in och gick nu fram till sin son och lyfte upp
honom ur Kristinas famn.
Kristina slog upp blicken och tittade på Anders med något underdånigt i blicken
och även något annat som Cecilia inte helt kunde tyda. Det verkade finnas ett
samförstånd mellan Kristina och Anders som gjorde Cecilia förbryllad.
Under den tid som Cecilia hade varit borta från stugan hade Margeta varit
nere på byn och letat upp Kristina.
Hon var änka efter sin man som hade varit fiskare.
Det hade blixtrat och åskat den dagen så att det låtit som Gud själv var arg
på folket i byn och hennes man hade befunnit sig till sjöss. Många män hade
varit ute dagen efter ovädret för att leta efter honom. Men han var och förblev
uppslukad av vattnets mörker. Inte ens en bräda från båten hade de hittat, både
hans kropp och båt hade blivit uppäten av vågorna.
När Kristina så upptäckte att hennes mage var rundad efter makens död
blev hennes lycka stor. I sorgen efter sin man hade hon inte märkt att hennes
månatliga blödningar upphört. Nu skulle hon få en sista gåva från sin make som
skulle hålla henne sällskap och bli henne till hjälp i livet. Men lyckan byttes mot
sorg när även hennes son dog endast en månad efter det att han hade fötts.
Hennes bröst värkte av längtan efter barnet som inte fanns, så när Margeta
berättade om barnet utan mor fylldes hennes hjärta av hopp. Anders kände hon
sedan tidigare. Det var en stilig karl som många av byns kvinnor varit förälskade

i, hon hade varit en av dem. Men han valde vackra lenkindade Kerstin. Jämte
henne såg alla de andra ut som kråkor invid en svan. Men nu var han ensam och
i behov av en kvinna, det hade jordemor Margeta sagt till henne.
”En karl som Anders kan inte vara utan en kvinna.”
Och det var nog sant, han behövde någon som hjälpte honom med hemmet
och värmde hans säng. Det hade hon verkligen inte något emot att göra.
När hennes karl hade varit ute på sjön hade hon längtat efter honom varje
kväll och fantiserat om hans återkomst, men Anders var inte som hennes man.
Han var inte liten i växten och krum i ryggen. Anders var stor och reslig och
bred över rygg och bringa. Tänk vad en sån karl kunde göra med henne, hon
fnissade vid tanken. Hon behövde minsann ingen övertalning för att ställa upp.
Kristina sprang snabbt runt på knubbiga fötter i hemmet för att samla ihop
det allra mest nödvändiga att ta med. Det enda som störde henne med planen
var att hon hade förstått att Anders hade en dotter som bodde kvar i hemmet
och ryktet sa att hon var något alldeles förfärligt vanställd och otäck. Kristina
hade hört att hon både hade puckelrygg och tänder som var alldeles spetsiga.
På morgonen när flickan vaknade fick hon börja med att dra ut nässlorna ur
öronen som legat där och grott under natten. Hade man riktig otur kunde man
bli förtrollad av hennes blå ögon som satt gömda bakom hennes hår i nacken.
Då kastade hon en förbannelse över en så att man för evigt skulle vara dömd att
se ut precis som henne. Det var straffet om man hade sett flickans hemlighet.
Hon rös inombords när hon tänkte på henne. De kunde inte ha det på det viset
när hon skulle bo där också, och det stackars barnet sen. De måste tänka på
den oskyldige lilla pojken så att inte han blev förtrollad av henne. Stackars fina
pojken. Hon fick tårar i ögonen när hon tänkte på det. Men nu när hon kom dit
skulle de allt reda ut allt tillsammans, hon och Anders. Hon log när hon tänkte
på Anders och snöt sig i armvecket på klänningen.
Det var märkligt ändå för ingen av hennes vänner hade besökt Anders och
Kerstins stuga. Både lill-Malin och Ida hade varit för skrämda för att våga sig
upp dit och hälsa på dem. Men om nätterna hade de sett henne smyga omkring
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på gatorna i skepnad av en stor svart hund. De kände igen flickan för att hon
haft en liten puckel på ryggen. Rysligt och fruktansvärt var det, att Anders hade
blivit straffad med en dotter som hon. Men det var Kerstin som alltid hade
hållit henne bakom ryggen, tagit med henne på alla sina strövtåg genom skogen.
Och vem kunde veta vad de gjorde under alla sina skogsvandringar? Margeta
hade sannerligen haft sina skäl till att hålla koll på Kerstin och hennes trolldoms
konster.
Cecilia ville inte längre vara kvar inne i stugan. Hon längtade efter kon
Dimma och hennes varma trygga idisslande. Anders stoppade henne i dörren.
”Flickan min, jag förstår att du har det jobbigt nu med saknaden efter din
mor. Jag saknar henne också men jag har en överraskning till dig. I slutet av
denna veckan ska du få en present av mig.”
Cecilia tittade tveksamt på honom.
”Ska jag få en present av dig?”
Far Anders drog Cecilia intill sig och strök henne över ryggen. Ansiktet
hade han vänt mot Kristina, som knappt vågade titta på honom av rädsla för
att Cecilias allseende ögon i nacken skulle se henne. Anders log med en min av
förtroende mot Kristina, hon i sin tur kastade ett snabb ögonkast på honom för
att sedan med ett litet självbelåtet leende vända sin blick mot pojken.
Cecilia kände sig lycklig. Hennes far kramade om henne och höll henne tätt
intill sig som om han älskade henne. Han kanske gjorde det egentligen fast han
hade haft svårt för att visa det. Hon visste att han var stolt över att hon hade så
bra handlag med djuren.
Hon var stark som en pojke, brukade han säga. Det var bra att ha henne till
hjälp med djuren. Korna och tjuren var lugna i hennes närhet. De två korna hade
aldrig sparkats så länge Cecilia mjölkade dem, inte ens lyft på benen.
Ibland kunde far Anders se på Cecilia i smyg när hon arbetade i fähuset och
hon kunde se i hans ögon att han var stolt över henne. Hans ögon blev varma
för en kort stund när han betraktade henne. Cecilia älskade de ögonblicken.
På kvällen när alla sov smög hon försiktigt fram till sin lillebrors vagga.

Hon kikade försiktigt bort mot far Anders säng och såg att Kristina låg på mor
Kerstins plats. Det blev alldeles svart och tomt inuti Cecilia när hon såg det. Men
dom hade åtminstone inte försökt göra barn såsom mor Kerstin och Anders
hade gjort. Fast hon förstod på Kristinas krumbuktande med kroppen att hon
gärna velat göra barn. Hon hade åmat sig i sin nattskjorta och dragit den långt
över höfterna. Då hade Cecilia blundat hårt för att försöka utestänga bilderna
som hon inte ville se. Men Anders hade bara grymtat och vänt sig om och börjat
snarka högljutt. Kristina hade missnöjt dragit sin nattskjorta så långt ner hon
bara kunde. Sedan hade hon dragit upp täcket ända upp till hakan innan hon till
sist somnade och föll in i far Anders snarkningar, med små grymtande pustar.
Lillebror drog nästan ljudlösa, snusande andetag. Han hade små runda
kinder och en liten knopp till mun som rörde sig för varje andetag som han tog.
Det bruna håret stod rätt upp på honom, han var riktigt söt. Men hon ville inte
tycka om honom, hon ville inte vänja sig vid att ha honom där. Mot sin egen vilja
rörde sig hennes hand mot hans ansikte och hon drog lätt med fingertopparna
över hans ena kind. Han var så mjuk, så obeskrivligt len. Hon kände forskande
med den andra handens fingrar om han kändes likadan på andra kinden, det
gjorde han. Plötsligt slog han upp sina blåa ögon och såg rakt på henne. Små
oskuldsfulla djupblå ögon mötte likasinnade äldre. Först blev Cecilia rädd,
osäker på den varma känslan som började gro inom henne. Ofrivilligt hände
något inom Cecilia. Det mörka i hennes inre löstes sakta upp och ersattes av
något ljusare. Ett osynligt band dem emellan skapades. Hans blå ögon såg på
henne utan förakt och avsky, där fanns bara en naken och nyfiken öppenhet i
hans blick. Hur kunde hon hata någon som såg på henne på det sättet?
Cecilia vaknade på morgonen av en röst som var henne allt för välbekant,
Margeta var där. Cecilia förstod inte vad hon gjorde där så tidigt, hon funderade
över om det var något speciellt som skulle inträffa. Hon hörde deras viskande
röster, både Anders och Kristina verkade vara med. De stod borta vid dörren
och tisslade men Cecilia låtsades sova när de tittade åt hennes håll.
De stängde dörren om sig om sig och stugan föll åter i ro.
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Anders, Kristina och Margeta drog sig bort mot stallet, där intill ställde dom
sig för att samspråka.
”Nu är allt ordnat. Jag har hittat någon som är intresserad”, Margeta log.
”Och penningarna då? Blir det några penningar för köpet?”sa Kristina ivrigt.
”Penningar? Det ska inte du ha del av. Dessutom ska vi vara glada att vi får
något överhuvudtaget. För kattskit är det ingen som vill ha.”
Kristina vände sig förnärmat bort. Allt hade inte börjat så bra som hon
hade tänkt. Men hon hade på känn att Anders snart skulle börja se alla hennes
förträffliga kvalitéer och hur hon bäst kunde använda dem på honom. Hon
petade sig förstrött i näsan när hon tänkte på hur fint allt skulle bli. Anders hade
stått tyst när Margeta pratat, nu såg hon uppfordrande på honom och inväntade
hans svar.
”Jag vet inte riktigt, det känns inte helt rätt.”
”Det är rätt, det är så här vi måste göra.”
”Men hon är en duktig flicka. Jag har så bra hjälp av henne med djuren.”
”Det är trolldom Anders, det är vad det är. Du måste se att flickan har fått
alla sina egenskaper på ett ogudaktigt sätt. Det kommer aldrig komma något gott
ur henne.”
”Kerstin sa alltid att hon var en bra flicka, att jag bara inte hade lärt mig att
se förbi hennes
yttre”, han tystnade.
”Så Kerstin kastar fortfarande sin förbannelses långa skugga över dig, även
efter sin död?”
”Hon var speciell!”
”Kristina blängde irriterat på Anders och såg uppfordrande på Margeta som
ilsket betraktade Anders.
”Den flickan kommer att lägga en förbannelse över din stuga och alla dina
djur om hon får vara kvar, och vet du vad som är värst?”
	Margeta lutade sig närmre honom och viskade i hans öra.
”Hon kommer att dra ner din son i sin smuts. Cecilia kommer att lära honom

alla sina äckliga små idéer, så att han en dag blir som hon”, Margeta tystnade och
såg upp mot Anders. Hans ögon mörknade.
”Jag tänker inte låta min son bli som henne!”
”Bra Anders. Du är äntligen rätt ute”, Margeta log.
Kristina stod ängsligt och stampade samtidigt som hon nervöst spejade i
riktning mot stugan.
”Vi borde gå in nu, så att hon inte har hunnit vakna.”
	Margeta instämde och tillsammans gick de mot stugan.
I huset hade lillebror vaknat och Cecilia tog upp honom och lade honom
invid sig på bädden. Han verkade inte vara hungrig, utan låg bara tätt intill henne
och njöt av hennes kroppsvärme. Cecilia kände sig lätt om hjärtat. Han var så
fin hennes lillebror, ren och vacker och alldeles mjuk och ljuvlig. Hon mådde så
bra av att känna hans lilla kropp mot sin. Det var så skönt att ha hittat någon
som så renhjärtat tyckte om hennes sällskap, sedan mor hade dött. Hon kunde
aldrig helt lita på far Anders, han var lynnig. Men hon ville så gärna göra det,
hon älskade honom och såg upp till honom. Hon låg och sniffade i lillebrors hår
när dörren hastigt rycktes upp, både Cecilia och lillebror skälvde till när Margeta
och Kristina kom in genom dörren. Kristina sprang fram mot pojken och tog
honom ur Cecilias armar. Lillebror skrek av det burdusa uppvaknandet. Kristina
tröstade honom.
”Såja vännen. Är du hungrig, ska mamma ge dig lite mat?”
”Hon tog fram sina tjocka bröst ur skjortan och tryckte honom intill sig. För
ett ögonblick såg det ut som om pojken skulle försöka skrika. Men när han såg
det stora inbjudande matpaketet som hamnade mitt inför hans ögon spärrade
han förvånat upp munnen som en liten fågelunge, osäker på om han egentligen
inte var hungrig nu när maten var mitt inför honom. Cecilia hade satt sig upp på
bädden och tittade med längtan på sin lillebror.
”Önskar du att du kunde ge honom mat, din sjuka unge. Gå och göm dig
och ta dina äckliga fantasier med dig, så jag slipper se dig!”
Anders kom in i stugan och röt åt Kristina.
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”Tig med dig kvinna! Du har ingen rätt att prata så i mitt hus. Kom hit
Cecilia så går du och
jag ut.”
Cecilia följde med sin far, glad över att han försvarat henne mot Kristina. De
gick till eken och satte sig ner.
”Cecilia, saker kommer att bli annorlunda nu när Kristina bor här och det
måste hon göra för att annars skulle inte din lillebror få någon mat.”
Cecilia nickade till svar, det hade hon redan förstått. Inget skulle någonsin bli
som förut.
Anders granskade henne.
”Kommer du ihåg att jag har ordnat en överraskning åt dig?”
Cecilia nickade till svar.
”Ikväll när skymningen faller ska du ensam gå ut till stallet, där kommer
du hitta din överraskning. Det är bäst att du vilar dig så att du är utvilad, för
det kommer bli sent. Margeta kommer att lägga fram en ny klänning till dig på
sängen.”
”Varför så sent far? Blir det inte svårt att se överraskningen då?”
”Du behöver inte kunna se så bra för det här, bara stå där och vänta så får
du se.”
Anders drog henne plötsligt intill sig och kramade henne hårt, hon kände
något blött mot sin kind.
”Gråter du far?”
Han vände bort ansiktet och reste sig upp, innan Anders gick strök han
henne över håret och vände sig sedan om och gick därifrån.
Cecilia var förvånad över hans känslor. Hon var säker på att det hade varit
tårar som fadern inte hade velat kännas vid, men mest var hon glad. Lycklig över
kramen och hans omtanke. En överraskning, vad spännande det skulle bli. Hon
önskade att det redan var kväll. Cecilia kunde nästan se klänningen inför sig
och hur fin och hel den skulle vara. Den hon hade nu var lappad otaliga gånger
av mor Kerstin och därför älskade hon den, men det skulle bli underbart att få

något som var helt nytt. Hela dagen försvann i en lycksalig röra. Hon mjölkade
korna och skötte sina övriga sysslor och när ingen såg höll hon sin lillebror
intill sig och pussade hans mjuka kinder. Den kvällen drog hon på sig sin nya
klänning, hon kände sig nästan vacker. Cecilia kunde höra sin mors stämma när
hon viskade sina ord av kärlek till henne. Hon la sig på bädden för att vila innan
skymningen skulle falla. Det var svårt att komma till ro, Cecilia vred och vände
på sig Men när hon väl föll i sömn var den djup och isande kall.
	Ett ljus kittlade hennes ögonfransar. Det lockade henne att öppna ögonen
och Cecilia reste sig med viss möda från den varma bädden. Hon slätade
ut sin klänning och drogs mot ljuset som avtecknade sig som en rundning i
golvet. Det avlägsnade sig mot dörren i pulserande mjuka cirklar. Cecilia tog sig
sömndrucket upp på ostadiga ben. Den varma trygga känslan i ljuset drog henne
mot dess mittpunkt. Utanför huset fortsatte skenet bort från fähuset och hon
ville så gärna gå mot det. Benen styrde henne mot det och även hennes hjärta sa
henne att det var rätt väg. Fast hon kunde inte glömma att far Anders skulle ge
henne en överraskning. Han brydde sig om henne, hon visste det eftersom hon
hade sett känslorna i hans ögon och det gjorde hennes mage varm och hennes
leende lyckligt när hon istället styrde sina steg mot fähuset och öppnade dörren.
Den gled upp med ett svagt knirrande när Cecilia klev in genom dörren och
hon stängde den försiktigt bakom sig. Det doftade varmt från kornas ångande
kroppar och hon drog in den välbekanta doften genom näsborrarna. I doften
fanns det också något annat, något stickande syrligt. En blandning mellan
härsket smör och otvättad manskropp. Det sved till i hennes ryggrad när hon
kände den och hon backade ofrivilligt några steg bakåt. Sedan intalade hon sig
själv att hon var en fånig liten barnunge som blev rädd av att något doftade
konstigt och oväntat.
Det var skönt att vara i fähuset hon hade tillbringat många av sina lyckligaste
stunder där. Cecilia kunde se mor Kerstin framför sig om hon slöt ögonen. Hur
hon satt på den trebenta pallen invid Dimma med kinden lutad mot kons buk
och mjölkade så att den vita vätskan strilade ner i trähinken. Allt Cecilia hade

48

49

kvar var minnet och det gjorde outhärdligt ont i kroppen av längtan när hon
tänkte på det. Dimma stod på sin vanliga plats men verkade rastlös av någon
anledning som Cecilia inte kunde tyda. Hon gick fram mot kon och la sitt huvud
mot hennes buk och smekte hennes sida med jämna tag. Det gjorde Cecilia
lugnare men kon stampade däremot oroligt runt, samtidigt som de stora bruna
ögonen blickade bort mot en ensam mörk vrå i stallet. Cecilia gned nervöst sina
handflator mot klänningen. Var det därborta överraskningen var? Hon gick bort
från kon och gick försiktigt bort mot hörnet. Det susade i hennes öron så att
hennes tankar inte hördes och hjärtat bankade hårt mot hennes revben. Hon
funderade över om djuren kunde höra hennes hjärta lika väl som hon kände det
pulsera vilt i kroppen.
Cecilia stannade precis framför vrån i fähuset där hon trodde överraskningen
fanns och drog försiktigt upp tyget i klänningen så att den inte skulle bli
smutsig. Hon trevade med sina händer i höet som låg där för att känna efter
om överraskningen låg gömd under det. Det drog i luften av en kall unken doft.
Cecilia stannande till i sitt sökande för ett ögonblick. Hade far Anders missat att
täta fähuset ordentligt, eller var det höet som luktade märkligt? Fast även dåligt
hö hade inte så snuskig doft. Cecilia såg ner på sina armar, håret på dem reste
sig upp. Hon ville fnissa för att hon såg ut som en raggig kattunge. Men något i
luften gjorde det svårt att andas och tänka ordentligt. Det var kvavt och fuktigt
och det kändes som om någon lutade sig närmre henne. Cecilia ville kräkas men
kände sig alldeles för yr i huvudet av den unkna luften för att ens reagera på
uppstötningarna i munnen.
Var det någon som viskade i hennes öra, eller var det sina egna andetag som
hon hörde?
Något högg tag i hennes hand och pressade en hand mot hennes mun.
Allt i henne frös till en istapp. Hon låg still och kände hur bröstet pustade ut
plågsamma andetag ur henne.
Klänningen gled upp längs hennes höfter. Sedan hörde hon ett ljud av tyg
som separerades med ett våldsamt skrik. Eller var det hon som skrek? Hon hade

aldrig ägt något så vackert i hela sitt liv. Ilskan fick hennes ben att åter röra på
sig, hon sköt upp knäet med ett ursinne som hon aldrig hade frammanat i sitt
trettonåriga liv. Handen som hade legat pressad mot hennes mun lyftes för ett
ögonblick och Cecilia skrek så högt som hon aldrig hade skrikit förut. Någon
borde höra henne. Far Anders kunde vara lättväckt ibland när det gällde ljud
från stallet. Det visste hon. Handen som hade pressats mot hennes mun letade
sig åter över den. Cecilia öppnade munnen och bet tills det gjorde ont i gommen
på henne. Kroppen som hade legat tätt mot hennes ramlade av henne med en
tung suck av ursinne. Hon grep tillfället och hoppade upp på pigga barnafötter.
Benen kändes lätta igen och hon använde sig av dem för att fly. Det kändes
nästan som att hon sprang i luften. Sedan kände hon det, en hand om hennes
axel och en om hennes midja. Kroppen slungades mot marken och något gick
sönder. Hon hörde ljudet av kött som blev trasigt och hon kände vätskan som
rann ned i hennes öga. Men ögat kunde inte se något mer. Sedan blev allt svart.
Han såg henne i gryningsljuset liggandes mot stallgolvet. Blodet som levrade
sig mot hennes kind och den trasiga klänningen. Han tyckte om saker som var
trasiga men hon var det otäckaste han hade sett. Det hade inte varit varit värt
det, men i utkanten av den skog som ingen levande ville gå igenom kunde han
lämna henne. Eller åtminstone det som var kvar.

50

51

Vendela Brännborn, f. 1976, bor i Annerstad. Lantbrukardotter och skådespelare. Texten
ingår i romanen Det bortglömda folket som handlar om Cecilias uppväxt och liv under
häxbränningarna i Sverige.

Danuta Ciasnocha
Febertermometern
Febertermometern hade farit i golvet utan att hon ens rört den. Den hade
hoppat ut själv från medicinskåpet. Inte hennes fel. Kanske lite, men det var
inte termometern hon hade tänkt leka med. Hon hade klättrat upp på stolen
för att titta på burkarna med mammas mediciner. Fyra stycken, tripp, trapp,
trull… trull? Bruna och små med gyllene skruvlock, stod de uppradade på
översta hyllan. Mamma hade lovat att Anja skulle få dem så snart de blev
tomma, men de ville aldrig bli det. Tre av dem innehöll bara några få piller.
Hon räknade dem i tur och ordning – fyra i den ena, tre i den andra och två i
den tredje, runda och vita allihop. Om hon la alla i en skulle hon åtminstone
få två tomma burkar. Fast om hon flyttade pillren från alla tre till den fjärde,
den halvfulla, skulle en till vara ledig.
Hon visste exakt vad hon skulle ha burkarna till. I en skulle hon förvara
små glasbitar, som hon hade hittat i ruinerna bakom affären, i den andra
kaffebönor från mammas kaffeburk. Kaffe luktade gott, det luktade deras kök
och förmiddagar med grannen Xenia, men kaffet var dyrt, hade mamma sagt och
förbjudit henne att plocka i burken. Hon fick äta karameller i stället, men dem
gillade hon inte. En dag hade hon tagit en näve med bönor och gömt dem i en av
mammas fina kaffekoppar i vitrinskåpet, ett perfekt gömställe, eftersom kopparna
nästan aldrig togs fram. Mamma låste skåpet ibland, men inte alltid och då ställde
Anja till med kaffekalas för Lala. De dukade med Anjas kaffeservis, egentligen
glasburkar som var alldeles för stora och som hon hade målat i olika färger. De
hällde i några bönor och låtsades att de drack, sörplade och pratade om hur gott
det smakade. Lala tyckte inte om kaffebönor, så hon spottade tillbaka dem efter
en stund. Anja sparade dem till nästa gång. Kaffebönorna fick plats i den mellersta
medicinburken. Den tredje, den allra minsta, skulle hon ge till Lala.
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Hon studerade den sönderslagna termometern. Det mörka sträcket i mitten
var borta, men den runda kulan längs ned, den som gjorde ont och som hon
alltid försökte pressa ut genom att spänna rumpan allt hon kunde, den var
svart. Hon vände på termometerstumpen och det svarta rann ut på golvet. Hon
skrattade till. Det svarta var inte alls svart utan silverfärgat, precis som resten
av termometerns innehåll på golvet. Hundratals små silverkulor bredde ut sig
under bordet, borta vid spisen, vid skafferiet, mellan golvbrädorna, överallt så
långt ögat nådde. Hon la sig på golvet och kikade under soffan. Där tycktes de i
alla fall inte ha hamnat, som tur var, för hennes armar hade inte räckt till för att
plocka upp dem därifrån. Med pekfingret rörde hon vid en av kulorna. Den var
alldeles mjuk och hoppade som Lalas mage när hon skrattade. Hon petade på en
till. Den gjorde likadant.
Hur plockar man upp de kvicka kulorna? Med en sopborste? Nä, den var
för stor. Hon reste sig och betraktade silverkulorna en efter en. Vid skafferiet
låg den allra största, silvermamman, och den dallrade så snart man närmade sig
den, som om den var orolig för sina bortsprungna ungar. Hon petade till den
med stortån. Den rullade bort en bit. För tjock för att orka flytta på sig av egen
kraft, tänkte Anja och petade till den med tån igen, och igen och igen… En sista
knuff och mamman krockade med ett av barnen. Slurp, sa det och barnet var
borta. Med nästa gick det likadant. Mamman slukade sina silverbarn så snart de
kom i hennes väg. Oj, vad tjock den blev, och trött! Bäst att den får vila.
På alla fyra kröp Anja på golvet och flyttade de små kulorna med pekfingret
mot mamman, som outtröttligt åt upp allihop. Nu dallrade den helt av sig självt,
som om barnen inte kunde hålla sig still i hennes stora mage.
Anjas knän började värka. Hon la sig på magen och studerade springorna
mellan golvplankorna. Här gömmer ni er! utropade hon och försökte peta ut
dem med fingrarna, men hennes runda och mjuka fingertoppar var för stora för
att nå kulorna. Hon betraktade sina korta naglar. Nu skulle hon ha haft nytta
av sådana långa och spetsiga som Xenias, men mamma tyckte inte om smutsen
som fastnade under naglarna och klippte dem så korta att det gjorde ont. En

tändsticka! sa hon högt för sig själv.
Silvermamman blev riktigt stor med alla silverbarnen i magen, såg inte ut
som en kula längre utan som en blaffa. Ibland tappade den några av barnen, men
Anja hjälpte den att samla in dem igen.
Hur många silverbarn fanns det från början? Hon hade glömt räkna dem!
Hur skulle Lala få veta hur många de var från början? Hon körde in pekfingret
mitt i silvermammans mage, rörde om, vispade försiktigt med tändstickan, men
i stället för att låta dem löpa, följde den genast efter dem och svalde dem igen.
De blev uppätna för gott, ja, så måste det vara.
	Micha hade en gång berättat att barn kom ur mammans mage och inte
alls med storken, vilket mamma bestämt hävdade. Se här, hade mamma sagt
och pekat på en bild. Storken satt på en skorsten och i sin näbb höll den ett
knyte med en baby i. Babyn liknade Anjas kusin Jarek, som bara några månader
tidigare hade kommit till farbror Josef och faster Mira. Utan hår och mindre än
hennes docka Lulu. Han skrek oavbrutet, fast det kom inga ord ur hans tandlösa
mun, bara ett skrik som skar i öronen, så man fick hålla för. Värre än mammas
skrik. Hade storken släppt Jarek genom skorstenen? hade hon frågat, och mig,
och Lala, och Micha? Ja, alla, hade mamma svarat. Storögd hade Anja betraktat
mamma, jämfört hennes stora kropp med storkens tunna näbb på bilden.
Dummer där, hade mamma skrattat, jag har också varit baby. Som Jarek? Men
hur fick storken tag på barnen? Från Gud, hade mamma svarat. Micha hade bara
skrattat. Gud och Gud, hade han sagt. Kom hon inte ihåg Miras stora mage? Det
förstås. Fast hur barn kom in i mammors magar var en gåta även för Micha.
Och hur kom barn ut ur magen då? funderade Anja. Kanske petade doktorn
på den tills den sprack, så som hon gjort med silvermamman. Faster Mira hade
åkt till sjukhuset med sin stora mage och kommit tillbaka med Jarek. Det där
med storkar och Gud måste mammor ha hittat på för att dölja att de åt upp
sina barn. Hon ville inte bli uppäten och komma ut ur mammas mage som en
skrikande baby. Hur skulle Lala förstå henne? Hon samlade ihop silvermamman
igen. Vad konstigt det skulle vara att inte kunna prata, säga vad man ville, berätta
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saker… Det var säkert därför Jarek skrek hela tiden, fast faster Mira skyllde på
att han var trött eller hungrig. Han var arg, förstås. Det skulle hon också vara om
hon inte kunde prata.
Lala skulle få silvermamman i den lilla glasburken, bestämde hon sig för. Nu
meddetsamma. Laaalaaa! ropade hon genom fönstret. Det mörka huvudet stack
ut ur fönstret snett ovanför. Kom upp, ropade hon tillbaka.
Den är till dig, sa hon och släppte ut silvermamman på köksbordet. Kulan
rullade ut ur burken utan att tappa något av barnen. Anja tittade på Lala med
spänning. Menade hon att de fanns i silvermammans mage, undrade Lala. Hur
visste hon det? Det hade hon sett med egna ögon, men hon hade glömt räkna
dem och nu skulle de aldrig få reda på hur många silverbarnen var från början.
Om vi hoppar på den, föreslog Lala. Någon gång måste mamman spricka och
barnen komma ut. Sedan fick hon en bättre idé och hämtade en kniv. Kom Anja
ihåg hur Rödluvan kom ur vargens mage? Klart!

varnade mamma henne för att streta emot. Lätt för henne att säga, schampot
rann inte ner i hennes ögon och sved. Gula plastankor hade Anja inte heller.
Varför kunde de inte ha badkar som Lala? hade hon frågat mamma en gång. Och
var skulle vi ställa det? hade mamma frågat tillbaka. Sant, deras toalett var för
liten och det var kallt därinne på vintrarna.
Anja skvätte försiktigt lite vatten på Lala. Lala skvätte tillbaka. Hon skvätte
mera. Lala också. Vattenkrig! ropade Micha, som hade kommit tillbaka från
skolan. Han tog av sig tröjan och knäppte upp byxorna för att hoppa ner i
badkaret, men de började skrika och skvätta vatten på honom. Sasha försökte
dra honom därifrån, men Micha slet sig loss och hoppade ner med byxorna på.
Badrummet blev blött, Sasha blev blöt och alla fyra kippade efter andan mellan
skrattsalvorna. Vad i hela friden håller ni på med? sa Xenia i dörren. De hade
inte hört henne komma hem.

Så obegripligt att Sasha, den snällaste pappan på hela gatan, slängde både burken
och alla silverkulorna i vasken, utan att ge Lala och Anja en chans att förklara
sig. Medicinburken gick i bitar och silvermamman slank ner i avloppsröret, Lala
grät tyst och Anja kände sig bara förvirrad. Vad hade hon gjort nu då? De hade
lekt utan att bråka en enda gång, fast det kunde inte han veta förstås. Sasha
letade efter rester av silverkulor på deras händer och kläder, hittade inga, men
för säkerhets skull släpade han dem båda till badrummet och lyfte in dem i
badkaret. Sitt ner, sa han, tappade upp vattnet och slängde i tre gula plastankor.
Hemma hade Anja inget badkar. När det var dags att bada brukade mamma
ställa fram en balja i köket, en tillräckligt stor för att sitta i med uppdragna knän.
Vattnet nådde till naveln och nedanför knäna. Roligt var det inte, särskilt inte när
mamma hade bråttom och vattnet inte fick spillas på golvet. Hon tyckte inte om
att sitta i baljan och inte att stå upprätt heller, för mamma skrubbade henne från
topp till tå med en tvättsvamp som brände på huden. Aj, brukade hon klaga,
men mamma brydde sig inte, utan fortsatte tills hon blev röd på hela kroppen.
Aj, upprepade Anja flera gånger i fall mamma inte hade förstått att det gjorde
ont. Värst var det ändå att tvätta håret. Redan innan Anja skulle kliva in i baljan
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Påskäggen
Tanten plockade fram fyra bruna papperspåsar ur sin stora tygväska, sådana som
affärsbiträdena hällde socker eller salt i, riktiga, inte små strutar de rullade ihop
av tidningspapper till karameller. Anja tyckte inte om karameller. Hon tyckte inte
om tanten heller. Det var samma tant som sydde mammas och hennes kläder.
Tyger mamma köpte räckte alltid till dem båda, även om Anja varje gång
hoppades att de skulle gå åt till mammas klänningar. Hon tyckte att mamma
kunde köpa mindre tyg och spara pengarna, men som mamma sa, tyg handlade
man när tillfället kom, inte när man ville, för då kanske man fick vänta i flera
månader på en ny leverans. Leverans var fint. Ingen leverans i dag, sa expediterna,
när köttet inte kommit, eller det kommer med leveransen i morgon. Man såg
nästan aldrig någon leverans ändå, för de gömde köttet under disken eller i ett
rum bakom affären.
Så mamma köpte flera meter av tyg och gick med det till sömmerskan dagen
därpå. De bläddrade länge igenom en modetidning från Tyskland. Får jag också
titta? bad Anja, men där fanns inga bilder på små flickor i fina klänningar, så
tanten sydde samma klänning varje gång, en kortärmad på sommaren och en
långärmad på vintern, och varje gång blev den för stor och hängde på henne
som tygtrasorna på en fågelskrämma. Det är för att du växer, sa mamma. Och
hon fortsatte att växa tills klänningen blev så kort att hon inte vågade böja sig,
för då syntes underbyxorna. Inte bara de förresten. En morgon hade hon i all
brådska glömt att ta på sig trosorna, för mamma hade tjatat att hon skulle skynda
sig till affären för att köpa frukostbröd. Just den morgonen hade grannen suttit
i fönstret och skrattat åt henne.
Ibland fick Lala ärva hennes klänningar. Tydligen växte Lala långsammare.
Det var synd om henne, inte för att hon växte långsammare, utan för de gamla
känningarnas skull. Fast Lala såg mycket bättre ut i hennes klänningar, de var
precis lagom. Anja tyckte att Lala kunde få klänningarna med en gång.
Tanten öppnade de bruna påsarna en efter en och plockade fram de vackraste

påskägg Anja hade sett, färggranna och gjorda av olika tygbitar i smala remsor,
fastklistrade på äggskalen. Äggen var urblåsta, förklarade tanten, därför vägde de
nästan ingenting. Så det var inga ägg, bara äggskal? Mamma köpte två påskägg.
De var dyra, tyckte hon, men två hade hon råd med.
Mamma och Anja brukade måla sina påskägg och de var riktiga, inte urblåsta
utan hårdkokta och ätbara. De behövde man inte vara rädd om, de kunde inte
spräckas som tantens äggskal och om de gick sönder var det ingen katastrof.
Mamma skalade dem, skivade och la på smörgåsarna till kvällsmaten.
Det var roligt att måla ägg med mamma. I år var Lala med. En del ägg
kokade de i lökskal, de blev brungula, en del i rödbetsskal, de blev röda eller rosa
om man tog ut dem tidigare än de andra. Mamma hade också köpt färgpulver
och de äggen kunde vara i alla olika färger - gröna, gula, blåa. Hon målade också
några för hand. Innan hon täckte äggen med färg, smetade hon på varmt vax
och när hon sedan tog bort vaxet, framträdde ett vitt mönster. Får jag försöka,
frågade Anja, men mamma ville inte att hon skulle bränna sig på vaxet.
Lökäggen och rödbetsäggen fick de äta men inte pulverfärgsäggen. De var
bara dekoration, som mamma sa. Mamma hade också kokat två ägg i vanligt
vatten och dessa fick Anja och Lala måla med vattenfärg, precis som de ville,
fast det var svårt att få dem fina. Färgerna bleknade på det vita äggskalet så
snart de hade torkat och det hjälpte inte att måla över flera gånger. Kan vi inte
använda din nagellack i stället? frågade Anja. Mamma tyckte om idén, men de
fick vara försiktiga för nagellacken gick inte att ta bort. Måla era mönster med
blyertspenna, sa hon, och sedan fyller ni i med den röda lacken. Själv tog mamma
fram en synål och började skrapa olika mönster på de färgade äggen som hon
inte hade mönstrat med vax. Så duktig hon var!
Dekorationsäggen la de i den nya skålen som mamma hade köpt bara några
dagar innan. Hon hade pratat länge om att skaffa en ny, men det var först nu
som hon hade lyckats få tag på en. Expediten i varuhuset mitt emot posthuset,
en bekant till mamma, hade ringt och berättat att de fått in påsksaker, bland dem
fina skålar. Mamma hade åkt dit direkt och kommit tillbaka med en skål och en
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ny ljusgul korg att ta med till kyrkan på påskafton. Korgen hade två bruna ränder
runt om och ett handtag, som var mycket längre än på den gamla korgen från
förra året! Om man vände den upp och ner såg den ut som en glad sommarhatt.
	Mamma la en vit duk i botten, en brödbit, en bit korv, en klick smör i en
liten glasburk, tre ägg och ett saltkar i korgen. Två söta bomullskycklingar,
som hon hade gjort själv och ett ännu sötare lamm av en vit pälsbit, även den
hemmagjord, fick också plats. Överst la hon två gröna grenar och täckte alltihop
med ännu en vit duk. I kyrkan skulle prästen välsigna korgen med att stänka
heligt vatten på den, Anja fick bara komma ihåg att gå fram till altaret och hålla
upp korgen mot prästen. Varför det? För att det aldrig skulle fattas mat i deras
hem, svarade mamma.
Lala följde med till kyrkan i sina finaste kläder. Hon fick Anjas gamla korg
och lika många saker i den. Räknades det? Anja blev orolig. Gjorde det inget att
det var vår mat? Hur skulle Gud veta att han måste se till att Lalas familj hade
mat hela året? Mamma sa att Lala kunde ta med sig hem korgen och maten efter
kyrkan.
Det var en stor dag för både Lala och Anja. För första gången gick de själva
hela vägen. Mamma hade inte tid, för hon skulle laga påskmaten, Xenia behövde
gå någonstans, Micha ville inte, förresten skulle han bara hitta på bus, och Sasha
var bortrest. Vägen till kyrkan var lång, men de fick inte åka spårvagn. Förarna
var inte snälla, hade mamma sagt, ofta väntade de inte tills alla steg på, utan
började köra, så att folk fick hoppa på i farten. Och så skulle de inte ta genvägen
genom parken, bara gå längs trottoaren, och inte gå över gatan förrän de kom
till andra korsningen, där inga spårvagnar körde. Och inte stanna och titta i
skyltfönster. Och var det alldeles säkert att de visste vilken gata de skulle svänga
in på? Tjat tjat tjat… Hur många gånger hade Anja inte varit i kyrkan? Minst
hundra. Skulle hon ha glömt vägen efter så många gånger?
Utanför kyrkan stod det massor med folk, alla med sina små korgar. Hur
skulle de ta sig fram till altaret nu då? Anja tog tag i Lalas hand och började
arbeta sig fram mellan människorna.

