
Konstnärligt examensarbete 

Efter middagens färg: 
Novellsamling 
After noons color: Short Stories 

Författare: Jill Lindström 
Handledare: Vasilis Papageorgiou 
Examinator: Tommy Olofsson 
Termin: VT14  
Ämne: Kreativt skrivande 
Nivå: G2E 
Kurskod: 2KS10E 



 2 

 Jill Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll 

 

 

 

Wilma Rudolf                                   s.3 

Morfars hus                                      s.7 

Efter middagen              s.14 

Handskmakaren                              s.20 

Koko                                              s.24 

Resan till ön                                   s.29 

Ett par skor av märket Solear         s.36 

Hostel Adler                                   s.41 

Att tro på en färg                            s.52 

Judith och fisken                            s.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 Jill Lindström: Wilma Rudolf 

                                                          

 
 

Wilma Rudolf 

 

 

För att släcka den alltför intensiva blicken lägger hon ett stråk av grålila i de mörka ögonen, 

så att pupillen och irisen delar ett fält, och därmed ser tillbaka in i sig själva. Hon brottas med 

en minnesbild.  

     Varken musik, radio eller talböcker får störa den koncentration hon just uppnått. Hon 

måste sätta dit porträttet så att det en gång för alla stannar kvar på målarduken. Huvudet 

måste luta bakåt, ögonen slutas till hälften och den högra handens fingrar ska spreta, som 

pojkens på solstickans tändsticksask gör. Vänster knä ska vara uppdraget och frisyren ska 

likna en lugn igelkott.  

     Kvinnan springer mot mål. Hon springer förbi henne och bort mot en avlägsen punkt, ändå 

möts deras blickar. Det är i alla fall så hon minns det. Ansiktet var spänt och mjukt samtidigt. 

 

* 

 

     ”Vem är det på bilden”, säger hon nervöst för att ha något att säga där hon sitter på hans 

knöliga säng. Hon vill inte sitta där. Hon är hemma hos en granne som är välbekant och 

samtidigt en total främling för henne. Hennes föräldrar har placerat henne där för att de två 

ska umgås, hon och pojken. Varför gör de alltid så, föräldrarna, tvingar ihop henne med andra 

barn som hon inte vill vara med. Hon vill inte umgås. Hon vill gå hem.  

      Täcket känns glansigt under överkastet, hon flyttar sin fuktiga hand till en ny torr plats. 

Solen lyser upp fönsterkarmen i varma toner. Det är strax före skymning och därutanför reser 

sig en armé av enebuskar.  
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Föräldrarna i rummet intill tittar på TV. Kanske är det Hylands Hörna som pågår just nu. 

Vilken uppgift har de gett henne? Ska hon se till att alla får en lyckad kväll?  

     Han som sitter på en stol mitt emot henne är en pojke på femton år och är för henne ett 

nästan okänt barn, trots att hon har sett honom många gånger när hon har lekt med hans 

lillasyster. Hans lillasyster som inte finns längre. Hon som dog i en misslyckad hjärtoperation 

förra året. Bilden av den döda flickan, som heter Annika, blir tydlig framför henne. Hon 

kommer ihåg hur de lekte på berget. Nu är hon klädd i ett lucianattlinne och ligger med ljust 

utslaget hår i en grav. Annika är något av det mest magiska hon kan tänka sig. Hennes egen 

uppfattning om döden är något fördröjd eftersom hon ännu inte har insett dess fullkomliga  

innebörd. Det har han, Annikas bror. Saknaden efter lillasystern är en parasit som äter sig 

inåt, men ingen talar med honom om den.  

     ”Det är Wilma Rudolf”, säger han. ”Hon är världsbäst på att springa, trots att hon var 

förlamad när hon var barn.” 

     Hon tittar på bilden av den vackra kvinnan som just ska springa i mål.  Segerviss sträcker 

kvinnan ut sina långa ben. Inte korta ben som jag, tänker hon. Jag har korta ben men gillar att 

springa ändå. Wilma på bilden förvandlas till henne, en flicka som trots korta tjocka ben 

springer mot en guldmedalj. Hon vill att han ska fortsätta att berätta om Wilma, vars väsen 

fyller luften som finns mellan dem.  

     ”Hon vann tre guld på olympiaden. Hon är den första amerikanska kvinna som har gjort 

det, vunnit tre guld.” 

      Samtidigt som han berättar ser hon på korna utanför fönstret, vars långa skuggor i det 

sneda kvällsljuset framstår som monsterlika väsen mellan enebuskarna. På honom vågar hon 

inte titta, men hon lyssnar noga på hans beskrivning av den fantastiska kvinnan. När han 

tystnar säger hon: 

     ”Fortsätt!” 

     ”Hon hade polio som liten och var det tjugonde barnet i sin familj, svart dessutom. Wilma 

är verkligen ett exempel på att man kan lyckas fast ingen tror det.” Hans röst är så upphetsad 

att andningen inte får plats.  

     ”Hon är snygg också”, säger han efter en liten paus.  

     I samma stund flyttar hon blicken från korna på bete till kvinnan på bilden. Vi har samma 

frisyr, tänker hon. Så där kort och lite taggigt, praktiskt och modernt. Hon drar med ena 

handen genom sitt korta hår när hennes blick för ett ögonblick träffar hans. 
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   ”Vad fina bröst du har. Jag menar, du är ju bara tolv och det är inte många som har fått bröst 

då. Många tjejer i min klass hade bara små russin då”, säger han och skrattar lite. 

     Hon blir röd av skam och kall av smicker. Hon böjer sin rygg för att dölja de utskjutande 

brösten som hon ännu inte förstått innebörden av. Men, tänker hon, jag är tolv år och nästan 

vuxen, nu måste jag bete mig som en vuxen. Det är nog så här det är, nog så här man gör. 

     ”Ska vi leka en lek?” 

     ”Nej, fortsätt att berätta om Wilma Rudolf”, skyndar hon sig att svara. ”Jag är verkligen 

intresserad.” 

     Han räcker över en tidning där Wilma syns på framsidan och sätter sig bredvid henne på 

sängen, drar sedan med sin hand lätt över hennes bröstkorg och frågar om han får krama 

henne med en kudde emellan dem. Det blir en misslyckad lek och hon sätter sig på den stol 

där han nyss satt. Då sträcker han ut sin hand och lägger den på hennes lår.  Hon reser sig upp 

och säger att hon måste gå på toa. 

 

* 

 

Tre dagar senare när han har lunchrast från affären, där han jobbar som springpojke, knackar 

han på hennes fönster. Vill hon gå med och bada, undrar han. Det vill hon inte men hon svarar 

ja. Hon är ensam hemma i ett av de fyra husen som ligger som klistrade runt ett litet berg. 

Inga föräldrar är hemma. Alla jobbar. 

     På stranden lägger han sig naken bredvid henne. Han vill att hon ska ta av sig bikinin 

eftersom de är ensamma på ön.  

     ”Det är skönare så”, skrattar han.   

     Hon tänker och tror att det är så man gör och behån sjunker ner mot sanden. Trosorna låter 

hon stanna kvar ända tills han erbjuder henne sin hjälp med att ta av den. 

      ”Du måste tillbaka till affären!” Orden kommer bestämt ur hennes mun. 

Han skrattar mot henne igen men nu på ett konstigt sätt. Hon springer mot båten och skjuter ut 

den från stranden. En bit ut i vattnet hinner han ikapp henne, sliter loss henne från båten och 

släpar upp henne på stranden.  

 

* 
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Alltid när det knackar på dörren vid lunchtid sitter hon gömd längst in i bastun. Hon hör hur 

han går runt huset, tittar in genom de olika fönsterrutorna, knackar på glaset och ropar hennes 

namn. Hon sitter orörlig och vet att hon måste sitta så i en timme. Ibland undrar hon om hon 

kommit ihåg att låsa alla dörrar, men hon hör aldrig honom ta i handtagen. Hon tänker på 

Annika, hans syster, och undrar om hon ser vad som pågår.  

 

* 

 

Hennes man tycker att hon kan leta upp en bild av Wilma Rudolf på nätet istället för att ändra 

porträttet hela tiden. Men det är inte den bilden som hon är ute efter. 

     ”Googla för fan, så du blir klar med porträttet någon gång. Jag vill att livet återgår till det 

normala här. Du gör ju inget annat än fixar med det där porträttet hela dagarna”, säger hennes 

man. 

     Det är något med Wilmas blick, den är precis som blicken på en fågel, tränger igenom de 

nästan slutna ögonen.  

     ”Jag kanske är klar nu”, säger hon och torkar av penseln på en tygbit och ställer sedan ner 

den i burken med olja. 
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                                                              Morfars hus 
 
 
 
”Det är inte klokt men jag minns exakt hur min morfars hus såg ut”, säger kvinnan på andra 

sidan skrivbordet.  

     Britt-Marie vet inte riktigt vad det har med saken att göra, men låter henne prata på. Hon är 

proffs och har hållit i hur många samtal som helst. En sak som hon behärskar det är att lita på 

sin instinkt, våga släppa taget och sedan få fatt på tråden igen. Britt-Marie brukar ofta få 

beröm eftersom hon är just så proffsig. 

     ”Hur länge sen är det som du var där”, frågar Britt-Marie. 

     Kvinnan mitt emot tittar på Britt-Marie och räknar tyst baklänges. 

     ”Femtio år sedan, eller fyrtionio kanske. Huset låg strax intill en järnväg. Mellan en sjö 

och en järnväg. I den sjön tömde min mormor sin slaskhink. På järnvägsspåret tog hennes 

hund livet av sig. Sen efter det att mormor själv hade dött. Visste du att hundar kunde sörja 

så?” 

     ”Jovisst, men huset? Hur såg det ut inuti?”  

     ”För att komma in kunde man välja två ingångar. Oftast gick vi in genom ingången på 

norra sidan som ledde in i en liten hall. Där fanns en hatthylla och en spegel i en rund ram, 

eller kanske oval ram.  Den var oval. Man såg ut som ett gammalt målat porträtt när man 

speglade sig i den. Ibland fastnade jag där länge. Framför spegeln stod en byrå. Jag minns inte 

vad som förvarades i den, kanske vinterkläder, vantar, mössor och halsdukar. Sa jag att huset 

var gult? Det var det, gult med vita knutar. Framför spegeln, på byrån låg en klädborste med 

 



 8 

 
Jill Lindström:Morfars hus 
 
  
ett vackert handtag. Jag brukade borsta mitt hår med den och önska att jag hade långt hår. Jag 

fortsatte med borsten efter det att håret tog slut, ut i luften i stora cirklar. Som om mitt hår var 

oändligt.”  

     ”Vi skulle ju samtala om din son”, säger Britt-Marie och försöker ta kommandot över 

situationen. 

      ”Ja just det, Leo hade nog tyckt om att leka i det huset. Men det brann upp innan han var 

född. Man kunde springa runt och jaga varandra där eftersom alla rummen låg på en rad i en 

cirkel. Leo gillade att jaga och bli jagad. Ja, kanske inte nu. Nu är han ju fast, men han skulle 

ha gillat att springa genom alla rummen, bara runt, runt.” 

     Britt-Marie är nöjd med att ha fått in kvinnan på det spår som hon kommit dit för att tala 

om. Hon lutar sig lite framåt. Då känner hon hur gott den andra kvinnan luktar och blir 

förvånad. Hon hade inte väntat sig att kvinnan skulle ha ägnat någon omsorg åt vilket intryck 

hon skulle göra på sin omgivning. 

      ”Längst in i hallen låg toaletten. Det var ett utedass fast det låg inne i huset. Man klev upp 

och satte sig på en stor röd trälåda. När man tittade ner i den kunde man se bajs i olika färger 

och toapapper som låg i flera lager. Det luktade äckligt, men man vande sig. Framför den röda 

stolen, som var som en tron, stod ett bord med ett vitt handfat på och en kanna i porslin. 

Någon såg alltid till att fylla på vattnet så att man kunde tvätta händerna. Kannan var så tung 

när den var full med vatten att jag inte kunde lyfta den. Då fick jag ropa på någon som kunde 

hjälpa mig. Om ingen hörde mig så struntade jag i att tvätta händerna.” 

     Britt-Marie betraktar kvinnan. Hon ser hur delar av hennes gråsprängda hår har lossnat 

från spännet uppe på huvudet och bildar en massa som påminner om ett upprört hav där vågor 

strävar kors och tvärs mot varandra. Sminket har kletat av sig under ögonen, vilket får henne 

att se trött, ja nästan sjuk ut. Det enda hos henne som avviker är den rödrutiga halsduken. Den 

lyser och signalerar ett visst hopp. 

     ”Vi skulle ju samtala om din son”, säger Britt-Marie igen. 