Kyrkan fylldes av prästens röst, samma präst som kom och hälsade på dem
vid jultid. Anja tyckte om honom, för i julas hade han gett henne en teckning på
vuxne Jesus, någonstans på ett berg framför en stentavla, och en ask med sex
kritor – en gul, en svart, en brun, en röd, en blå och en grön. Hon hade genast
satt igång och färgat in teckningen medan prästen hade vänt sig till mamma och
frågat ut henne. Hur ofta hon gick till kyrkan och när hon sist hade biktat sig eller
mottagit den heliga kommunionen och om hon var gift i kyrkan. Mamma hade
svarat undvikande på hans frågor, särskilt på den sista och då hade han pratat
om liv i synd. Synd som att hamna i helvetet? Vad bryr du dig om svartrocken,
hade Xenia tröstat mamma, släpp inte in honom nästa gång. Levde Xenia i synd
också? Anja hade bett prästen om två teckningar, en till Lala också. Kanske nästa
gång, hade han sagt. Be honom aldrig om teckningar till Lala, hade mamma sagt
men inte förklarat varför.
Anja trängde sig mellan kyrkobesökarna med Lala i följe och med siktet
inställt på att komma så nära altaret som möjligt. Hon höll Lala i handen för att
inte tappa bort henne, men när hon såg att kön med alla som ville få sina korgar
välsignade, slingrade sig på andra sidan kyrkan, suckade hon och viskade till
Lalla att de måste fortsätta förbi altaret till andra sidan. Kan vi inte vänta här? sa
Lala. Nej, då kommer vi aldrig fram.
Anja höll henne hårt i handen, men när hon skulle gå förbi altaret visste hon
sig ingen annan råd än att släppa taget för att knäböja. Det var så man visade
sin vördnad för Gud. En snabb blick åt sidan bekräftade hennes farhågor, Lala
följde inte efter utan stod kvar, rak i benen och med en min som klart och tydligt
sa, jag får inte knäböja eller göra korstecken! Anja tvekade. Att ropa gick inte för
sig, så gjorde man inte i kyrkan. Hon viftade med handen, men Lala stod som
fastfrusen på samma ställe. Anja vände tillbaka, knäböjde och gjorde korstecknet
framför altaret igen och tog sedan Lala i handen och drog henne med sig.
Nu då? tänkte hon när hon för tredje gången hamnade rakt framför altaret.
Släppa Lalas hand eller låta bli att göra korstecknet? Det fick bli knäböjning bara.
Gud märkte kanske inte, så mycket folk som han hade att hålla reda på i kyrkan.

60

61

Hon drog i Lalas hand för att få henne till något som liknade en knäböjning. Nig
åtminstone, viskade hon, men Lala stod kvar, rak som en pinne. Anja tittade på
prästen, som verkade vara upptagen med annat, så hon skyndade framåt med
Lala snubblande efter sig.
Anja stampade från ena foten till den andra. Nu stod de i alla fall i kön och
de var inte sist längre. Stora och små stod tätt både framför och bakom dem.
Hon kikade på de andras påskkorgar. Blåa, gula, röda ägg med olika mönster.
Titta på flickans bakom dig, viskade Lala, hennes ägg är nästan lika fina som
tygäggen din mamma köpte. Ja, minsann, det var tygägg! Varför fick inte hon ha
sömmerskans i sin korg?
Avståndet till personen framför växte och folk började hyssja och knuffa
fram dem. Lala hamnade före henne, gick långsamt fram till prästen och höll
upp sin korg. Prästen tittade bort och vinkade fram Anja. Anja pekade på Lala,
men prästen brydde sig inte och vinkade igen. Gå fram, viskade folk och hon
ställde sig bredvid Lala. Båda höll upp sina korgar, men prästen vände sig bara
mot Anja. Det var som om Lala var osynlig. Eller kunde prästen ha blivit blind
på ena ögat?
Tanten bakom tog Lala i ena handen och Anja i andra och ledde dem ut från
kyrkan. Prästen måste välsigna Lalas mat! protesterade Anja. Annars kommer
de att svälta hela året! Fast tanten brydde sig inte utan gick sin väg. De måste gå
tillbaka, ställa sig i kön igen!
Återigen tog Anja Lalas hand och trängde sig in i kyrkan till kön som rörde
sig långsamt längs väggen. Nu gick hon före Lala och såg till att stå nära personen
framför. Prästen måste ha blivit irriterad över att de var ouppmärksamma och
stoppade kön. Nu skulle hon hålla Lala i handen hela vägen, även framför
prästen, tätt, tätt intill sig. Såg han Anja skulle han se Lala också.
Jag vill hem, gnällde Lala, men Anja envisades med att stå kvar i kön. Hon
övade i tankarna hur hon skulle göra korstecknet utan att släppa Lalas hand
och hur hon skulle knäböja utan att prästen märkte att Lala inte gjorde det. Om
hon bara neg snabbt utan att stanna upp, skulle prästen inte märka något. Eller

kanske sätta krokben så Lala ramlade? Det skulle se ut som om Lala knäböjde
och tappade balansen. Nää, att utsätta henne för att skämmas var inte snällt.
Visserligen skulle prästen lägga märke till Lala, men det skulle alla andra också,
och kanske skratta.
Lala gick nu med böjt huvud. Inte gråta, viskade Anja i hennes öra. Han
kommer att se dig, jag lovar. Men prästen gjorde det inte denna gång heller. Och
nu snyftade Lala när de följde människorna i den långa kön ut ur kyrkan. Du
måste göra korstecknet, sa Anja. Så här! Hon rörde fingrarna från pannan ner till
bröstkorgen, sedan till vänster axel och sist till höger, långsamt, så att Lala inte
skulle missa något. Men mamma säger att jag inte får, viskade Lala.
Nu visste Anja, nu visste hon hur hon skulle bära sig åt för att Lala skulle
slippa svälta resten av året. Stanna här, sa hon och tog hennes korg. Återigen
ställde hon sig i kön och väntade på sin tur. Då och då vände hon sig om för att
kontrollera att Lala stod kvar innanför den stora porten. Hon tänkte på prästen
som kanske började bli blind. Gammal var han och trots alla levande ljus var det
mörkt i kyrkan. Han var kanske trött. Eller så var han inte alls snäll mot barn,
även om han delade ut teckningar. Hon sneglade upp mot altaret. Fick man
tänka osnälla tankar om prästen i kyrkan?
Hon kvävde den första gäspningen, den andra dolde hon med handen men
sedan brydde hon sig inte. Dumma, dumma präst! Han borde skaffa glasögon.
Mamma var säkert orolig nu, och Xenia också.
Hon knäböjde, reste sig och höll upp båda korgarna högt mot prästen, vek
inte med blicken och när prästen stänkte det heliga vattnet såg hon till att det
mesta hamnade på Lalas korg. Hon knäböjde igen, vände om och sprang mot
Lala. Nu är det klart, sa hon och drog henne ut genom kyrkporten. Vi springer
hem. Jag är kissnödig. Jag med, sa Lala.
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Xenia blev arg på mamma, pappa också, Anja var arg på prästen och alla blev
arga på Anja. Jävla präst, hade hon skrikit för att påminna dem om vem som
hade varit dum och för att avbryta grälet mellan mamma och pappa. Risken att

mamma skulle kasta saker på pappa var överhängande. Anja kom ihåg vasen
som plötsligt hade farit tvärs över köket och svischat förbi pappas huvud, nästan
träffat honom i pannan. Han hade plockat upp Anja och gått ut ur köket. Anja
hade skrikit och sparkat i luften av rädsla att han skulle föra bort henne från
mamma. Maaaammaaa, hade hon ropat och då hade mamma blivit som galen,
slagit sönder stolen i borden och hotat pappa att slänga bit för bit på honom om
han inte släppte ner Anja. Hon hade rivit honom i ansiktet när hon slitit Anja till
sig. Efteråt hade Anja hört pappa skylla på att det var grannens katt som hade
rivit honom. Anja hade funderat länge vilken katt han kunde ha menat. Kanske
någon grannes längre ner på gatan? Det fanns ingen katt i deras uppgång.
Prästen är dum! sa hon en gång till. Nu slutar du genast, väste pappa med
sammanpressade läppar och daskade henne över rumpan. Till mamma sa han
att han fått nog av judarna hon umgicks med. Fattade hon inte att prästen kände
alla i kvarteret? Lala är ingen jude, snyftade Anja. Hon är ingen jude... Det är den
där prästen som är jude, skrek hon, jag tänker aldrig äta hans välsignade ägg!
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Zigenerpottan
Zigenarna har kommit! skrek Micha i dörren. Lala och Anja satt i Sashas kök
och åt hans kanapéer, små munsbitar med smör, korv, hårdkokta ägg, gurka och
tomat på. Den första tomaten efter vintern, säsongens godaste tomat! Sasha
hade slipat kniven länge och väl för att kunna skära tomaten i tunna skivor,
så tunna att de var genomskinliga, men trots det kändes smaken helt ljuvlig.
Anja var imponerad av att Sasha fick ut så många skivor av den första tomaten.
Hon fick inte äta för många av kanapéerna, varnade mamma henne. De första
tomaterna var väldigt dyra, men varje år var det lika svårt att låta bli. Spara några
till Micha, hade Xenia uppmanat dem innan hon gick ut.
	Micha hade annat att tänka på och brydde sig inte om kanapéerna. Kom nu,
ropade han till Anja och Lala och när de inte reagerade tillräckligt snabbt, sprang
han fram och slet dem från bordet i var sin hand innan Sasha kom tillbaka från
toaletten, för han skulle med all säkerhet förbjuda flickorna att följa med.
Trots att det var tidigt på morgonen, hade ett tiotal barn samlats utanför
zigenarlägret på ängen vid skogsranden. Skogen skulle barn akta sig för, hade
Anjas gudmor berättat, de som bodde i skogen rövade bort små barn. För Anja
var det svårbegripligt. Varför skulle zigenarna vilja ha andras barn när de hade så
många egna? Bry dig inte om vad din gudmor säger, sa mamma. De rövar inga
barn. Varför bor de i skogen då? För det finns inte många andra platser de kan
slå läger på utan att polisen jagar bort dem.
I år kom zigenarna i fem husvagnar och med två hästvagnar täckta med
presenningar. Hästarna betade på ängen, fastbundna med långa linor i träden
och det var tyst i lägret. Micha började bli otålig och var den förste att närma
sig en av husvagnarna. De andra barnen slöt upp bakom honom, försiktigt och
avvaktande. Anja tog ett steg framåt men blev intresserad av hunden som sprang
mellan benen på hästarna och skällde. Först brydde sig inte hästarna om den men
snart verkade de vilja göra sig av med den och rörde sig inåt skogen. Hunden gav
sig inte och då blev en häst tydligt irriterad och sparkade med bakbenen. O nej,
den dumma hunden slutar inte! Han tror kanske att hästarna leker med honom?
Jag är inte rädd för zigenare, sa Micha till de andra barnen, även om de är
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rövare och tjuvar, som går runt och låtsas att de kan spå folk, men egentligen
stjäl de allt de kommer över. Och de har magisk kraft och kan förvandla små
barn till hundar. En susning gick igenom barnskaran. Anja sneglade på hunden
som hade lagt sig på marken i närheten av hästarna. Tänk om det är något barn
hon känner! Hon rös till.
	Micha gick ännu närmare husvagnen. Det såg ut som om han skulle klättra
uppför den trätrappa som ledde till dörren på kortsidan, men han ändrade sig,
plockade upp en sten och vägde den i handen. Han var längst av alla barnen,
säkert också äldst. De tittade på honom med oroliga men också nyfikna blickar.
Skulle han våga kasta stenen? Micha fäste blicken på en av pojkarna, som om
han övervägde om pojken skulle hjälpa honom i fall han råkade illa ut. Anja
förstod att Micha snart skulle kasta stenen mot vagnen, kanske till och med
mot det lilla fönstret med tätt fördragna gardiner. Nu såg hon ett mansansikte i
fönstret, som stirrade på Michas hand med stenen. Håret stod på ända och hans
läppar rörde sig snabbt, fast det såg inte ut som om han skrek till Micha utan till
någon inne i husvagnen.
Ge er härifrån! Zigenerskans hesa röst sammanföll med barnens skrik. Hon
hade nattlinne på sig och hennes midjelånga hår var utsläppt. Hon såg vild
ut. Barnen hoppade undan och skingrades blixtsnabbt åt sidorna. Micha stod
kvar med sin sten i handen och Anja stod kvar med blicken fäst på Micha. I
ögonblicket förstod hon inte vad den varma känslan på benen kom ifrån, inte
förrän hon såg vad zigenerska höll i handen. Det var en stor potta! En äcklig
zigenarpotta! Micha måste ha förstått det mycket tidigare, för hans ögon var
redan tårfyllda och snart började han svära åt kvinnan, kalla henne för smutsig
zigenarjävel, hota med att hans pappa skulle gå till polisen, som skulle köra bort
hela zigenarpatrasket. Kvinnan hötte åt honom med en pinne som hon hade
hittat på marken.
Anja sprang utan att titta tillbaka, utan att bry sig om kisstänk på skorna och
strumporna och med en enda tanke i huvudet - hon måste hämta Sasha innan
Micha blir förvandlad till en hund eller ännu värre, till en råtta.
Hon tvärstannade. Lala! Henne hade hon lämnat kvar vid skogsbrynet. Hon
vände tillbaka och där stod Lala bredvid Micha, båda omringade av två pojkar
som dansade runt dem och skrattade och skrattade och skrattade, medan de

andra barnen stod i en klunga, tysta och utan att röra sig. Juden har kissat på sig!
Juden har kissat på sig! Anja såg blöta fläckar på Michas byxben. Han hade fått
mycket mer pottkiss på sig än Anja. Hon undrade om zigenerskan inte förtrollat
Micha i alla fall, för han hängde med huvudet och gjorde inga ansträngningar att
ta sig därifrån.
Zigenerskan var på väg mot dem. Schas med er! ropade hon och viftade
med en kökshandduk mot de andra barnen. Hon tog Micha i handen och
släpade honom med sig tillbaka till lägret. Micha hade blivit sitt gamla jag, han
skrek och sparkade mot henne, men hon släppte inte taget. Anja följde efter
på betryggande avstånd med Lala tätt bakom sig. Vad tror du hon gör med
Micha? viskade Lala. Anja visste inte, men om zigenerskan planerade att röva
bort honom, var hon beredd att följa efter och se var hon hade tänkt att gömma
honom. Hon skulle komma ihåg allt och sedan berätta för polisen.
	Micha hade lugnat ner sig och tycktes frivilligt följa till lägret som under
tiden hade vaknat upp. Många fler zigenare var ute vid skogsbrynet, barn och
vuxna, kvinnor och män. Solen hade hunnit förflytta sig högre upp på himmelen
och några män satt på stolar kring ett litet bord utanför en av husvagnarna. De
spelade kort, pratade högt och skrattade. En man var vid hästarna och tittade
på deras hovar. Några barn stod i en halvring runt honom. Plötsligt vände han
sig mot dem och låtsades vara apa. Böjd i ryggen, med armarna hängande längs
sidorna jagade han barnen. De skrek och skrattade, sprang i väg, men så snart
mannen riktade sin uppmärksamhet åt annat håll, stannade de och ropade något
till honom.
Zigenerskan hade under tiden ställt en balja, fylld med vatten på baksidan av
sin husvagn. Anja och Lala ställde sig närmare, så att de kunde se vad hon höll
på med. Kvinnan pekade på Michas byxor, som han tog av sig och lämnade på
marken. Hon tvättade hans ben och sedan stoppade byxorna i baljan, vred ur
dem och la dem i gräset. Där stod Micha i bara kalsonger, snäll som ett lamm
och helt ogenerad. Hon bredde ut en filt i gräset för honom att sätta sig på.
Hon vinkar åt oss, sa Lala. Ska vi gå fram? Aldrig i livet att Anja skulle våga
gå dit, men Lala var redan halvvägs, så hon följde efter. Kvinnan hade hällt rent
vatten i baljan och sa till Anja att hon skulle tvätta henne också, om hon tog av
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sig skorna och strumporna. Nej, skakade Anja med huvudet. Gör det själv, sa
kvinnan, så tvättar jag dina skor under tiden.
Hon hade snälla ögon. Det var som om det gömde sig skratt i dem. Inte
kunde sådana ögon röva bort barn, men Anja höll sig på sin vakt i alla fall
och vek inte med blicken från zigenerskan. Långsamt drog hon av sig skorna
och strumporna och ställde sig i baljan. Så skönt att tvätta av sig kisset! Hon
doppade strumporna i vattnet och funderade ett ögonblick om skorna skulle
tåla att slängas i också. Jag gör det, sa kvinnan och började tvätta av dem med en
trasa.
De satt på filten och väntade på att deras kläder skulle torka. Inte länge till,
hade kvinnan sagt. Micha och Lala tittade på barnen som lekte med hästmannen
och Anja studerade zigenerskan. Hennes hår var samlat i en lång fläta på ryggen.
Den var svart som kol. På huvudet hade hon knutit en färggrann huvudduk i
samma blommiga tyg som blusen. Den svarta kjolen räckte enda ner till marken,
men när hon satt samlade hon ihop den mellan benen. Hon gick barfota i gräset
och sjöng hela tiden. Det vilda hon hade över sig när hon kom ut med pottan,
såg man inte längre. Hon avbröt sig i sången hela tiden och pratade med Micha,
ställde frågor till Anja och när hon märkte att Anja var moloken och inte ville
svara, skrattade hon och frågade om Anja var stum eller kanske till och med
dövstum. Det fick hon gärna undra, Anja tänkte inte prata med henne, för när
man pratar blir man oförsiktig och då kanske hon rövar bort dem.
	Micha viskade i Anjas öra att hon inte skulle berätta för sin mamma vad
som hänt här. Om Sasha fick veta det skulle han åka på stryk. Lova! sa han. Anja
skulle inte berätta i vilket fall som helst. Nu ville hon bara hem. Ta på dig dina
byxor, så springer vi härifrån, viskade hon tillbaka till Micha. Men de är ju blöta,
sa Lala högt. Tyst! sa Anja och tittade snabbt åt zigenerskans håll. Hon satt på
nedersta trappsteget och skalade potatis. På tre, sa Micha.
Han smög fram till sina byxor och tog på sig dem blixtsnabbt, medan Anja
grabbade tag på strumporna och skorna. Ett, två tre… ropade Micha och alla
tre sprang så fort de kunde och stannade inte förrän de befann sig bland husen.

Först nu kände Anja att det gjorde ont i vänstra foten och att det blödde från
stortån. Hon tvekade om hon skulle ta på sig strumporna och fläcka ner dem
men bestämde sig för att göra det ändå. Mamma skulle kanske inte märka något
om hon slängde strumporna i tvättsäcken med en gång. Skorna ville hon aldrig
mer ta på sig igen, fast hon visste inte hur hon skulle övertyga mamma att de inte
dög längre. Hon suckade. Alltid när Micha hittade på något, råkade hon illa ut.
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Kvinnan satt vid deras köksbord mitt emot mamma med blicken fäst på korten
som hon hade spridit på bordet framför sig. Anja vågade inte gå in men ville inte
springa därifrån heller. Skulle kvinnan skvallra för mamma att hon hade varit i
lägret tidigare på morgonen? Anja såg inte mamma genom dörrspringan, bara
zigenerskan, som nu pekade på ett kort och sa att mamma skulle få bekymmer,
något som gjorde henne ledsen, kanske i samband med en lång resa, men att
hon skulle ha tålamod, för saker och ting skulle ordna upp sig. Hon pratade
om mycket annat, om obegripliga saker, som att en mörk man skulle dyka upp
i mammas liv, att hon skulle behöva välja mellan sin man och den mörkhårige
och att hennes pengar skulle tillfälligt ta slut. Hur zigenerskan visste allt detta
om mamma övergick Anjas förstånd. Var det inte bara Gud som kunde se in
i framtiden? Berättade han för zigenarna, så att de kunde föra det vidare till
hennes mamma och alla andra som lät sig spås? Eller var det kanske djävulen?
Anja var inte säker på om han kunde se in i framtiden. Men om det var han, då
hade gudmor rätt när hon sa att de stod i förbund med djävulen. Bäst att hålla
sig borta, så länge zigenerskan satt i deras kök. Men tänk om hon förvandlade
mamma till zigenerska, en som samarbetade med djävulen, reste runt i husvagn,
tjuvade och rövade andras barn!

Danuta Ciasnocha, f. 1950, bor i Göteborg, arbetar som internationell koordinator.
Texten ingår i en samling berättelser om flickan Anja.

Dyveke Forsgren
Ur novellsamlingen Hägringar
Britta växlar upp till trean och lyssnar oroligt på motorn, men den spinner lugnt
vidare och för ett ögonblick glömmer hon vart hon är på väg. Hon sträcker
ut benet, vilar ryggen mot sätet och pressar ner gaspedalen ytterligare någon
centimeter. Vadmuskeln stretar emot och lårmuskeln spänns, benet darrar av
ansträngningen. Det var länge sedan hon körde. Hon trycker ner högerfoten
lite till och pedalen ger efter. Bilen skjuter fart och hon växlar upp till fyran.
Musklerna vänjer sig långsamt vid ansträngningen och slutar göra motstånd.
Känslan av makt och kontroll infinner sig när Britta rattar sin gamla Volvo
genom staden. Friheten bubblar i ådrorna och möjligheterna sköljer över henne.
Inom henne myllrar minnesfragment från andra resor och hon fylls av känslan
av att ha framtiden för sig. Hon hänger sig åt de förväntningar som trängs inom
henne.
Hon har redan glömt hur hon fick anstränga sig för att ta sig ut ur lägenheten och
in i bilen. Med blicken suger hon i sig omgivningen och scannar av vägen. Hon får en
vision om en nystart. Britta känner sig kapabel att ta itu med obehagskänslorna som
rotat sig i henne. Hon behärskar bilen och med ratten tror hon sig styra världen. Hon
har alltid gillat bilkörning och hon kör fortfarande säkert och bra. Det är ett av få
nöjen hon har kvar. Ändå blir det inte ofta hon tar sig en åktur. Motståndet som just
släppt, känns både overkligt och obegripligt. Visst kräver det disciplin och planering
att ge sig iväg. Det är inte heller något hon gör särskilt ofta. Orkeslösheten håller hon
på avstånd och njuter av bilturen hon har framför sig. Tröttheten avvaktar och
inväntar rätt tillfälle att snärja henne. Britta ryser till när den snuddar vid nacken.
Den placerar sig på höger axel och försöker krypa in bakom ögonen och förmå
henne att blunda och böja ner huvudet. Motståndsrörelsen låter hennes tankar
kretsa kring bensinförbrukning, däckmönsterdjup och motorljud istället.
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I framsätet, i väskan ligger några äpplen minns hon och hon låter handen
böka runt och greppa ett. Äpplet dämpar det som kurrar i magen och som
kanske är hunger. Det är inte många rutiner hon håller sig med längre. Det
har aldrig varit hennes starka sida att organisera och planera för att leva ett
gott liv. Det medger hon gärna med ett trotsigt tonfall om någon skulle råka
lyssna. Till och med dygnsrytmen är rubbad. Britta sover korta stunder när som
helst oavsett om det är natt eller dag. Hon har tappat aptiten och lusten för
matlagning. Oftast ligger hon kvar i soffan och slumrar till. Dagarna följer på
varandra utan att skilja ut sig. TV:n står alltid på och är den ljudkuliss som i
halvdvala får henne att tro sig leva bland människor.
Ruset är det som håller henne vid liv och hindrar henne från att gå sönder
och hejdar hjärnans impulser att vilja reda ut och förstå. Så fort livet pockar på
måste hon med alla medel sätta stopp. Hon vill inte forska, undersöka eller låta
livet ta plats. Hon har aldrig varit den reflekterande sorten och nu är det alldeles
för sent. Det finns för mycket att ångra. Den ilska hon som barn hämtade kraft
ur tar sönder henne inifrån. När hon måste avreagera sig och dela skulden, ringer
hon och trakasserar folk från förr. Med åren har behovet av tröst bara blivit
större. Känslan när livstörsten för ett ögonblick släcks av kall öl. Den bubblande
vätskan väcker tungan och ger en försmak av lycka, löfte om en paus ifrån det
liv som bultar i den sargade kroppen. Ölet rinner självmant nerför strupen och
det behövs ytterst lite hjälp av svalgets muskulatur för att lugnet ska infinna sig.
Det dova metalliska ljudet från baksätet, där burkarna ligger och skaver mot
varandra i systempåsen inger trygghet. Det kluckande innehållet lugnar henne
och hon blir rörd över sin förmåga att vänta med ölen tills hon är framme. En
stum längtan som följt henne genom livet.
Bilen sköter sig och hon är snart ute på landsvägen. Tänk när lillasyster körde
ut från en korsning utan att se sig för. ”Den som körde framför hade ju tittat”
minns hon att systern svarade för länge sedan. Britta kan inte längre undvika att
tänka på hur idiotisk systern alltid varit. Hon som vill bestämma över de alla.
Hon vet bäst och kommer förstås med en färdig lösning. Britta kan inte längre

förskjuta tankarna på varför hon är och kör. Bilen vinglar till över mittlinjen när
hon lättar på sitt krampaktiga tag om ratten. Hon mjukar upp en hand i taget och
känner att långfingret och pekfingret på högerhanden har domnat. Det smärtar
när hon knyter näven och hon dunkar handen i ratten flera gånger för att väcka
de stelnande fingrarna. Rörelserna är okontrollerade och Brittas irritation växer.
De har inte träffats på flera år och det är lätt att räkna ut vad de kan ha haft för
sig sedan sist. Säkert har de gaddat ihop sig också. När de nu valt att förlägga
mötet på Hagbo törs hon inte avstå från att åka. Nyfikenheten tog överhanden.
Det ringde på dörren för några veckor sedan och Britta upprörs än en gång över
deras fräckhet att dyka upp utan förvarning. Sent på kvällen var det också. Hon
öppnade inte men hörde tydligt deras tisslande genom ytterdörren. Hon smög
bort till fönstret men missade deras avfärd. Hon kommer inte undan tycks det
som och hon vill försäkra sig om att de inte dyker upp igen oanmälda. Hon
tänker inte låta sig duperas.Britta vacklar mellan sin vilja att få ett avslut och att
låta tiden göra sitt. Hon kallar sig fatalist och uttrycker det med en trotsig, stram
huvudrörelse. De är ute efter att lura henne, det vet hon och håller reda på vad
de andra redan har roffat åt sig. Det finns ändå en hel del kvar att dela upp. I
minnet flimrar dyrbarheter förbi. Hon minns vasen med morfars tumgrepp i
glasyren som Inga redan har hemma hos sig och det nätta valnötsbordet som
farfar konserverade och franskpolerade. Britta skrattar till när hon tänker på
farfar med polersudden som han tillverkat av fin apoteksvadd och farmors
broderade näsduk. Farmor påminde honom om näsduken så länge han levde.
Den som hennes mormor hade broderat och kantat med knypplad spets. Britta
vet att hon har schellack upplöst i sprit i en brun apoteksflaska med kork
under diskbänken. Hon måste förresten undersöka korken när hon kommer
hem, påminner hon sig. Brittas tålamod räcker inte för ett så långsamt arbete
som möbelputsning, men i skarven mellan dröm och vaka, kan den ur minnet
framplockade doften, locka henne att vilja putsa upp det ringmärkta soffbordet.
Längre än till lusten förmår hon inte men tankarna kan ibland vara så realistiska
att hon måste stappla sig bort och studera bordskivan. Besvikelsen infinner sig.
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Det är tryggt med flaskan under diskbänken.
Tänk morfar som barnbarnen var rädda för och pappa med för den delen.
Pappa och morfar var alltid oense. Morfar förlät aldrig pappa för att han
enleverade mamma. Det gjorde inte mormor heller tänker Britta. Morfar och
pappa slogs en gång och familjen stelnade av skräck. Morfar Arne satt på vedlåren
och pappa skakade honom så hårt att morfars bakhuvud krossade köksfönstret.
Britta vrider sig i förarsätet och minns att det var mitt i vintern. Det måste ha
varit juletid. Minnet sparade skräcken och våldet men inte kylan och hur det
slutade. Minns syskonen också den här händelsen? undrar Britta och bestämmer
sig för att fråga när de nu äntligen träffas. Det brann i både pappas och morfars
ögon, tänker Britta och blinkar häftigt. Hon ställer in backspegeln och möter sin
blick. Hon skyggar och stänger av fläkten och skyller på att luftdraget irriterar
ögonen.
Det är hon som lagt ut mest pengar på underhållet av gården. Det får hon
inte glömma. Hon har sparat alla kvitton och tror sig ha dem i packningen.
Plötsligt blir hon osäker och försöker återskapa turerna kring bevisen. När höll
hon papperslapparna i handen senast? Hade hon lagt dem bredvid telefonen
i hallen? Det tar flera tankeminuter att försöka reda ut hur hon hanterade
kvittobunten och ändå lyckas hon inte jaga fram minnet. Hon får nöja sig med
osäkerheten tills hon är framme och kan kolla i väskan. Det är onödigt att förlora
tid på att stanna och leta. Hon vill absolut vara först. Gräsklipparen kostade en
förmögenhet det vet hon. Det var hon som betalade och egentligen var det bara
hon som ville ha den men det erkänner hon inte ens för sig själv. Hon kostade
på sig en riktig åkgräsklippare. Britta känner irritationen stiga när hon tänker på
att någon av de andra säkert har kört sönder den trots att hon förbjudit dem
att använda den. Ända från början var det viktigt att ha en fin gräsmatta. I stort
sett var alla i familjen överens om det. Göra sig en plats i skogen, att tämja
naturen, det tilltalade deras norrländske far. Gräsmattan blev en naturlig scen
för mammas trädgårdsteater. Genom det självpåtagna arbetet med klippningen
hade Britta frigjort sig från andra sysslor på gården. Klippningen gjorde henne

betydelsefull. Hennes insats räknades. Sysslan var den synligaste och svåraste
uppgiften. Hon förde oväsen och störde de försök till samtal som förekom.
Själv kunde hon i lugn och ro studera de andras tillkortakommanden på behörigt
avstånd.
Det är inte många bilar ute så här tidigt på morgonen och Britta behöver
ha vägen för sig själv. En försommarmorgon som denna går det bra att stiga
upp tidigt. Det är ljust. Numera undviker hon förresten mörkerkörning. Hon
ser sämre. Själv tycker hon sig ha kvar sin reaktionsförmåga men hon vill inte
utmana ödet. Britta vill iaktta deras ankomst. Hon vill hinna förbereda sig, ta
en öl i lugn och ro, koppla av en stund. Det gäller att ligga före, inte låta någon
annan ta kommandot, vara beredd med föreställningar om hur de tänker, ha
föraningar. Inför resan har hon intalat sig att det här mötet är nödvändigt och
låtit tankarna leka med flera scenarier. De har alla sina väl instuderade roller.
Det gäller att komma med en ny anfallsvinkel om man ska påverka utgången,
inser Britta. Visserligen väntar hon sig inga överraskningar men helt säker är
hon inte. Vad vill de andra? Hon räknar med att de har tokiga förslag som hon
inte kan godta. Hon lovar sig själv att inte förhasta sig utan se till att få visst
tankeutrymme. Hon snuddar vid tanken att avstå från öl, men det ska nog gå
ändå, att hålla huvudet kallt och ha överblick, enas hon med sig själv. Allt är för
länge sedan. Det hade räckt med en uppgörelse per telefon för Brittas del. Det
är hennes medium. Det blir mindre att hålla reda på. Hon kan koncentrerar sig
på ett sinne och har fulländat tekniken att avläsa röster. Slippa ha ögonen på sig
är skönt och möjligheten att avsluta samtalet när det passar, inger trygghet och
självförtroende. Trots oro och tvivel har hon lyckats avstå från att ringa och
ställa till bråk de senaste veckorna. Hon ångrar sig nästan. Hade det inte varit
bättre att försöka forsera fram ageranden.
Minska ner på drickandet inför resan var hon tvungen till. Hon har rutin
på det. Visserligen kan det vara svårt att hejda reflexerna som drickandet också
består av, handens rörelser kring flaskor och glas och sällskapet det imiterar.
Illusionen blir en sorts upptåg. Nu har jag fest, skulle Britta kunna utropa för sig
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själv. Hon har samlat sig sedan hon fick brevet. Det måste vara en månad sedan,
tänker hon. Nu koncentrerar hon sig på bilkörningen. Hon vill ogärna uppröra
sig med funderingar kring ärendet och vad de ska avhandla. Det som har fått
henne att ge sig av hemifrån. Det är flera månader sedan hon träffade någon
över huvudtaget. Bortsett från änglarna förstås som hon kallar sina döttrar.
De måste hjälpa henne med en del av det praktiska. Det mesta sköter hon per
telefon och med datorns hjälp.
Bilen är hennes ben och även den åldras. Hon har inte råd med en nyare bil,
utan måste ha den här igång till döddagar. Lyckligtvis har hon kontakt med ett
garage som hämtar och lämnar den i samband med service. Motorljudet håller
henne lugn. Den här bilen kommer att hålla länge än, försäkrar den henne. Varje
dag väntar hon med skräckblandad förtjusning på liemannen. Hon har hotat
sin omgivning med sin nära förestående död i åratal men varken cancern eller
lungsjukdomen har lyckats ta död på henne. Innerst inne tror hon sig överleva
de alla. De flesta dagar blir dödsångesten så påtaglig att hon måste ge sig på
någon. Förr kunde hon sopa till den hon blev arg på. Numera gör hon det med
ord och röstläge. Hon vet vilka ord som svider. Hon ringer till vem som helst.
Det är inte många som svarar längre. Mestadels lever Britta i det förflutna.
Vägbeläggningen har skiftat från asfalt till grus och i backspegeln ser hon
dammolnet hon lämnar efter sig. Kurvorna smyger sig genom landskapet. Vägen
omfamnar gårdarna och böljar fram mellan sjöar och dungar. Omgivningen
blir allt lantligare och byarna mindre. I de här trakterna återvände mamma
till sin barndoms drömmar och återskapade sitt paradis på jorden. Mamma
hade förmågan att bara se det hon ville och hon hade sinne för detaljer. Hon
styrde och ställde över de sina och sin jordplätt. Hon återskapade sin morfars
blomstergård runt huset som från tidig vår till sen höst alltid stod i blom.
Julrosor, snödroppar, krokus, scilla, vårgäck, narcisser, påskliljor, tulpaner och
pärlhyacinter täckte marken på våren. Blommorna var arrangerade gruppvis i
oväntade och utmanande kompositioner. Senare gömdes de vissna lökväxterna
av nävor, dagliljor, jättevallmo, stormhattar, pioner, lupiner, kryddväxter och