Nästa fråga ställer hon samtidigt som hon ser in i kvinnans ögon. De ögonen tittar inte tillbaka 

på Britt-Marie utan är fästa på en punkt snett bakom hennes huvud. Britt-Marie vet att det inte 

finns något att titta på där och förstår att kvinnans tankar är någon annanstans. För att få 

kvinnan tillbaka till skrivbordet ställer hon en rak fråga: 

     ”Varför tror du att det blev så här? 
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     ”Från hallen kunde man gå antingen åt höger eller vänster.” Kvinnan tittar ner på sina 

händer som om hon behövde dessa för att förstå vad som är vänster och höger. ”Vi brukade gå 

in till vänster när vi kom och hälsade på. Därinne fanns en TV och en grammofon där man 

kunde lägga på flera skivor samtidigt. Jag tror att man kunde lägga på tio stycken. När den  

första skivan var färdigspelad, så föll den andra ner. Det var stenkakor på den tiden, så det var 

ju bara en låt på varje sida. Men den kunde nog inte vända på skivorna. Skivspelaren var 

inbyggd i ett trädskåp som också hade en radio.” 

     ”Varför vill du berätta om din morfars hus istället för att prata om din son, Leo?” 

     För henne är det så enkelt, tänker kvinnan. Antingen så pratar man om det ena eller det 

andra. För mig är allt sammankopplat. 

     ”Det fanns ett rum dit man aldrig fick gå in. Trots att alla rum låg i en cirkel så kunde man 

inte gå från rummet med grammofonen genom nästa rum för att komma till matsalen. Man 

var tvungen att gå hela vägen runt. Först tillbaka till hallen och sedan till min morfars kontor. 

Det var där han sov och talade i telefonen. Han brukade gå och lägga sig klockan åtta på 

kvällen. I sin säng hade han staplat upp en massa kuddar så att han nästan satt upp och sov, 

ofta med tidningen över ansiktet. Jag brukade stå och titta på honom när han sov och ta bort 

tidningen från ansiktet så att han kunde andas lugnt. När min mamma fick se vad jag höll på 

med tog hon mig därifrån. Ovanför hans säng satt ett stort väggur som varje kvart fyllde huset 

med ett dovt dong. Dygnet runt gav klockan husets invånare information om tidens gång. Jag 

tänkte att om klockan och tiden gick så skulle väl allt annat också kunna gå. Det gjorde mig 

lugn. Ibland när morfar jobbade brukade jag sitta på hans snurrstol och leka med en adressbok 

som var av ett avancerat slag. Nästan som i en maskin kunde man trycka på olika bokstäver 

och få fram namn och telefonnummer till morfars kunder. Min morfar hade en lastbil som han 

körde runt med olika saker på flaket. Han körde på beställning och hade alltid hunden med sig. 

Klockan fyra steg han upp på morgonen och klockan åtta kom han tillbaka hem för att äta 

lunch.”  

     En stund av tystnad råder kring skrivbordet. Britt-Marie funderar på hur hon ska fortsätta. 

Kvinnan kommer på att hon har utelämnat något viktigt i sin berättelse och lägger till: 

     ”Sedan när jag tröttnat på att snurra på stolen så hoppade jag ur och sprang med högsta fart 

mot motsatta väggen. Jag gjorde det om och om igen och räknade varje gång hur många steg 

jag behövde. Så där kunde jag hålla på i timmar.” 

     ”Tyckte du mycket om din morfar?”   
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     ”Jo så klart det var ju vi mot resten.” 

     ”Hur menar du?” 

     ”Jag vet inte men så var det. Jag hade ju gärna velat att Leo hade fått uppleva hur det var 

på morgonen i det varma köket. Köket låg efter morfars rum. Där fanns inget avlopp så allt 

avfall slängdes i slaskhinken som sedan tömdes i sjön. Ja det har jag sagt kanske. Vedspisen 

som stod längst in gav ifrån sig en härlig värme på morgonen när resten av huset var kallt. 

Ibland var det så kallt att det var is på insidan av fönsterrutorna på morgonen, då var det fint 

att krypa upp på en stol intill den knastrande vedspisen. Det luktade så gott. På den stod alltid 

en kaffepanna med nytt eller gammalt kaffe. Jag tänkte aldrig på att Dagmar var den som först 

kom ut i köket på morgonen och fick arbeta med få veden att brinna. Det måste ha varit 

väldigt kallt för henne. Köksbordet stod vid fönstret och därifrån brukade vi titta på ekorrarna 

som klättrade upp och ner för trädet utanför. Om man lämnade fönstret öppet kunde de ibland 

komma in och plocka till sig mat, om det stod något framme.” 

     ”Berättade du någonsin för Leo om huset?” 

     ”Nej, jag kunde inte det eftersom det brann upp och jag inte kom ihåg någonting. Men från 

köket gick en dörr ut till trapphuset som inte användes så ofta. En annan familj bodde på 

motsatta sidan. Om man ville komma till rummet där vi sov fick man gå genom en korridor 

som var målad i en turkos färg. Där stod en mangel som jag ibland brukade veva på och 

stoppa in grejer i. Ena sidan av korridoren var täckt med skåp där alla kakorna fanns. Dagmar 

såg alltid till att det fanns stora lager med småkakor. Jag vet inte hur länge man kunde spara 

kakorna, men de tycktes aldrig bli gamla.” 

     ”Vem är Dagmar?” frågar Britt-Marie utan att lägga märke till att hon nu håller på att 

tappa den tråd som hon tidigare varit noga med att hålla fast vid. Hennes mål var att vid detta 

första möte med kvinnan att bryta upp ett litet hål i isen och få kvinnan att förstå vad som har 

hänt, även om hon inte vill prata om det. 

     ”Dagmar var morfars hushållerska. När mormor dog så var morfar femtiosex år. Han blev 

helt nedbruten eftersom mormor hade dött så plötsligt. Det var något med hjärtat. Hon låg 

bara död där en dag i sängen. Det hade jag missuppfattat när jag var lite. Jag hade skapat en 

mer dramatisk version av hennes död som jag brukade locka ner mina kompisar i källaren 

med. Jag sa, kom så ska jag berätta om nålen och min mormor. Då gick vi ner i källaren i vårt 

hyreshus och satte oss i mörkret under trappan. Jag brukade börja med orden blodet droppar, 

blodet droppar, för det tyckte jag var en bra början. Den gjorde att man kom i stämning.  
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Sedan berättade jag hur mormor hade trampat på en nål och under tiden som nålen vandrade 

mot hjärtat genomled mormor all världens kval. Nålen som fortfarande var spetsig stack ut på        

olika ställen i hennes kropp. Varje gång den tittade ut var det alltid ett steg närmare hjärtat. 

Redan från början visste mormor att det inte fanns något att göra. Hon inväntade döden med 

jämmer och blod droppande från hundratals hål på hennes kropp. Berättelse gjorde succé ända 

tills min mamma, av en granne, fick reda på vad jag höll på med. Då var det slut.” 

    ”Men hur fick han tag på Dagmar?”  