rosor i ännu en överdådig och bländande blandning. Längs staket och pergolor
som inhägnade blomstergården klättrade kaprifol, klängrosor och luktärter.
Blomsterhavet lockade till sig humlor och bin och surret från insekterna lindade
in sommaren. Det är så Britta vill minnas det.
När hösten kom fick blomställningarna stå kvar och förljuva vintern. Intresset
för blommor följde mamma hela livet. Redan som barn kunde hon stilsäkert
porträttera blommor som en 1600-talsmålare från Nederländerna. Hennes
målningar blev med åren alltmer platta och intetsägande. Färgerna slocknade på
den överarbetade paletten och pasteller varvat med det bruna tog överhanden.
Livlösa buketter, dockor och sovande katter blev mammas bildvärld. I takt med
att livets krav tog henne i besittning försvann lystern och djupet i bilderna. Hon
värjde sig för ansvar och lyckades frikänna sig från all skuld och inblandning.
Hon behöll sin integritet och värdighet genom ett liv som hon inte var rustad
för. I blomstergården kunde hon fortsätta leka. Där kunde hon rensa bort och
slänga det ohanterliga. Högarna av ogräs bildade små kullar längs staketet om
ingen annan samlade ihop dem och bar dem till trädgårdskomposten. Helheter
och sammanhang och att göra färdigt var inget för mamma minns Britta.
Mamma var svår att göra till lags, hon hade en egensinnig uppsättning regler,
som ständigt ändrades och det gick aldrig att förutse när ändringen skedde och
varför. Vilken trasa som skulle användas till vad och vilken snörstump som var
extra värdefull var outgrundligt och något som gjorde hennes barn osäkra och
fumliga. När barnen inte läste av de invecklade och föränderliga koderna blev
mamma rasande och kunde nypas och luggas. De här inneboende hindren som
hennes barn utvecklade för så länge sedan, har vuxit med åren och stigarna i
hjärnan har blivit autostrador och paradgator. Det märks på Britta men det vill
hon inte veta av. Britta har själv konstruerat ett komplicerat virrvarr av förbud
och uppmaningar som håller både henne och döttrarna i ett fast grepp. Det
mesta är förbjudet. Så här långt skulle de flesta vägvalen som Britta gjort i livet
kunna relateras till hennes hemsnickrade livsfilosofi, men Britta är övertygad
om sin egen suveränitet. Hon förnekar liksom de andra i familjen att orsak och
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verkan tillhör livet. Hon gör allt för att skydda sig. Detta var mammas landskap,
tänker Britta och suger i sig vyerna som rusar förbi.
Det börjar bli varmt i bilen nu när solen stiger. Britta sätter på fläkten igen
och tar på sig solglasögon. Försommargrönskan glider förbi och visar upp sina
oräkneliga nyanser av grönt. Hon sugs in i landskapet och för ett ögonblick
känner hon sig frisk och stark. Hon förleds att tro att det är länge sedan och hon
är på väg till landet efter en hård arbetsvecka. Förväntningarna flyger som fjärilar
i magen och blandar sig med glädjen inför att träffa familjen och medbjudna
vänner. Det hände alltid något och den stora familjen välkomnade gäster med
öppna armar. Britta är välutbildad och har ett intressant arbete. Hon gör intryck
på folk, har haft lätt för sig och karlar har dragits till henne och sedan haft svårt
att ta sig loss. Hon är det man förr benämnde pojkflicka. Mamma sätter sig
bredvid henne i framsätet och tar fram sin karta. Britta ignorerar henne. Hon
orkar inte höra mammans instruktioner som finns inristade i hjärnan. Hon vill
inte se hennes pekande fingrar i ögonvrån. Hon lyckas med hjälp av allt det
gröna återta kontrollen över stunden i bilen. Mamma tog aldrig själv körkort
men dirigerade sin familjs framfart med frenesi och list.
Episoder från äktenskapet som gav henne döttrarna fladdrar förbi och
konstigt nog, gör minnena från den tiden, henne inte alls upprörd. Därför kan
hon som tidsfördriv hänge sig åt några händelser som bygger på hennes goda
humör. Hon ser honom framför sig som han såg ut, när de först träffades i
hissen på jobbet. Kaxig med gott självförtroende och ork att klara av en familj
till. Han kom från en helt annan bakgrund och för honom var det självklart att
tjäna pengar och låta drömmarna bero. Nu är han volontär och arbetar för att
det är roligt. Hon tänker på honom som en god vän och vet att han finns där i
bakgrunden, ungefär som en försäkring. De hann med mycket de där få åren.
Britta förundras över det och kan inte undvika att i tanken jämföra med senare
och inse hur lite äventyr och roligheter, det blev efteråt. Britta tyckte det var
skönt att bli av med någon som tog sig rätten att lägga sig i och ha förväntningar
på henne, någon som ville inskränka hennes egensinne. Hans medelklassliv och

ambitioner hade hon tröttnat på. Det gav inget i längden. Egentligen kanske
det inte alls handlade om kärlek utan om klasskillnader eller var det kraven
som följde med som hon inte kunde acceptera. Brittas omgivning tänkte nog
att spriten hade med saken att göra och kanske omedgörligheten och lättjan.
I släkten sa man att Britta hade ärvt morfars envishet och ilska. Britta träffade
aldrig någon ny man och exmannen har nöjt sig med några kortvariga relationer
under alla dessa år som runnit iväg sedan dess. Britta undviker att ångra sig och
minns bara kärleken. Hon småler vid tanken på episoder i det förflutna, hans
omfamningar och upptåg. Barnen kom tätt och det var svårt för en människa,
fastlåst i trots, att inrätta sig. Med facit i hand skulle hon kunna reflektera över
hur fort det gick.
Lillasyster funderar mycket på om det finns en alkoholistgen som man kan
ärva eller är det ett beteende man tar efter. Det skulle också kunna benämnas
skörhet och oförmåga. Oavsett vilket så upprörs Britta av alla sådana resonemang.
Tankarna på systern och hennes rotande får Brittas humör att skifta. Hon får
svårt att andas och bilen tappar fart. Framför henne är det en parkeringsficka och
hon tvingas svänga av vägen. Hon slänger upp bildörren och vecklar försiktigt
ut sina skakande ben. Hon tappar solglasögonen när hon sträcker sig framåt för
att dra i byxbenet och få med sig högerbenet. Solen bländar henne när hon rätar
upp sig. Den snabba huvudrörelsen gör henne illamående och kallsvetten pärlar
i pannan. Hon sitter kvar bakom ratten och försöker få ner pulsen genom att
koncentrera sig på andningen. Hon skyller på blodtrycksfall och att hon har fått
fel medicin. Sjukvårdens och framförallt läkarnas ofullkomlighet lugnar henne.
Parkeringsplatsen ligger intill ett gammalt gravfält. Blicken söker av terrängen,
först tittar hon utan att se, men efter en stunds stirrande med tom blick,
träder skeppssättningen fram och får henne att tänka om. Hjärtats dunkande
i bröstet och blodets pulserande i öronen tonar bort. Den bruna skylten med
sevärdhetskrumeluren väcker lust att läsa om platsen. Benen bär henne inte, men
lusten väckte henne. Hon ser på stenblocken som har tappat sin ursprungliga
mening. Ingen kan längre genomföra de riter de är uppställda för. Är det därför
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de sjunker allt djupare ner? fnyser Britta och ryser till i försommarljuset. Hon
sätter sig tillrätta bakom ratten, men låter dörren vara öppen medan hon äter ett
syrligt äpple och låter blicken söka sig in bland stenarna. Stenarna väcks till liv
inför hennes fjärrskådande blick och hon fantiserar kring deras placering och
hur människor för länge sedan gjorde sig omak att frakta hit dem.
Hon blir sakteliga redo att ge sig av igen och hetsar inte upp sig över den
oplanerade rasten. Istället låter hon tankarna spinna vidare kring de egna
stenarna och de stensamlingar hon har hemma. Hon minns nästan var hon
har plockat varenda en. Det är många som känner till hennes samlande och
fortfarande kan någon enstaka komma förbi med en vacker sten. Britta skrattar
till när hon tänker på den pedagogiska stenlådan där hemma där mineraler och
urberg namnges. Det är alltid lika roligt att ta fram lådan, plocka upp stenarna en
och en, låta skärvorna lägga sig till rätta i gropen mitt i handflatan, sedan sakta
vrida och vända handen för att med ljusets hjälp hitta stenens mest fördelaktiga
pose.
Efter några kilometer kurvig landsväg är hon framme i byn. Mosjön glittrar
förföriskt men ännu är det för kallt för en badkruka. Kor, hästar och får har tagit
över hagarna runt sjön. Britta skymtar bastun från vägskälet, sedan tvekar hon,
vilken väg ska hon välja. Den genom byn kanske, men det innebär grannkontakt
och hon vill inte stöta ihop med skogsbonden. Konflikten med honom har hon
ärvt efter pappa. Grannfejden handlar som vanligt inte om något reellt utan är
en sorts tidsfördriv för lättkränkta. Landsvägen mot Regna är något närmare
och hon släpper tanken på att ta byvägen och leta efter synliga förändringar.
Hon tar av vid tunnan och vägen är inte mycket bredare än en kostig. Ytterligare
ett par gårdar passerar hon och undviker att köra på en griskulting som vinglar
omkring nära Bengtstorp. Nu skymtar hon Hagbo som knappt syns för den
växtkraft som tagit över ängarna. Det är uppvuxna träd och inte ens sly längre,
upptäcker hon. Britta känner tröttheten sprida sig från axlar och nacke ut i hela
kroppen. Hon blir överrumplad och hade väntat sig lättnad och befrielse. Det
är för mycket som faller över en, skulle Britta kunna tänka. Istället låter hon

tröttheten förlama och förblinda henne Jag orkar inte, muttrar hon. Bilen gungar
fram och hon är orolig, underredet skrapar i. Vägen används inte längre.
Klockan är snart tre konstaterar Inga efter att ha försökt somna om i mer än en
timme. Det är ljust ute ser hon i springan mellan rullgardinen och fönsterkarmen.
Normalt tycker hon om att omfamnas av ljusa sommarnätter, men i natt ville
hon sova djupt och mörklade rummet som en extra försäkring. Nu ligger hon
ändå här klarvaken med en obehaglig känsla av förlust och tomhet. Känslan
liknar hunger och det maler och värker i magen. Hon sov gärna på mage förr
men nu går det inte längre. Hon blir illamående. Hon lättar på gummibandet till
underbyxorna men det hjälper inte och hon tar de av sig. Hon ler vid tanken på
hur gammalmodigt barnbarnen tycker att det låter. Trosor heter det, skämtar de
med henne.
Hon drömde konstigt och vaknade svettig med hjärtklappning. Hon kokar
soppa till ett stort sällskap som hon har bjudit hem. I drömmens kök står
grytorna med sitt kokande innehåll i skåpen bakom stängda skåpdörrar. En
gryta för varje ingrediens och Inga vet inte vilken gryta som står var. Det som
väcker henne är barnen som hon får syn på från köket. Barnen är i närheten av
en traktor ute på gårdsplanen. Först kommer lättnaden över att det otäcka var
en dröm. Drömmen tycks henne helt obegriplig. Sedan anstränger hon sig, vill
inte ligga vaken och älta allt det som hon ändå vet ska hända senare idag. Hon
vrider och vänder sig och tänker på hur trött hon kommer att vara under dagen.
Tåget går inte förrän klockan tolv. Då har hon räknat ut att hon är framme vid
tretiden och det räcker tycker hon. Hon hinner hjälpa till med middagen och pratet
blir inte så utdraget. Det är på henne det hänger känner hon, hur utgången blir. Det
skulle inte förvåna henne om det i alla fall är någon som uteblir. I så fall får det räcka
med oss som kommit. Vi gör det ändå. Hon går ut i köket och hämtar ett glas vatten.
Sedan sätter hon på en skiva med Rod Stewart, som kan få henne att somna. Vid
sängen har hon både radio och stereo. Det är inte första natten hon ligger vaken.
Hon lägger händerna på magen för värmens skull och för att lindra plågan.
Vid sjutiden vaknar hon igen och konstaterar att hon trots allt lyckades
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somna om. Hon stänger av stereon, ryser till av obehag men anar också en ilning
av iver och förväntan inför resan. Känslan från förr när allt var möjligt. Det
var innan de visste hur präglade de var och vilka hinder de hade att övervinna.
Den insikten delar de inte. Inga sätter på radion och vattenkokaren. Tre mått
skånerost är lagom till en mugg. Hon envisas med att brygga på det gamla sättet
och hälla kokande vatten genom kaffefiltret direkt i muggen. Från barndomen
var hon van vid kokkaffe och ofta över öppen eld. Nu kokar hon bara kaffe på
fjällturer och inte alltid då ens. Hon hoppar över mjölken också numera, det
vande hon sig av med på en resa till Puerto Rico för några år sedan.
Häromdagen spratt hon till inför sitt eget plötsliga infall och tankar som
kommit för henne om att överta gården. Tankarna kom som från ingenstans.
Först var de knappt märkbara men vartefter bredde de ut sig, tog plats och
gjorde sig alltmer hemmastadda. I början var det svårt att ta dem på allvar men
snart kunde hon fånga upp dem och drömma sig tillbaka till ett tidigare liv och
omskapa framtiden. Skulle det vara förenligt med hennes liv nu i slutskedet,
visserligen skulle hon säkert leva i trettio år till, att ge sig in i det projekt som
hon övergav för så många år sedan. Vore det att överge sig själv att ge sig in i
familjestriden igen. Vem skulle hon nu kämpa emot? Skulle hon orka tampas
med dem igen. Numera låtsas hon inte om sina syskon utan anstränger sig att
leva sitt liv som om de inte fanns. De hade svårt att förena sitt då med ett nu och
därför fick det vara. De andra tycks leva så gott som enbart i det förflutna och
det är kanske där hon innerst inne är rädd för att själv hamna.
Inga har utvecklat ett eget bildspråk. Hon kan i färg och form ge uttryck
för det som finns inom henne. Hon har naturen som förebild och med färgens
hjälp når hon djupare skikt inom sig. Då stannar tiden och en dialog med bilden
för henne vidare. Närvaron är total och aldrig är livet bättre än då. Tekniken
hjälper henne att närma sig det allra svåraste, att ta ett steg till. Där i ateljén
samsas verkligheten med henne. Hon låter penseln arbeta sig fram över duken.
Hon följer sin instinkt, så uttrycker hon sig. Hon börjar med en jordfärg och
låter formerna stiga fram. Färgerna framkallar känslor som hon aldrig annars

kommer i närheten av.
Visserligen är hon ganska säker på att det finns mycket att fördjupa sig i men
det kan räcka med lite i taget och helt handikappad vill hon inte bli. Har hon
nu överlevt och klarat sig så här långt så ska det väl gå att leva eller nästan leva
till dödsdagen. Emellanåt kan hon känna att orken knappt räcker till att ta sig
ur sängen. Men på det hela taget har det lugnat ner sig med åren. Det tror hon
beror på den minskade hormonproduktionen som följer med tiden. Eller beror
det på att tiden är knapp. Nu vet hon att livsvalen knaprar på möjligheterna.
Livet lägger sig på plats och lugnar sig med åren, intalar hon sig. Gamla minnen
är på blixtvisit och påminner om hur lätt hon engagerades i yngre år. Inte ens en
förälskelse skulle kunna rubba den jämvikt som hon trots allt känner. Det inbillar
hon sig i alla fall. Hon vet att hon blivit förälskad för att klara av svåra stunder
i livet och det har hjälpt henne, men antagligen också hindrat medvetenhet och
växt. Hon undviker med alla medel att hamna i en akut livskris. Hon tror sig inte
klara av det och glömmer att en människa är byggd för lidande.
Inga tittar på klockan och konstaterar att hon har gott om tid. En påtår
måste hon ha innan hon går in i duschen. Kaffet på morgonen smakar som
vanligt extra gott. Till kaffet äter hon gärna en smörgås på grovt rågbröd med
ett stekt ägg. Ibland kan hon variera frukosten och ta en skiva ost istället. Hon
klär sig för en ordentlig promenad. Hon har bestämt sig för att gå milen från
stationen till gården. Det har hon gjort förr. Visserligen har hon ont i benen
och kan även känna av knäna med det ska bli skönt att röra på sig med tanke på
allt sittande senare. Hon tar med sig telefonen och kan ringa efter en taxi om
hon blir ofärdig. Den nätta ryggsäcken är redan packad. Istället för att vänta här
hemma ger hon sig av till stationen. Hon sätter sig på en bänk och tittar på folk,
fantiserar om deras liv och gör anteckningar och skisser.
Bertil vaknar av att han fryser och att ena benet har somnat. Han rör försiktigt
på det bortdomnade benet. Det sticker till. Han lyfter kroppen några millimeter
utan att byta ställning och söker igenom kroppen med tankens hjälp. Vill
försäkra sig om att han är hel. Kroppen är formad som en vagga och det stramar
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i nacken. Han ryser till och känner att det täcke han skulle vilja svepa om sig i,
fattas. Han har jeans och skjorta på sig, bältet stramar, mobilen i fickan trycker
på blåsan och bältspännet skär in i magen. Det gör ont men han vill inte vakna.
Han fortsätter att blunda. Han vill vara kvar i sömnen, somna om och slippa
tackla det som vänder sig i magen, det som får hjärtat att hoppa över ett slag,
det han ännu inte är medveten om och det han aldrig lyckas formulera. Han
ligger blickstilla med slutna ögon. Han lyssnar, hör en väggklocka ticka på
avstånd men inga andra ljud avslöjar var han befinner sig. Han öppnar ögonen
och känner igen den mörkbruna, skinnklädda soffkudden, samtidigt väcker
den inpyrda röklukten slemhinnorna i näsan. Han försöker återkalla gårdagen.
Han vänder sig om och ser först soffbordet med tömda ölburkar och överfyllda
askkoppar, en halväten pizza i sin kartong, en trasig chipspåse som spridit ut sitt
innehåll över bordet och långt ut på mattan och golvet. Han tittar upp i taket,
ser en femarmad taklampa i gulmetall med rosa lampskärmar över de gulnande
konstgjorda stearinljusen. Ögonen sveper över de svagt gråmönstrade tapeterna
och när han sänker blicken framträder rummet i hela sin femtiotalsprakt.
Sakta återfår han medvetandet och inser att han har somnat i Ing-Maries
soffa och att det är idag han ska åka till Hagbo och träffa systrarna. Ännu en
stund vill han dra täcket över sig, men han måste upp på toaletten. Han inser
att klockan inte kan vara så mycket eftersom Ing-Marie inte är uppe och inte
har plockat undan resterna från igår. I vanliga fall brukar han sova hos henne
i sovrummet, men han måste ha somnat i soffan. Igår tvingade han henne att
lyssna på hans eviga undanflykter och yviga framtidsplaner. Hon tolkade säkert
det som tecken på oro inför det som ska hända idag och lät honom ligga kvar i
soffan. I egenskap av hans kvinna tar hon sig rätten att psykologisera om hans
liv. Hon konspirerar kring hans systrars illvilja. De systrar som hon aldrig har
träffat och som gör henne svartsjuk. De har makt över sin lillebror tycker hon
sig märka. Bertil sätter sig långsamt upp och reser sig och vinglar ut på toaletten i
hallen. På vägen tillbaka till soffan ser han på klockan i hallen att hon bara är och
i dörröppningen tvekar han om han ska välja soffan eller sängkammaren. Det

enklaste är att återvända till soffan. Han tar av sig jeansen och drar med sig den
stickade filten från fåtöljen, tar upp soffkudden från golvet och försöker göra
det bekvämt för sig. Han sträcker ut sig och låter benen vila på armstödet, han
är för lång och fötterna hamnar utanför filten. Den oskyddade huden fastnar
mot lädret. Han längtar till sängen. Huvudet dunkar och antingen måste han
hämta en öl i kylskåpet eller en huvudvärkstablett i badrummet för att få ner
pulsen och kunna somna om. Morgonljuset sticker i ögonen och han ligger
obeslutsamt kvar i soffan. Dunkandet i tinningarna gör att han slipper tänka
på det som ska hända senare idag. För ett ögonblick tycker han sig drabbats av
sjukdom, en svår influensa som gör att han inte kan ta sig ur sängen. Han fryser
om fötterna och vänder sig på sidan för att få plats i soffan få in fötterna under
filten. Ytterligare några långsamma minuter är han upptagen med sitt slagsmål
med den glest stickade filten. Han ger upp striden och hämtar en kall öl som han
sveper i sig. Det räcker inte och lugnet kommer inte fort nog, han måste svepa
ytterligare två burkar innan han lyckas somna om.
Några timmar senare vaknar han av att Ing-Marie kommer med smörgås
och kaffe. Hon har svårt att gå och kan bara ta en sak i taget. Hon får gå flera
gånger mellan köket och vardagsrummet. Först måste hon bära bort spåren från
kvällen och natten innan hon kan servera den nya dagen. Det tar tid och tid har
Ing-Marie. Hon har varit sjukpensionär den större delen av sitt liv. Levt med
ständig värk och en odefinierbar oro. Som nybliven ålderspensionär bjuds hon
ett enklare liv. Trots värken känner hon sig mindre ifrågasatt och utsatt. Inga fler
krav ställs på henne. Inte andra än att vara gammal, sjuk och trött. Bertil tycker
om det stillastående hos Ing-Marie. Han hinner vänja sig och ser henne närma
sig i långsamt tempo. Hon överraskar inte och ligger inte före. Hon har tid för
honom. Han har till och med lagt på sig några kilon på magen. Bertil ligger kvar
i soffan och ser Ing-Marie sträva fram med frukosten. Han ser hennes fårade
kropp ta en ny dag i besittning. Han lyckas vänja sig vid tanken på att stiga upp,
äta och klä sig, inte för att han vill utan för att han måste. Det är tack vare IngMarie han har någonstans att ta vägen. Hon är några år äldre och har väntat på
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honom i många år. Inte förrän han hade bränt alla skepp kunde han komma till
henne och nu stannar han. Inte alla dagar, men idag är det skönt att vara hos
Ing-Marie. Hon vill att han ska leva och det är han tacksam för. Han lever för
henne och det blir lite över till honom också.
Bertil gör sig redo för avfärd. Han vet inte hur han ska ta sig dit och börjar
med att ringa systrarna, först Britta sedan Inga men ingen svarar. Han har kanske
inte rätt nummer. Han dricker ett par öl medan han ringer runt och lyckas efter
ett par timmar övertala en kompis att köra honom dit. Han fyller en påse med
de sista ölburkarna och ger sig av. Ing-Marie vinkar av och kramar om honom.
Bertil somnar så fort han satt sig i bilen och kompisen som varit med förut kör
utan uppehåll och släpper av honom en bit från huset. Han vill inte riskera bilen
på den igenvuxna vägen.
En grupp faluröda hus med vita knutar omgärdar den stora gräsmattan med
knotiga äppelträd. En bit bort och avskilt från de andra byggnaderna skymtar
ytterligare ett hus skyddat av en stenmur och i skuggan av en allé. Pilarna har
brutits sönder av tiden men de fallna grenarna lever vidare med hjälp av nya
rötter. Det äldsta huset är ett torp, en låg parstuga tillbyggd på 1800-talet.
Mittemot torpet står enplansvillan med öppen planlösning från 70-talet. Den
tycks ha sjunkit ihop sedan sist. Ett hus byggt av lösvirke och spånplattor, ett
hembygge genomfört av familjen som fortfarande äger husen. Byggmästaren
har övergivit familjen för länge sedan.
Sexan kallades först huset som ligger en bit ifrån de andra och utanför cirkeln
av gräs och till huset hör också ett skjul som ingen räknade den gången då
husen fick sina namn. Sedan brodern byggde ut och gjorde det till sitt, heter det
ingenting. Nu är det inte mycket mer än en diffus hög med halvruttna brädbitar
och trasiga tegelpannor. Det fanns en egen infart till broderns bortglömda hus,
men det är bara vi som vet och var där förr som vågar köra in i skogen. Brodern
blev aldrig färdig med huset och det blev aldrig mer än en kvart. Nu duger det
inte ens till det. Övergivet och trasigt vittnar det om drömmar och borttappade
möjligheter. Någonstans i det höga gräset ligger en pensel och en målarburk

tömd på sin färg, glömd ända sedan familjen rusade därifrån för åratal sedan när
åskan gick och de fortfarande kunde springa. Förfallet har knaprat på husen men
kanske mest på brorsans hus som hade mest att förlora. Det gamla torpet har
stått emot familjens framfart och orkar säkert bita sig fast i världen i hundra år
till. Golvet i torpet består av kraftiga granplankor, rödfärgade av ålder, nötta av
arbete och ditflyttade från logen.
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Dyveke Forsgren, f. 1948, bor i Stockholm och Ryd. F.d. rektor och utbildare. Texten
ingår i en novellsamling med arbetsnamnet Hägringar.

Sofia Hedman
Ur novelsamlingen Kallt vitt

Midvinter
Kallt
Vitt
Singlar. tyst
Det hade börjat som en skoldag som alla andra. Väckarklockan ringde och
väckte Isa med sitt ilskna pipande. Förr stor den på nattduksbordet, men allt för
många gånger hade hon stängt av den, tänkt att hon bara skulle ligga två minuter
till, och sedan somnat om.
Så nu stod den där borta i bokhyllan. Hon var tvungen att skynda upp och
stänga av den innan ljudet blev så högt att det skulle väcka hela familjen. Hon
ville hinna duscha, fixa håret och sminka sig innan frukosten.
Pappa tyckte att hon tillbringade för lång tid i duschen. Mamma tyckte inte
om att hon sminkade sig. Inte pappa heller för den delen.
Hon borde ha förstått att något var fel. Hela dagen började illa. När hon
stod i duschen och var blöt från topp till tå, upptäckte hon att schampot var slut.
Totalt slut. Varför märkte hon inte det tidigare? Varför hade hon glömt att be
mamma köpa en ny flaska? Fan. Hon var tvungen att tvätta håret. Men det måste
finnas schampo i det andra badrummet. Isa stängde av vattnet, snodde åt sig en
handduk, klev ut ur duschen och kände hur kylan slingrade sig om henne. Hon
försökte tassa tyst till det andra badrummet, och lyckades nog ganska väl. Hon
skyndade tillbaka, satte på duschen igen och schamponerade sig, med vattnet
strilande ur duschmunstycket. Hon duschade länge, som kompensation för den
nesliga promenaden tvärs igenom huset. Hela badrummet blev fyllt av ånga.
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Spegeln immade igen och det var inte lika isande kallt när hon klev ut ur duschen
andra gången.
Hon torkade sig med den ganska blöta handduken, blåste håret och tog lite
hudkräm på armarna och på benen. Just när hon skulle börja med mascaran
hördes en duns i hallen utanför. Och så en svordom.
– Vem fan har hällt vatten på golvet?
Det var pappas röst. Isa stod blick stilla. En hård knackning på dörren. Och
så smasket som av en handflata som försökte slå sig rakt igenom badrumsdörren.
– Isa! Är det du som har blött ner överallt? Torka upp här genast. Jag höll på
att bryta benet för helvete.
Hon skyndade på med mascaran, drog snabbt på sig trosorna, sin svarta bh,
tröjan och jeansen.
Det bankade på dörren på nytt.
– Nu!
Isa låste försiktigt upp dörren.
– Jag skulle bara...
Hennes pappa stirrade på henne som om hon varit något som katten släpat
in.
– Skulle bara! Du låter som Alfons Åberg. Du skulle bara torka upp, det är
vad du skulle göra. Och gå inte till skolan så där svart om ögonen. Du ser ju ut
som... som en.
Han fullföljde inte meningen utan haltade till det andra badrummet.
Just när Isa torkat färdigt hördes ett nytt vrål. Denna gång från det andra
badrummet.
– Schampot! Vafan, nån har snott schampot! Helen! Vet du var schampot
är!?
Mamma kom ut från Neddies rum. Hon tittade på Isa som stod som
förstenad, så vände hon sig mot badrumsdörren och hojtade.
– Vilket schampo. Det står väl där det brukar!
Och så tillbaka mot Isa, synade henne.

– Du är ju sotsvart runt ögonen.
– Än sen. Det är väl inget.
– Du vet vad jag har sagt om...
Ett nytt rop från toan. Isa vände på klacken och gick in i lilla badrummet
igen. Hon sträckte in handen bakom duschdraperiet och plockade fram
schampoflaskan, räckte den till sin mamma som stod i dörren och tog emot den
med en suck.
	Egentligen hade hon ingen lust att äta frukost. Frukostar var tråkiga. Hennes
lillebrorsa Simon stoppade in nästan en halv macka i munnen på en gång. Han
tuggade med öppen mun.
– Men stäng munnen, ditt äckel, fräste Isa.
– Vaddå äckel? sa Simon och salivvåta smulor for ut över bordet.
Isa rös.
Till slut tog hon lite, lite yoghurt i frukostskålen, la i en sked jordgubbssylt,
rörde om så att det såg ut som om hon redan ätit en halv skålfull. Så åt hon i alla
fall några skedar, lämnade hälften och skulle just resa sig när mamma kom fram
till bordet.
– Druckit något?
– Va?
– Du måste dricka.
– Josen är slut.
– Drick mjölk.
Isa suckade, hällde upp ett halvt glas mjölk. Drack två klunkar och tog skålen
och det halvdruckna glaset med sig till diskbänken, där hon hällde ut mjölken
och ställde ned glaset.
– In i diskmaskinen, sa mamma från bordet.
– Men den är ju full.
– Töm den då.
– Men kan inte Simon göra det, jag måste sticka, gnällde Isa.
– Simon har ju inte ätit färdigt. Han hinner inte. Ta besticken i alla fall. Vi
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måste hjälpas åt, sa mamma samtidigt som hon bredde en ny macka åt Simon
som var tolv år och mycket väl kunde bre själv.
– Bäbis! hånade Isa.
Simon räckte ut tungan.
Isa ryckte upp bestickkorgen ur diskmaskinen. Knivarna och gafflarna
skramlade mot varandra. Hon ryckte upp dem ur de små hålen där de stod
nedstuckna, slängde ned dem i lådan.
– Jag kommer att missa bussen.
– Nejdå, sa pappa.
Till sist hade den sista teskeden slunkit ned i kökslådan. Isa gick in i sitt rum,
slet åt sig skolväskan, skyndade ut i hallen och ryckte åt sig jackan.
– Hejdå! ropade hon inåt huset.
– Mössa! ropade mamma till svar.
– Det är inte kallt!
– Det är minusgrader. Mössa.
Suck igen och mössan fanns inte i korgen, inte i... ja okej, där var den. Hon
satte den pliktskyldigt på huvudet och försvann ut i den gråskumma morgonen.
Hon hann med bussen. Fick till och med vänta några minuter. Hon stod
där och tittade ned på gympaskorna, knep med tårna, frös om tårna. Mössan i
väskan nu. Frös om öronen. Men hon sket i det. Skönt att komma hemifrån. Inte
världsbäst att gå till skolan, men hon såg fram emot att träffa Mian och Jenna.
Jenna satt redan på bussen när hon klev på. Isa satte sig bredvid henne som
vanligt.
Jenna drog fram sin mobil. Hon hade en i-phone. Isa var lite avundsjuk.
Hennes egen mobil var två år gammal. Minst. De spelade ett spel på mobilen
samtidigt som de lyssnade med var sin hörsnäcka på de senaste låtarna som
Jenna laddat ned.
– Tror du att vi får tillbaka matteprovet? frågade Jenna plötsligt.
– Vet inte, sa Isa. Kanske. Fast Kattis brukar inte vara snabb på att rätta.
Men man vet ju aldrig.

Hon var inte så angelägen om att få tillbaka provet. Förmodligen hade det
inte gått så bra. Det hade inte känts så bra när hon skrev det. Hon hade inte
pluggat tillräckligt.
När de klev av bussen hade gryningen lättat lite på det gråtunga. Gatlyktorna
hade släckts. Skolhuset låg där som en stor, långsträckt, platt, tung bläckfisk som
sträckte sina armar åt alla håll.
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Det var när de kom in i korridoren som Isa förstod att något var fel. Väldigt
fel. Korridoren var alldeles för tyst. Det låg en tung mantel av något obestämt,
kvävande i luften. Det var för få människor här. Några av killarna i klassen stod
i ett hörn och mumlade. Ingen som for fram genom korridoren eller försökte
öppna sitt skåp. Där borta stod Mian tillsammans med Rebecka och Hanna.
Mian kom inte fram till henne och Jenna som hon brukade. Alla stod som
förstenade.
Isa och Jenna såg på varandra och ryckte på axlarna. De gick fram till de
andra tjejerna. Då såg Isa att alla tre hade tårar i ögonen.
– Vad är det? pressade hon ur sig.
– Sara är död, viskade Mian.
– Va?
Isa hade hört vad hon sa. Men hon förstod inte.
– Sara är... död, viskade Mian med darrig röst.
– Vilken Sara, hurdå död?
– Sara, du vet. Sara.
Det var Rebecka som ryckte in, för Mian kunde inte säga något mer. Hennes
röst var nästan gäll.
– Sara i vår klass? undrade Isa, som började bli otålig.
– Ja... hon... de säger... självmord.
Isa blev stum. Huvudet blev så tungt. Det var som om hon skulle svimma.
Det kunde väl inte vara sant? Det kunde väl inte hända? Varför skulle Sara ha...
nej det måste vara ett missförstånd.

– Är du säker? frågade hon till sist.
– Säker... fan, hon är ju död, snyftade Mian.
– Men vem har sagt det?
– Alla?
– Alla vem?
– Alla. Hon gjorde det på skolan. I går, I natt, eller jag vet inte. Det var
någon som ringde till Tobbe och till fler, visst ringde de till dig Rebecka, på
kvällen, och frågade efter Sara igår? Gjorde de inte? sa Hanna.
	Rebecka nickade. Hon andades stötvis, som om hon skulle börja storgråta.
– Jamen?
Isa förstod ändå inte. Varför skulle de ringa till Rebecka och till Tobbe och
fråga efter Sara? Hon var väl aldrig med dem?
Skolklockans gälla ringande hamrade sig plötsligt in i öronen. Isa ryckte till.
Hon ville hålla för öronen. Det gjorde ont i dem.
De satt alldeles tysta i bänkarna. Till och med killarna var tysta. Flera ritade
osynliga mönster med fingrarna på den gröna bänkytan. Någon satt bara och
tittade rakt ned. Isa tittade på Kattis, klassföreståndaren. Hon ville plötsligt veta
mer. Höra alla detaljer.
	Men Kattis berättade inga detaljer. Hon sa att de kunde gå till cafeterian om
de ville. Eller till kuratorn eller till skolsyster om de behövde. Skolan skulle göra
allt för att alla skulle må bra.
Då gick det en stöt genom Isa. Hon tänkte på Sara. På hur hon brukade gå i
korridoren utan att titta på någon. Hur hon brukade sitta ensam i klassrummen,
på yttersta bänken vid högra väggen. Ingen satt innanför henne. Aldrig faktiskt,
inte vad Isa kunde minnas. Hon tänkte på hur Sara brukade säga ett tyst ”Hej”
när hon kom på morgonen, och... hur just ingen sa hej tillbaka. Nej, så kunde
det väl inte vara. Visst sa de väl hej till Sara? Isa grävde i minnet. När sa hon Hej
till Sara senast? Igår? Nej, inte igår. Det var måndag igår, sa hon inte hej alls?
Kanske inte faktiskt. I fredags? I torsdags? Förrförra veckan? Jo, visst hade hon
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det. Kanske.
Det hände att Sara stod där intill henne, Jenna, Rebecka, Mian och Hanna.
Fast det var mest som om hon stod och tjuvlyssnade. De brukade inte prata med
henne. Fast i matsalen, då pratade de med henne. I fredags hade hon ju... nej i
torsdags eller i onsdags hade hon frågat Isa om hon kunde sitta bredvid. Eller
om det var ledigt och hon hade svarat ja. Så Sara hade satt sig bredvid dem. Fast
hon hade ju kommit ganska sent och de var nästan färdiga, så de hade lämnat
bordet nästan på en gång.
Isa fick en klump i halsen. Hur kunde hon? Hon var väl inte galen? Hon
var bara... kanske... kanske var hon lite annorlunda. Ganska tyst. Men inte
knäpp. Hon var ju smart i skolan. Brukade räcka upp handen. Svarade alltid rätt.
Egentligen var hon skitsmart. Nästan så att man kunde bli irriterad, för hon
kunde rätta en i klassrummet.
Ändå var hon så tyst utanför, i korridoren, på rasterna.
Kunde det verkligen vara sant? Det var alldeles för grymt. Alldeles för
orättvist. Hon hade ju inte haft en chans att hjälpa Sara. Varför hade hon inte
sagt något till Isa? Varför hade hon inte berättat?
Det var blött på bänken. Blött och geggigt. Isa blinkade. Hon ville bara
försvinna.
Det blev en lång, lång, lång rast. Isa ville egentligen inte vara med någon alls.
Men när hon stått på toaletten en lång stund och tittat in i sina svartkantade
ögon, sett hur kajalen och mascaran bildade ränder på hennes kinder, försökt
koncentrera sig på själva tårarna och inte tänka på något annat. Men tankarna
snurrade hela tiden runt kring Sara. Hon försökte se hennes ansikte där i
spegeln. Hon blundade och försökte se henne. Koncentrerade sig och försökte
se henne. Men konstigt nog fick hon inte fram någon bild av Sara. Det var helt
stopp i huvudet. Hon ville gå hem, gå hem och titta i skolkatalogen. Gå hem och
studera bilden av Sara i klassen, se vem hon var. Minnas hur hon såg ut.
– Jag fattar inget, sa Jenna.
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– Nej, vem kan fatta, sa Rebecka.
– Hon kommer aldrig tillbaka, sa Isa plötsligt.
De andra tittade på Isa som om de inte förstod vad hon sa. En ny tanke slog
henne.
– Tror ni att någon kommer att sitta på hennes plats?
Ingen visste. Ingen brydde sig kanske om det. Det var ju inte viktigt. Men
det var något man kunde prata om. Eller om att Saras skåp var tomt, upplåst
och tomt. Det tyckte de var lite konstigt. Hur hade någon hunnit tömma det? De
höll rösterna låga, nästan viskande, utan att de riktigt förstod varför. De fingrade
på varandras tröjor, höll varandras händer, snyftade till, som om det var synd
om dem själva. Var det synd om dem? Jo det var det väl, de hade förlorat en
klasskamrat. En klasskompis var död. De hade rätt att tycka synd om sig själva,
över att de blivit berövade något, utan att de förstått hur det gått till. Isa ville
prata om varför. Men hon vågade inte säga något.
Så började de prata om hur, hur hon hade gjort. Det gick rykten. Rykten om
att hon hängt sig på en av skolans toaletter. Fast ingen visste riktigt vilken toalett.

– Jag förstår att ni har svårt att förstå det här, sa Janet. Ett självmord är alltid
svårt, extra svårt för alla som blir lämnade kvar, för alla vänner. För lärarna.
– Så, inga lektioner alls i dag? frågade Rebecka.
– Inte i dag. I morgon är det som vanligt, sa Janet.
Som vanligt? Hur kunde det någonsin bli som vanligt undrade Isa. Hon tog
upp en servett och satte mot munnen, tryckte ut brödslasket med tungan och
vek ihop servetten innan hon reste sig och gick för att slänga den i soporna.

En hand på Isas axel.
– Hur är det? Mår du bra?
Det var Janet, skolsköterskan. Hon såg allvarligt på Isa. Isa ville bara skrika
och gråta högt, ropa att hon inte alls mådde bra. Men hon bara nickade och
kvävde en snyftning.
– Du kan komma in och prata med mig om du vill. Jag här varje dag, hela
veckan.
Isa nickade.
– Kom nu, stå inte här. Du borde äta något, sa Janet.
De gick tillsammans med Janet till cafeterian, satte sig vid ett bord och hängde
med huvudena. Janet kom med en bricka lastad med festis och ostmackor. Ingen
behövde betala i dag, sa hon och ställde resolut fram en smörgås och en festis
framför var och en. Så satte hon sig ner.

Några dagar gick som i en dvala. Isa var helt säker på att Sara skulle dyka upp
igen, sitta där i klassrummet en dag, med huvudet böjt över böckerna, pennan
i handen och kunna svaret på alla frågor som läraren ställde. Men ingen Sara
fanns i klassrummet, inte på någon lektion. Ingen Sara fanns i korridoren,
huvudet böjt, axlarna lite uppdragna.
Varför hade hon gått omkring så, hopkurad, som hon var rädd för att synas.
Fler bilder dök upp. Bilden av Sara när hon stod i matkön och försökte inte titta
på någon. När hon kom till borde där de satt och hon frågade om det var ledigt
och ingen svarade. Först när hon hade gått så sa de ”ja, det är ledigt”. Bilden av
Sara som stirrade in i sitt skåp när de gick förbi, som om hon inte ville att...
Det brände bakom ögonen igen. Halsen kändes sådär tjock och trång. Isa
förstod plötsligt varför. Hon förstod och tårarna vällde fram. Hon skyndade in
på toan, hoppades att det inte skulle vara en massa folk där. Men självklart var
Rebecka där och Jenna och Mian. De stod vid spegeln tittade på sig själva. De
tittade och förbättrade där de hittade skavanker.
Rebecka vred på huvudet när Isa försökte smita in i det närmsta båset.
– Isa, vad är det? Vad har hänt? frågade hon och gjorde sina ögon stora.
Isa orkade inte svara. Hon drog igen dörren och låste.
– Är du okej? undrade Mian när Isa till sist kom ut.
Isa var tyst, koncentrerade sig på att tvätta händerna. Noga, noga. Drog
upp axlarna, böjde huvudet. Tittade inte in i spegeln. Det kändes konstigt. Hon
blev på något vis osäker på sig själv, osäker på om Mian och Rebecka och Jenna

96

97

hade viskat något om henne när hon inte varit där. Hon försökte stänga ute de
tankarna, men lyckades inte riktigt. Hon blundade, tvättade mer, visste inte vad
hon skulle säga. Var det så Sara hade känt det?
– Men vad är det? undrade Rebecka igen.
– Vaddå vad är det? Fattar ni inte. Sara kommer inte tillbaka. Aldrig någonsin.
De såg på henne. Och hon tittade upp. Tårarna kom fram igen. Hon började
gråta så att axlarna skakade.
Egentligen hade hon inte tänkt på att det skulle bli någon begravning. I alla
fall hade hon inte trott att de skulle få komma. Nu när Katti stod där och sa att
det skulle bli begravning och att de var välkomna, var det som om de hade fått
en andra chans.
Katti såg på klassen. Någon skruvade lite på sig. Flera andra såg ned i
bänkarna.
– Jag vill i alla fall gå, sa Isa högt.
Då nickade de andra.
– Självklart, sa Rebecka. Det är klart vi ska, om vi får.
Och gick hela lektionen åt till att planera. Skulle de säga något? Var skulle
begravningen vara? Hur skulle de vara klädda? Hur gjorde man egentligen på en
begravning?
Den blå tröjan eller den svarta, eller t-shirten med Rolling Stonestrycket? Skulle
hon vara sorgklädd? Hon borde nog vara det. Men Kattis hade berättat att Saras
föräldrar sagt att de fick ha valfri klädsel. Valfritt, vad betydde det egentligen?
Fick hon vara svartklädd? Eller skulle det verka konstigt. Kunde man ha T-shirt
på en begravning? Hon tog upp sin mobil och började messa. ”Kläder???”
– Jamen måste du hålla på med mobilen hela tiden? Har du inte klätt på dig
än? Ska du inte till skolan i dag?
Det var mamma som stack in huvudet i hennes rum.
Isa fick surr av irritation i huvudet.
– Mamma, vad sa jag igår?
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– Inte att du har studiedag i alla fall. Inte att du ska tävla i sms-skrivning.
– Mamma, sluta. Det är ju begravning i dag.
– Å, Gud förlåt. Jag visste ju det. Förlåt Isa.
Mamma kom in i rummet och kramade om Isa. Hon vred sig bara lite. Sedan
stod hon stilla, kramade tillbaka, kvävde en snyftning.
– Jag vet att det är jobbigt, sa mamma. Jag tycker att du har varit duktig som
gått till skolan varje dag trots allt. Vill du prata? Vill du stanna hemma?
Men Isa ville inte prata om det, inte just nu. Hon skulle bara säga något
dumt. Hon gjorde sig loss från sin mammas omfamning. Vaddå duktig som
gick till skolan? Hon hade ju inte ... det var inte hon som inte levde. Ett kort
ögonblick önskade hon nästan att hon själv hade gjort som Sara, i stället för
Sara. Att Sara levde. Det var inte rättvis att hon själv levde och inte Sara. Att hon
själv hade Mian och Jenna och Rebecka som hon alltid kunde snacka med. Om
allt.
Det surrade i mobilen. Isa tog automatiskt fram den och klickade. ”Vet inte
heller” stod det.
– Jag borde ha vetat, sa hon Isa och såg på sin mamma. Jag borde ha frågat.
Jag borde ha pratat med henne. Jag frågade aldrig, mamma. Jag ställde inte
frågan!
Isa började gråta. Hon orkade inte mer. Hon ville inte gå på begravningen.
Det skulle bara bli hemskt.
Mammas hand strök över håret, förstörde frisyren som Isa just fixat till. Hon
lät det ske, la huvudet mot mamma axel.
– Det är lätt att vara efterklok. Och du ställde inte frågan. Men nu är det för
sent. Det kan du ångra, men inte göra något åt. Det du kan göra nu är att gå på
begravningen. Det kanske känns svårt nu. Men går du inte dit, kommer du att
ångra det. Det vet jag.
Isa hade en ros i handen, precis som de andra i klassen hade hon plockat upp en
ur hinken vid kapprummet.
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Det var länge sedan hon varit i en kyrka. I vanliga fall hände det bara på
skolavslutningen. Då var kyrkan fylld av ljusa klänningar, bara ben, nystrukna
skjortor, fnitter och förväntningar, luften varm, men lätt att andas och man
knuffades vänskapligt och såg bara leenden överallt, även om det var lite allvar
också.
Nu var kyrkan sval, nästan kall. En blek vintersol letade sig tveksamt in
genom de mångfärgade glasfönstren och gav lite extra ljus. Folket i bänkarna,
inte så många till höger – de verkade äldre, de flesta, släkten var det väl, jo, där
satt Saras mamma, eller nej, hon var så stilla, rakryggad, blicken riktad framåt,
jo, kanske var det hennes mamma i alla fall – men fler till vänster, var lågmälda,
några torkade ögonen, några viskade försiktigt, försiktigt.
Där framme, kistan. Vitt trä. En stor blomsteruppsättning ovanpå, lila, rosa
och vita tulpaner och rosor och... och blommor runtomkring. Rosa, vita, lila
och blå band med guldtext. Och så en bild, ett foto av Sara. Så glad hon såg
ut! Inte alls som hon brukade se ut i skolan. Det högg i Isas hjärta, som om
hon skulle svimma. Hon försökte återfå balansen, blinkade hårt, blev stående
en stund. Andades djupt. Någon stack en psalmbok och ett program i hennes
fria hand. Hon vände huvudet och såg på Mian och Rebecka, som också stod
som förstenade. De tittade tillbaka, log snett mot varandra och tråcklade sig in i
bänken.
Kyrkklockorna ringde. Isa blundade, böjde ned huvudet och blundade. Det
här var annorlunda än minnesstunden de haft i skolan härom dagen. De var i
aulan och det hade varit lika många ljus som här, om inte fler och rektorn talade
och någon hade läst en sorglig dikt som de skrivit för Sara och ett bildspel med
foton av Sara, foton som Isa aldrig sett förut, foton av Sara som seglade, åkte
skidor, klappade en hund, tittade allvarligt in i kameran, log och skrattade.
Nu, i kyrkan kändes det lugnare än det varit i skolan, mer högtidligt, mer
slutgiltigt. Andra bilder av Sara banade sig banade sig genom hennes huvud.
Sara på idrotten, med rynkad panna och irriterad över att hon inte kunde hoppa
längd så långt som hon ville. Sara som räckte upp handen i klassrummet, hennes
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ljusa hår som hängde ned som en gardin så att ansiktet inte syntes, Sara som
skulle ha redovisning och var så nervös att hon bara såg ned på sina skor, Saras
ögon när Isa sagt att hon inte kunde vara med henne just den dagen och Saras
röst som sa ”en annan gång kanske”. Och sedan; Sara som log, ett snett leende
som fick hennes ansikte att lysa upp. Varför hade hon inte lett oftare, som på
bilderna i bildspelet?
Prästen pratade där framme. Orgeln spelade. Prassel med psalmböcker. Sång
med gråt i halsen. Mera prat. Solosång. Saras mamma som talade. Och med ens
lyssnade Isa noga. Inga anklagelser, men ord om vänskap, och så en dikt som
Sara hade skrivit någon gång för länge sedan. En dikt om vänner, om att man
behöver vänner varje dag för att vara glad. Isa torkade en tår ur ögonvrån, så en
till. Drog upp en näsduk ur fickan, snöt sig försiktigt.
Prästen sa att de fick komma fram. Isa reste sig samtidigt som Mian och
Rebecka, gick långsamt fram i gången, runt kistan. Så vackert det var, stilla och
vackert och Isa sträckte sig långsamt fram och la försiktigt sin ros på kistlocket,
knäppte händerna, bad till någon högre makt att ta hand om Sara, fick en
liten, liten knuff i sidan. Mian nickade mot de andra som köade för att komma
fram och Isa gick varvet runt kistan. Hon hade velat stanna kvar, svepa ned
blommorna, öppna locket, se på Sara, se på henne och prata med henne. Och
då skulle Sara resa sig och först skulle alla se förvånade ut, kanske rädda. Sedan
skulle de skratta och alla skulle kramas och allt skulle vara bra igen.
Tillbaka i bänken. Musik ur högtalare. Kent, Våga vara rädd. Och det
passade märkligt bra. Och sedan; En himmelsk drog. Och Isa log. Hon hade
själv mängder av Kent i sin Ipod. Hon visste inte att Sara gillade Kent också.
Tänk om hon vetat!
Slutpsalm och ny klockringning. Och det var meningen att man skulle gå
ut ur kyrkan. Men det var svårt att röra sig ur bänken. Alla bara satt där, stilla,
böjda huvuden, ögonen i knät eller på ryggen framför. Isa undrade vad de andra
tänkte. Tänkte de samma sak som hon. Samma sak som hon nu visste att hon
skulle skriva i minnesboken. Hon hoppades att den skulle ligga framme där, i
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församlingshemmet. När den legat i minnesrummet på skolan hade hon inte
vetat vad hon skulle skriva. Nu visste hon.
Jo, boken låg där, uppslagen på ett bord med blommor, ljus och samma foto
som stått framme i skolan. Isa banade sig väg genom folksamlingen, tog pennan
och skrev: ”När du somnade, vaknade vi.” Hon la pennan bredvid boken. Först
nu märkte hon att hon hållit andan hela tiden. Hon lät luften forsa ut genom
munnen. Osynlig luft som sköljde över fotot, över blommorna och boken, som
om hennes andedräkt gjorde orden levande.
Det var tidig lördagsmorgon. Gryningen hade inte gjort sig påmind ännu.
Ändå var Isa vaken. Hon satt hopkrupen i sängen, armarna om benen, huvudet
nedsänkt och håret hängande sovrufsigt. Hon blundade. Inte för att hon inte
vågade titta. Hon tänkte. Det var en månad sedan nu. Skolan började bli som
vanligt. Nästan som vanligt i alla fall. De fick äntligen tillbaka matteprovet. Det
gick inte bra, men okej. När Kattis delade ut proven, blev det ett över. Isa såg en
skymt av det innan det försvann ned i Kattis portfölj. Det såg precis ut som om
det stod MVG på det ställe där poängen skulle stå och Isa hade sneglat på den
bänk där Sara brukade sitta. Hon undrade om det hade gått bättre om hon suttit
bredvid Sara och de kunnat jobba tillsammans.
De pratade inte så mycket om Sara längre. Det var som om de inte vågade
säga hennes namn. När Isa hade sagt något om Sara i matsalen, försvann hennes
kommentar som om ingen hade hört den. Det var som om de andra blev
besvärade, förlägna. Ibland tyckte Isa att det var konstigt. Fast samtidigt förstod
hon. Var de inte alla skyldiga till det som hänt? I alla fall hon själv, trots att hon
egentligen inte hade gjort något. Fast det var väl just det. Att hon inte hade gjort
något.
Det var ändå som om något fattades. Det var något i drömmen hon haft
nyss. Hon försökte minnas vad det var. Sökte i hjärnans irrande vindlingar efter
ledtrådar, lyssnade på sin andning, på sin puls. Någonstans där fanns svaret. Isa
strök den vita nallebjörnen hon fått när hon var liten, mot kinden och öppnade
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ögonen, såg på sin älskade nalle medan mörkret gav vika.
Och då visste hon vad det var.
Bussen vaggade henne när den stannade vid hållplats efter hållplats och
chauffören omväxlande trampade på bromsen och gasen. Isa satt ensam på ett
säte. Det var fortfarande tidigt på förmiddagen, och bussen var nästan tom. Hon
hade gott om plats för tankar.
Solen hade gömt sig bakom gråblå moln. Men luften var stilla. Bilarnas
brummande hördes svagt från vägen, men här var ändå tyst och fridfullt. Hon
lyfte klinkan på den tunga ekgrinden och sköt upp den. Till vänster lyste flera
gravljus i en halvmåneformad ställning och blommor satt i vaser.
Hon gick långsamt bland gravarna, läste namnen, tänkte på vilka de kan ha
varit, vart de tagit vägen nu. Hon gick på den sida där stenarna såg nyast ut. Hon
hade tid på sig. Hon skulle gå genom hela kyrkogården om det behövdes.
	Men det dröjde inte så länge. Där var den. Saras namn stod där, på en skylt,
och det lyste lyktor och låg blommor.
Isa satte sig på huk. Hennes hjärta började bulta, det kom några tårar. Hon
strök bort dem.
– Jag är så ledsen, Sara, viskade hon. Jag är så ledsen över att jag inte tog
chansen att bli din vän. Jag hoppas att du förlåter mig. Jag hoppas att du ställer
allt tillrätta nu. Jag lovar att jag aldrig, aldrig ska glömma dig. Jag lovar att jag
aldrig ska blunda igen som jag gjorde.
Hon gjorde en paus, öppnade väskan.
– Jag vill att du ska ha den här. Han har tröstat mig många gånger. Han heter
Iso.
Nallen tittade upp på henne med sina svarta ögon. Hon satte honom bredvid
en blomvas. Han såg nöjd ut. Hon lyssnade på tystnaden, klappade hans huvud.
Två snöflingor landade på hennes hand. Så föll himlens frost allt tätare. Isos
solkiga päls blev alldeles vit.

103

Smaka kaka
Sol
Smaka kaka
Lukta kaka
Höra mjölk
Känna värme
Om någon bakom en av de tre röda dörrarna skulle få för sig att sätta ögat
till titthålet och spana ut i trappuppgången skulle de inte se annat än mörker.
Ingen skulle se de gråblå väggarna, lite mörkare längre ned, och lite ljusare
högre upp, med en lila bård i form av den klassiska löpande hunden som skilde
de olika blågrå färgerna åt. Ingen skulle se betonggolvet, granittrappan eller
den grå hissdörren med sitt lilla avlånga glas. Den enkla förklaringen var att
trappuppgången var mörk. Och egentligen fanns ingen anledning alls till att
någon skulle ställa sig och spana i skvallerögat, om det inte hade varit för det ljud
som då och då fick luften att darra till mellan väggarna.
	Men ljudet var antagligen för svagt för att höras in i lägenheterna bakom de
röda dörrarna. Så sannolikheten var liten för att någon skulle söka efter vad som
gav upphov till ljudet.
Och bakom dörren närmast trappan fanns ingen som hade tid eller lust att
titta genom hålet. Bakom den dörren höll en mamma på att försöka förmå sina
tvillingdöttrar att ta ett kvällsbad innan det var läggdags.
Tvillingarna hade just fyllt fem år, det var faktiskt bara en vecka sedan. Då
hade de haft kalas och det hade hängt ballonger upptejpade på dörren. Då hade
flickorna bråkat om vem som skulle få syn på den första gästen genom det lilla
tittögat. De hade släpat fram var sin pall och medan de puttade på varandra för
att komma närmast titthålet, stod mamma och pappa i köket och försökte få
fason på tårtan och varmkorven; korven fick inte koka, då kunde den spricka,
men det var svårt att få värmen på plattan att bli sådär precis lagom och mamma
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tyckte att korvvattnet verkade allt för kallt och vred åter upp värmen medan hon
mumlade ilsket, för en korv hade ändå redan spruckit. Och tårtan, den skulle
dekoreras med godisbitar. Det var bara det att pappa inte fick upp påsen med
geléhallon. Just när han slet som bäst, bestämde den sig för att den nog visst
skulle gå med på att öppnas. Och det med besked. Påsen var inte längre en påse,
utan bara en plastslamsa, och alla geléhallon flög som ett rosa hagelregn ned
på golvet där de åstadkom ett ploppande läte. Pappan svor, fick en arg blick av
mamman och sedan låg båda på golvet och plockade geléhallon samtidigt som
ett brak och ett illvrål hördes från hallen.
De upprörda föräldrarna hittade tvillingarna på golvet, under en hög med
jackor och den nyligen inköpta tamburmajoren. Båda skrek i högan sky och
mamman och pappan lyfte oroade upp var sin flicka, bara för att upptäcka att
de varken brutit armar eller ben, och att skriket var mer kommet av ilska än på
grund av att de hade ont.
Mamman blev för en stund själv nästan lika arg som flickan hon bar på. Och
hon bannade båda för att de varit så oförsiktiga och inte lyssnat på vad hon sagt
bara några minuter tidigare; att de måste hålla sams och uppföra sig fint nu när
de skulle ha kalas.
I det samma ringde det på dörren. Tårarna förbyttes snabbt i förtjusta rop.
Tamburmajoren ställdes på sin plats igen, och medan dörren öppnades för
gästerna med sina paket, hängde pappan upp jackorna igen.
Själva kalaset förlöpte bra. Omslagspapper revs av, plastförpackningar
öppnades och dockor, kritor, plasthästar och ritblock bildade en stor hög
på soffbordet. Inte en enda unge klagade på att korvarna hade spruckit och
tårtan gick åt till sista bit och lekarna lektes utan nästan något bråk alls innan
föräldrarna kom för att hämta sina små som hade händer och munnar fulla av
godiset som fiskats upp ur fiskdammen.
Nu låg kritor, dockor och plasthästar huller om buller i flickornas rum. En
uppsättning tuschpennor hade på något konstigt sätt satt färg på en av väggarna
i barnrummet. Fast det gjorde inget, tyckte föräldrarna. Den väggen skulle ändå
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tapetseras om ganska snart, det hade bostadsbolaget lovat. Flickorna ville dock
fortsätta att göra konstverk på väggen, och inte bada alls, och till sist kom både
mamman och pappan på att de också kunde vara konstnärer för en kväll, så det
var inte konstigt att ingen i familjen försökte spana ut i trappuppgången.
Den andra dörren till höger dolde fyra par skor som inte brukade stå i hallen.
Längre in i lägenheten satt fyra personer kring ett vackert dukat bord. Paret som
bodde där hade haft en liten dispyt tidigare i veckan. Hon ville bjuda in både
sina och hans föräldrar till en middag. Han var inte alls lika angelägen om att
ha föräldrarna så nära inpå. Men hon hade stått på sig. De hade trots allt bott
där över ett halvår, och ännu inte bjudit in sina föräldrar. Och till sist hade han
gett med sig. Föräldrarna tackade ja, lika förvånade som förtjusta över inbjudan.
Och båda hade kommit tidigt, med vinflaskor och blommor som tack för att de
fick komma.
De hade redan varit där i nästan en timme, kramats och hunnit gå runt i
lägenheten och beundra den nya soffan och de vackra gardinerna. Medan maten
blev klar hade svärföräldrarna stått i vardagsrummet och pratat om ditt och datt,
om sina jobb om andras jobb, om arbetslöshet och a-kassa, om invandring och
krukväxter, om Ikea och Claes Ohlsson och om hur stor tur deras barn hade
haft när båda hade fått jobb på samma företag och dessutom träffat kärleken
där.
Nu var maten klar och det bjöds på lammfilé med ugnsbakad potatis,
äppelchutney och kantarellsås. Men den blonda unga kvinnan skakade på
huvudet och höll handen över glaset när hennes sambo skulle hälla upp vinet.
Han höjde ögonbrynet och hon log.
– Jag skulle berätta något, sa hon och försökte se mystisk ut.
	Men hon hade redan avslöjat sig. Föräldrarna visste precis vad hon skulle
berätta. Hennes mamma flög upp från sin stol och kramade om dottern.
– Men älskling, vad roligt! sa hon.
– Ja verkligen, sa sambons mamma. Jag hade det nog på känn. När blir det?
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Och det unga parets pappor tittade på varandra och såg tämligen nöjda ut,
även om de inte uttryckte sig på samma sätt.
– Det är värt en skål.
Och glasen höjdes.
Det var bara en som såg ut som om han inte förstod något. Och det gjorde
han inte heller. Men när han insåg att allt handlade om att han skulle bli pappa,
och det redan om dryga sex månader, så spärrade han upp ögonen och höll
sånär på att välta sitt vinglas.
– Varför har du inte sagt något? undrade han och det fanns ett spår av
irritation i hans röst. Han hade velat veta först, inte få nyheten samtidigt som
föräldrarna. Hon såg att han inte alls var så glad som hon hade hoppats.
– Jag visste inte säkert förrän i dag, förklarade hon. Och jag ville inte säga
något till dig innan jag visste alldeles säkert.
– Hm, sa han och drack en klunk vin.
Föräldrarna hade nu något nytt att diskutera och märkte inte att de unga två
var ovanligt tysta. Hon ångrade nu att hon inte berättat för honom först, och
beredde sig på att avslutningen på kvällen kanske inte skulle bli vad hon hade
hoppats. Han frågade sig varför hon inte velat berätta. Han var rätt säker på att
hon vetat länge. Ett tag tänkte han att han skulle gå ut, lämna henne här, han var
ändå inte viktigast. I så fall hade han sett var ljudet i trappuppgången kom ifrån.
Om han hade brytt sig om det är en annan fråga.
	Men nu blev det inte så, för när de skulle servera efterrätten kom hon in till
honom i köket. Han stod demonstrativt med ryggen mot henne, pudrade på
kakao på vaniljpannacottan. Hon stod still en stund, närmade sig långsamt, kröp
intill honom, buffade in sin näsa i hans halsgrop och viskade:
– Förlåt, jag borde ha sagt till dig först, jag bara blev så...
Han vred på huvudet och tittade på henne. Hennes ögon, så glittrande, så vackra.
Hennes mun, så allvarlig, så osäker.
Nej, han kunde inte vara arg längre. Inte ens irriterad.
– Men du, jag tänker vara där och plocka ut honom ur ugnen, bara så att du vet.
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Och han klappade henne på magen.
– Om det är en hon då.
– Då plockar jag ut henne.
De skrattade tillsammans och stannade i köket så länge att föräldrarna
började undra om något hänt dem.
Bakom dörren längst bort i trappuppgången fanns ingen glädje. Luften i
lägenheten var full av irritation, av ilska och ekot av ett gräl som pågått ett bra
tag. Det hade börjat vid matbordet. En utomstående hade nog tyckt att det var
en petitess, inget att bry sig om, inget att lägga märke till eller att starta ett gräl
för. Det handlade om saltet.
– Räck mig saltet, hade mannen sagt.
Kvinnan hade tittat på honom och mannen hade höjt ögonbrynen.
– Ja, du har väl glömt att salta. Som vanligt.
– Ta det själv, det står mitt framför näsan på dig. Om du nu vill dö av för
högt blodtryck.
Och så var det igång. Hon var förbannad för att han klagade på matlagningen
– det fanns en orsak till att hon inte öste på med salt – och för att han tog för
givet att hon skulle serva honom. Han var förbannad över att hon påpekade att
han hade högt blodtryck – det visste han förbannat väl själv – och att hon skulle
demonstrera genom att tvinga honom att sträcka sig efter saltet.
Grälet hade fortsatt, först om salt, mat och sjukdomar, sen om pengar och
inköp av för dyra kläder, och så om lägenhetens storlek, bilen som gått sönder.
Och om sonen. Sonen som var så slarvig, som inte hade fått lära sig att städa,
som hade problem med mattebetyget, som var uppkäftig och ouppfostrad. Som
aldrig skulle bli något. Kvinnan skyllde sonens brister på mannen, hans brist på
ordning. Han kunde ju inte ens fälla ned toasitsen efter sig. Något som knappast
kan kräva särskilt många hjärnceller. Och mannen var lika övertygad om att hon
var den skyldiga. Var det inte hon som varit hemma när grabben var liten? Var
det inte hon som var för slapp, lät honom komma undan med vad som helst.
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Ibland uppstod tystnader på flera minuter, när han satt med armarna i kors
och ägnade sig åt att andas ljudligt, vilket hon förstås irriterade sig över och inte
kunde låta bli att kommentera. Eller när hon slängde in disk i diskmaskinen, och
lät det slamra mer än vanligt med avsikt, vilket han givetvis uppfattade som en
kritik mot honom själv.
	Mannen började prata om skilsmässa.
– Ja, men skilj dig gå, sa kvinnan.
Svaret var så oväntat att han först inte kunde säga något. Det här var inte
deras första gräl. Det hade blivit många genom åren. Nästan alltid hade grälen
börjat med småsaker, och nästan alltid hade de eskalerat till stormstyrka. Någon
gång hade hon kastat en tallrik eller något annat i golvet av ilska och frustration.
Ofta hade han hotat att lämna henne. Men aldrig hade han fått ett sådant svar.
Det hade alltid ordnat sig till slut.
Nu blev han rådvill. Menade hon verkligen det hon sa?
– Är det det du vill, så?
– Det var du som sa att du ville skiljas, påminde kvinnan.
– Du vill kanske att jag går nu?
Han blev allt mer frustrerad.
– Gör som du vill. Jag är trött på alla gräl.
Hennes röst var hög och gäll, hördes ända ut i trapphuset.
Charlie hade hört badvattnet tappas upp. Han hade hört tvillingarnas tjut när
de uppenbarligen vägrade att bada, han hade hört skrattet från lägenheten intill
tvillingarnas. Men det var inte det han egentligen lyssnade efter. Han lyssnade
efter ljud från lägenheten längst bort. Han kände igen den gälla rösten, han kände
igen den mörkare, han kände igen det typiska ljudet när en dörr slogs igen alldeles
för hårt, och nu nu kvinnans röst högre än förut, den skar igenom väggen och
slingrade sig ut genom ytterdrörrens tätning. Men han hörde inte vad den sa. Han
daskade handen i väggen, i stentrappan, i sitt eget huvud. Fan. Fan. Fan. Helvete.
En ny dask mot trappan åstadkom ännu ett svagt eko mellan väggarna.
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Det var samma ljud som återkommit gång på gång där i trapphuset. Det ljud
som ingen var intresserad av att ta reda på vad det var.
Han hade suttit där länge, nästan ända sedan grälet började. Han visste vad
som skulle komma, redan när den första meningen om saltet hade fällts. Men
han hade hoppats, hoppats att det skulle gå över snabbt den här gången. Att det
inte skulle bli ett riktigt, fullskaligt krig. Så han hade suttit kvar vid köksbordet en
stund. Sedan orkade han inte mer, lämnade köket, stack fötterna i gympaskorna
utan att knyta upp dem först, och stack ut.
Ingen hade hejdat honom. Han hade inte väntat sig det heller. Fast
egentligen hade han hoppats. Hoppats att mamma eller pappa skulle märka att
han försvann, skynda efter honom, säga att maten fortfarande var varm och att
han inte ätit upp, att det bara varit ett dumt bråk och att det inte var meningen
och att allt var bra igen.
Han visste att han var skyldig till deras bråk. Det var alltid så att det slutade
med att det var honom det var fel på. Så han var orsaken, även om det började
med ett saltkar.
Fan. Fan. Fan. Helvete.
Först tänkte han sticka till en kompis. Men innan han hunnit ned för första
trappan hade han ångrat sig. Vem skulle han sticka till. Erik? Jens? Mattias?
Nej. Omöjligt. De var väl okej i skolan, men ingen av dem skulle fatta om han
berättade. Kanske skulle de bara skratta, säga att det är väl för fan inget att bry
sig om, att alla föräldrar är idioter.
Det var inte ens någon idé att messa någon av dem.
Han hade inga pengar på sig heller. Så han kunde inte sticka ned till kiosken.
Förresten var det säkert kallt ute. Och jackan hängde kvar där inne i hallen.
Så han hade sjunkit ned på trappan och när ljuset slocknat ömsom drömt sig
bort, ömsom ryckts tillbaka till verkligheten. Fan. Fan. Fan. Helvete.
	Ett nytt ljud. En dörr som öppnades. Hans lägenhetsdörr. Charlie kom
snabbt på fötter, tog snabba, långa kliv uppåt. När han gick ut hade han velat bli
hämtad. Inte nu. De hade dröjt för länge.
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Plötsligt blev det ljust. Hans mörkervana ögon bländades som av solen. Men
det var förstås inte sol. Ljuset kom från den stora, runda hallampan som hängde
ned mitt i trappuppgången. Han fick panik. Ville inte bli sedd av sina föräldrar.
Ville inte att de skulle se hans rödkantade ögon. Han vände sig för att ta de sista
stegen upp till nästa våningsplan.
Han såg henne inte.
– Men snälla nån, vad du har bråttom.
Den gamla som han nästan sprungit omkull hade varit tvungen att ta tag i
ledstången för att återfå balansen.
Han svarade inte, rundade henne och tog ett par steg till innan han stannade,
säkert utom synhåll från våningen nedanför.
Så hände något han inte räknat med. Den gamla fortsatte inte nedför trappan
med sin soppåse. Hon kom tillbaka upp, påsen i handen. Han kröp ihop. Beredd
på en utskällning. Kanske skulle hon dänga soporna i huvudet på honom. Jävla
kärring.
– Men... vad har hänt?
Han svarade inte. Vad hade hon förresten med det att göra?
– Det ser ut som om du fryser.
Han hade inte tänkt på det. Men när hon nu sa så, kände han hur trappans
kyla satt krupit under kläderna och bitit sig fast i honom. Han tittade ned i
golvet. Skulle han ta sig förbi henne och sticka ned? Fast då kanske han skulle
springa rakt på sin mamma eller pappa. Det ville han inte.
Hon såg på honom med gamla ögon som verkade känna till allt. Visste hon
vad han tänkte? Visste hon vad som pågick i hans lägenhet?
– Soporna kan vänta. Kom in till mig en stund.
Hon föste honom försiktigt framför sig.
Han lät det ske. Hon öppnade dörren och han gick före henne in i hallen.
En varm, söt doft av nybakat bröd omfamnade honom. Han stod rådvill och
såg sig om. Fullt med inramade fotografier av barn med glittrande ögon, vuxna
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par i bröllopskläder och familjer som såg lyckliga ut på den vägg som var kal
hemma hos honom.
– Gå in du, manade hon på.
Han fortsatte genom hallen och följde hennes anvisning att gå in till höger, in
i köket. Nu såg han var doften kom från. Köksbänken var täckt av en handduk,
men under den kunde han skymta kanelbullar.
– Sätt dig ner.
Han gjorde som hon sa, och den gamla öppnade kylskåpet, tog fram ett
paket mjölk, lyfte ned ett glas från diskstället och la upp fem bullar på en tallrik.
– Jag heter Elsa, sa hon. Och du måste vara den trevlige unge mannen rakt
under mig.
Det lät fånigt, tyckte han. Att bli kallad ”trevlig ung man”. Han hade aldrig
fått höra att han var trevlig förut. Och ”ung man”, det lät ju som i en gammal
saga. Ändå var hennes röst inte ironisk, och Charlie sa inte det han hade haft på
tungan. Han bara nickade.
– Ja, för jag vet ju inte vad du heter. Fast jag har bott här i... vad är det... tre
år nu, tror jag. Och visst har jag sett dig många gånger. Men ta nu en bulle.
Han hade sett henne också, många gånger. Han visste att hon hette
Oskarsson i efternamn. Men det var också allt han visste.
– Charlie, sa han.
– Mm, sa hon, Charlie, ett fint namn. Det betyder faktiskt ”fri man”, sa hon
och sträckte sig efter ett glas till sig själv och hällde upp mjölk till dem båda.
Bullen var fortfarande varm. Han tog en tugga. Pärlsockret krasade mellan
hans tänder, kanelsmaken steg upp och kittlade näsan. Han tuggade lite till, för
att riktigt hinna känna smaken, innan han svalde och sköljde ned med iskall
mjölk.
– Jag hatar dem.
– Ibland känns det så.