    ”När mormor hade dött och morfar var ensam kunde han inte göra någonting själv hemma. 

Mormor hade gjort allt. Morfar kunde inte ens koka ett ägg. Därför satte han in en annons i 

tidningen där han skrev att han önskade en hushållerska. Kvinnor i olika åldrar dök upp och 

provanställdes, men morfar blev aldrig nöjd. Han jämförde deras sätt att sköta hemmet och 

laga mat med mormors och den konkurrensen klarade ingen. När han nästan gett upp så dök 

Dagmar från Wilhelmina upp. Hon var änka och jämgammal med morfar. Dagmar kunde allt 

och flyttade in i det lilla rummet bredvid TV-rummet som jag berättade om tidigare. Dörren 

till Dagmars rum var alltid stängd, därmed var husets cirkel också bruten. Jag tyckte att 

Dagmar var en fantastisk kvinna som gjorde allt för att jag skulle trivas när jag kom på besök. 

Men saknade efter mormor gjorde att min mamma och hennes syskon behandlade henne 

väldigt illa.” 

     ”Hur hanterade Dagmar det?” Nu är Britt-Marie helt ute och seglar. Hon känner stark 

sympati för Dagmar och vill reda ut de känslor som detta måste ha väckts hos henne. Så 

otacksamt, vilket öde. Samtalet har snart pågått en timme, men Britt-Marie har slutat titta på 

klockan. Den andra kvinnan fortsätter att dra fram minnen på samma sätt som man nystar upp 

ett garn. Det ena följer på det andra och hon säger: 

     ”Dagmar hade flera egna barn, men dem kom aldrig dit. Jag tror till och med att hon hade 

barnbarn. Det hade varit kul att träffa dem. Undra varför dem aldrig kom dit. Kanske fick dem 

inte.” Kvinnan sitter tyst ett tag innan hon fortsätter: 

     ”I slutet av korridoren fanns ett stort klädskåp. Det var därinne som lakan, filtar, kuddar 

och madrasser hämtades när vi kom på besök. I kammaren svävade en fuktig och svagt 

möglig doft som jag tyckte mycket om. Kontrasten från kakdoften till de undanlagda 

sängklädernas doft var spännande. Det bäddades åt oss i matsalen. Det stora ekbordet med 

sina snidade stolar flyttades mot ens väggen så att de fyra ihopfällbara sängarna i svart metall  
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kunde få plats. Det gnisslade när man fällde ut sängarna och om man inte var försiktig nog 

kunde man klämma sig på dem.” 

     ”Kan vi dröja lite vid Dagmar. Jag skulle vilja veta lite mer om henne.” 

     På sätt och vis tycker kvinnan att det är skönt att Britt-Marie har slutat att fråga om Leo. 

Det är enklare att prata om Dagmar så hon svarar: 

     ”Jag vet inte så mycket om henne, som sagt var man fick inte gå in i hennes rum, men en 

gång sneglade jag in när dörren stod på glänt och då såg jag en massa fotografier som stod på 

en möbel. Det kanske var hennes familj. Framför fotografierna skymtade jag porslinsföremål.     

Det såg spännande ut men jag vågade inte fråga om något. Det fanns också ett piano i mat-

salen med plats för levande ljus. Två armar av trä sträckte sig upp på var sida av pianot. När 

jag frågade vad de skulle vara till sa man att det skulle stå en ljusstake på varje så att man 

skulle kunna se när man spelade om det inte fanns elektriskt ljus i rummet. Egentligen vet jag 

inte varför pianot stod där eftersom jag aldrig hörde någon spela på det. Ja förutom jag själv. 

Det lät inte så bra eftersom jag på den tiden inte hade en aning om hur musik var uppbyggt. 

Jag bara klinkade på” 

     ”Vad hade din morfar för relation till Dagmar?” 

     ”Jag tror att de låg med varandra. De såg glada ut ihop och åkte på semester tillsammans 

ibland. När morfar dog ville Dagmar att det skulle stå att hon var hans trolovade i döds-

annonsen, men det ville inte min mamma och hennes syskon, så det blev inget med det. Men 

jag hade en fantastisk natt i matsalen. Säkert min bästa natt hittills. Så här var det, en kväll 

hade mina föräldrar gett sig av och lämnat mig kvar hos morfar. Hunden som morfar hade, en 

boxer, hade just fått åtta valpar. Jag bad då morfar att alla valparna skulle få sova hos mig. 

Morfar gick med på det och jag fick en natt med dessa mjuka, bråkiga valpar som flyttade 

runt och kissade i min säng. Jag kan ännu inte tänka mig att jag varit lyckligare någon annan 

natt. Visst hade vi det bra Leos pappa och jag, men ändå.” 

      ”Ja, Leos pappa. Hur ställer han sig till det som har hänt?” 

      ”Jag har glömt att berätta om glasverandan. Hela vintern var det stängt dit ut. Genom de 

frostiga glasrutorna kunde man se de delar av de slingrande växterna som ställts därute för att 

få en viloperiod. Ett spännande virrvarr av grönt som inväntade bättre tider. På sommaren 

drack vi kaffe där och kunde då mellan trädstammarna se ner till den sjö som min morfar 

påstod innehöll krokodiler. Detta påstående höll mig alltid långt från strandkanten, men ibland 

tog morfar med mig på en roddtur. Sjön, som hade förbindelser med andra sjöar genom 
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träskliknande vattendrag, var full av omkringflytande halvruttna stockar. De liknade verkligen 

krokodiler. Jag tyckte mig ibland se djurens ögon under vattenytan. Vad som helt klart  

simmade omkring i sjön och fick mig att avstå ifrån att ens sticka ner mina händer i den, var 

vattensnokar.” 

     ”Bodde Dagmar där när huset brann upp? Du sa ju det tidigare att huset brann. Varför 

brann det upp?”  

     ”Nej, de hade flyttat då.” 

     ”Så ingen blev skadad?” 

     ”Skadad och skadad?” 

Nu hör Britt-Marie lätta knackningar på sin dörr och tittar oroligt på klockan på väggen. Som 

en yrvaken som försovit sig utbrister hon: 

       ”Men Herregud! Vad är klockan? Vi skulle ha slutat för en halvtimme sedan. Jag har ju 

en ny patient som väntar.” Hon reser sig från skrivbordet och gläntar på dörren till 

väntrummet. 

      ”Det har blivit lite förseningar, men vi är strax klara”, säger hon vänligt genom 

dörröppningen. Sedan vänder hon sig åter till kvinnan: 

     ”Vi får avsluta för den här gången. Vi kom ju aldrig att tala om Leo, men vi får ta det nästa 

gång.” 

      ”Men det är precis det som jag har talat om. Min morfars hus och Leo det är ungefär 

samma sak. Allt fungerade bra, var trivsamt. Vardagen avbröts ibland av mindre incidenter 

men inget allvarligt inträffade förrän katastrofen var ett faktum. Katastrofen för Leo var när 

han fick det där fina jobbet i Lancaster. Strax därefter gifte han sig och vår kontakt bröts 

definitivt. Han skapade sig en annan bakgrund, ett bättre och mer representativ som han sa. 

När dem tände på morfars hus hade alla flyttat ut, men de stod där omkring och såg hur 

kommunen satte eld på deras minnen och värdighet. Allt för att motorvägen skulle dras fram 

precis här. Båda katastroferna kom utifrån och var tänkta att göra saker och ting bättre. 

Framtiden, framtiden den kan vi inte hejda, sa man.” 

     ”Jaha, så har jag inte förstått det hela. Kan vi ses nästa vecka?” Säger Britt-Marie och 

plockar ihop sina papper. 

     ”Javisst. Jag hade så gärna velat berätta om min morfars hus för Leo, men nu är det för 

sent.” Kvinnan reser sig upp och tar Britt-Marie i handen. 

     ”Tack! Du har varit till stor hjälp.” 
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Efter middagen 
 
 

 
Sara flyttade in i augusti. Simon hämtade hem henne när hon satt och grät på ett café. Hon 

hade bråkat med både sin mamma och sin pappa. Sen dess har hon sovit på en madrass på 

golvets bruna linoleummatta i flera veckor och mår mycket bättre nu. Innan hon går ger hon 

Simons mamma en stor kram.  

     ”Ni är den trevligaste familj jag vet”, säger hon och öppnar ytterdörren. ”Var ska jag lägga 

nyckeln?” 

     ”Du kan behålla den”, säger Simons mamma och tittar efter sin sons syster när hon stänger 

ytterdörren efter sig. 

 

* 
 
 
Hon knäpper upp den blå koftan med små broderade blommor på, känner hur det hettar på 

kinderna och viftar lätt med högra handen framför ansiktet. Matens starka kryddor har drivit 

upp svetten och hon kan fortfarande känna smaken av cayennepeppar på tungan. Han har 

berömt henne för hennes matlagning. Det är ovanligt. Han brukar alltid ha någon invändning, 

som att den saknar salt eller peppar eller har fel konsistens.  

     Nu sitter de där mitt emot varandra i vardagsrummet. I köket står disken kvar på matbordet 

och ljusen i den trearmade ljusstaken fladdrar svagt av draget från fönstret. Hon lutar sig 

tillbaka i soffan. Med ena handen kan hon känna hur drakarna, på det i relief vävda tyget,    
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sprider sig över soffans yta. Hon smeker tyget – drakarna. Sen lägger hon båda händerna på 

magen. De har haft det jobbigt på sista tiden.  

     När hon tittar ut över rummet, faller hennes blick på det stora mörkbruna skåpet av ek som 

står i ena hörnet. Dekorationen på vänstra dörren har fallit av och ett ben sitter snett. En kväll 

bara stod de där alla ekmöblerna. Han hade hittat dem i en container i Vasastan och fått hjälp 

att släpa hem många av dem, alltför många enligt henne. Nu var alla mörka möbler utom 

skåpet borta. Hon hade förmått honom att dela med sig av fyndet till sina vänner. För henne 

var trasmattan i grått och rött och Ikeabokhyllan Staffan viktigare.  

     På bokhyllans översta hyll-plan ser hon porträttet i gips som hon gjorde av honom bara 

några veckor efter att de hade träffats. Porträttet har blivit en del av inredningen. Den vita 

porösa gipsytan är dammig.  Ögonens håligheter, som ska föreställa blicken, är riktade mot 

henne. Skuggorna som bildas i det vita ansiktet är hårda, eftersom belysningen i rummet 

består av en ensam glödlampa med starkt sken. De har inte kunnat enas om vilken slags 

takbelysning de vill ha. Hon har föreslagit rislampor av olika slag men han skulle föredra en 

ljuskrona.  

      Hårdheten i porträttet kommer sig också av den vita gipsens förmåga att återge varje 

skiftning i struktur och yta. Hon känner ett släktskap med denna förmåga att alltför känsligt 

fånga upp omgivningen, dess uttalande och blickar. Liksom gipsytan förvandlar hon ett 

ogenomtänkt uttalande, en förflugen kommentar eller ifrågasättande blick till ett månlandskap 

av kratrar och vågrörelser, där många faror lurar. Hon tänker på ett förhörsrum.  

     Bakom de två fönstren med breda fönsterbrädor, på vilka flera gröna odlingslådor är 

placerade, kan man ana det blå ljuset från husen på andra sidan gården. Själva har de ingen 

TV. När kontrollanterna från Radiotjänst hade knackat på och förhört sig om huruvida de 

hade en tv, hade hon hade sagt nej. Deras TV låg då i kistan där hon förvarar sina tyger 

eftersom hon hade blivit förvarnad om hans besök.  Sen hade hon varit rädd för att den 

fyraårige sonen skulle avslöja detta på en direkt fråga från kontrollanten. Efter besöket var det 

dåliga samvetet enormt mot alla och allt. Konsekvensen blev att deras TV bars upp på vinden. 

       Hon ser hur allt i rummet tycks ha stanna upp i en tillfällig pose utan att ha funnit sina 

slutgiltiga platser. I spegeln med guldram, som hänger på den motsatta väggen, ser hon även 
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sig själv som högst tillfällig. I samma spegel ser hon hans rygg och hans tjocka långa hår. Han 

pratar på om maten. Hon lyssnar inte utan tänker på det som varit, det som kanske äntligen är 

över nu. Hon säger: 

     ”Ska vi inte åka till Spanien i sommar? Vi har ju pratat om det så många gånger.” 

     Han tittar förvånat på henne samtidigt som han tänder en cigarett och blåser ut dess rök 

över bordet mellan dem. 

     ”Ja om inte, alltså.” 

     Den svarta pianostolen som han sitter på ger ifrån sig ett knakande ljud när han böjer sig 

fram mot henne. Hon har fått ärva den av sin farmor och farfar, bara stolen alltså inte något 

piano. Han märker hur stolen, som inte är limmad utan på ett finurligt sätt är ihopsatt med trä 

pluggar, håller på att falla isär. Han reser sig upp och trycker ihop de lösa delarna och sätter 

sig igen. Tittar på henne och säger: 

     ”Du är söt ikväll i den där koftan. Var det inte den som din pappa inte tyckte om?” 