Hon lyssnade, nickade, kom ibland med ett eller annat ord.
– De hatar varandra. De kommer att skiljas. Jag vet det. Och det är mitt fel,
sa han.
– Det är inte enkelt att vara barn. Inte enkelt att vara vuxen heller. Men det
jag vet är att det inte är ditt fel. Du har kanske inte gjort allt rätt alltid. Men det
är inte ditt fel att dina föräldrar bråkar. Hör du det.
	Rösten var bestämd, lät nästan lite arg.
– Jag hatar när de bråkar.
– Det är klart att du gör. Jag tror inte att de tycker om att bråka heller. Och,
jag kanske inte tröstar dig nu; kanske kommer de att skiljas. Kanske inte. Men du
kan i alla fall säga åt dem att inte bråka mitt framför dina ögon.
Charlie la ned sin halvätna bulle på fatet.
– Säga till?
Den här Elsa verkade inte vara riktigt klok.
– Ibland måste man våga säga ifrån. Annars blir det ingen förändring. Jag
vet. Jag har varit med om det själv, både hemma och på jobbet.
– Vad då?
Men Elsa ville inte berätta. Inte nu. En annan gång, kanske. Om han ville
komma tillbaka. För om han ville, så fick han gärna. Hennes egna barnbarn
kom så sällan på besök. Och någon måste ju äta bullarna. Men nu tyckte hon
att han skulle äta en bulle till, och så berättade hon i stället om när hon fyllde 70
och hennes barn hade köpt en resa med luftballong. Och hon som hade sådan
svindel. Men hon kom både upp och ned och hade roligt på kuppen.
Det hade Charlie med. Plötsligt märkte han att han skrattade åt Elsas
beskrivning av hur rädd hon varit när hon på darrande ben klivit upp på
trappstegen och blivit hjälpt ner i ballongkorgen.
				
		

Och så berättade han. Han berättade allt det som han inte sagt till någon förut.
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Rädsla
Elakt spark reta
Grimas slå misslyckad
Hjälpa rädd spöa
Hon såg ryggarna. De slöt cirkeln. Även om hon hade velat, fanns ingen väg in
i gemenskapen. Ryggarna stod samlade, en ogenomtränglig mur, där de utvalda
fick delta och andra inte var välkomna.
Först hejdade hon steget, gick långsammare, sneglade mot dem. En blick
fylld av avundsjuka, av sorg, enträgenhet. De kanske bara inte hade sett henne.
Om hon gick fram och sa ”hej”... Nej, det kunde hon inte göra. Hon ville inte
riskera en blick som sa ”va fan gör du här, stick”. Hon ville inte. Och ändå ville
hon vara med där i innercirkeln, vara en av dem. Hon hörde skratt, först ett,
sedan flera stycken som skrattade tillsammans. Vad pratade de om? Om henne?
Om hennes glasögon, eller hennes nya jacka, eller hennes jeans. Kanske, eller
kanske inte. De pratade i alla fall inte med henne. Hon andades in, höll andan
och gick förbi ryggväggen så snabbt och osynligt hon kunde, slet med dörren
för att få upp den innan de vände sig om, skyndade in i korridoren.
Hon visste inte riktigt när det hade startat. En gång hade hon varit där. Inte
exakt där, kanske, men i alla fall tillsammans. Någon gång, av någon anledning,
hamnade hon vid sidan av. En knuff i kön till matsalen. En knuff och ett skratt.
Skrattet egentligen inte riktat mot henne, utan mot de andra, ett skratt som fick
medhåll.
På idrotten, en extra hård passning, lagd så att hon inte skulle kunna ta den.
Eller ingen passning alls, hon kunde ju ändå inte ta den. På rasten, fick kanske
vara med och spela King, men självklart åkte hon ut direkt. Fick stå vid sidan av
och se på.
Och så krokbenet. I korridoren, när de satt och väntade på läraren. Kanske
var det en olyckshändelse. Eller inte. Hon skulle bara till skåpet för att hämta
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en bok. Så flög hon över ett ben som plötsligt bara fanns där, tappade balansen,
föll ned på golvet. Hon slog sig inte så farligt. Det var rösterna och skratten som
gjorde ont.
Det första krokbenet följdes av flera. Den första knuffen följdes av flera.
Först var det bara några av killarna som höll på. Sedan blev det fler. Hon hittade
inte sina gympaskor i gympaväskan. Visst hade hon stoppat ned dem? Hon var
alldeles säker på det. Men de var försvunna, och hon blev tvungen att förklara
för läraren varför hon bara hade sockor. Sedan fanns de där, i en papperskorg på
skolgården.
Hon hittade inte sin stiftpenna, den nya, den som hon köpt själv i bokhandeln
lördagen innan. Hon hade sett när den försvann. Konfronterade honom. Sa till
honom att ge henne den.
– Vilken jävla penna?
– Min röda stiftpenna.
– Jag har inte sett någon ”rööööd stiftpenna”.
– Jag såg när du tog den.
	En knuff över bröstet så att hon for in i väggen.
Stiftpennan dök aldrig upp igen.
	Mössan försvann också en gång. Hemma sa hon att hon hade glömt den
i skolan. När hon inte kom hem med den nästa dag heller blev förklaringen
att städerskan nog hade råkat städa bort den. Hon skulle söka i korgen med
bortglömda saker.
Tjejerna gjorde inte så. De rörde henne aldrig. Men hon visste att de pratade.
Med varandra. När hon kom i matsalen, var de oftast på väg därifrån.
– Oj, kommer du nu. Visst du kan sitta här. Men vi är nästan klara.
De hjälpte inte att hon skyndade sig att slänga i sig maten. När hon var klar,
var de försvunna.
Det var ändå bättre än när hon var tidig till maten. Då såg de aldrig var hon
satt. De satte sig alltid någon annan stans.
Och när de skulle göra något efter skolan frågade de aldrig om hon ville vara
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med. De hade tjejträffar. Men inte med henne.
Fast ibland spelade de kort tillsammans, hon också.
	En gång tog hon mod till sig, gick fram till Lina. Lina brukade inte vara med
de andra så mycket. Ibland satt hon bredvid i matsalen. Och de hade jobbat ihop
ett par gånger. Det hade gått bra.
– Ska vi göra något i eftermiddag?
Lina såg förbi henne, skruvade på sig.
– Äh, i dag? I dag kan jag inte, jag ska vara med Fanny.
Klump i halsen.
– ...En annan gång kanske?
– Visst.
En gång, det var ett par år sedan, var hon med hemma hos Mary när tjejerna skulle
ha utklädning, leka mannekäng. Alla hade grävt i föräldrarnas garderober, eller
i sina egna. De hade hattar och klänningar, axellöst och urringat, herrkostymer
och Harry-Potter mantlar, Pippi-peruker och rosa hårkrull. De bytte kläder med
varandra. Skrattade, hade roligt, gick arm i arm över catwalken i vardagsrummet.
Blå ögonlock, röda plutläppar, handskar och skor med för höga klackar.
Så ringde hennes mamma. Dags för mat.
– Jag kommer tillbaka om en halvtimme, sa hon.
De andra nickade och fortsatte med fantasiskapandet när hon cyklade hem.
Skyndade med maten, ivrig att vara tillbaka i gänget igen.
– Stressa inte, du får ont i magen. Och ät upp potatisen, sa mamma.
Hon tvingade sig att tugga långsammare, lite, lite långsammare. Men tog för
stor bit på potatisen. Den fastnade i halsen och hon hostade i flera minuter.
Till sist var hon i alla fall färdig, fick lov att sticka iväg igen. Cyklade så att det
nästan sved i halsen, benen blev darriga. Av ansträngning, av glädje.
När hon kom fram till Marys hus var det släckt och mörkt. Dörren var låst.
Utanför stod hennes påse med kläder. Hon tyckte att hon hörde rörelser därinne
och ringde på. Inget hände. Ringde på igen. Väntade. Höll andan.
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Vägen hem gick långsamt. Hon ledde cykeln, inte för att påsen inte riktigt
ville sitta fast på pakethållaren, utan för att inte komma hem för tidigt.
Hon sa aldrig något hemma. Inte om det, inte om något annat. Vad skulle hon
säga? Hur skulle hon berätta att det var fel på henne. Att hon inte fick vara med
de andra. Hur skulle hon berätta att de nästan aldrig pratade med henne? Det
hände att mamma frågade om hon inte skulle ringa någon i klassen. Ibland sa
hon att de skulle till sina kusiner eller någon annan stans, till stallet eller att det
var match. Ibland åkte hon iväg, som om hon skulle någonstans. Cyklade runt
länge, länge innan hon kom hem.
Hon sa aldrig något till någon. Det var ingen idé. Ville ingen vara med henne,
så var det hennes eget fel. Det fattade hon, även om hon inte fattade riktigt vad
hon gjorde för fel.
Charlie vände sig om. Han såg henne skynda in. Tofsen svängde när hon snabbt
vände sig och kastade en blick mot honom. Ansiktet reagerade utan att han ville
det. Han kände hettan om kinderna, kände sig påkommen, som om han gjort
något skämmigt. Sänkte blicken, men kunde inte låta bli, sneglade tillbaka igen.
Dörren gled igen efter henne, stängdes med ett litet pssst. Hon var uppslukad av
skolans inre. Försvann in i korridorerna. In på toan? Eller skulle hon stå vid sitt
skåp när de andra kom in, upptagen med att leta efter rätt bok till nästa lektion.
– Du, Charlie, hänger du med på fredag?
Jens tittade frågande på honom.
– Äh, hänger med vart?
– Lasergame. Efter skolan.
Charlie tvekade ett ögonblick. Lasergame var häftigt. Men dyrt också. Han
hade redan nästan gjort slut på månadens pengar.
– Äh, kanske. Måste fråga morsan om pengar.
– Det är klart att du ska med. Du kan låna av mig, sa Erik och knuffade sin
axel mot hans axel.
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Han hade egentligen ingen lust. De var på lasergame förra helgen. Han hade
ingen lust att låna pengar. Låg alltid back när månaden började. Det var skittrist.
Men samtidigt, om han inte hängde på, vad skulle hända då? Skulle de inte fråga
nästa gång? Man visste aldrig. Brydde han sig? Det var klart att han brydde sig.
Men fan, man måste inte vara med på allt. Han kunde övertala dem att hänga
vid centrum i stället. Fast om Victor hade bestämt lasergame, blev det säkert
det. De flesta gjorde som Victor. Självklart. Han med, för det mesta. Inte för
att han alltid ville, men ändå. Förresten var Victor helt okej. Det var bara jävligt
irriterande att han alltid skulle bestämma vad alla skulle göra. Eller, han kanske
inte bestämde, men alla gjorde som han sa. Så var det bara.
– Vad säger du då? Ska du med eller?
Victor spände ögonen i Charlie, höjde på ögonbrynen, log sitt vinnande
leende.
Skolklockan räddade honom.
Hon stod vid skåpet. Hur länge hade hon stått där? Han släntrade förbi,
tillsammans med de andra. Såg henne inte, precis som de andra. Öppnade sitt
skåp, bara två dörrar från hennes. Surr i korridoren, småsnack. Nej, han hade
inte gjort läxan, fan vad trist med historia, fast matte är tristare, fast Lennart,
matteläraren, var i alla fall bättre än Hedwig, och maten, vad var det i dag,
soppa igen, säkert, hamburgare, eller bara knäckemackor, vem fan blir mätt på
minstronesoppa, dessutom är det äckligt.
De pratade om kommunism, om Stalin och Kuba och Kina och Nordkorea,
om Vietnamkriget och Grisbukten, om Glasnost och Sovjet och Solidari...
någonting och Perestrojka. Det var faktiskt rätt intressant. Mer intressant än han
egentligen ville erkänna.
Charlie såg henne räcka upp handen när Hedwig ställde en fråga om Sovjet.
Hon räckte nästan alltid upp handen. Hon kunde nästan allt, verkade det som,
svarade nästan aldrig fel. Var inte rädd för läraren, som en del andra var. Fast
de visade inte att de var rädda. Det gjorde man inte. I stället var det suckar och
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blickar, skrap med stolar och messande på mobilerna. Fnitter, och snack om vad
man skulle göra.
De kallade henne glasögonorm, plugghäst, glosögat, råttsvansen. Värre saker.
En gång. En gång hade hon slagit tillbaka. Hon hade drämt igen en dörr så
snabbt att Victor aldrig hann få undan sin arm. Han hade knuffat henne i
ryggen, stängt vägen för henne, varit på henne en hel dag. Det var då hon gjorde
det, och han skrek som fan.
Victor skvallrade förstås. Sa till läraren och alla stödde Charlies version –
han hade inte gjort ett piss, hon var inte klok – de stödde Chalies version, eller
höll tyst. Hon fick skäll inför hela klassen.
– Varför, varför gjorde du så? undrade läraren.
Hon teg.
– Vi har ordningsregler. Vi uppför oss mot varandra.
De ville tvinga henne att säga förlåt.
Hon teg.
Victor gick i mitella en hel vecka.
Charlie sneglade mot henne. Hon satt böjd över boken, armen som ett skydd
mot insyn. Han såg Victor som petade till henne i rumpan med sin sko. Hon
rörde sig inte. Victor sträckte benet under bänken, sjönk ned på stolen, kickade
till igen, lite hårdare. Hon vände huvudet och blängde på honom. Han flinade.
Det var på skolgården det hände. Charlie såg inte precis hur det började.
– Din jävla fitta, spottade Victor ur sig.
Han bröstade upp sig mot henne, men rörde henne inte. De andra stod
runtikring. Hon hade ingenstans att ta vägen, ingen flyktväg, ingen möjlighet till
reträtt. Hon stirrade honom i ögonen, som om hon tänkte dra till honom.
– Det kommer att kosta dig, fräste Victor. Plugghäst, fitta.
Han tog ett steg närmre. Andades med öppen mun. Knöt handen, men
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höjde inte armen. I stället trampade han henne på skon. Hon skyggade lite
tillbaka. Teg.
Han tog hennes väska. Hon sträckte sig efter den. Nuddade honom när hon
försökte nå bakom hans rygg. Han knuffade till henne med axeln.
– Vad tror du att du är, horjävel? Vem fan tror du att du är egentligen?
Hon backade igen.
Charlie var framme i klungan. Hade stått där ett tag. Undrade hur det skulle
sluta.
Han förstod inte riktigt hur det hade gått till. Men plötsligt hade han ryckt
väskan ur Victors hand. Han snodde runt, knyckte med kroppen som om någon
stuckit honom med en kniv.
– Va fan gör du?
– Låt henne vara, sa Charlie.
– Är du dum i huvudet eller?
– Inte dummare än du.
– Du ska passa dig jävligt noga.
Saliven stänkte om hans mun. Ögonen borrade sig in i Charlie. Han tog ett
kliv så att Charlie kunde känna hans kroppsvärme genom jackan. Försökte nå
väskan. Charlie höll den bakom sin rygg, precis som Victor gjort alldeles nyss.
– Du ska låta henne vara. Hon har inte gjort dig något.
– Nähä, inte gjort något. Hon finns till.
– Det gör du med.
– Är du någon jävla bög eller?
– Om jag vore det, ska du skita i det.
Varifrån fick han orden? Varifrån fick han kraften? Han visste inte. Han såg
hur klungan delades, det blev luckor, några stod närmare honom, inte så många
bakom Victor längre.
– Du är för fan... Bögjävel.
– Jag måste hem nu. Och du kan skita i mig på fredag. Jag har annat att göra.
Charlie vände sig om, gick med långa steg mot sin cykel. Först när han kom
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fram märkte han att han fortfarande hade hennes väska i handen. Han vände sig
och såg över skolgården. Inget syntes längre av det som hade hänt. Träden stod
stilla och teg. Asfalten låg platt och avvaktande. Byggnadernas fönster stirrade
tomt. De flesta var på väg, på väg mot cyklarna eller busshållplatsen.
Hon var borta.
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Snön smälter
Snön ger vika.
Under solens enorma tryck.
Den blir till pölar.
Som ångar bort.

Du står vid busshållplatsen, ögonen riktade nedåt, mot converseskorna i tyg.
Tårna kröks i sockorna som blivit fuktiga efter språngmarschen över ängen, där
snön fortfarande ligger kvar i skuggiga partier. Snart kommer det vita kalla att
bytas ut mot drivor av blåsippor och vitsippor. Men ännu är det osäkert om våren
verkligen har kommit. Träden är fortfarande brunsvarta och kala. Vägrenarna
har nästan samma färg som cement och snöpinnarna står fortfarande kvar i
grushögarna som fordonen sprätt iväg. Utom de som någon ryckt ur och slängt
i dike och de som plogbilen mejat ned under något av snöfallen. Vinterjackan
passar på morgonen, på eftermiddagen är den för varm och klibbar mot ryggen.
När det är dags att hänga undan de bulsiga vinterplaggen för gott, kommer
det att finnas fräknar på din näsa.
	En del människor hatar fräknar. Andra önskar att de hade sådan hy. Du har
någon gång sagt att du skulle vilja operera bort dem, fräta bort dem. Men det
skulle inte göra så stor skillnad. Ditt skinn skulle ändå inte tåla solen särskilt bra.
Och förresten var det väl bara något som du sa. Dessutom passar du i fräknar.
Det var egentligen helt onödigt att gena, bussen är sen. Som vanligt.
	Men du tycker inte om att vara sen. Du vill hellre vara några minuter för
tidig, för säkerhets skull. Så du får vänta, och i väntans sekunder och minuter blir
tårna kalla. Det hjälper inte att vicka dem fram upp och ned under skotyget. Men
du står ut. Någon gång under dagen kanske de blir varma. Kanske på idrotten,
då kan du byta till torra sockor i gympaskorna.
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	En gång på idrotten hade du glömt skorna. Det är inte så ovanligt att någon
glömmer, de flesta glömmer någon gång. En del glömmer nästan jämt. En del
går inte till gympan. De hittar ursäkter. Eller struntar i ursäkter. Men du glömde
en enda gång. Och du blev arg på dig själv för att du varit så slarvig, men ville
inte få några förmåner. Sprang barfota den gången. Det var en ganska varm dag.
Du hade inte behövt säga att du glömt, utan att du ville testa hur afrikanerna har
det tyckte gympaläraren, de springer visst barfota, det är därför de är så snabba,
sägs det. Fast de springer inte barfota för att bli snabba, utan för att de inte har
råd med skor. När du sa det till läraren, skrattade han. Det gjorde inte du.
Fler kommer till hållplatsen. Några nickar mot dig, och du nickar kanske tillbaka.
Blickarna förstulna, morgontrötta.
Ibland tittar du söderut, undrar om bussen ska komma.
Det gör den till sist. Du kliver på, drar ditt kort och scannar snabbt av bussen
innan du sätter dig på högersidan, ganska långt fram. Den platsen brukar vara
ledig.
Hela vägen tittar du ut genom fönstret. Vägskyltar, rödljus, husfasader,
affärsskyltar, skog, avtagsvägar, korsningar, vatten, snödrivor. Jag ser dig, för jag
sitter lite längre bak. På andra sidan gången.
Du sitter på solsidan och ibland måste du kisa. Tänker du på något? Tänker
du på svenskläxan eller fysiklabben som du gjorde i går? Eller tänker du på vad
du ska göra i eftermiddag? Tänker du på din familj, på dem i klassen, på lärarna?
Du ser allvarlig ut. Tänker du på det du läste i tidningen i morse?
	Eller vandrar tankarna sin egen väg, en annan väg än den bussen tar dig varje
dag, en väg som tar dig bort från verkligheten, in i drömmarnas land.
	Många kliver av vid samma hållplats. Med väskan över axeln följer du med
strömmen, över bron, blicken fortfarande riktad ned mot skorna. Du vet vart du
är på väg, skulle säkert kunna hitta med förbundna ögon.
Jag har sett hur det glimmar till i dina ögon ibland. De börjar stråla. Och
kanske kommer det samtidigt som ett leende, så att man ser dina tänder. Eller
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kanske snarare tandställningen. Men tänderna där bakom verkar inte sitta
särskilt trångt. Kanske beror det på att du dragit ut flera stycken, och nu måste
de andra skjuvas på plats. Det gör inget det där med tandställningen. Leendet är
lika smittande som glimten i ögonen. Men för det mesta försvinner det snabbt
igen.
Och så slukas du av skolhusets innandöme. Böcker i skåpet, lektionssalar,
snabba steg i korridoren för att hinna. Eller inte så snabba, för att inte verka
för angelägen att lära sig något. Men du gillar att lära dig saker. Du gillar att
plugga. Du brukar nästan alltid ha bra på proven. Svarar ofta på frågor. Hjälper
klasskompisarna om de har frågor.
Annars är du ganska tyst.
Och jag tänker att jag vill fråga om du vill bli min kompis. Jag kanske ska
göra det i morgon.
	Eller i dag.

Sofia Hedman, f. 1965, bor i Färjestaden, journalist och författare. Hon har skrivit tio
barn- och ungdomsböcker utgivna på Eriksson & Lindgrens förlag. Bland titlarna finns
ungdomsromanerna Jag vill ha ett liv och Kanske ett liv, och bilderboken Bälon seglar. Senast
utgiven är Värsta kompisar 2008. Novellerna är hämtade från samlingen Kallt vitt. De
behandlar alla på olika sätt temat vänskap och ensamhet. Dikterna i början av novellerna
är skrivna av Tammi Hedman.
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Irene Mikrut
Ur en historisk roman
Den gyllene stjärnan
Det är tidigt 1500-tal och Kristina skall gifta sig med den blivande kungen Sten
Sture. Hennes mor hade arrangerat äktenskapet och Kristina har bara sett Sten
en enda gång när hon var barn. Stora tornerspel skulle hållas på Brunkebergstorg
och när Kristina med hela sitt hov var på väg dit blev de stoppade av rövare.
Kung Hans av Danmarks närmaste man Sören Norby, råkade komma på samma
väg och räddade Kristina under hjältelika bravader, de båda blev förälskade. Men
Kristina var tvungen att göra som bestämt och gifta sig med en annan, en man
hon aldrig träffat och inte älskade.