     ”Jo, han tyckte att den var lite tyskt bonnig. Men han tyckte inte om att jag hade flätor 

heller. Det var också så tyskt… bonnigt” 

     Han böjer sig fram för att ge henne en puss på pannan tvärs över bordet. 

    ”Spanien, ja kanske.” 

     Hon kan se dem framför sig tillsammans med sonen på en gata i Granada. Se hur de med 

mycket möda letar sig upp för de branta och vingliga gatorna till berget ovanför staden. Hur 

de som en vanlig familj pekar ut Alhambra för barnet och berättar historien om fortets 

tillkomst.  De ser hur Sierra Nevadas snöiga toppar reser sig bortom dimmiga ängar. Det är då 

de ska berätta för pojken att han ska få ett syskon. 

     ”Träffade Jorge idag, de ska skiljas”, säger han och häller upp mer vin i sitt glas.    

     ”Va?” hon och följer texten på vinflaskans etikett Casillero del Diablo –Concha y Toro 

”Det trodde jag aldrig.” 

     ”Maria lämnar honom för det där strulet med den andra tjejen.” 

     ”Lite onödigt, det var ju inte så allvarligt. Jag menar de har tre barn och varit ihop så 

länge.”  Hon är uppenbart förvånad. 

      Maria som har fått tre barn på bara några år har ofta väckt avundsjukan inuti henne. Maria 

och Jorge har bestämt när de ville ha barn och sen blev det pojke, flicka, pojke. Helt 

annorlunda än hennes egen situation. 
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    ”Ansvarslöst av Maria.” Hans röst är fördömande men också osäker. 

     Han reser sig upp och släcker cigaretten i askfatet. Sträcker sig över bordet och drar henne 

till sig. Ställningen är obekväm men han ger henne ändå en snabb kyss. 

     ”Lämna mig aldrig”, säger han tyst. 

     Hon tänker att hon borde ha gjort det för länge sedan men nu vill hon bara se framåt. Han 

dricker upp vinet i sitt glas och fyller på mer, reser sig sedan och bläddrar bland Lp-skivorna i 

hyllan, lägger sen på en skiva med brasiliansk musik. Den raspiga nålen återger bara ungefär 

den musik som en gång graverades in i den mjuka vinylen. Alla skivor blir med tiden unika, 

tänker hon. De får sina hack och raspar på olika ställen. Jag kan skilja min Bob Dylan från 

din. Han tar några steg i takt till musiken med sitt vinglas i handen men sätter sig sedan ner 

när hon inte ser ut att vilja dras med in i dansen. 

      ”Vad tänker du på?” 

      ”Jag tänker på den där första gången”, säger hon. ”Då när jag satt där i undersöknings-

rummet och läkaren sa att det inte fanns något barn. Jag kommer alltid tillbaka till det 

ögonblicket. Det hade ju funnits ett barn där några veckor tidigare. Det hade jag ju själv sett. 

Borta, hon sa att det var borta och sen lämnade hon mig där ensam med den geleartade salvan 

från ultraljudet på magen.”  

     ”Ja, men tänk inte så mycket på det nu. Du blir snart gravid igen. Mina spermier kommer 

aldrig att ge sig.” 

      ”Men det är ju inte det.”  

       Hon dricker ur glaset och får syn på de brinnande ljusen på köksbordet. Hon går in i 

köket och blåser ut dem. Efteråt upptäcker hon stearinprickarna över hela bordet som hon just 

åstadkommit, funderar en stund på om hon ska skrapa bort prickarna men återvänder istället 

in i stora rummet. 

     ”Jag hade ju redan skaffat kläder och om barnet hade varit några veckor till hade det 

räknats som ett barn.” 

     ”Du vi åker till Spanien, det gör vi. Vi kan hälsa på Peppe.” 

      När han säger att han vill åka känner hon sig glad. De samtalar om vad de kan göra där 

och om hur mycket pengar de måste spara.  Nu märker hon hur den lugnande effekten av 

vinet är på väg att bytas ut mot en lätt yrsel. Med handen ger hon tecken att hon har fått nog 

när han vill fylla på hennes glas ytterligare. Då fortsätter han att hälla i sitt eget glas. 

Övertygelsen om att allt kommer att sluta bra växer till sig i hennes mage. Ja hon vet ju att  
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livet självt inte kommer att sluta bra, det gör det aldrig.  Livet slutar alltid i en katastrof, men 

innan dess finns det mycket kvar. Hon har lätt för att bli gravid, det har hon märkt. Om hon 

inte ger upp kommer nog allt att bli bra.  

     ”Man kan adoptera annars”, säger hon för att få ett slut på sina egna tankar, men hon vet 

att deras ekonomiska situation är alltför dålig för att ens tänka på ordet adapt. 

     ”Visst”, svarar han som inte vet vad det kostar.  

     Det syns att han är lite rastlös. När telefonen ringer hoppas han att något ska komma till 

hans räddning, men han vet inte vad detta något kan vara. 

      ”Det var Anders som sa att de sitter på Flores, men jag sa att jag hellre ville vara här med 

dig. För du har väl inte lust att gå dit?” Hans röst är överdrivet entusiastisk. 

      Hon är glad att det inte var sonen som ringde och ville komma hem från mormor. Hon vet 

att han befinner sig alltför långt bort för att kunna komma hem, men hon vet också att om 

sonen gråter i telefonen så kommer ljudet av hans tårar att följa henne genom natten. Nu vill 

hon vara här ensam med sin man. 

     ”Hallå, svara. Vad tänker du på nu? Vill du gå dit heller?” 

     ”Nej, vi stannar här. Det är mysigt att vara hemma ihop.” 

     ”Jag tänker bara på att det kunde hända igen. Andra gången som det hände vet du, då 

fattade jag vad det var när blödningen kom. Då skakade jag så mycket och min puls var långt 

över hundra. De sa först att de kunde höra ett barns hjärta därinne för ingen vuxen kan ha en 

så hög puls. Sen sa någon att jag hade det, en så hög puls. Då fick de göra ultraljud igen, men 

jag visste ju redan. Då var det som om det var kört för alltid och sen kom den där båt-

olyckan.” 

     ”Men båtolyckan hade ju inte med dig att göra.” 

     ”Nej, jag vet men det kändes så. Som om det var mitt fel ungefär. Jag tänker också på den 

där romska kvinnan som de tog barnet ifrån i sjunde månaden.” 

     Han häller upp mer vin till sig och hon tycker att en viss aggressivitet har smugit sig in i 

hans tonfall. 

     ”Hur kan Maria bara lämna honom”, säger han irriterat. 

     Hon blir lite orolig och ber honom sätta sig jämte henne. 