Riddarspel på Brunkebergsåsen
Sören och hans vänner närmade sig Brunkebergstorg där de stora tornerspelen
skulle äga rum. Det var redan fullt av människor där. Ett enormt fält med grönt
gräs sträckte sig så långt ögat kunde nå. Gräset skulle snart trampas upp av
hovar och stridande män. Stadens borgare hade ställt upp stora försäljningsställ
där man kunde köpa allt mellan himmel och jord. De fattigaste riddarna som
skulle delta i folkets tornerspel hade tillgång till ett gemensamt stall där deras
djur sköttas om. Där fanns även smeder som mot en mindre penning lät sko
hästarnas hovar. De ädlaste riddarna som endast deltog i de högättades spel hade
egna tält och egna stallmästare som skötte deras utrustningar och hästar. De
hade även egna smeder. Bönderna som stod i utkanten av torget sålde frukter,
bröd och grönsaker och diverse annat gott. Sötsaker som kanderade blommor
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och frukter var avsedda enbart för adeln och det var därför speciella människor
som sålde dessa. Allt fler människor anlände och hästarna började bli oroliga.
De frustade och skrapade med hovarna av otålighet.
På en liten kulle med utsikt över hela fältet hade man byggt upp ett stort
podium. På bekväma stolar, under en himmel av purpurfärgat tyg satt danske
Kung Hans och hans gemål, Kristina av Sachsen och deras yngsta son Frans.
Deras äldre söner, Kristian och Jacob stod bakom sina föräldrar iklädda dyrbara
rustningar då även de skulle delta i spelen. Det var ju viktigt att de visade sin
styrka och skicklighet i fält så folket skulle respektera och frukta dem. De
samtalade tyst och kastade ilskna blickar ut mot människorna.
Den äldste av dem, Kristian var känd för sin grymhet men också sin
galenskap och ingen vågade ens titta på honom då man aldrig visste vad han
kunde ta sig till.
Jacob var erövrare och befann sig ständigt till havs eller i något främmande
land men var för en gångs skull tillsammans med sin familj. Hans hy var grov
och läderartad efter de långa resorna till varma soliga länder. Han var också
rastlös och blicken flackade oroligt hit och dit. Det berättades om honom att
han hade fört med sig en älskarinna från fjärran land. Hon var liten och alldeles
svarthårig och helt klart en häxmästarinna. Nu stod hon nere vid tjänarna och
tittade sig oroligt omkring. Hon förstod inte språket som talades och den ende
som hon kunde kommunicera med var Jacob. Människorna kunde inte sluta att
stirra på henne då hon var så olik allt de sett tidigare. Hennes kläder var även
de annorlunda. Färgglada och vävda i ett tyg som påminde om ull. Hon var inte
direkt vacker men hade något majestätiskt och mystiskt över sin person som inte
lämnade någon oberörd. Jacob tittade irriterat ut över de nyfikna människorna
och det klingade till när han drog ut svärdet ur skidan och granskade först det
sen folket. Åskådarna som förstått vinken hade hastigt vänt blickarna åt ett
andra håll och börjat intressera sig för annat, i alla fall för stunden.
Den yngste sonen Frans var liten och späd. Frans hade varit sjuklig sedan
födseln och var bara 14 år gammal. Liksom sina äldre bröder var Frans klädd i en
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dyrbar brynja men han skulle inte delta i några spel. Däremot skulle han uppvisa
sin skicklighet som ryttare. Frans hade alltid älskat hästar och kunde få djuren
att göra vad som helst. Det var som om han kunde tala med dem. Då andra
utbildat sig i ridkonsten verkade Frans nästan vara född i sadeln och kunde få
hästarna att göra de mest fantastiska konster. Frans var tystlåten och blyg och
ingen skulle någonsin lägga märke till honom eller ens veta om hans existens om
det inte vore för hans otroliga förmåga. Så fort Frans närmade sig en häst var
det som om alla människor i hans närhet blev förhäxade och inte kunde få nog
av att se honom. All blyghet och rädsla var som bortblåst när han var i sitt rätta
element, bland sina hästar.
Bredvid kungafamiljen satt Sigrid Eskilsdotter och hennes vackra dotter
Kristina. Längst bort från kungen satt riksrådet Erik Johansson och Sigrids
halvsyster Cecilia Månsdotter med sina söner och döttrar. Alla var de praktfullt
klädda och smyckade i de dyrbaraste juveler. Alla utom Kristina som sin vana
trogen endast hade en enkel klänning och inga smycken.
En bit ut på fältet stod de fruktade Sturarna. De hade rest ett enormt tält
och en egen estrad eftersom de öppet ville visa sitt förakt mot sina motståndare.
De blängde hatiskt mot det danska hovet och människorna som flockades runt
dem. Sturarna var ju starka motståndare till Kung Hans och hans politik, och
de enda som vågade och kunde utmana den danske konungen. Sturarna var
också skickliga riddare och kända för avsaknaden av pardon mot sina fiender.
Deras rättframma hårdhet gav många modiga män, inklusive kung Hans hemska
mardrömmar.
Kristina satt nära sin trogna kammarjungfru och spanade ut över slätten och
alla ryttare, men ingenstans såg hon den hon letade efter. Då ljöd trumpeterna
en första signal. Det betydde att alla som skulle delta i det första slaget nu måste
göra sig i ordning. Kristinas bröder och alla männen som suttit och samspråkat i
lugn och ro försvann plötsligt mot sina tält för att förbereda sig inför kommande
uppdrag.
”Där! Titta! Han kommer!” utropade kammarjungfrun Cecilia plötsligt.
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Kristina tittade upp och där, ridande på en stor kraftfull häst kom han, Sören
Norby. Hästen frustade och skakade ivrigt på huvudet då den förstod att
den skulle få delta i något spännande och roligt. Ty hästarna var precis som
människor. En del ville ha lugn och ro medan andra blev uppspelta och till
och med extasiska när de kunde känna lukten av slagsmål och blod. Hästen
ryggade lätt och satte sen av i så hög fart att stenarna yrde runt hovarna. Sören
saktade in framför konungen där han snabbt bugade men red sedan vidare för
att stanna med ett högt ptrooo, framför Kristina och Cecilia som båda rodnade
kraftigt. ”Mina damer!” sade han och gick ner på knä framför Kristina. Folket
runtomkring drog andan och stirrade förfärat på den danske kungens närmsta
man som så fräckt ridit fram till Sten Stures trolovade. ”Jag ber er att ge mig min
välsignelse!” sade Sören och böjde huvudet underdånigt. Sturarna som vänt sig
om och dragit sina vapen var beredda att attackera och skydda sin heder. Men
Kristinas bröder red snabbt fram till dem och förklarade situationen för dem.
När de förstod att Sören inte hade några onda gärningar i åtanke och att han
hade gjort det som ålåg en riddare, lade de genast ner vapnen och betraktade
händelseutvecklingen.
Kristina viskade något till sin kammarjungfru och lämnade sedan en krans
till henne. Kammarjungfrun gick snabbt fram till riddaren och lade kransen på
hans hjälm. ”Mottag denna krans från min tjänarinna som tack för den hjälp ni
gett! Vi är er för evigt tacksamma!” Sören reste sig upp och bugade tyst innan
han åter satte sig upp på hästen. Han kastade en sorgsen blick på den vackra
jungfrun Kristina men sade ingenting. Dock hade han fått kransen som var
bunden av gula och ljusblå sidentyg vilket också var Kristinas färger. Men han
skulle aldrig äga henne vad han än gjorde. Hon var bortlovad till fiende och trots
den starka kärlek han kände skulle det aldrig kunna bli de två. Oförmögen att
tala och med en sorg så stor att den var som en outhärdlig tyngd på hans bröst
fällde Sören ner sitt visir och red under folkets jubel ut på fältet. Sören var ju
den populäraste av alla riddare och även damernas favorit. Många var de unga
kvinnohjärtan som klappade hårt för den starke orubblige och modige riddaren.
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Men det hjärta som klappade starkast var nog Kristinas.
När Sören riktade blicken mot Sturarna och Kristinas tillkommande
förvandlades Sörens tunga sorg till en oresonlig vrede. Om inte jag kan få henne
skall inte du heller äga henne! tänkte Sören och sträckte händerna mot himmelen
för att mottaga folkets jubel.
Trumpetaren lyfte sitt blänkande instrument och trumpetade en lång fanfar.
Den signalen betydde att riddarna endast hade en kort tid på sig innan spelen
skulle börja, så alla försvann in i sina tält. Sturarna tillsammans med Erikssons,
och Konungens söner med Sören Norby och hans tappra män. När den tredje
signalen ljöd var samtliga klara att starta spelen. Hundratals riddare ställde upp
på brunkebergs stora grässlätt.
Prins Hans satt i gräset nedanför sina föräldrar och kelade med sina små
hundar som låg på rygg och vällustigt lät sig klias på magen. Samtliga riktade sina
blickar mot de två lagen som ställde upp på varsin sida om fältet. Det var två
lag. Det blå laget där Sturarna och Eriksons var och det röda laget där de danska
prinsarna och Sören Norby var. Allt som allt var det över hundra man på varje
sida. Hästarna trampade oroligt och frustade nervöst i förväntan. Männen lyfte
sina lansar och prövade deras tyngd. Spetsen på lansarna var brutna då det var
bestämt att sammandrabbningen skulle ge så få skadade och döda som möjligt
eftersom man ville dra ut på spelen så länge det var möjligt. De skarpa lansarna
ansågs numera barbariskt och tillhörde en svunnen tid då tornerspelen var något
mycket mer än bara underhållning.
När trumpetaren höjde sitt instrument blev det för ett ögonblick knäpptyst
över hela slätten. Endast fladdrandet från de många fanorna och svalornas
genomträngande ski hördes. Männen synade sina motståndare långt borta
på andra sidan fältet och en känsla av både fruktan samt upphetsning spreds
bland de modiga männen. I några sekunder som kändes som en evighet, stod
trumpetaren där med sitt instrument som blänkte i den skarpa solen.
Kung Hans reste sig värdigt upp ur sin stol och utropade, ”Låt spelen börja!”
Trumpetaren satte munstycket mot läpparna och blåste en lång fanfar och i
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samma sekund rusade hästarna ut på fältet mot motståndarna under publikens
jubel. Spänningen steg när de båda lagen snabbt närmade sig varandra och
under ett fruktansvärt brak drabbade männen samman. Åskådarna skrek av
förskräckelse och hänförelse när spännigen nu var på topp.
Kaoset var totalt. Skrik och vrål blandades med ljudet av lansar som gick i
tusen bitar och män och hästar som föll till marken. Det gröna gräset färjades
rött av blodet som sprutade ut de vidöppna såren. Framför ögonen på de
samlade människorna dog modiga män och man hade inte ens börjat använda
de skarpa lansarna ännu, inte heller tilläts några markstrider.
Lika plötsligt som det började var det hela åter över. De båda lagen, de
män som fortfarande satt i sadeln red snabbt över till den andra sidan av fältet.
Trumpetaren blåste en hög fanfar och männen undersökte sina skador samtidigt
som läkare och veterinärer sprang ut på fältet för att ta hand om de skadade och
döda människorna samt djuren. De män som fallit ur sadeln fick inte fortsätta
att delta i spelen utan drog sig undan i stor skam.
Lille Prins Frans dolde huvudet i den minsta hundens tjocka päls för att
ingen skulle se de tårar som rann ner för hans kinder. Frans tyckte inte om att se
de skadade människorna men de skadade och dödade djuren var bara för mycket
för honom, han grät tyst i djurets päls.
”Hej!” Hörde han någon säga. Frans satte sig snörvlande upp och tittade mot
pojken som stod där. Pojken var mycket välklädd och förde sig med stolthet och
värdighet. Trots hans låga ålder var pojken mycket respektingivande.
”Hej,” svarade Frans och drog oroligt den minsta hunden till sig.
”Är det dina hundar?” undrade pojken. Frans nickade.
”Fina hundar,” sade pojken lite trevande. Frans nickade igen.
”Får jag klappa den?” undrade pojken. Frans tittade utforskande på pojken en kort
stund innan han svarade. ”Visst… det får du!” Frans pekade stolt på hundarna. ”Det
här är Långstryka och det där är Sommarvind.”
Pojken bugade. ”Jag heter Gustav son till Erik,” sade han och satte sig bredvid
Frans samtidigt som han började klappa Sommarvind.
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”Hur gammal är du?” undrade Gustav. Frans stoppade in näsan i Långstrykas päls
och drog ett djupt andetag. ”Jag är fjorton,” svarade han. Hur gammal är du själv?
”Femton!” svarade Gustav stolt över att vara äldst. Frans ryckte på axlarna.
”Ska du inte delta i spelen?” undrade han. ”Nej”. Svarade Gustav. ”Det är
inget för mig.” Frans tittade förvånat upp. Det var första gången han hörde
någon utrycka något sådant. ”Jaså?” sade Frans. ”Jag trodde att alla tyckte om
tornerspel?” Gustav suckade. ”Inte jag. Det är slöseri med tillgångar! Friska
starka män och djur som dödas bara för nöjes skull. Det är tillgångar som bara
går till spillo.” Gustav vände sig med en intensiv och upprorisk blick mot Frans.
”När jag blir kung kommer jag inte att tillåta sådant.”
Frans verkade inte ta någon notis om att Gustav sagt att han skulle bli Kung.
Frans verkade inte bry sig eller ens förstå vad Gustav faktiskt hade sagt. Frans
ryckte på axlarna. ”Jag hatar också spelen!” sade han torrt. ”Alla de oskyldiga
djuren som dödas och skadas. De borde verkligen förbjudas. Om du blir kung
och tänker förbjuda spelen kommer jag att bli glad när du är kung!” Gustav
tappade nästan andan. Han hade ju egentligen menat kommentaren som en
provokation för att få börja bråka med Frans, och hade inte alls tänkt sig ett
sådant svar. Plötsligt fattade Gustav ett stort tycke för den unge pojken och
kände värme i sitt bröst.
”Du är en god människa, sade Gustav samtidigt som han klappade den ena
hunden och såg ut över fältet. Frans log lite försiktigt. ”Tycker du om hundar?”
undrade han. Gustav drog hunden närmare sig och börja klia den så intensivt att
benet flög upp i luften och den började vifta med det som om Gustavs beröring
var jätteskön. Båda pojkarna skrattade ”Älskar dom!” sade Gustav kort.
”Du kan få sommarvind”, sade Frans impulsivt och blev nästan själv chockad
över sin plötsliga generositet. ”De är syskon”, sade han tyst.
”Syskon?” undrade Gustav.
”Ja, sommarvind och Långstryka. Vi kunde träffas då och då sen och låta
dem leka med varandra. Du och sommarvind kan komma och hälsa på mig i
Köpenhamn.”
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”Ja”, sa Gustav. ”Och du och Långstryka kan komma till mig och hälsa på.
Vi skulle nästan bli som bröder!”
Det drog ihop sig ute på fältet. Tornerspelen skulle snart börja igen, för
att sedan fortsätta i flera dagar. Tysta satt de båda pojkarna där och betraktade
slagfältet som snart var färdigt för nästa sammandrabbning. Kung Hans som sett
vem som satt bredvid hans son kallade på en av sina vakter. Kungen sade något
och pekade irriterat på de båda pojkarna som satt lyckligt i gräset och klappade
hundarna. Med bestämda steg gick vakten sedan snabbt fram mot pojkarna.
Slagfältet var nu åter klart för nästa spel och de båda lagen var otåliga att åter
få ge sig ut i strid. Hästarna trampade oroligt och männen satt i sadeln med nya
lansar. Trumpetaren stod som en staty med sin blanka trumpet i handen och
väntade på order från kungen. Gustav och Frans satt knäpptysta och tittade på
sina äldre bröder som deltog på var sin sida av slagfältet. Vinden hade tilltagit
och svalorna försvunnit högt upp bland molnen, en stor skugga rörde sig över
Brunkeberg och lade hela staden i ett dovt ljus. Alla människor var andaktigt
tysta i väntan på konungens befallning.
”Låt åter spelen börja!” skrek konung Hans och i samma stund som
trumpetaren blåste sin fanfar och de båda lagen satte sig i rörelse, grabbade
vakten tag i Gustavs arm och slet upp honom från marken. ”Din ormars
avföda!” skrek vakten för att höras i det buller som uppstått när alla riddare
snabbt börjat rida mot varandra. Gustav blev så chockad att han inte visste vad
han skulle säga.
”Nej!” skrek Frans och reste sig hastigt upp. ”Han är min vän!” Gustav
tittade på Frans och log lite hastigt innan han åter vände sig mot den ilskna
vakten.
”Det är din fars befallning!” väste vakten. ”Avskummet skall tillbaka till sin
släkt! Du är inte välkommen här!” vakten tittade ilsket på Gustav som fräckt
sträckte sig för att visa sin pondus. Vakten blev rasande och måttade ett slag mot
Gustav som duckade i sista minut. I stället för att träffa Gustav träffade vakten
Frans som föll till marken med ett gnyende. Frans landade på sin lilla hund som
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slet sig loss och sedan skräckslaget gav sig iväg rakt ut mot mitten av slagfältet.
”Nej!” skrek Frans och reste sig upp. Med handen mot den värkande axeln
slängde han sig iväg efter sin älskade hund. Gustav såg bestört hur de båda var
på väg mitt mot den framrusande massan av rasande hästar och stridslystna
män. Gustav skulle precis kasta sig framåt för att försöka hindra Frans, men han
kastades till marken av den uppretade vakten som inte förstod vad som höll på
att hända.
”NEJ!” skrek Gustav. ”Släpp mig din förbannade huggorm! Släpp mig
ditt satans avträde!” Detta fick bara vakten att bli ännu argare och hålla fast
den sprattlande pojken för glatta livet. ”Du skall ingen stans! Vänta bara tills
konungen får veta detta! Då sitter ditt huvud löst!” väste vakten. Förtvivlat
fäktande med armarna för att komma loss såg Gustav hur ryttarna obönhörligt
närmade sig Frans och den lilla hunden.
I samma sekund som vakten förstod vad som skedde såg också kung Hans
vad som höll på att hända. Han ställde sig skrikande upp och började flaxa med
händerna för att stoppa de stridande, men det var för sent. Männen och hästarna
var vansinniga av upphetsning och uppfattade konungens viftande som att han
hejade på och att man skulle slåss för brinnande livet. Sammanstötningen mellan
de båda lagen var fruktansvärd. Livlösa kroppar, blod och skadade djur slängdes
till marken innan de som fortfarande satt på hästryggen red till motsatta sidan
av fältet. Nu var de båda lagen tillbaka där de startat.
Gustav lyckade slita sig loss och sprang hysteriskt skrikande fram mot högen
av människokroppar. Strax efter kom Kungen och drottningen samt den olycklige
vakten. Gustav kom fram först och slet gråtande undan den ena kroppen efter
den andra tills han hittade Frans livlösa kropp. Försiktigt vände han på Frans
och upptäckte att den lilla hunden låg under honom, helt oskadd. Frans var
orörlig och helt blodig. Man kunde inte längre känna igen hans anletsdrag. Bara
kläderna visade vem det var som dött där på slagfältet.
Gustav lyfte upp den lilla hunden som skärrad trampade runt med svansen
mellan benen. ”Så, var inte rädd!” viskade Gustav. I samma stund som kungaparet
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kom fram. Drottningen slängde sig gråtande över sin son och konungen slet tag
i Gustav. ”Du skall dö för det här!” utropade han och drog sin värja.
”Men jag försökte rädda honom!” grät Gustav.
”Det var hans fel!” Gustav pekade på vakten som skakade på huvudet. Fler
människor närmade sig. ”Det stämmer som pojken säger!” sade någon samtidigt
som han bugade djupt för konungen. Vakten skakade frenetiskt på huvudet.
”Det var inte alls mitt fel! Det var hans fel!” han pekade på Gustav.
”Nej!” sa en man som ställde sig bredvid vakten. ”Vi såg alla hur det gick
till! Vakten slog till prins Frans och skrämde hunden. När prinsen sprang efter
hunden försökte den modige unge mannen rädda prinsen!”
”Han ljuger!” skrek vakten som nu hade blivit kritvit i ansiktet och skakade
i hela kroppen av fruktan och ilska. ”Jag följde bara ers majestäts order att mota
bort den där pojken från prins Frans!” Vakten pekade på Gustav. Kung Hans såg
förvirrad ut men vände sig åter mot Gustav.
”Vakten ljuger!” skrek en annan man. ”Vi såg det allihop!” En hel folkhop
med arga vittnen till händelsen hade bildats. ”Unge herrn försökte stoppa
prinsen men vakten där hindrade honom! Det är vaktens fel alltihop!” Kungen
tittade på vakten som darrade av fruktan för den vansinniga blicken som mötte
honom.
”Jag bara utfärdade ers majestäts order!” nästan grät vakten och föll på knä
med händerna knäppta som i bön. Gustav ställde sig upp med den lilla hunden
fortfarande i famnen. Han tittade på konungen. ”Då är det ditt fel! Du dödade
prinsen!” Kung Hans blev vansinnig av den fruktansvärda anklagelsen och
höjde sitt svärd för att hugga det mot Gustav.
”Nej!” skrek Drottningen och ställde sig som en sköld framför Gustav.
”Skall du straffa den som försökte rädda livet på mitt älskade barn?”
”Undan fördömda kvinna!” skrek kungen och försökte knuffa undan
Drottningen.
”I så fall får du hugga ner mig först och sen förklara för folket hur du i vrede
mördat din dygdiga och goda hustru samt den unge man som försökt rädda
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livet på din yngsta son!” sade hon och ställde sig ännu mer bestämt i vägen för
konungen. Kung Hans höjde först svärdet mot sin hustru sen sänkte han det
förvirrat ner igen.
”Herre gud förlåt mig! Jag följde bara order!” grät vakten och böjde
underdånigt på huvudet. Det tog kung Hans bara bråkdelen av en sekund innan
han svingade sitt svärd och vaktens huvud rullade ut i gräset med ett förvånat
utryck i ansiktet samtidigt som kroppen några sekunder fortfarande stod kvar på
knä. Gustav tittade på Frans orörliga kropp sedan rakt på kung Hans som stod
med sänkta axlar och bara stirrade på vakten han nyss bragt om livet. Vaktens
kropp darrade till och föll sedan ihop i gräset.
I samma sekund som Kung Hans båda äldre söner samt riddaren Sören
Norby kom fram till platsen utbrast Gustav Eriksson förtvivlat. ”Allt är ditt fel!”
han pekade på konung Hans, som var så chockad att han inte förmådde varken
att tala eller handla. ”Du dödade honom”! sade Gustav med en röst som lät så
hatfull att folket runtomkring tog ett steg bakåt av respekt och rädsla. Den unge
pojken hade med ens förvandlats till en man med pondus och ingav stor respekt.
Gustav satte ner den lilla hunden i gräset och gick med snabba bestämda
steg bort från det blodiga slagfältet. Både sommarvind och Långstryka sprang
efter Gustav och skulle stanna hos honom så länge de levde. Gustavs hjärta blev
kallt och hårt och efter denna dag skulle han bara gråta två gånger till under hela
sin långa livstid. Han bestämde sig att den danska kungen skulle störtas och alla
hans mannar med honom.
Precis så tänkte Gustav när han gick därifrån. Men ingen, inte ens han själv
kunde ana hur sant det faktiskt var.
Tiden gick och sommaren övergick i höst som snart skulle bli vinter. Det var
dags för Kristina och Sten att gifta sig. Kristina hade inte glömt sin kärlek Sören
Norby och sörjde djupt.
Det var den 16 November anno 1511. Kristina satt högst upp i tornet i
Stockholms slott. Hon var så högt uppe att till och med kyrkoklockan i bykyrkan
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befann sig långt under henne. Det var sista gången Kristina sovit i sin säng i det
stora slottet, nästa natt skulle hon dela sovplatts med Sten Svantesson Sture.
Tårarna rann ner för Kristinas kinder medan hennes kammarjungfru kammade
det långa håret.
”Jag tänker inte gifta mig!” grät Kristina och vände sig så hastigt om att det
noga kammade håret flög i luften. ”Jag vägrar!” sade hon och gick raskt fram
till fönstret.
”Men,” försökte Cecilia. ”Du måste ta dig samman! Du borde vara lycklig
som får en så stilig och charmerande man!”
”Stilig? Charmerande?” sade Kristina ironiskt. ”Hur skall jag kunna veta om
har är det? Jag har ju bara träffat honom en gång när jag var liten. Jag minns
knappt hur han ser ut!” Kristina föll åter i gråt och kastade sig ner på golvet.
Med armen stödd på fönsterkanten och ansiktet dolt i tyget på klänningen
grät hon så hon skakade. ”Jag älskar en annan!” viskade hon nästan ohörbart.
Cecilia stod stilla en stund och visste inte riktigt vad hon skulle säga. ”Men
kära Kristina! Den andra mannen är bara en förgänglig dröm! Du kan aldrig få
honom! Han är inte av förnäm börd, båda hans föräldrar är allmoge! Han passar
inte dig!” Kristina ställde sig upp och tittade ut genom fönstret. ”Passar inte
mig? Står det inte i bibeln att vi är alla lika framför gud? Var inte Jesus fattig och
av låg börd? Hans far var bara en snickare!” Hon snyftade till och tittade upp på
Cecilia. ”Kanske skulle jag bara slänga mig ut genom fönstret och flyga hem till
vår herre?” Cecilia spärrade upp ögonen. ”Du får aldrig ens tänka den tanken!”
Kristina lutade sig ut genom fönstret och lät den hårda vinden slita i hennes
vackra hår så det blev alldeles rufsigt igen. Cecilia vågade nästan inte andas.
”Kära Kristina, kom in igen är du snäll! Minns du hur det var när du förlorade
din kammarjungfru?” Kristina svarade med ett jämrande. Cecilia som förstod
att hon var på rätt spår fortsatte. ”Vill du då utsätta mig för samma vånda? Vill
du verkligen orsaka din käraste vän en sådan smärta? Kristina stelnade till och
tittade på Cecilia. ”Självklart inte! Jag skulle aldrig göra något som lämnade dig i
hjärtesorg!” Cecilia log och gick fram till Kristina. ”Seså! Var inte ledsen förrän
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du har sett vad framtiden har att erbjuda! Kanske kommer du att bli mycket
lycklig med herr Sten!” Kristina skakade bekymrat på sitt huvud och riktade
åter blicken mot fönstret. ”Jag vet! Vi hoppar tillsammans! På så sätt blir ingen
lämnad kvar i bedrövelse! Då kommer vi båda till herrens lustgård där alla sorger
för alltid är borta.” Cecilia flämtade till av förfäran. ”Kära Kristina! Om vi hoppar
kommer vi aldrig ett få beträda herrens trädgårdar! Du vet att självmördaren
endast har plats i djävulens skärseld! Om vi hoppar döms våra själar för all
framtid!” Kristina spärrade upp ögonen av skräck inför tanken att hennes själ
skulle hamna i helvetet, för alltid pinad av djävulen. ”Det kan aldrig bli så!” sade
hon förfärad. ”Inte kan väl herren avvisa en jungfru som söker sin fristad hos
honom?” Cecilia som förstod att hon vunnit kampen mot Kristinas önskan att
dö, log lite försiktigt. ”Det står så i bibeln, det vet du! Alla självmördare hamnar
i helvetet! Hur många gånger har inte prästen predikat dödssynderna? Självmord
är en av dem! Kanske den allvarligaste! En sådan överträdelse förlåts aldrig! Inte
ens vår herre i sin stora barmhärtighet och godhet kommer någonsin att förlåta
oss och välkomna oss i sina vackra trädgårdar. Men om det är vad du vill skall
jag hoppa med dig i alla fall! Ty så stor är min kärlek och trohet mot dig att jag
är beredd att ge upp min odödliga själ!” Cecilia svalde dramatiskt och sänkte
ner sitt huvud i låtsad smärta. Men inom sig jublade hon ty hon hade vunnit en
stor seger.
”Kära Cecilia!” utbrast Kristina. Du min allra bästa och käraste vän! Aldrig
kunde jag be något sådant av dig! Jag skall leva ett gott och rättfärdigt liv och
gifta mig med denna man trots att mitt hjärta gråter så bittra tårar!” Kristina
började åter gråta och Cecilia höll tröstande om henne så tårarna skulle upphöra.
I samma stund kom Kristinas mor in i rummet. ”Vad vill det här betyda?” sade
hon. Kristina började gråta ännu högre. Cecilia som fann sig väldigt fort tittade
upp på Sigrid med ett leende. ”Hon är bara rädd frun!” sa hon och formade
läpparna tydligt men tyst, ”Bröllopsnatten!”
”Oh,” sa Sigrid och rodnade. ”Jag förstår. Alla kan lämna rummet, jag vill
tala ensam med min dotter!”
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I en annan del av slottet gick en ädel yngling nervöst fram och tillbaka i sin
kammare. Den artonåriga Sten Svantesson Sture var likblek i ansiktet och hans
kropp skakade av fruktan. Hans far som satt på en stor varm stol bredvid brasan
tittade roat på sin son. ”Nej, nu får du väl lugna ner dig lite?” sade han med ett
stort leende på läpparna. ”Far!” utropade Sten. ”Hur kan jag lugna ner mig?
Jag skall ju gifta mig!” Svante skrattade högt. ”Du kommer snart att finna att
äktenskapet har sina goda sidor!” sade fadern och nickade med ett finurligt
leende på läpparna.
”Men jag har ju aldrig sett henne! Tänk om hon är ful som stryk och fet som
en dräktig ko! Hur skall jag kulla gifta mig när jag får se henne komma lufsande
i kyrkogången?”
”Det enda du behöver oroa dig för är om hon är fruktsam eller inte.” sade
Svante med glimten i ögat. ”Men hon är ju bara 17 år och du 18 så ni kommer
säkert få många friska barn!” Sten såg framför sig en kvinna så fet att hon knappt
kunde ta sig ur sängen. Hon hade glest hår på huvudet och inga tänder i munnen
när hon log ett lystet leende mot honom. Stens ansiktsfärg ändrades snabbt från
vit till grön och med snabba steg sprang han fram till handfatet och spydde så
mycket att det kändes som om hela magsäcken kom med.
”Men sonen min? Hur är det fatt?” undrade Svante och kom oroligt fram
till Sten.
”Herre min skapare och gud,” sade Sten med en olycklig blick. ”Jag klarar
det inte! Jag kan inte gifta mig med någon jag aldrig sett! Det går bara inte! ”
”Men,” svarade fadern. ”Du har ju sett hennes porträtt! Nog ser hon slank
och vacker ut? Hon är blond dessutom!”
”Alla vet väl hur det ligger till med porträttmålarna” utropade Sten med en
plötslig ilska. ”Att de som målar porträtt förskönar och ibland inte alls visar
sanningen! Ingen kan ha en så smärt midja och klar, vit hy som kvinnan på
den bilden! Det måste vara helt påhittat!” Svante suckade. ”Men ni har ju båda
godkänt äktenskapet för länge sedan, du kan inte göra något åt det nu!” Sten
tittade med brinnande blick på sin far. ”Vi var bara barn när vi godkände att äkta
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varandra. Hur skulle vi som oskyldiga små barn kunna förstå vad vi tackade ja
till? Hur kan någon begära att ett barn skall förstå äktenskapets helgd och fasor
och kunna acceptera ett bröllop utan att ens förstå vad ordet betyder?” Sten
drog andan efter den långa meningen som gjort honom andfådd.
”Men sonen min,” började Svante.
”Ja, ja” sade Sten. ”Jag vet att jag måste. Men jag skall i alla fall se min brud
innan jag gifter mig! Allt annat är förödmjukande och falskt både för henne och
mig.” Och innan någon i rummet hann göra något rusade Sten ut och iväg mot
andra sidan slottet och upp till det tornet där han visste att Kristina fanns. När
han sprang upp för den smala trappan på trappstegen som aldrig verkade ta slut
förstod han att den blivande bruden varken kunde vara fel eller lytt. Då skulle
hon aldrig klara av att ta sig upp där. Dessutom skulle det aldrig gå att bära
henne i en bärstol hur liten hon än var så det kunde han i alla fall slå ur hågen.
Men sen var det ju allt annat. Hon kunde fortfarande vara ful och ha ett ont
hjärta. Sten visste att han måste få lugn i sin själ för att klara av dagens bröllop.
Kristina satt med nedböjt huvud medan hennes mor kammade det långa håret.
Hon hade tvättat av tårarna och kinderna lös rött efter kontakten med vattnet.
Plötsligt hördes ett förfärligt skrammel och upprörda röster utanför dörren.
Både Kristina och hennes mor vände sig mot oljudet i samma sekund som
dörren slogs upp och en ung man stod där och stirrade. Mannen var lång och
reslig och hans ögon forskande och oroliga. Det var en blick från en vänlig
själ. Hans händer öppnades och stängdes oroligt samtidigt som han trampade
nervöst med de stora fötterna. Det gyllengula håret stod ut i alla riktningar på
huvudet och de friska röda läpparna var hårt sammanpressade. En lång stund
stod han där och bara stirrade på Kristina som nästan förhäxat stirrade tillbaka.
”Jag är Sten Svantesson, är du Kristina min blivande maka?” Kristina nickade
men fortsatte att stirra på Sten.
”Förlåt mig min framfusighet ärade jungfru!” utropade Sten och gick raskt
fram till Kristina där han knäböjde och tog hennes hand.
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”Förlåt för vad?” undrade Kristina förvirrat.
”Förlåt mig att jag tränger mig på men jag var tvungen att se min brud innan
det stundande bröllopet!” Kristina som funnit sig snabbt nickade och log lite
försiktigt. ”Är min blivande man och härskare nöjd med det han ser?” Sten
tittade åter upp på Kristinas ansikte. ”Kära jungfru! Den bild jag fått av dig kan
inte på något sätt beskriva den sanna skönhet ni verkligen är. Jag trodde inte att
det var möjligt att någon hade sådan ren och klar hy, så röda underbara läppar
och ett sådant vackert glänsande hår som bilden visade. Ej heller trodde jag att
en så smärt midja och stolt hållning var möjligt i hela världen. Jag trodde att
målningen av er var falsk. Nu kan jag bara bekräfta att den faktiskt var det!”
Kristina tittade förvånat upp på Sten och ryggade bakåt lite.
”Den gör på inget sätt er skönhet rättvisa! Inte heller kan den visa den godhet,
kärlek och fromhet som ert hjärta utstrålar. Inget kan mätas med er skönhet! Ni
skall dock inte kalla mig för er härskare! Ni kommer att vara min härskarinna
och jag kommer för all framtid att vara er trogen! Jag är in till döden er ödmjuke
tjänare” Han kysste Kristinas hand hårt och nästan brutalt. Doften från henne
väckte hans åtrå och kärlek så stark att han trodde de flammande lågorna skulle
förgå honom. ”Jag skall göra dig lycklig om du tillåter mig!” sade han. ”Jag skall
göra dig till en drottning. Men jag måste höra dig själv säga att du vill äkta mig.
Kristina! Vill du bli min tills vår herre skiljer oss båda åt genom den brutala
och slutgiltiga döden! Tror du att du kan älska en man som mig?” Kristina var
så generad så hon inte vågade se på sin mor eller någon som andäktigt stod
och lyssnade till Stens kärleksförklaring. Hon nickade stilla och log lite medan
hennes tomatröda ansikte strålade värme likt solen under högsommar. Lika
hastigt som han kommit försvann den blivande äkta mannen. Nu med en ny
känsla i hjärtat, en brinnande outhärdlig längtan. Kristina var mer förvirrad men
av någon anledning kändes det inte så svårt med bröllopet längre. Hon hade sett
kärlek och godhet i hjärtat på mannen hon skulle gifta sig med. Även om han
var impulsiv och driftig var han en god och kristen man. Och det viktigaste, han
var redan djupt förälskad i Kristina trotts att de bara träffats denna hastiga gång.
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När alla lämnat Kristina och Cecilia ensamma igen tittade Cecilia med låtsad
bedrövelse på Kristina. Hon lade armen mot pannan och klagade. ”Ack jag
arma, stackars, olyckliga jungfru! Min arma stackars själ! Skall vi inte hoppa och
befria oss från världens alla plågor!” Hon skrattade retsamt. Kristina som inte
tyckte att det var kul knuffade till Cecilia så hon trillade ner från sängen. Cecilia
skrattade högt där hon låg på golvet.
”Sluta nu!” sa Kristina. ”Det är inge kul alls!”
”Vadå?” sade Cecilia och satte sig rakryggad upp på golvet. Hon tittade
retsamt på Kristina. ”Ska vi inte hoppa nu då?” Kristina reste sig ilsket upp.
”Nej, jag har ändrat mig sa jag ju!”
”Ja, jag förstod det!” svarade Cecilia. ”Visst var han stilig!” Kristina svarade
inte men rodnade kraftigare än vad Cecilia trodde var möjligt. ”Så du tyckte
om honom?” Cecilia log ett brett leende. Kristinas läppar darrade lite och hon
hade svårt att bevara sitt allvarliga uttryck. ”Jag fogar mig i mors vilja!” sade hon
medan läpparna åkte upp i ett så stort leende att mungiporna nära på snuddade
vid öronen. Tillsammans låg de sedan i sängen och tittade upp på den vackra
sänghimmelen medan alla bröllopsbestyren tog fart i slottet.

Kristina och Sten blir mycket lyckliga och får flera barn tillsammans. Men stora
strider blossar upp mellan Sverige och Danmark och Sten blir dödad på Isen.
Nu står Sverige utan sin Kung. Kung Hans är död och har efterträtts av sin
son Kristian II, som nu gör anspråk på Sveriges krona. Kristian belägrar därför
målmedvetet Stockholms slott. Kristina som försvarat slottet tvingas ge upp och
Kristian kröns till ny kung. Strax efteråt dödar Kristian en stor del av svenska
adeln och deras tjänstefolk under några förfärliga dagar i Stockholms blodbad.
Men en tjänare klarar sig undan med nöd och näppe!
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Gubben i Tranevik
Anton Bengtsson som allmänt kallades för Gubben i Tranevik var den avrättade
Joakim Pedersons tjänare.
Herr Joakim hade sänt ner gubben till hamnen för att i hans skepp som låg
förankrat där hämta några personliga persedlar som Joakim oturligt nog glömt.
I samma sekund som Gubben slank ut genom porten skrek vakterna, ”Lås
alla portar! Ingen får lämna staden! Jag upprepar, Ingen får lämna staden.”
Gubben som blev så rädd att det kom sprutt i byxorna fortsatte att gå som om
han inte hade hört vad som sades.
”Hallå! Du där! Stanna!” skrek någon men gubben bara fortsatte att gå.
Gubben hade sett alla beväpnade militärer inne i staden samt att danska rådmän
och bödlar samlats i en oroväckande stor mängd vid stortorget. Vad det än var
som höll på att hända var det något förfärligt.
”För satan karl, stanna!” skrek militären och sköt en pil från sitt armborst
efter gubben. Pilen snuddade nästan hans huvud och Gubben kunde känna
vinddraget när pilen svischade förbi.
”Stanna om du vill bli i livet!” skrek vakten igen. Men gubben bara fortsatte
att gå. Militären som fått stränga order om att inte släppa ut någon övervägde
en kort stund om han skulle springa efter mannen men bestämde sig snabbt
för att det inte var värt det. ”Det är ju bara en gammal gubbe av obetydlig
härstamning!” sade han för sig själv och började gå fram och åter på stadsmuren.
Gubben gick sakta gatan fram med stram rygg och knutna händer. Han var
visserligen gammal men seg som en envis åsna. När han kom runt kröken på
muren och var utom synhåll för mannen sprang han så långt och snabbt benen
förmådde.
En fiskare som precis angjort vid stranden såg hur gubben kom farande som
en komet. ”Oj, det var krut i den gubben!” tänkte han för sig själv. Men stanken
som följde den gamle var så fruktansvärd att fiskaren var tvungen att dölja näsan
i ena ärmen. ”Herre min gud, hjälpe den arme mannen! Det var därför han hade
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så bråttom!” tänkte han.
När gubben hade sprungit så långt bort som det bara var möjligt blev han
plötsligt så trött att han inte kunde stå på sina ben längre. Till sin lättnad såg han
hur en liten eka var uppdragen på stranden och man hade tjärat den så den låg
upp och ner för att torka. Snabbt kröp gubben in under den och låg där alldeles
vettskrämd.
Gubben var som förlamad av skräck. Den elake soldaten hade skjutit på
honom! Det hade bara varit tur att inte pilen gått in i huvudet och för alltid släckt
Gubbens liv. Gubben somnade utmattad och vaknade inte förrän flera timmar
senare av att fotsteg och röster närmade sig. ”Gud hjälpe mig så jag inte blir
avslöjad”! tänkte han.
Två danska soldater kom gående ner till stranden för att tända sina pipor och
komma bort från allt ståhej. De gjorde först upp en liten eld och stoppade sedan
tobak i de vita piporna.
”Jag förstår ingenting!” sade den ena mannen som hette Lars. Konungen
har snart huggit huvudet av hela svenska adeln! Den andra mannen tittade sig
oroligt omkring. ”Tänk på vad du säger! Du vill väl behålla ditt eget huvud kan
jag tro?” Lars tittade skärrat på sin vän. ”Ja, självklart!” Han puffade lite på
pipan. ”Men kvinnor barn och tjänare? Det är inte rätt!” Gubben flämtade till
så högt att de båda männen hoppade till.
”Vem där? undrade Lars men Gubben var knäpptyst. De båda männen
tittade på varandra sedan på ekan. Den andre mannen kände med handen på
skrovet och tjäran hade torkat helt. Han gjorde ett tecken och snabbt vände de
upp båten. Därunder låg en gamma vettskrämd man.
”Snälla, döda mig inte! Jag har inget gjort!” sade han med darrande röst.
Lars tittade sig oroligt omkring. ”Vem är du och vad gör du under en gammal
eka mitt i natten?” ”Förlåt mig herrarna!” sade Gubben. Jag är Anton Bengtsson,
Gubben i Tranevik kallad. Jag är herr Joakim Pedersens tjänare. Snälla, döda mig
inte! Jag har inget gjort. Lars tittade frågande på sin vän som oroligt stampade hit
och dit. Pipan hade slocknat och han stod där och drog in endast luft i lungorna.
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”Du ligger allt risigt till!” sade Lars. ”Konungen har dödat din husbonde
samt alla andra män till och med flera biskopar. Får de tag på dig kommer även
ditt huvud att rulla!”
”Snälla hjälp mig!” sade gubben med tårarna strömmande ner för kinderna.
”Jag har aldrig gjort någon något ont! Alltid har jag tjänat andra och slitit ont.
Jag förtjänar inte att dö.”
Lars funderade en stund. Sedan tog han och hans vän tag i ekan och bar ner
den till vattnet. De lade i årorna och vände sig sedan till Gubben. ”Hoppa ner
i båten och göm dig!” sade Lars. Du kan låta ekan följa med strömmen, ingen
kommer att bry sig om en gammal eka som slitit sig. Så fort du kommer utom
synhåll från staden får du ro så händerna blöder! Ty här visas ingen pardon och
är du inte stark kommer ditt blod att flyta.” Gubben nickade tacksamt. ”Hoppas
jag någon gång kan gengälda er!” sade han tacksamt och hoppade raskt in i ekan.
De båda soldaterna höll för sina näsor när gubben rörde sig och spred sin odör.
”Här ta dessa!” sade Lars och slängde in några tomma säckar i ekan innan
han och hans vän sköt ut båten från stranden. Gubben drog upp säckarna över
sig så han inte skulle synas utåt och låg sedan blickstilla i båten.
Båten for snabbt iväg i det strömmande vattnet. Gubben var vettskrämd och
vågade inte titta upp. Men nu var det inte soldater och pilar som skrämde, utan
det svarta virvlande vattnet. Det var kolmörkt och oändligt djupt. Ingen visste
vad som dolde sig där nere i vattenmassorna. Att det fanns goda fiskar det visste
väl alla men där kunde också övernaturliga väsen ha sin boning och de kunde
kantra båten så Gubben föll i och drunknade. Att drunkna var nästen värre än
att bli halshuggen tyckte Gubben.
Ekan åkte allt snabbare. Den stannade till i en virvel och snurrade runt några
varv innan den fortsatte. Efter en stund förstod gubben att han måste titta ut
och se var han befann sig. Till sin glädje hade han kommit utom synhåll från
Stockholm och nu var det bara att ro. Gubben satte i årorna i klykorna och
började ro. Gubben blev snabbt varm och rodde allt stadigare framåt. Vattnen
forsade fram vid fören och till sin glädje närmade han sig land. Gubben drog
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upp båten så långt han orkade och begav sig sedan vidare. Luften var kall och
fuktig och dimma steg sakta upp ur marken. Gubben sprang snabbt fram och en
bit framför honom låg en stor gård med djur i inhägnader. Plötsligt hördes ljudet
av hästhovar och gubben gömde sig snabbt i en buske. En man kom körande
med en enorm skrinda dragen av fyra starka hästar. Skrindan var fullastad med
halm och i halmen trampade ett dussin fina grisar runt. Gubben såg sin chans
och hoppade upp i skrindan direkt som den passerade. Han kröp försiktigt in
och täckte över sig själv med halm.
Grisarna grymtade lite oroligt och tittade frågande på högen som dolde
Gubben. De visste ju att han fanns där även om han inte syntes. Grisarna visste
inte riktigt vad de skulle göra men de bestämde sig för att Gubben nog inte var
farlig.
”Var inte oroliga,” viskade gubben nervöst. ”Jag är en av er!” Grisarna nosade
lite misstänksamt på främlingen. Han var annorlunda, var det verkligen en gris
detta? De bökade runt och luktade. Men gubben luktade så gott att grisarna
bestämde sig för att han inte kunde vara en människa i alla fall. De bestämde sig
för att Gubben troligtvis bara var en lite annorlunda gris. Sedan lugnade de ner
sig och fortsatte att böka på sådant sätt som grisar gör.
Det var varmt och skönt bland de tjocka djuren och den rena halmen så
gubben somnade. Vagnen gungade förföriskt hit och dit där de rullade fram på
den trånga vägen.
När de var framme och vagnen stannade vaknade gubben till lite. En bonde
öppnade skrindan och motade ut grisarna. Gubben låg blickstilla med andan i
halsen och väntade på att han skulle bli ensam så han kunde fly.
Då steg bonden upp i skrindan med en stor högaffel i högsta hugg och skulle
precis sticka den i höet.
”Aaaaaaaaaaaaaaah!” skrek Gubben det högsta han kunde. Bonden blev så
rädd att han slängde iväg högaffeln rakt upp i luften och sedan föll han handlöst
rakt ner i geggan under honom. Högaffeln gjorde en helvändning i luften och
kom sedan farande med full fart där den körde ner medarna djupt i jorden, bara
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någon centimeter från det som var den känsligaste kroppsdelen på en man.
”För satan i helvete gubbdjävul! Vad tar du dig till skall du skrämma livet ur
mig!” Den stackars bonden nästan grät.
”Förlåt, förlåt!” sade den gamle mannen. Jag menade inte att skrämmas,
men jag har varit med om något så fruktansvärt som ingen människa någonsin
skulle behöva bevittna! Ni herr bonde kan inte ana vilka gräsligheter och guds
skändligheter som pågår i Stockholm!” Bonden hajjade till. ”I Stockholm säger
du?” Gubben nickade och såg så förfärad och rädd ut att bonden förstod att
detta inte var någon laglös eller annan kriminell person som låg där.
”Förlåt min oartighet,” sade Gubben. Jag heter Anton och är salig Joakim
Pedersens trogne tjänare.” Bonden tog av sig hatten och presenterade sig.”
Otto, heter jag. Och det där är min fru och barn!” Han pekade på dörren till
sin lilla grå stuga där några förskrämda ansikten tittade fram. ”Kom ut och
hälsa, vi har fått nyheter från Stockholm!” Bondhustrun kom försiktigt gående
med hela barnaskaran ringlande efter sig. ”God dag,” sade hon nyfiket. ”Jag
är Bondhustru Elsa, kallad ÅboElsa då jag är därifrån,” sade hon med finsk
brytning. . ”Detta är mina barn.” Hon försökte dra fram barnen som blygt
gömt sig bakom hennes kjolar men envist klängde sig fast och vägrade visa
sina ansikten för den främmande mannen. ”Ni får ursäkta barnen,” sade hon
generat. De är inte vana vid främlingar. Vill ni inte komma in och äta en bit med
oss?” Otto hjälpte mannen upp ur skrindan och alla barnen sprang skrikande
med händerna för sina näsor in i huset.
Gubben kände hur det sved i magen av hunger, han hade inte ätit något på
länge. ”Jag vore mycket tacksam för en enda brödkant frun,” sade han vänligt
och hoppade ner från vagnen.
”Oh, bevare mig väl,” sade bondhustrun och höll för näsan. Hon vände
sig till sin make. Du får ta honom till badstugan! Jag skall genast tända eld och
värma vatten. Ge mig dina kläder skall jag koka dem i lut så lukten försvinner!”
Efter att ha blivit badad, rakad och trakterad med den godaste soppa och
bröd samt några kannor öl var Gubben redo att berätta vad som hänt. Efter
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att ha språkats vid i flera timmar gick de alla och lade sig. Brasan sprakade och
lågorna fladdrade inne i den varma stugan, Gubbens kläder som hängts på tork
ovanför spiselkransen var redan torra. Gubben sov oroligt och vaknade om och
om igen. En lätt duns väckte honom och sedan gick det inte att somna om.
Gubben satte sig upp i sängen och tittade sig oroligt omkring. Det var något
som inte stämde. Han låg bakom ett draperi och på andra sidan i en stor säng
låg alla barnen. Hustrun och hennes man sov i stugans andra rum. Gubben
smög försiktigt upp eftersom han behövde lätta på trycket. Han tittade ut genom
det lilla fönstret och upptäckte till sin fasa hur bonden kom gående på andra
sidan fältet tillsammans med en grupp danska knektar. Bonden såg glad ut och
hoppade ivrigt omkring samtidigt som han pekade mot huset. Soldaterna gick
oberörda vidare.
Med hjärtat i halsgropen slet gubben ner kläderna och började klä på sig
när Bondmoran kom smygande från sovkammaren. Gubben blev rädd för nu
förstod han att det var slut, men bondmoran skyndade sig fram och hjälpte
Gubben att klä sig.
”Skynda slå till mig!” sade hon men Gubben skakade på huvudet.
”Seså gör det nu om du inte vill att båda jag och barnen skall möta vår herre
i kväll.” Gubben kastade en blick mot barnen och slog sedan till bondmoran så
hon föll bakåt och slog huvudet i spiselkransen. Det kom en ström av blod från
näsan. Bra sade hon och rev sönder nattskjortan. ”Han är ingen dålig man, min
make. Ni herr Gubbe får inte döma honom!” Hon visade Gubben ut. ”Spring
åt det hållet rakt in i skogen. De kommer aldrig att hinna ifatt dig!” Gubben
sprang så benen virvlade runt likt trumpinnar. Han kom längre och längre bort
från stugan.
När bonden kom fram till stugan möttes han av sin hustru som gråtande
med blodigt ansikte och sönderrivna kläder satt på köksbänken och snyftade.
”Han försvann ditåt, den uslingen!” skrek hon och pekade i rakt motsatt riktning
mot där gubben försvunnit. Soldaterna sprang genast iväg för att försöka hinna
ifatt mannen. Men han var redan allt för långt borta.
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Gubben sprang i en hel evighet. Stärkt av mat och omtanken från
Bondhustrun var han lika vigör som en tjugoåring. Han sprang över stock och
sten i timmar. Inte förrän han kom fram till Räfsnäs gård stannade Gubben och
andades ut.
Sören Norby hade med risk för sitt eget liv lyckats föra kvinnorna från
Stockholms slott och därmed räddat dem från att bli avrättade i bodbadet.
I stället satt kvinnorna många år i fängelset Blåtårn i Köpenhamn. När den
danske kungen Kristian störtats och Sverige fått en ny härskare, kung Gustav
I, släpptes Kristna och de överlevande kvinnorna fria. Kristina som förlorat sin
älskade make började åter känna den låga i sitt bröst som brann då hon var 17
år, kärleken till Sören Norby. Nu satt de alla på ett fartyg på väg tillbaka hem till
Stockholm.
Himlen var magnifik och Kristina njöt av dess skönhet. Långa böljande stråk
av rött, rosa, orange och purpur flöt över hela himmelen. Solen såg ut som
en stor glödande guldklimp och allt speglade sig i det blå vattnet. Mitt i den
mest flammande purpurfärgen strålade en ensam gyllene stjärna. ”Den strålar
likt mig bredvid den stora skinande solen som alltid överglänser den i storlek
och skönhet. Dömd att alltid vara ensam och tvingas böja sig för den starkares
storhet”. Sorgset tänkte hon på alla förlorade nära och kära och hur hon aldrig
kunnat mäta sig med de som stod över henne och som hade sådan makt över
henne. En enda gång i livet ville hon vara den stjärnan som strålade starkast på
himlen. En gång ville hon vara den som själv bestämde över sitt öde.
Kristina gick fram och ställde sig i fören där hon lär vinden blåsa rakt i
hennes ansikte. Ljudet från de kluckande vågorna och blåsten som gripit tag i
hennes fladdrande sjal var så högt att Kristina inte märkte hur någon närmade
sig bakom henne förrän hon kände två händer på sina axlar. Snabbt vände hon
sig om och där stod han, Sören Norby. Hans ögon gnistrade likt ädla stenar och
vinden slet i det vilda håret.
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”Nu finns det inget som kan hindra vår kärlek! Kristina, vill du äkta mig och
leva med mig i resten av ditt liv?” sade han. Kristina var rörd till tårar och kunde
inte få fram ett enda ord. Hon nickade lyckligt och tog emot Sörens varma kyss.
När solen gått ner stod de båda älskande kvar på samma ställe, tätt omslingrande
varandra, lyckligt blickande mot Sverige som närmade sig någonstans långt där
borta i mörkret.