     ”Man kan inte lita på kvinnor.” 

     ”Sätt dig här.” 
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   ”När du fick de där missfallen, då värkte det ända ut i mina fingertoppar”, säger han tyst och 

sedan kommer orden som hon önskar inte fanns. ”Jag tror att det är mitt fel. Mitt fel eftersom 

jag har ljugit för dig.”  

     ”Vadå ljugit för mig. Om vadå?” 

     ”Jag har ett annat barn.” 

      ”Va?” 

     ”Det är sant. Hon är två år nu.” 

     ”Det är inte sant.” 

     ”Jo.” 

     ”Var är hon?” 

     ”Hon är inte här nu, men jag har fått ett brev från hennes mamma. Hon skriver att de är på 

väg hit nu.” 

     ”Vad heter hon?” 

     ”Sara.” 

     ”Det är inte sant? Varför har du inte sagt något?” 

     Han går ut i tamburen och hämtar ett kvitto ur sin rockficka. Det är ett kvitto från Toys ”r” 

us. På kvittot står priset för en docka och hon vet och kommer alltid att veta att det som han 

just har berättat är sant.  

     ”Förlåt mig”, han har svårt att få fram orden. 

     Hon går in på toaletten och lägger sig på golvet. Golvet ger vika och hon kastas ut i en resa 

bortanför allt ljus. Han knackar på dörren, men hon kommer aldrig att öppna den igen för 

honom. 
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                                                             Handskmakaren 

 

 

Slamret från de stora pusselbitarna som tappas mot stengolvet och små barns otåliga skrik, 

irriterar henne på ett oväntat sätt. Hon försöker koncentrera sig på här och nu. Precis som en 

pilot som ska nödlanda med ett plan, fullsatt med passagerare i otillgängliga bergstrakter, 

behöver hon all handlingskraft och koncentration som hon kan uppbåda. 

     ”När är det vår tur?” frågar dottern.  

      Hon svarar snabbt: 

     ”Nu, när som helst.” 

     Den fuktiga handen greppar mot stolsdynans galonklädsel. Längre bort i väntrummet sitter 

en kvinna som hon känner igen med sin son bredvid sig. De skrattar och pratar som om de 

skulle göra något roligt. Hon orkar inte prata med dem nu.  

      Knölen som sitter eller snarare deformationen som finns på dotterns högra revben har 

oroat henne en längre tid. Hur var det nu han hade sagt läkaren. ”Jag kan inte känna att det 

skulle kunna vara något farligt.” Så hade han sagt. Det var ju inte heller det hon hade trott, att 

det där kunde vara något farligt. Men läkaren hade sett så allvarlig ut och genast skickat en 

remiss till röntgen, så då var det ju säkert något allvarligt ändå. 

     ”När är det vår tur?” säger dottern lite högre. ”Dom som gick in nu kom ju efter oss, varför 

får inte vi gå in?” 

     ”Det är säkert olika avdelningar eller läkare. Har man olika fel så får man gå till olika 

läkare.” 

     ”Men jag har ju inget fel, jag ska bara på kontroll.” 
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     ”Jovisst, men kontrollen kanske man får vänta längre på.” 

     Hon reser sig och går fram till ett barn som satt i system att kasta de stora pusselbitarna på 

golvet mot en liten dockvagn av trä. Hon tar pusselbiten, eller snarare sliter pusselbiten ur 

barnets hand och lägger tillbaka den i lådan. En man som antagligen är barnets far tittar 

frågande på henne. 

     ”Ont i huvudet”, säger hon vänd till mannen som då återgår till att läsa Pettsson för ett 

annat av sina barn.  

     Kvinnan som hon känner sen tidigare vinkar åt henne och hon vinkar tillbaka. En sköterska 

kommer ut och ropar upp dotterns namn. Nu får de komma in för att tala med en läkare som 

ber dem slå sig ner på motsatta sidan av hans skrivbord. Samtidigt som läkaren talar med 

dottern om hur röntgen går till ser hon hur han med sitt högra pekfinger trycker till en liten 

insekt som kommit vandrande över skrivbordet. Kvar blir en fläck av mosad insekt. Hon 

undrar om dottern ser samma sak.  

     Sköterskan som följer dem tillbaka till väntrummet berättar att de snart ska få komma på 

röntgen, men först måste de vänta ytterligare en liten stund. 

     ”Men jag ska ju träffa Anna. Vi skulle ju hämta henne på fritids innan de stänger”, säger 

dottern. 

     Ja nu minns hon, det hade de lovat Annas mamma:  

     ”Vi får ringa till Fritids och säga att vi blir lite sena. Vad heter hennes avdelning?” 

    ”Kopparslagaren!” 

     ”Är du säker?” 

     ”Jaaa” 

     ”Men ligger inte Krukmakaren bredvid Träsvarvaren? Du går ju på Träsvarvaren och hon 

går på den som ligger bredvid.” 

     ”Nej, hon går i huset intill på Kopparslagaren.” 

     ”Okej, okej. Vi ringer dit.” 

      Dottern har tagit upp en bok från golvet och bläddrar hit och dit. Väntrummet ligger 

inbäddat i tystnad sedan barnen med pusselbitarna blivit inropade. Hon tänker en tumör, det är 

nog en tumör. 

     ”Har du numret så kan jag ringa dit”, säger dottern. 

     ”Numret nej det har jag inte, men man kan kanske ringa till Träsvarvaren och be om 

numret eller be någon gå dit.” 
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     Hon går bort till telefonautomaten som sitter i hörnet vid ingången av rummet och lägger i 

en krona. Hos träsvarvaren tutar det upptaget. Hon sätter tillbaka luren i klykan och känner 

hur dess tyngd får klykan att falla nedåt. Tyngden känns förtroendeingivande. Luren sitter på 

plats. Det klickar till. 

     Nu blir de uppropade igen och får följa med till röntgen som ligger på en annan våning. En 

sköterska ler vänligt mot dem när de promenerar uppför den breda stentrappan. Hon inser att 

hon aldrig skulle kunna jobba på ett sjukhus och le glatt mot någon som kanske har en tumör.  

     Hon får inte följa med in i rummet där apparaten finns utan får nöja sig med att stå utanför 

och se in genom fönsterrutan till det mörka rummet. Sköterskan står i ett annat rum och 

trycker på knappar. Ensam och utelämnad ligger dottern utsträckt på britsen. De görs flera 

försök att fotografera revbenen och hon vill säga att det räcker nu. Hon vill säga att 

röntgenstrålar inte är bra för barns kroppar. Hon tittar ner och får då syn på dotterns journal 

som ligger på ett bord framför fönsterrutan. Där står det skrivet i blyerts ”tumör?” Hon får 

ingen luft.                                                                                                                 

     ”Nu kan ni vänta där ute så får läkaren se om han är nöjd med bilderna”, säger sköterskan 

och drar henne med sig mot en dörr. Dottern kommer efter tillfreds med att saken, som hon 

ser det, är över. 