Epilog
Hur många gånger står vi inte vid ett vägskäl i livet? Vi gör ett val som vi kanske
kommer att ångra djupt, i framtiden. Ingen vet vad som händer i morgon.
Ibland kan något dåligt utvecklas till något oerhört bra, medan en annan gång
blir just det där som skulle bli så himla roligt och bra, bara en katastrof.
Kristina som står där på båten så lyckligt blickande framåt vet inte hur resten
av hennes liv kommer att bli. Lika lite kan vi veta hur saker och ting kommer att
bli i vår framtid.
Så vad hände då med Kristina? Vill vi veta eller leva i en fantasi om prinsessan
som levde lycklig i alla sina dagar? Det är helt upp till dig, historian finns där och
bara väntar på den nyfikne att ta del av den!

Irene Mikrut, f. 1962, bor i Stockholm, Filosofie kandidat i historia. Texten här är ur är en
roman som utspelar sig i ett litet samhälle norr om Skellefteå på 1940-talet. Den bygger
på verkliga händelser, dels saker som berättats för henne, dels egna minnen.
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Anna Nygren
Ur romanen Mörkrum
Vinterns doft har alltid påverkat mig. Starkt. Du tror inte att vintern har några
dofter? Nej, de brukar säga det när jag försöker berätta om det. Kylan gör de små
håren i din näsa stela och sköra, de blir mindre mottagliga för de partiklar som
flyger runt i luften och utgör dofter. Så är det i din näsa. Min däremot har tränats
att känna just vinterns dofter. Det handlar om att vara särskilt närvarande. Jag
kunde inte åka skidor. Det var något med mina lungor. Mor sa att de inte skulle
tåla skidorna. De förkrympta lungorna skulle frosta sönder om de ansträngdes i
spåret på gärdet. Det var inget jag direkt sörjde.
Jag gick till affären i Byn. Där sålde de:
Toalettpapper med mönster av rådjursbarn.
Nylonstrumpor.
Potatis i bruna säckar.
Lakritsremmar.
Inte glass.
Det luktade kiss och hårvax när jag kom dit. Anders och Roger. De stod på
baksidan vid cykelstället och urinerade i snöhögarna. Jag tänkte att de var hundar
och att jag också var en hund. Jag hade precis kommit hemifrån. Därhemma
hade jag bitit ihjäl Katten. Nu låg den och blödde i ett hörn under Torgnys säng.
Och när Torgny hittade den skulle han bli rasande på byrackan, men mor skulle
förstå och säga att det var bådas skuld. Katten och hunden.
Jag drog in luften genom näsborrarna och kände hur de liksom snörptes
ihop.
”Piss-Pilding.”
”Piss-Panders.”
”Ska jag döda dig eller?”
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Jag gick in. Klara var därinne. Hon tittade på makaronsorter. Fjärilar och
skruvar. Jag tänkte att jag kunde skruva fast fjärilar i hennes hår, med riktiga
metallskruvar, när de rostade skulle de få samma färg som Klaras hår, och
kanske som fjärilarnas blod, och fjärilar har blod.
”Hej.”
”Tjena.”
”Min pappa kanske behöver kameran någon gång.”
”Okej.”
”Han kanske märker att den fattas.”
”Du sa ju att han inte gjorde det.”
”Men han kanske har ändrats. Den är väldigt dyr.”
”Fast pengar betyder inget för honom.”
”Vi behöver träffas.”
Hon tog ett Gammaldags Stuv-Makaroner och höll det i famnen som om det
var ett barn eller ett hagelgevär.
”Ska du äta makaroner och falukorv?”
”Nej”, sa hon och ställde tillbaka paketet. ”Vi ses vid cykelställen.”

Kerstin C är nu sjutton år. Hon har varit det i ungefär exakt tre månader och
tolv dagar. Kerstin C har rymt. Hon gjorde det för ungefär exakt en obestämd
tid sedan – hon har ingen klocka. Kerstin C har klippt av sig sina flätor och blivit
sexuellt utnyttjad av sin lärare. För cirka en respektive tre veckor sedan. Hon har
kort och lockigt hår. På huvudet och som könshår. Hon brukar inte tänka på
det. Kerstin C har kommit till en stuga på landet. Gråmulen kväll. Som övergår i
regn som smattrar. Inget annat än torrt gräs så långt man kan se. Här har Hilding
börjat berätta. Hon lyssnar i princip. Hon tänker på sin kroppslighet, och på
närvaro. Han tittar inte på henne. Hon har mens men inte mensvärk och inte
heller bindor. Det är akut. Blodbad. Kerstin C kan inte simma.
Nu.
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Hon läser färdigt artikeln i Fotografier i Bild. Nummer 2. Hon är förbryllad.
Är det här Hilding? Är det honom det handlar om? Hon känner igen allting, som
om hon läst artikeln förut, eller som om den är helt självklart, samtidigt är det på
avstånd eller distans, som om det sker i en annan värld.
Hon måste verkligen ut nu. Det är, liksom, akut. Det känns. Men hon
måste bläddra vidare. Papprena mot fingrarna är av olika kvaliteter. Blankt och
glänsande, matt, tunt, tjock, nästan kartong, bibelaktigt, kuvert, struktur, slätt,
bläck och penna och tryckpress. Det sitter små trådar i varje ark och de drar
henne närmare och närmare. Hon skär vänster pekfinger på ett halvmatt, tunt,
det blir ett litet rött streck. Hon är fastknuten här, det är lite jobbigt. Morsan
skulle döda henne, hon kan ju inte bara göra sådär, fastna i några papper, hon
måste ju fatta vad folk tror om det. Morsan skulle aldrig säga något, det skulle
vara i hennes blick.
Kerstin fortsätter bläddra.

Jag sitter på händerna för jag har inga vantar, det är ändå kallt för cykelstället
är i plåt. När Klara kommer reser jag mig. Händerna är mönstrade, cykelstället
skär nästan in fortfarande. På ovansidan är handen manchestermönstrad nu,
undersidan sönderhackad av cykelstället.
Klara har en kappa som är grön med stora knappar. Min jacka är vindtät, gul.
Jag gör en snöboll.
”Om du kastar…”
”Nej, jag lovar, det är bara för att jag inte har några vantar, det blir faktiskt
varmare och man gör bollar, faktiskt.”
”Du är knäpp.”
”Ska jag lämna tillbaka den eller?”
”Jag vet inte. Du kan ha den. Men vi måste göra en grej då. Och du måste
vara med.”
”Vaddå?”

153

”En viktig grej.”
Jag känner inte att snön är kall.
Det här får mig att tänka nu: Asfalten blommade. Den kan inte ha gjort det,
det fanns ingen asfalt. Hade det funnits hade den varit snötäckt. Men det kände
så. Jag tänker att den meningen (asfalten blommade) säger något betydande, om
tid och rum och tillstånd. Jag tänker att det var så det var. Exakt så.
Jag tänker på vad som hände Klara senare. Det är sånt jag tänker på ibland,
förstår du?

Kerstin C har en vän som heter Jorun S. Kerstin älskar Jorun S. Jorun är den
viktigaste människan i Kerstins liv. Ungefär. Kerstin hatar Jorun. Kerstin förstår
inte Jorun. Jorun är världens snyggaste person. Jorun är så hård, som att hennes
kropp består av klottret på en skoltoalett komprimerat. Ungefär. Jorun skulle
aldrig säga det så. Kerstin C tänker att Jorun är den enda människa hon behöver.
Sen går hon därifrån. Nu sitter Kerstin på ett golv i en stuga och bläddrar i
pappershögar. Skär sönder fingrarna på bläddrandet.
Kerstin C hittar:
Ratten av svart bakelit mot mina fingrar. Den är blank och händerna
glider över den. Mänsklig svett mot konstmaterial. Lukten är dammig
och besk. Jag vet inte vad jag tänker. Mörker i mina ögon. Knäppet från
motorn. Jag skulle ta kurvan. Nej. Raksträckan. Sätet av färgat skinn.
Det knarrar fast jag sitter blickstilla. Stenskott på rutan. En rost fläck
på backspegeln. Knotten utanför. Surret. Jag hör ingenting. Det stönar.
Jag hör ingenting. Jo, det stönar. Slog jag huvudet i taket i guppet när jag
körde över? Nacken kastades inte bakåt vid smällen. Motståndet var
för litet. Inget motstånd. Det var inte som att köra in i berget. Jag skulle
aldrig köra in i berget. Ett litet gupp. Att en kropp kan raderas till en
stöt genom någon annans kropp. Tystnad. Andas. Här kan inget synas.
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Tändningsnyckel. Choke. Växelspak. Jag måste vidare.
Gruset under mina fötter. Knastrandet som skär sönder tystnaden. Bara
gruset hörs. Jag kunde inte låta bli att gå ut. Bara för att se. Nej, för att
hämta andan. Jag måste hämta andan. Inget annat. Det är inget annat.
Jo, kroppen. Att en kropp kan vara en hög av kött. Jag ser den inte. Jag
tar den inte i armarna, jag släpar den inte ner i diket. Jag låter den inte
ligga där, det var ju en olyckshändelse. Himlen trycker ner ögonlocken.
Bakom ratten. Ser ögonen titta på mig som reflexer i rutan. De är smala
och trötta, hopsjunkna. Tystnad. Hårstrån som klibbar i pannan. Jag
körde aldrig bil en natt. Jag körde aldrig bilen en gång när natten gick mot
morgon. Jag känner inte längre berusningen. Tändningsnyckel. Koppling.
Jag måste vidare.
50 kilometer. 70 kilometer. Vägskyltarna tar slut. 75. 96. 104. 123
kilometer. Jag trycker foten neråt. Fortare. Fortare. Jag måste iväg. Jag
måste bort. När som helst kan någon komma. Någon kommer och hittar
en kropp som då kommer vara en del av ett tyst och öde landskap. En
kropp som då reduceras till någons spya i vägrenen. Knogarna sticker
upp ur händerna som åtta små kullar, blekgul hud. Händerna glider
på ratten. Det har inte hänt något. 137 kilometer. Jag kan inte komma
bort fort nog.
Borta nu. Jag är så långt borta man kan vara. Så långt borta att jag
aldrig varit där. Genom ständigt ökad hastighet, ständig acceleration, har
jag trasat sönder rumtidens väv, jag har kört bakåt i tiden, jag har aldrig
varit där. Det finns inte längre en kropp i ett dike. En kropp har aldrig
blivit köttmos, aldrig blivit utslitna inälvor. Bilen vibrerar, skakar fram.
Och stannar. Tänderna fortsätter skaka. Skallrar i munnen. Men jag
var aldrig där. Jag kan inte känna något. Den totala tystnaden. Livet som
reducerats till total tystnad. Kroppen som reducerats till en annan kropps
tänders hackande. Snubblar ut ur bilen. Jag lägger handen på motorhuven
och trycker den hårdare mot metallen när jag känner hur varm den är.
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Öppnar huven, andas in lukten, andas in minnena. Bensinångorna i
morgondiset. Tankens frånvaro. In i bilen igen. Vrid på tändningsnyckeln.
Jag måste vidare.
Allt är ett tomrum. Inget är ett tomrum. Allt är inget är ett tomrum
är inget. Inuti bilen känns ingen fartvind. Hur kan man då vara säker
på att man färdas framåt? Man kan det inte. Man kan inte vara säker.
Aldrig säker. Det är som om jag sitter stilla, som om jag inte kan röra
mig fort nog. Min fot pressar ner gaspedalen. Längre och längre neråt. Jag
tänker inte, men om jag tänkt hade jag kanske tänkt att det borde kännas
varmt därinne. Men jag känner inget. Känner inte gaspedalen under foten,
känner inte ratten under händerna, sätet mot kroppen, däcken mot gruset.
Jag känner ingenting. Jag bara färdas. Vidare.
När bilen stannar står den plötsligt alldeles stilla. Som ett eko av en
vibration ligger den kompakta stillheten över tiden. Jag andas in. Andas
ut. Jag ser en sträng av röd vätska rinna nerför vindrutan. En liten rännil
av blod. Jag drabbas av panik. Jag ser inget blod. Jag drabbas inte av
panik. Jag kastar mig ut ur bilen och rusar därifrån. Lugnt och försiktigt
kliver jag ur. Granskar den röda vätskan. Torkar av rutan med ärmen
och börjar gå. Jag färdas. Bortåt. För varje fot steg jag tar hör jag ytterligare
en fot mot marken. Någon följer efter mig. Jag kallar någon för Döden.
Kerstin C tänker. Pappret är tunt och halvblankt och bokstäverna är skrivna
på maskin. Tre gånger har någon strukit över ord med Tippex och skrivit dit
rätt. Blekgul. Reflexer. Konstmaterial. Vad som stått tidigare syns inte. Hon drar
handen genom håret. Fan. Nu skulle hon verkligen behöva ha långt hår igen.
Den tid det tar att dra handen genom det korta räcker inte alls för att tänka klart.
Hon andas genom näsan.
Det är som om orden blir tydligare när de är nerskrivna. Som om de
går in i hjärnan snabbare då. Kerstin C vet till exempel att man ska dricka
kroppstempererat vatten när man är törstig, för då går det ut i kroppen lättare,
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ungefär, hon tänker på det. Det är samma sak med hennes hjärna och text,
kontra tal. Hon hör ingenting. Hon ser bara orden. Men det är samma ord. Hon
är nästan helt säker på det.
Det är två pappersark, de satt ihop med ett gem men hon tog bort gemet när
hon läste. Nu håller hon ett papper i varje hand. Papprena känns så fladdriga,
hon tror att hon håller händerna helt stilla, men papprena rör sig ändå lite. Hon
känner luft mot underarmarna och halsen, som om pappret fläktade henne.
Luften luktar trä, damm och ravioli. Och blod. Det knyter sig i magen när hon
tänker på blod. Det kommer bli en katastrof. Hon andas genom munnen.
En gång när Kerstin var liten hade hon varit med sin mamma på landet i en
bil. De hade varit väldigt vilse och Kerstin hade sagt till morsan att hon skulle
krama ett träd, för det hade de sagt på dagis, då när de hade pratat om vilse.
Morsan hade sagt att det finns inga träd här. Ser du väl. Det hade varit på vägen
till en strand som skulle ligga inte så jättelångt bort och det var en väldigt varm
sommar, kanske den varmaste. Kerstins lår satt fast mot bilbarnstolen, och efter
som det stol OPEL i relief på dynan så stod det LEPO i relief på baksidan
Kerstins lår när hon reste sig. Det var kletigt och Kerstin hade myggbett i
knävecken. Morsans ansikte hade bekymmersrynkan i pannan. Kerstin sa förlåt
men morsan hörde inte. Sen rann tårarna från morsans ansikte ner på halsen och
axlarna och ner i behån som var svart med pytteliten spetskant.
Nu försöker Kerstin koncentrera. Texten hon läser är samma grej som det
Hilding pratade om. Hon kan inte koncentrera när hon tänker på hans namn,
hon börjar fnittra då. Det handlar om något obehagligt som till exempel skulle
kunna vara ett mord. Till exempel. Hon tänker att hon skulle kunna vara i en
stuga långt ute på en öde planet tillsammans med en mördare. Det känns inte
precis så positivt. Då måste man fokusera på vad som händer just precis där.
Här.
Sen hade morsan spärrat upp ögonen och dragit med fingret runt dem, längs
nederkanten och över näsan. Sen hade hon tagit på sig solglasögon och satt på
radion. Det var en låt som gick såhär:
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If you’re alone and you need a friend
Someone to make you forget your problems
Just come along baby
Take my hand
I’ll be your lover tonight
Whoa oh whoa oh
This is what I wanna do
Whoa oh whoa oh
Let’s have some fun
Whoa oh whoa oh
One on one just me and you
Whoa oh whoa oh
Boom boom boom boom
I want you in my room
Let’s spend the night together
From now until forever
Boom boom boom boom
I wanna double boom
Let’s spend the night together
Together in my room
Whoa oh whoa oh
Everybody get on down
Whoa oh whoa oh
Vengaboys are back in town
Kerstin gungar i takt där hon sitter på golvet. Huvudet guppar. Hon tänker att
hon är liten och att hon sitter i en bil. Morsan vrida om nyckeln och fortsätter åka.
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”Förstår du?”
Han tittar på henne. Kerstin känner sig ertappad. Som om hon gjorde något
hon inte borde göra. Hon gör nog det. Hon lägger papprena på golvet och
försöker liksom lägga sin kropp över dem utan att det syns att hon flyttar på sig.
”Eh, jag vet inte.”
Han ser inte arg ut eller så. Men hon vet å andra sidan inte hur han ser ut när
han är arg. Han ser liksom förbryllad ut. Eller likgiltig kanske. Han har kanske
ett sånt ansikte som är svårt att tolka. Eller så är det bara så att Kerstin suger på
att förstå människor. Morsan skulle kanske säga att det är så. Antagligen. Inte till
Kerstin såklart. Men till andra.
Sen berättade morsan om att Kerstin sa det där med träden. Hon berättade
det för alla. När Kerstin var med. Och Kerstin blev alldeles varm, för varm. Hon
tänker i efterhand att hennes ansikte blev liksom rött och uppsvullet.
Om det är pinsamt kan man vilja dö. Om man befinner sig i ett rum med
en mördare kan man också dö. Som i alla deckare som Kerstin tittade på när
hon var ensam hemma (morsan kollade aldrig på deckare, och Kerstin tänkte att
hon själv egentligen inte heller fick se på dem, även om morsan aldrig hade sagt
något om det så kändes det så, som om hon visste att hon inte fick, så hon sa
inget, och hoppades att morsan inte skulle komma hem, eller så önskade hon att
just det skulle hända, hon visste inte riktigt).
”Jag undrar ibland vad som hände med Klara sen, senare i livet.”
”Okej.”
Det blir tyst och Kerstin försöker tänka att hon kanske ändå var söt när hon
var liten. Fast hennes ansikte var rött och liksom uppsvullet. Det går inte så bra,
hon tänker mer att hon nog inte var det, och sen tänker hon på hur tyst det är.
Tyst.
”Jag känner en som heter Klara.”
Bara för att det inte ska vara tyst.
”Det är min kompis syster.”
Varför har han plötsligt slutar prata?
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”Lillasyster alltså.”
”Lillasyster?”
”Ja.”
”Lillasyster?”
”Jaa. Klara heter hon. Det är Joruns lillasyster.”
”Klara. Färdiga. Gå.”
”Ja. Typ.”

Hon tänker att om det skulle vara en tecknad film så skulle det komma en blixt
och en åskknall nu. För att markera en skillnad.

KERSTIN: Okej… Ja… Är det okej om jag… frågar en… grej?
HILDING: Livet är väl ändå fullt av frågor.
Okej. Jag undrar… Varför är du här?
För att jag omöjligt skulle kunna vara någon annan stans. För att en kedja av
skenbart logiska sekvenser har slutat här. Jag syftar på det som kallas livet alltså.
Okej.
Varför är du här?
(Det är här Kerstin C upplever en sorts blixt. Igen.)
Alltså, det är väl för att jag, typ, inte, ja, jag vet inte, kanske för att jag inte har,
nej, men, samma som du tror jag.
Kedjan av skenbart logiska sekvenser.
Eh, ja.
Och du har en vän som heter Klara?
Ja. Eller nej. Det är en kompis syster. Lillasyster.
En lillasyster. Hur gammal är hon?
Typ tretton.
Då är hon lika gammal som Klara. Min Klara.
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Okej. Men det var väl liksom, länge sen?
Jo. Men de är lika gamla.
Okej. Fast liksom, de flesta har väl varit tretton, alltså de som är äldre, menar
jag.
De flesta, ja, men en del är tretton. De förblir tretton. Tretton är ett oturligt
tal. Ett onaturligt ett. Det kommer man inte ifrån.
Nähä. Okej.
Tänk dig såhär: En bild. En skog, det skulle kunna vara den som du gick
igenom alldeles nyligen, på vägen hit.
Fast jag gick inte genom en skog.
Jo, det gjorde du. I skogen finns en sten. Den allra största stenen. På den
sitter vi, jag och Klara. Mellan oss ligger kameran invirad i mörkröd frotté. Klara
har en grön klänning och jag har mina manchesterbyxor som jag alltid har. Jag
spillde filmjölk på dem när jag åt frukost så jag håller handen över vänstra fickan,
ifall att Klara tycker att det är äckligt med fläckar.
Tycker hon det?
Jag vet inte. Jag håller handen där för säkerhets skull. Klara säger att kameran
är magisk och att den kan manipulera ådringen i trädet så att tiden stannar här.
Okej, så det här är något mysko?
Jag frågar hur hon kan veta det. Sen ångrar jag mig och säger att hon ljuger.
Då blir hon lite sur och säger att det gör hon visst inte.
Så det blir typ magiskt, eller vad? Det här låter helt… weird.
Hon säger att det är på riktigt, att hon har testat förut. Att det är det som hänt
hennes mamma. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Hon börjar förklara
hur det funkar. Man byter ut linsen, mot en som förvränger strålarna och böjer
dem åt konstiga håll. Och då när man trycker på knappen så kommer fotot och
verkligheten att byta plats.
Alltså…
Hon säger det med en röst som är som om det handlade om klottersanering.
Klottersanering?
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Ja. Jag har sysslat med det. När man var på kontoret innan man gick ut,
då hade de såna röster. När de förklarade uppdraget. Sen la de in två snusar
samtidigt, lutade sig bakåt och sa att man själv såg ut som en vandalist och var det
dina polare kanske som hängde runt och grejade va, kanske är det skottpeng på
din skalle också, i så fall kan du ju ta och skjuta dig själv så slipper skattebetalarna
lägga pengar på det, eller blir det kanske svartjobb då? Skrattet var som ölglas.
Okej, var det som när man får frågan om chailatte eller vanlig latte är godast
och man inte vet om det är seriöst eller inte?
Jag antar det. Som när man fastnar i mellanrummet mellan tågkupéerna. Fast
jag är alltid seriös.
Exakt. Jag med.
Men det är inte viktigt nu. Klara ställde upp kameran och använde automatisk
utlösare. Hon placerade oss båda framför kameran och sa att jag skulle vara
blickstilla. Hon räknade ner. Sju. Sex. Fem. Fyra. Tre. Två. Då kastade jag mig
på marken. Jag vet inte varför, det bara kändes som om jag var tvungen att göra
det. Brukar du känna så?
Ja, kanske, som att man måste göra saker fast man inte kan förklara varför.
Jo. det brukar jag känna.

HILDING: Och vem är ni?
KERSTIN: Varför säger du ni?
Vad har ni för inställning till livet?
Samma som du.

HILDING: Och hon hade den där rösten. Den som kommer innan det som är
på gränsen mellan ironi och allvar. Det som är fullkomligt sakligt. Den rösten
hade hon. Kanske var det den rösten som gjorde att jag blev rädd. I alla fall
kastade jag mig på marken. Blixtsnabbt.
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KERSTIN: Okej.
Och då hände något. Och sen fanns Klara kvar. Fast i en stannad tid.
Eh… Okej…
Du tror inte på det. Jag märker att du inte tror på det.
Jag tror att du tänker för mycket på konstiga saker.
Jag svär på att det är det alldeles objektivt skedda.
Okej. Jag har inte sagt att jag inte tror på det.
Du tror att jag är knäpp. Och farlig. Du tror att jag är en psykopat.
(Det är nu Kerstin känner hur hjärtkamrarna trycks ihop och skrumpnar
samman.)
Eh… Nej.
Jag vet att det låter osannolikt. Att jag inte skulle vara galen, det låter
osannolikt.
Gör det?
Det hör du väl själv. Jag är ensam i en stuga i ett öde landskap. Jag färdas inte
längre på någon väg, varken bort eller hem, jag upplever ingenting, ändå har jag
inte avlidit av brist på stimulans. Jag har varit här väldigt länge. Men det finns
massa grejer inuti. Här.
Jag trodde ett tag att jag skulle dö. För att ingenting hände. För att samma
sak hände hela tiden. För att jag redan från början visste vilket gymnasieprogram
jag skulle välja, för att jag vet hur allt är, men ingenting om varför det är så. Det
är som att man vet innan det händer att det ska hända, ändå är alla folk som
aliens, liksom.
Tror du på rymdvarelser?
Alltså, det var kanske typ det jag försökte komma till förut. Eller ja, alltså,
aliens och tidsresor är ju liksom inte samma sak. Jag menar man kan ju inte veta
något om vad som finns i rymden liksom, men man kan ju liksom inte heller
bara tro att det inte går att resa i tiden, eller att det finns vampyrer, eller att döda
liksom bara är… döda.
Rymdens varelser måste resa i tiden för att komma hit. Det stämmer.
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Okej.
…
Alltså, jag tror att jag tror på det.
Vad tror du på?
Men Klara.
Så du förstår vad jag menar? Att min Klara och din Klara är samma person?
Ja… eller, kanske inte exakt så, men, ja, att det är något som inte är, liksom…
normalt.
Jag förstår.

De sitter en stund alldeles tysta. Kerstin försöker omärkligt röra sig upp från
golvet, utan att pappershögen ska synas. Hilding börjar röra sig. Flytta runt
grejer. Han känner sig orolig. Som om ingenting längre kommer vara som
vanligt. Som om det är nu han måste ta tag i möjligheterna.
När han står med ryggen vänd mot henne lägger hon papprena i en hög,
försöker få den att inte se så prydlig ut, för det gjorde den inte. Hon känner
lukten av blod. En gång när hon gick på fritis, när hon var nio år, sa en av
fröknarna där ”Oj, gick det hål?” när hon hade ramlat och skrapat upp knät. Det
gjorde fruktansvärt ont, men Kerstin kunde bara tänka på orden: Gick det hål.
Hon tänker att det har gått hål nu. Hål i tiden. Och hål in i henne. Hennes kropp.
Han är som ett geni i den romantiska traditionen. Att han kan skapa, att han
upplever ovanligt mycket att varje upplevelse är som ny för honom. Att han
aldrig förlorar förmågan att fascineras. Nu är han som lamslagen. Av situationen.
Hon får en plötslig lust att lägga sig på golvet, lägga sig så att så stor yta som
möjligt av hennes kropp rör vid golvet. Hon vet inte varför, men kanske skulle
det kännas som en fast förankring.
Han måste fråga henne nu. Det är det här han har väntat på.
Egentligen borde hon kanske fly nu. Nu. Nu. Eller om hon redan har flytt.
Han frågar henne om hon lyssnar på hans berättelse. Hon säger, ja, klart hon
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gör, för han berättar ju och hon är här. Han säger att det är bra.
Hon tänker att hon aldrig skulle kunna säga något annat. Oavsett om det är
sant eller inte. Hon tänker på makt. De pratade om det i skolan en dag.
Han tänker att hon känner att hon inte kan säga något annat och att det
är därför hon svarar ja. Han tänker att det är oförsvarbart av honom att ställa
frågan nu när han tänkte så. Men han frågar ändå.
De pratade om makt, om maktstrukturer, om könsmaktsordning, och läraren
hette Camilla och hon var nyutexaminerad och hon hade lila slingor i håret och
ett rött märke på halsen efter att hon hållit handen där ganska länge.
Han tänker att han är oförsvarbar. Nu är han det. Ingen kan längre ställa sig
upp för hans sak.
Hon tänkte då att hon hade kanske en röst, men hon sa ingenting, och
kanske älskade hon Camilla, kanske kunde hon döda henne om hon ville, ifall
hon var en skolmassaker, kanske kunde hon det, men det var som att hon tänkte
att det var viktigt.
Han tänker att det gör honom utsatt.
Hon tänker på utsatthet.
Han flyttar runt lite grejer och tittar på sin spegelbild (han råkar se den i en
kastrull). Han tycker det ser ut som om den flyter ut i kanterna, som om han,
hans kropp, saknar konturer och struktur.
Hon rör sakta sin kropp, stel av att sitta stilla. Orolig för blodet som flödar.
Han säger att om han fortsätter berätta nu, lyssnar hon då? Hon säger ja.
Han säger att om han fortsätter berätta nu, vill hon skriva ner det då? Det han
säger? Hon säger okej. Han sätter papper i skrivmaskinen.

Så hamnar vi i Klaras hall. Klaras hall är mörk och påträngande. Inte så att den
är liten, inte alls, men det är mycket saker. Många kappor och många skor. Klara
berättar senare att hennes mamma är besatt av skor. ”Prällen ville bota henne
en gång”, sa hon, ”från förbannelsen.” Jag vet inte om jag fattade riktigt. Klara
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sätter fingret framför munnen, hennes hyssjande är mer bara ett blåsande. Jag
tar av mig mina gympadojor. Klara gömmer dem under ett par blanka, svarta
skor. Vi smyger genom en korridor, det är mörkt och jag ser knappt vart jag går,
men jag frågar inte om vi ska tända. På väggarna ser jag blänk från tavlor. En
blandning av kanel, gammalt trä och ny heltäckningsmatta översvämmar luften,
jag drar djupa andetag med näsan tills Klara tittar på mig, då slutar jag andas.
Genom ett rum med en stängd glasdörr hörs ett piano. Jag får lust att lägga mig
på golvet tror jag, när jag hör pianot. Men Klaras viftande hand drar mig vidare.
Klaras säng är himmelriket. Man kan studsa upp till taket och man kan sjunka
ner till golvet, så mjuk är den. Vi ligger på den, ungefär som på trollstenen, fast
det här är skönare. Vi måste viska, för annars kan någon höra oss. På vägen hem
till Klara var vi tvungna att smyga inne i skogen.
Hela Klaras rum är himmelriket. Det är grejer överallt. En hel vägg är ett full
av speglar, ett spegelpussel, om jag böjer bak huvudet där jag ligger på sängen så
kan jag se mig själv. Jag ser min panna, mina ögon som stirrar och min gapande
mun. Jag ser ut som Frankenstein. Eller en arg Kalle Anka. Eller något annat.
Över sängen finns vitt, fluffigt tyg. Jag klappar på det med handen, Klara väser
att jag ska låta bli. Jag låter bli. En hel minut ligger jag och låter bli, sen frågar jag
om pianot. Det är Klaras mamma.
”Hon är sinnessjuk”, säger Klara. ”Hon har en trasig själ. Det är för att hon
är konstnär, en stor konstnär är hon, annars kan man inte spela så.”
Jag säger att jag ville lägga mig på golvet.
”Det kan vara så”, säger Klara, ”ibland får det folk att vilja dö.”
”Men jag ville inte dö.”
”Nähä, men nu sa jag ju inte att du ville det, bara att folk vill det ibland. Men
i alla fall. Pappa måste låsa in henne på nätterna. I sovrummet. Annars tror hon
att hon är en ängel och så råkar hon hoppa ut genom fönstret.”
”Men skorna då? Behöver änglar verkligen skor?”
”Meh! Dumskalle! Det är klart att hon inte är en ängel på riktigt, hon bara
tror det. Ibland tror hon att hon är en häxa också. Hon dricker blod då. Sitt eget
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blod. Hon skär sig i armarna och så häller hon ut blodet i glas och sen dricker
hon. Alla är rädda för henne.”
Sen funderade jag länge på Klaras mamma. Jag visste inte riktigt om jag sett
henne. Jag visste inte heller om mor hade pratat om henne. Mor och Gertrud
brukade prata mycket. Om folket i Trakten. Men jag brukade inte lyssna. Jag
hade aldrig tänkt på Klaras mamma. Inte förrän nu. Jag tittar på Klaras röda hår.
Det glittrar. Tänk om hon har något magiskt i sig, kanske blått blod, fast blått
blod är det bara rika som har. Är Klara rik?
”Nej, jag har inga pengar alls. Jag är jättefattig. Mamma också. Men pappa
är rik, fast han är egentligen inte min riktiga pappa. Min riktiga pappa är
operasångare, han är världsberömd. Faktiskt. Men min andra pappa, alltså pappa
som bor här, jag brukar kalla honom pappa för han vill det, han är fabrikör.”
”Chokladfabrikör?”
”Nä, bara vanliga sketna dammsugare.”
”Mhm.”
Klaras överkast är blankt och mörklila. Hon har massor av mjuka saker i
sängen. Man ser knappt träet. Bara i hörnen, där skymtar blanksvarta träknoppar.
Gardinerna i Klaras rum är vinröda. Det finns inga blommor, men persienner,
de är vinklade så man kan titta ner. Jag vill gå fram till fönstret och se om man
ser ut på gatan. Jag vill också gå fram till gunghästen. Gunghästar är barnsliga,
men Klaras gunghäst är något annat. Den är inte en leksak, den är något mer.
Den är vit. Jag ser såklart att det inte är en riktig häst som blivit uppstoppad,
men jag vill ändå gå fram och känna på pälsen. Ifall den känns som på en riktig
häst. Ögonen på den är mörka och glänsande. Men jag gör inget. Jag ligger kvar.
På väggen finns en tavla. Det är en flicka som tittar rakt på mig. Jag kan bara titta
i hennes ögon en liten stund.
”Kom”, säger Klara.
Vi är inne i Klaras pappas rum. Där finns ett skrivbord. Precis som resten
av huset är det mörkt. Det är som om färgerna är mätta, outspädda, men dova.
Hela huset andas tungt och långsamt. Det är något jag inte känner igen, jag
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känner mig lite för lätt, som om jag inte kan sjunka ner med fötterna i golvet. Jag
stoppar händerna i fickorna och försöker andas tungt.
”Sluta stöna.”
Klaras pappas rum är inte det rum där han sover. Det är det rum där han är.
Inte när han jobbar och inte när han äter och inte när han umgås. Men när han
tänker. Luften luktar smarta tankar och cigarr. Längs ena väggen finns skåp med
glasluckor. Klara går fram till ett skåp.
”Kom.”
Hon pekar på en grej inne i ett av skåpen. Vi står nära och tittar in genom
glaset. Det blir immigt.
”Titta.”
Jag vet inte vad jag ska titta på. Det finns så mycket saker. Pennor, en bok, en
pipa, en kniv, några saker jag inte känner igen, en ask med lock, några saker jag
inte förstår vad de ska vara bra för, en stor svart sak, några andra saker.
”Vad är det för något?”
”Det är pappas Hasselblad. Den är äckligt dyr.”
”Jaha.”
”Alltså. Det är en kamera. Om du inte visste det.”
”Klart jag visste.”
Klara öppnar skåpsdörren. Jag kan inte låta bli att titta över axeln. Det
sprätter lite i kroppen. Kameran i Klaras hand är stor. Hon stänger skåpsluckan
igen och vi går tillbaka till hennes rum.
”Vill du titta på den?”
”Visst.”
Jag håller kameran i båda händerna. Kameror har jag sett på teve, fast mest
filmkameror. Det är stora hjul som snurrar på dem. Den här har inga hjul.
”Du ska titta här och trycka här.”
”Jag vet.” Rösten kan inte låta bli att fräsa lite.
Kameran är tung. Inte så att jag inte kan lyfta den, men tyngden känns.
Samtidigt är knapparna små.
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”Lägg dig på golvet”, säger jag.
Jag tar ett kort. Och ett till, och ett till. Klara vrider sig på golvet, åmar runt.
Jag vill säga att hon ska ligga stilla, men jag gör det inte. Hon formar munnen till
en pussmun, hon ler, hon spärrar upp ögonen tills jag tror att de ska ploppa ut.
Hon glittrar som en stjärna. Man kan använda en automatisk utlösare. Jag trycker
på knappen och tio sekunder senare ligger jag på golvet bredvid Klara. Vi ligger
nära för att få plats på bilden. Jag pressar ihop benen och håller armarna intill
kroppen. Klara poserar. Hon vrider sig åt sidan, lägger ena handen över huvudet
och drar upp knät så foten hamnar i andra benets knäveck. Det böjda knät slår
till mig i skrevet. Min kropp fokuseras till en enda punkt. Jag biter ihop tänderna
så hårt jag kan för att inte skrika. Men tungan råkar hamna emellan. Klara vrider
sig åt andra hållet i en ny pose. Jag spottar ut en risgrynsstor tungbit i handflatan.
Med den kommer massor av blod. Det fullkomligt forsar ur munnen. När Klara
vrider runt kroppen för tredje gången ser hon att jag satt mig upp.
”Oj.”
Jag kan inte säga något, för om jag gör det kommer allt blod i munnen bli
som ett vattenfall. Det smakar strävt och äckligt, jag vågar inte svälja, inte öppna
munnen, knappt andas. Jag blåser upp kinderna för att försöka få blodet en bit
bort från svaljet.
”Du ser ut som en groda.”
Klara skrattar nästan.
”Förlåt. Vänta här.”
Hon försvinner. Efter en stund kommer hon tillbaka med en sopptallrik
med guldig kant och en mörkröd handduk. Jag spottar ut blodet i tallriken och
väser ur mig ordet Vatten. Klara försvinner igen. När hon kommer tillbaka har
hon en hel vattenkaraff med sig och ett glas. Jag dricker och spottar, dricker och
spottar. Till slut blöder det bara lite. Jag lutar mig mot Klaras säng. Klara torkar
av mig med handduken.
”Det borde inte synas några fläckar på den här”, säger hon.
När jag står i tamburen och ska ta på mig skorna kommer Klara på en grej.
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Hon säger att jag ska vänta och springer iväg.
”Här.”
Hon räcker fram kameran och jag tar emot den.

Kerstin C hade aldrig hört till de synliga människorna. Hon hade inte varit
överdrivet duktig, hon hade aldrig varit särskilt problematisk. Hon var antagligen
inte ens den mest medelmåttiga. Hon hade funnits, i hela sitt liv. Därför hade hon
på sätt och vis nästan välkomnat det. Det, när hon tänkte på det som Det mådde
hon lite illa, mest av något sorts obegripligt, inte skamfyllt men distanserande
sätt. Det fick det att låta så starkt, och det var inget Kerstin C hade för avsikt att
få det att låta som. Starkt var inte Kerstin C:s grej, om man vill uttrycka det så.
Det hade börjat en vanlig dag. Den började med eurytmi. Eftersom det är
bra för det sensomotoriska. Kerstin C sög på eurytmi. Hennes kropp kunde
helt enkelt inte kommunicera någonting, ta in någonting, eller uttrycka något
annat än den fantastiska klumpigheten. Barriären mellan tanke och rörelse var
ogenomtränglig. ”Det är naturligt på ett vackert sätt”, sa morsan. Jorun S sa
sällan något om det, hon som hade en kropp som var som musik men som blev
uttråkad av två minuters lektion. Läraren hette Alexander och vid honom ska
vi stanna. Efter lektionen hade han lagt handen på Kerstin C:s axel, hon hade
känt hans fingertoppar genom tröjan, mot huden och mot benen i axeln. Det
var som massage. Hon hade nästan velat blunda, men självfallet inte gjort det,
det hade varit vulgärt.
”Kerstin, jag tror att vi behöver prata.”
”Jaha.”
”Ja.”
”Jaha.”
Han hade sett lätt plågad ut.
”Har du tid att ses klockan två?”
”Kanske.”
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”Ska vi säga det då? Klockan två? Vi kan ses här.”
”Okej.”
Efteråt hade hon tänkt att hon borde sagt en hel del smartare saker. Inte så
fåstaviga ord, inte så enordiga meningar. Men Kerstin C hade aldrig varit bra på
att prata. Och trots att hon var bättre på att grubbla så hade grubblandet efter en
stund tagit en annan väg, bort från de egna sagda och osagda orden. Hon hade
tänkt på Alexander. Men egentligen inte så särskilt mycket på honom heller. Hon
hade ett kort tag tänkt på lämpligheten av att träffa en lärare utanför skoltid.
Morsan hade pratat om detta. Det var verkligen inte positivt att göra det. Det
kunde gå illa. Men Kerstin C tänkte inte så. Hon tänkte om att hon hade känslor.
Var hon kär i Alexander? Eller var hon rädd för honom? Han kunde ju faktiskt
våldta henne, det kunde han. Hon tänkte att det kanske var just det hon ville.
Klockan halv två slutade sista lektionen, det var en kort dag den dagen, det
var en tisdag. Hon sa till Jorun S och Emma att hon skulle stanna kvar en stund.
”Vad ska du göra?”
”Inget.”
Emma frågade. Jorun S var nog mest uttråkad. Hon var ofta det. De stod
tysta en stund vid kanten av skolgården. Munnar som snörptes ihop lite och
ögon som så smått himlades.
”Jaha”, sa Jorun S.
”Ja”, sa Kerstin C.
”Ska vi gå eller?” Emma verkade plötsligt otålig och Kerstin C visste att de
skulle prata om henne. Hon kände dem, oavsett om hon ville känna dem eller
inte så kände hon dem. De skulle prata.
Jorun S:s långa hästsvans slängde fram och tillbaka över ryggen som om den
var en pendel till en klocka. Emmas plingande skratt ekade mellan björkarna och
rönnbärsbuskarna. Kerstin C tänkte att det var en ödesdiger stämning i luften.
Som om himlen tryckte sig mot marken och andades tungt. Hon tittade efter de
andra. Så vände hon. Gick förbi ett klassrum med en lärare som plockade runt
bland whiteboardpennor och inlämnade papper, färgglada teckningar hängde på
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väggarna och Kerstin C tänkte att det kunde vara en film, en tysk, svartvit film
om en liten flicka som blev mördad och hade ritat en teckning av mördaren.
Hon visste verkligen inte varför hon tänkte så. Inte heller varför hon tyckte att
det luktade vidbränt, eller gjorde det det?
Hon gick genom korridoren fram till eurytmisalen. Stora fönster som släppte
in ljus, men hon tänkte bara på den tungt andandes himlen. Det fanns ingen sol.
”Hej.”
Alexander stod framför henne. Hon hade såklart tittat ner i marken, som
hon alltid gjorde när hon gick, för att inte snubbla. Han la handen på hennes
axel igen.
De hade varit i omklädningsrummet, suttit på en bänk där och pratat. Hon hade
titta på honom. Hans androgyna ansikte, den obestämdhet som det utstrålande,
hon kunde inte placera honom. Ingen etikett. Han var Alexander. Hur gammal
var han? Kanske ung, kanske gammal, äldre än hon åtminstone. Huvudet utan
hår, skallens form som var så väldigt närvarande. Han lutade sig närmare henne,
hon tyckte att han luktade svagt av kokt hund – hon hade en gång följt med en
kusin till hennes gymnasieskola där ett par elever skeletterat en rottweiler, lukten
hade varit det värsta hon någonsin känt, som om inälvorna vände sig ut och in,
och då var hon ändå inte den känsliga typen. Han hade en urtvättad, blå t-shirt
och han hade muskler. Muskler. Det var inte utseendet som var Alexander, nej,
Alexander var inte sitt utseende. Det var inte det som gjorde att han trots sina
torra skämt och enorma omtanke framstod som en oerhört tafatt och smått
tragisk person, nej. Det var något annat, något som inte kunde riktigt beskrivas.
En aura kanske, morsan skulle kalla det en aura.
”Får jag ta på dig?”
Hon visste inte om hon blev överrumplad eller om det var vad hon hade
väntat sig, hon visste i det ögonblicket ingenting. Hon svarade ingenting, ändå
tog han hennes hand och hon följde med honom bort till tjockmattorna. Han
hissade ner en matta från förvaringsanordningen i taket, veven gnisslade, och
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la den på golvet. Hon tänkte att den låg snett i förhållande till plankornas
randmönster men sa inget. De satte sig på kanten, så la de sig på mattan, inte i
mitten. Mattan suckade, pyste och stönade under dem. Hon kände hans händer
lite överallt på sin kropp. Hon tänkte ingenting. Han tog inte av hennes kläder
utan lät dem hänga kvar, som när man filar fötterna men låter bli att borsta bort
de döda hudflagorna innan man tar på strumporna. Hon blundade inte, men
såg ändå knappt något. Han drog hennes händer fram och tillbaka där han ville
ha dem. Hon tänkte att hon kunde vara ett marsvin, lite korkat, lite trögtänkt,
helt initiativlöst. Den tanken var ett sätt att ta bort lukten av kokt hund, lukten
av död.
Efteråt tittade hon på hur han vevade upp mattan i taket igen, musklerna och
den blå t-shirten. Han gick fram till henne, la handen med fingrarna på hennes
axel, som massage.
”Är du okej?”
”Mm.”
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Anna Westberg

Tre noveller

Verandan
Sally står i skydd av plommonträdet. Det gamla trädets grenar böjer sig trött ned
över henne, tunga av frukt. Hon stöttar sig med ena handen mot dess stam och
stirrar mot huset. Det vackra, bländvita huset som glimmar och gnistrar i solen.
Ända sedan Sally steg av bussen vid korsvägen har hon haft huset för ögonen.
Det verkar på henne som en magnet.
Hon är väntad. Sally ser sin mor skynda ut på verandan med en bricka, ser
henne duka fram koppar och fat och rätta till kuddarna i fåtöljerna innan hon
försvinner in i huset igen.
Hettan har lagt sig som ett lock över landet. Hennes steg på vägen rörde upp
moln av damm kring hennes ben. Typiskt för säsongen, men hon har svårt att
minnas att hon någonsin upplevt en sådan värme.
Nu står hon barfota i trädgårdens gulnande gräs. Gymnastikskorna
stoppade hon ner i ryggsäcken bland böcker och anteckningar så fort hon kom
innanför grindarna. Svetten pärlar i hårfästet och rinner i smala strimmor under
klänningen. Luften är alldeles stilla. Inte ett vinddrag, inte den lättaste bris går att
skönja. Allt är tyst. Fåglarna flämtar i sina reden. Katter och hundar har flytt in
bland de skyddande skuggorna. Sally låter ryggsäcken sakta glida ner på marken.
Hon ser som förhäxad mot huset.
Återigen kan hon se honom, hur han kommer mot henne, klappar henne på kinden och
som av en slump, just innan han låter armen falla, drar han lätt, precis som vore det en ren
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tillfällighet, handen över hennes ena bröst. Hon känner den hårda väggen mot sin rygg. När
han ögonblicket senare lämnar henne varsnar hon hans stora skugga på den motsatta väggens
vita yta. Allt hon känner är rädslan som dunkar inombords.
Plommonträdet skyddar henne från solens skarpa ljus, men inte från dess hetta.
Hjärtat bultar fort under huden. Sally tvingar sig till lugn genom långa djupa
andetag. Så fångar hon upp ryggsäcken och lösgör sig från trädets skugga. Hon
rör sig lätt och försiktigt som ett djur. Det torra gräset kittlar hennes fotsulor där
hon går över blommorna som slokar med skrynkliga kronor.
Nu ser hon honom igen. Han sitter däruppe på verandan, djupt nedsjunken i en av fåtöljerna,
halvsovande med ett stort glas öl på bordet bredvid. Skjortan är uppknäppt ned till naveln
och den vita huden lyser blank av svett. Ena handen vilar på gylfen, den andra hänger slappt
mot golvet.
Ju närmare Sally kommer huset desto mer blir hon varse musiken som strömmar
ut genom verandadörrarna. Det raspar och hackar ur den gamla grammofonen.
Jaså, hennes mor har vågat ta fram de gamla stenkakorna igen. Gardinkapporna
är tunna, men skymmer ändå insynen till huset. Hon ser inte sin mor skynda
fram efter att den sista tonen klingat ut för att byta platta. Hon ser inte mamman
hejda sig när hon plötsligt får se sin dotter, ser inte det försiktiga leendet bryta
fram i det fårade ansiktet. Det enda Sally ser är honom.
Där sitter han i sin fåtölj med den trogna gamla Moffit vid sina fötter. Hon ser honom
så tydligt framför sig. Hans ljusa, tjocka ögonbryn, de slappa läpparna, svettfläckarna på
skjortan under armhålorna. Bröstet häver sig långsamt upp och ned. Dofterna från hans
kropp är lika delar svett och öl. Hela hans kropp är vit och plufsig.
Sedan minns hon hans fingrar runt sin handled. Hans grepp uppfattar hon som en
varning mer än som en tröst och trygghet. De befinner sig i matkällaren för att han ’ska visa
henne en sak’.
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”Det finns spöken här”, viskar han till henne.
Källaren är svart som en säck och väggarna kalla och fuktiga. Sally håller krampaktigt
i stearinljuset som fladdrar med ostadig låga.
”Om jag slår tre gånger i väggen så här”, fortsätter han viskande, ”så kommer alla
spökena som bor här fram.”
Han vänder sig mot väggen för att slå med en gren, men den är för klen. Han tar i för
hårt och den går av. Irriterad försöker han att slå med den lilla biten han har kvar i handen.
Sally är omvärvd av spritångorna från hans tunga kropp. Lydigt står hon vid hans sida
och låtsas tycka det är spännande. Hon vågar knappt andas. Till slut dunkar han hårt med
knytnäven i källarväggen. Det ekar dovt och olycksbådande i hennes öron.
När hennes mor kommer hem berättar han hur roligt de har haft tillsammans:
”Jag tror minsann din lilla flicka tror på spöken!”
Sally står böjd över honom på verandan och iakttar hans slutna ögonlock. De
darrar till och öppnas sakta. Hans ögon är vattniga och fyllda av röda strimmor som flyter ut
i ögonvrårna. Men innan han hinner fokusera blicken griper hon tag i brödkniven
som ligger mellan de framdukade kaffekopparna.
När hon lyfter handen är hon ett med hatet. Hon känner ingen rädsla, ingen
skam – bara detta starka hat. Hon hugger långa revor i tyget och fyllningen väller
ut. Fjädrar flyger ut åt alla håll för att långsamt singla ned i koppar, sockerskål
och kring hennes nakna bruna fötter.
Sally släpper kniven, fyller händerna med de lätta fjädrarna och faller i
uppgiven gråt.
”We’ll meet again, don’t know where, don’t know when”, knastrar
grammofonen fram innanför de skira gardinerna.
Hennes mor står i dörren med ett fat fyllt av kakor och ser för ett ögonblick
förskräckt på henne.
”Jag tyckte jag såg en orm”, stammar Sally, men hennes mor sveper bara
förbi henne och ställer fatet mitt på bordet.
”Välkommen hem Sally”, säger hon och ler.
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De sitter på verandan till långt efter mörkrets inbrott. Modern bjuder på vin
från gården bredvid, vevar upp grammofonen och förhör sig om livet i staden,
det liv som nu är Sallys. Hon läppjar på det ljumma vinet och ger modern
komplimanger för hennes nya klänning.
Nästa morgon omfamnar de varandra.
”Var rädd om dig”, viskar modern ömt i hennes öra.
När Sally vänder därifrån har bilden av deras sista beröring etsat sig fast på
hennes näthinna. Deras fingertoppar ögonblicket innan de skiljs åt: moderns
gyllene, noggrant manikyrerade händer och hennes egna solbränt bruna.
En behaglig vind har börjat blåsa över fälten. Just när Sally stiger upp i den
skramliga landsvägsbussen virvlar något upp ur hennes klänningsfåll. Det är en
fjäder, en liten, tunn fjäder från kuddarna på verandan. Hon vet att hennes mor
står i verandadörren och följer henne med blicken, väntar på att hon ska vända
sig om och vinka. Sally tvekar. Så kliver hon in och låter bussens dörrar slutas
bakom sig.
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Han
”Jag vet nog vad de gör”, tänkte Simon.
Där uppe i mammas och Simons lägenhet. Han ryste av äckel och ville slå
bort alla bilder som kom för honom. Ändå spanade han gång på gång upp mot
fönstret på femte våningen: nedfällda persienner, vinklade så att ingen kunde
titta in. Stängt. Stopp för honom att gå in i lägenheten. Mamma hade bönat att
han skulle försvinna ut så fort som möjligt. Ut i friska luften. Ut till ’kompisarna’.
Vilka kompisar? hade han velat fråga, men han visste att hon menade Fredde
och Joel. De var hans kompisar: Fredde Enöga som skolkat sig igenom hela
plugget och fortfarande gick och lodade omkring på gården där de bodde och
samlade PET-flaskor och burkar i stora kassar. Och så Joel. Lilla Joel som var
lika gammal som Simon själv, det vill säga elva år och som alltid hängde med
Fredde hemma på gården efter skolan.
Motvilligt hade Simon gått ned för alla trapporna och ut på gården, ut i friska
luften. Joel och Fredde satt på en bänk och hukade över dagens skörd av flaskor,
räknade och skrev ned summan på en pappersbit. Fredde tittade upp när han
kom och rättade till sin lapp över ena ögat.
”Är det nåt speciellt ikväll, Simon?”
Men Simon ruskade på huvudet och satte sig en bit bort, kastade upp några
småstenar i luften och fångade allihop med en hand. Han var skicklig på det och
missade nästan aldrig.
Hon var grann, hans mamma. Det var så Fredde uttryckte det. Att hon var
grann. Det sa alla som såg henne, påstod han och knuffade Simon i sidan.
”Hon kan ju få vem som helst. Vem som helst! Bara hon piffade upp sig lite
och kom ut.”
Kom ut, ja. Det gjorde hon aldrig. Nu för tiden gjorde Simon alla ärenden.
Det var han som handlade mat: bönor och linser på burk för det var både nyttigt
och billigt, men det blev plus minus noll när också ostbågar och cola light ingick
i mammas diet. Det var han som gick till videobutiken och hyrde film: något
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romantiskt till mamma och kanske en action till Simon, men gärna med Bruce
Willis för då ville mamma också titta. Det var rätt gamla filmer, men Bruce var
ändå cool tyckte Simon som sett de flesta filmerna säkert tjugo gånger.
”Vilken kille”, kunde mamma fnissa. ”Skulle du vilja att mamma gifte sig
med Bruce?”
Simon ryckte generat på axlarna. Hans mamma var så mycket. Av allt. Stort
blont hår uppsatt i en rufsig tofs med håret ringlande över ryggen och halsband,
armband som klirrade glatt var gång hon rörde sig. Och ändå tittade hon varje
morgon upp på honom från frukostflingorna och viskade:
”Jag orkar inte idag, Simon. Jag orkar ingenting. Förlåt, min lilla älskling...”
Det var Simon som fixade nya packningar till badrumskranen hos
fastighetsskötaren som var snäll nog att följa med upp och byta dem. Fast Simon
såg allt att gubben flera gånger sneglade mot den igenstängda sovrumsdörren.
Det var Simon som tog ut barnbidraget i bankomaten med mammas kort och
köpte kläder och nya sneakers varje vår. Utvecklingssamtalen med fröken i
skolan ordnades via telefon för ’mamma led av långvarig depression’. Det fanns
intyg på det. Inknölat i badrumsskåpet tillsammans med lugnande piller, bota
sorg-piller, vara glad-piller, vanliga somna gott-piller och så ögonskuggor, kajal,
puder och parfymer, mascara, mysk och annat lukta gott i långa rader.
”Gå ut, Simon! Han kommer snart.”
Han såg att mammas ögon blänkte av förväntan. Han. Han med stort H. Som
nån slags Jesus. Mamma satt och bloggade om dagarna när Simon var i skolan.
Han hade undrat lite någon gång, men mamma viftade bort honom. ”Det är
ingenting som rör dig alls, min älskling”, hade hon sagt.
Ibland fick hon mejl från människor som läste vad hon skrev. Men det här
var annorlunda. Den här killen skulle komma hem till henne. Hem till mamma
och Simon!
”Okej, du får säga hej, men sen ska du gå ut – ögonaböj!”
En skarp ringsignal från dörren hade fått henne att rycka till. Nästan fnissig
kramade hon om Simon innan hon sprang ut i tamburen.
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Han såg lite farlig ut där han stod i dörren, bredaxlad med en sliten arméjacka
och stora kängor. Men mamma var söt och ja, faktiskt glad. Hon lämnade dem
framför TV:n som stod på som vanligt i vardagsrummet och Mikael, eller Micke
som han hellre ville bli kallad, fick genast syn på filmerna som stod på hyllan
bredvid.
”Är det du som tittar på actionfilmerna”, undrade han med ett skratt.
”Mamma tittar med ibland.”
”’Die hard’ också?” Micke verkade inte övertygad.
”Hon tycker Bruce Willis är cool!”
”Jaså, det säger du.” Micke höjde gillande på ögonbrynen.
Han slog sig ned i den enda fåtöljen och frågade Simon lite mer, om skolan,
om kompisar. Efter ett tag hörde de smöret fräsa i våffeljärnet och mamma bjöd
på våfflor med hallonsylt med en liten blinkning åt Simons håll när de kom och
satte sig runt köksbordet.
”Det här är min lilla man, Simon heter han, mammas ögonsten”, kuttrade
mamma vid köksbordet och rufsade Simon i håret.
”Jag har en grabb som dig hemma”, sade Micke plötsligt och Simon kunde
inte låta bli att känna ett styng av besvikelse. Ett litet styng bara, men ändå så
det kändes i bröstet.
”Han är lite yngre än du bara, nio år. Bor hos sin mamma för det mesta”,
lade Micke till och tittade på Simons mamma. ”Lirar fotboll gör han. Vad gillar
du för sport, då?”
”Simon gillar att titta mest”, flikade mamma snabbt in. ”Du håller väl på
Liverpool, Simon?”
”Chelsea, mamma!”
Micke visslade imponerad. ”Håller på vinnarlaget, eller hur?”
När maten var uppäten hade mamma dukat fram vinglas och nickat åt Simon.
”Du skulle ut till kompisarna, va?”
”Visst”, sade Simon och drog sig långsamt ut i tamburen.
Det sista han hörde innan dörren slogs igen var mammas skratt, det lät som
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sprakande bubbelvatten i hans öron.
”Är det farsan som kommit hem till slut?”
Fredde tittade nyfiket på Simon. Dagens skörd var färdigräknad och vinsten
snart på väg att plockas ut i närmaste butik.
”Nej, det är inte han”, svarade Simon och undvek att möta Freddes blick.
”Har du en farsa?” Joel stirrade på honom där han stod intryckt mellan
Freddes buktande kassar.
”Det är klart han har!” invände Fredde. ”Med en sån grann mamma. Han
skulle kunna ha tio pappor!”
När Fredde och Joel lämnat honom och lovat köpa cola och lite lösgodis till
allihop, spanade han åter upp mot fönstret däruppe. Stängt. Neddraget. Mamma
utom räckhåll. Som ägnade sig åt något som inte rörde honom alls.
Till slut vågade han sig upp igen. Efter att Joel försvunnit hem till sig och
Fredde tagit sista bussen in till city för att göra av med återstoden av dagens
fångst. Hjärtat bultade när han tryckte ned handtaget och öppnade.
	En dusch som stängdes av och han försvann in i mammas rum. Simon
uppfattade tatueringar på armarna, mönster i blått och svart som flammade och
vred sig i slingor upp mot axlarna. Så hörde han en suck, en kyss och plötsligt
stod Micke färdigklädd med bagen över axeln framför Simon.
”Säg att jag ringer!” viskade Micke och klappade Simon nästan ömt på kinden.
Simon hörde hans steg i trappan innan han lämnade huset.
	Mamma verkade lite borta, men på ett lyckligt sätt när Simon smög in i
rummet. Innan hon hann skyla sig under täcket såg han hennes bröstvårtor: bleka
och nästan skeva. Han hade aldrig riktigt sett dem och vek snabbt undan med
blicken. Simon ville inte tänka på Micke, ville inte påminnas om vad som skett
innanför de stängda persiennerna.
”Vill du sova här, lilla gubben?” Mammas röst var mjuk och sluddrade en
aning.
Han svarade inte, kröp bara tyst ned bakom hennes rygg, låg helt stilla i
sängens värme och lyssnade på hur hon återvände in i sömnen.
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Spegel, spegel
Det är sent, snart midnatt. Thea sitter på bussen, inkrupen längst in på sätet, och
stirrar in i mörkret utanför. Genom bussfönstret ser hon gatlyktorna sprida sitt
ljus i lysande koner. Svart, svart, plötsligt avbruten av ett strålande ljus som är
lika hastigt försvunnet. Om och om igen upprepas sekvensen. Bussen bromsar
in, stannar, några nypåstigna ramlar skrattande ned på sätet några rader framför
henne. Två småtjejer som fortsätter fnissa och prata i munnen på varandra. Thea
ser dem bara i ögonvrån, känner parfymen blandad med dofterna av sprit ånga
mot sig och hon kurar ihop sig än mer i sin stora jacka.
Hon koncentrerar sig igen. Titta, stirra, bliga in i mörkret. Hennes blick är
stadigt fäst på en punkt snett framför henne på fönsterglaset. Det är fläckigt av
smuts, av andetag, av kladdig tusch. Hon får absolut inte titta rakt in i fönstret. Å
nej, då kommer obehaget krypande. Då vänder det sig i magen och hjärtat slår
snabbare. Thea motar bort infallet, hejdar rysningen. Men redan har händerna
börjat vrida sig runt varandra. Naglarna gräver sig in under nagelbanden och sliter
upp små, små skinnflikar. Men hon märker inget. Inte förrän det börjar blöda och
hon inser att det är det mjuka köttet som naglarna river i.
Hon kan inte, får inte. Men ändå gör hon det: snabbt vrider Thea på huvudet
och ser sina uppspärrade ögon stirra tillbaka mot sig. Bara en sekund, så är det
över. Hon är rädd nu. Hjärtat bankar vilt och lät det inte som ett jämmer från
henne? Oroligt spanar hon mot småtjejernas håll. De svänger med sina hårmanar,
fnissar högt och verkar upptagna av sina gemensamma hemligheter.
Ingenting kan ta bort bilden som etsat sig fast. Så dum hon sett ut, så tafatt och
fel. Med håret i rufsiga lockar runt ansiktet, en fånig liten mun, stora uggleögon
och breda kinder. Smärtan över vad hon sett går i vågor genom kroppen. Påmind
igen. Hon syns. Hon finns. Alla kan se henne. Alla tittar och tycker.
Nu upptäcker Thea blodet på fingrarna. Snabbt slickar hon av det. Gud, tänk
om de där småtjejerna ser henne. ’Blod smakar sött och gott’. Skulle hon upplysa
dem om det med otäck röst innan hon hoppade av i mörkret, mitt ute i ingenstans?
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Men skämtet roar inte ens henne själv.
På nästa hållplats ska hon verkligen av. Thea tar ett stadigt grepp om bagen
och förbereder sig för ett smidigt språng mot utgången för att försvinna ut ur
bussen. Precis när hon passerar tjejerna och ska ta ett sista kliv ut, hejar en av dem
på henne. Hej, hej, hälsar Thea forcerat tillbaka innan dörrarna sluts bakom henne
och bussen lämnar henne på den öde vägrenen.
Vem var det? undrar Thea medan hon vandrar grusvägen fram. De går förstås
på samma skola. Då har man alltid störtkoll på de som är äldre än en själv. Tänk
att nu var hon en av de äldsta på skolan. Tänk att den där lilla småtjejen ville hälsa
på henne. En sån som hon. Visste hon inte, märker hon inte att Thea är udda, fel,
konstig? Kanske tog tjejen bara miste.
Skogen sluter sig omkring henne. Väldiga granar reser sig högt ovanför hennes
huvud. Nu känner hon doften av kåda och den klara, friska kvällsluften som
svävar ner mellan grantopparna. De få minuter det tar fram till huset, inger henne
alltid en känsla av frihet, av möjligheter. Kanske skulle hon promenera vidare, bara
fortsätta rakt fram, in i den djupa skogen.
När Thea trycker ned handtaget möter hon sin mamma i dörren.
”Så skönt att du är hemma igen”, säger mamma lättat och kastar sedan en
ögnande blick över Theas uppenbarelse. ”Tog du den gamla jackan på dig?”
Men så slår hon tvärt om tonen.
”Pappa ligger därinne och sover”, upplyser hon sakligt och nickar mot det
angränsande arbetsrummet. ”Jag fick baxa in honom. Vet du, jag var så arg på
honom. Hela kvällen har han suttit framför TV:n och bara glott.”
Återigen slår hon om tonen, hjälper Thea av med jacka och halsduk.
”Kom så sätter vi oss i köket”, säger hon förtroligt. ”Hur var dansen ikväll?”
I köket stinker det av sprit. Thea kände det redan i tamburen. Mamma har
tömt pappas flaskor, de hon lyckats hitta. Mamma skyndar sig att spola mer vatten
i vasken och samtidigt stänka på mer Ajax för att dämpa lukten.
”Det var väl bra”, svarar Thea lite frånvarande. ”Var är Bettan?”
Mamma slår ut med händerna, men verkar egentligen inte särskilt orolig.
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”Den som det visste! Hon är väl ute någonstans med Johannes och de andra.”
De sätter sig ned vid köksbordet med den rutiga duken och vasen med påskris
och färgglada fjädrar. Mamma har dukat fram varm choklad och scones. Hon har
gjort det mysigt med levande ljus och klassisk musik från radions P2. Thea berättar
att dansen var bra, det är lite svåra steg, men att hon ju ändå inte ska vara med på
terminens avslutningsföreställning. Hon har ont i ett knä. Det är egentligen lögn
och hon är inte säker på om mamma går på det.
”Det vore kanske lika bra att du slutade helt och hållet”, framkastar mamma.
”Du får ofta såna där små skador.”
”Men det är roligt och det är bra träning”, försvarar Thea sig.
”Det kostar pengar”, betonar mamma. ”Vi är inte gjorda av pengar, särskilt
inte när din pappa måste sjukskriva sig ideligen.”
Thea ser sin pappa framför sig där han sitter för det mesta nuförtiden. Framför
TV:n. Uppallad i den skönaste fåtöljen. Med tom blick stirrar han på program efter
program. Han rör inte en min på flera timmar. Någon gång sluter han ögonen.
Då har hon sett att det vattnas i ögonvrårna. Han blir liksom gråare i ansiktet då.
Hon rår inte för det, men han äcklar henne. När Thea kommer hem från
skolan och upptäcker att just den här dagen är första dagen på många likadana
dagar, då vill hon bara vända i dörren. Hon kan inte med blotta åsynen av honom,
står inte ut med att lyssna till de få grötiga ord han trots allt förmår yttra. Hon
äcklas av lukterna som står ut från hans kropp, de klumpiga rörelserna. Men hon
springer ingenstans. Stannar kvar ännu en dag. Stannar kvar och rör sig försiktigt
in och ut i hans tomma blickars synkrets.
Hennes mamma och storasyster brukar ihärdigt leta efter alla undangömda
flaskor. Inne i klädkammaren, i städskåpet, under sängar, på hatthyllan, bakom
raderna med böcker. Det gör aldrig Thea. Trots att pappan aldrig verkar bry sig när
en flaska uppdagas och hälls ut, han tycks bara vrida sig ännu mera inåt.
”Men du blöder ju, lilla stumpan!” utbrister mamma.
Hon springer upp från stolen, hämtar bomull och Desivon. Thea tittar förvånat
på sina blodiga nagelband, ser dropparna av blod på träningsbyxorna.
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”Nu får du sluta med den där dumma ovanan”, förmanar mamma och baddar.
”Mamma, jag kan göra det själv!” protesterar Thea lamt.
”Du förstör dina naglar”, fortsätter mamman. ”Du som är så söt, Thea! Du
klär dig i säckiga kläder och biter på naglarna. Sluta med det, visa upp dig och säg:
här är jag!”
Thea småler åt sin välmenande mamma. Hon vet att hon kommer att sluta
med dansen, det är ändå ingen idé, hon avskyr ju när människor stirrar på henne.
Hon vet också att hon kommer att fortsätta bita på naglarna och klä sig i bylsiga
träningskläder. Som om hon fortsatt var en danstjej.
”Som om allt var fucking djävla normalt”, väser Thea mellan tänderna när hon
gör sig i ordning för natten på sitt rum.
Senare på natten vaknar hon av att någon dråsar omkull i hallen. Pappa! Thea
ligger alldeles tyst och lyssnar spänt. Hon föreställer sig hur han ligger där på den
mönstrade mattan, vingklippt, oförmögen att ta sig upp själv. Kort därefter hör
hon hennes mamma och Bettan gå i dörrarna. Tillsammans hjälper de honom upp
och in i sängen igen.
Nästa dag är pappas ansikte svullet och ena kinden blåslagen. Mamma utfärdar
genast ett dekret att han på inga villkor får gå ut och sätta sig i trädgården. Trots att
vårsolen värmer. Tänk om någon skulle få syn på honom sådan här! Thea undrar
om han vet hur han ser ut just nu. Ser han någonsin sig själv i spegeln? Vad ser
han då? Återigen flyger obehaget över henne. Som hårda svarta korpvingar slår de
mot hennes bröst. Frenetiskt börjar hon riva i sina nagelband där hon sitter ute i
skydd av hammockens blommiga tak. Och vem ser hon när hon någon gång råkar
se sig själv, i ett skyltfönster när hon går förbi en affär eller i bussens stora fönster
till och från skolan?
En allvarlig människa, far det genom huvudet på henne. En olycklig människa,
tänker hon sedan. En halv människa, konstaterar hon till sist och trycker naglarna
in i själva själens kött. För hennes andra halva sitter där inne framför den avstängda
TV:n och med neddragna persienner för fönstren.
”Hela familjen sitter i den där djävla fåtöljen”, viskar hon för sig själv och
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börjar slicka bort blodet som sipprar upp runt nagelbanden.
Det är tidig vår. Solen värmer. Det är den stilla veckan.
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