     ”Du måste ringa igen, Anna väntar ju på oss”, säger dottern nervöst. 

     ”Visst jag gör ett nytt försök därute”, säger mamman. 

     Det är fortfarande upptaget hos Träsvarvaren. Då går hon fram till den bekanta kvinnan 

vars son nu har en arm i bandage. 

     ”Vad har hänt?” säger hon intresserat. Hennes röst är ansträngd. 

    ”Fotboll”, säger den andra kvinnan. 

     Barnen hälsar inte på varandra. 

     ”Går Andreas på Kopparslagaren?” frågar hon. 

     ”Nej, han går på Vävaren.” 

     ”Vi måste ha tag i Kopparslagaren. Vi skulle ha hämtat Anna där och nu har vi blivit 

sittandes här. Vi kommer nog aldrig härifrån. Har du numret dit?” 

     ”Nej, jag tror inte det”, säger kvinnan och bläddrar i sin fickkalender. ”Men ring Vävaren, 

de vet nog.” 

     Hon går bort till telefonautomaten igen och slår numret till Vävare. 
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     ”Handskmakaren”, säger en röst i telefonen. 

     ”Handskmakaren?” svarar hon förvånat. ”Jag vill komma till Vävaren. Eller ännu hellre till 

Kopparslagaren.” 

     ”Men det här är Handskmakaren”, säger rösten bestämt. 

     ”Ja, jag hörde det men jag vill komma till kopparslagaren eller eventuellt till Vävaren, så 

om du kan ge mig numret dit.” 

     ”Men det här är hos Handskmakaren och jag har inget nummer till någon Kopparslagare 

eller vad det var.” 

     ”Okej, kan du skicka iväg ett barn till Kopparslagaren och säga till Anna, ett barn som går 

där, att vi kommer lite senare än vad vi har sagt.” 

     ”Jag förstår inte?” 

     ”Be bara någon att gå till Vävaren, jag menar Kopparslagaren och säg att vi som skulle 

hämta Anna har blivit försenade.” 

     ”Jag förstår inte detta är hos Handskmakaren, affären.” 

     Hon lägger på luren och går tillbaka till sin dotter och den bekanta kvinnan. Dottern och 

pojken med armen i bandage spelar nu fia med varandra. 

     ”Det var något fel med numret. Jag kom till Handskmakaren, affären?” 

 

* 

 

  Vid hyllan för pasta inne på Ica möter hon den bekanta kvinnan från sjukhusets väntsal. 

     ”Handskmakaren”, säger kvinnan och ler. 

     ”Ja.” 

      ”Hur är det med din dotter? Jag glömde fråga vad det var för fel sist där på sjukhuset.” 

      ”Ahh, nej det var inget. Hon hade något konstigt med ett revben som de ville kolla men 

det var inget. Som tur var.” 

       ”Bra! Handskmakaren?” kvinnan ler och försvinner ner mot hundmaten. 
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                                                                   Koko 

 

 

I början kunde hon nöja sig med att titta över båtens reling och föreställa sig hur det var där 

nere i havet. Hon gjorde sig bilder om klänningar av manettrådar och fenor som stryker 

kittlande över ryggraden. Om glimrande sjöjungfrur som förde henne till hemliga grottor med 

havsanemoner i.  

     Hon tyckte bäst om när båten låg stilla eftersom sikten då var längre och insikten därmed 

större.  Ibland fick hon hjälp av ljusförhållandena och kunde då skönja förbipasserade fiskstim 

som bildade en mosaikliknande yta flera meter under henne. Blicken sjönk långsamt ner i 

vattnet likt ett silvermynt som ihärdigt vibrerar sig mot havets botten. Förbi sillstim och 

genom plankton trängde hennes gissningar. 

      När hon blev lite äldre och de var ute och fiskade satt hon med handen runt bomullssnöret 

till dörjen, som för säkerhets skull också var fästad i årklykan. Hennes uppmärksamhet 

kretsade runt det som vi inte brukar kalla fiskelycka, fiskarnas lyckliga lek bland sjögräsets 

långa stänglar. Ofta tittade hon på sina föräldrar, vars kroppar tornade upp sig i motljuset, och 

undrade om de hade för avsikt att slänga i henne. Här ute så långt ifrån land kunde ju ingen se 

dem. Men föräldrarna småpratade om vädret och log alltid kärleksfullt mot henne och 

varandra. Med jämna mellanrum drog de i sina dörjar och följde med i den svaga dyningen 

som fick båten att utföra en nickande rörelse. Hon tolkade båtens rörelse som ett tecken på att 

hon var inne på rätt väg.  

     På durken sprattlade den huvudlösa fisken intill en blodig kniv och spred sina glänsande 

fjäll över durken. Dess försök att lämna båten var utan framgång. Bakom den lilla ekan av trä    
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svävade två havstrutar och iakttog allt som pågick. De visste, liksom hon, att det kunde löna 

sig. 

      Som ett första experiment lät hon sin sko falla från relingen. Hennes pappa kastade sig 

fram för att fånga den, men såg hur den gled iväg bort från honom på de små jämna vågorna. 

Det är sannerligen en vacker kväll, tänkte Koko. Hennes pappa funderade på om han skulle 

dra upp draggen och ro ikapp skon.  

     ”Nu sjunker den”, sa hennes mamma och drog Koko i armen, ruskade bara om henne lite, 

eftersom hon visste att man inte får slå barn. Mamman förklarade att skon hade kostat pengar.  

Pappan sa strängt att det inte skulle bli några nya skor i höst. Nu fick hon gå i de gamla.  

      Hon hade gjort en upptäckt. 

     ”Koko ville bada”, sa hon. Mamman skrattade lite fast att hon förstod att hon inte borde 

göra det i en sådan här situation. 

     Nästa gång de var ute på havet fick hon åka utan skor. Då slängde hon i en spann av plast. 

När hennes pappa försökte ta upp den med hjälp av en åra, började även den att sjunka. Hon 

såg hur den gula färgen tunnades ut i ett ryckigt mönster för att till sist helt försvinna i 

mörkret. På natten drömde hon om att det var hon som sjönk genom vattnets mjuka kropp. 

Havets växter och djur följde med henne på en mycket långsam och färgrik färd mot en 

botten. Ibland rörde hon lite på en kroppsdel, vilket fick hela henne att snurrar runt. När hon 

lade sig vågrätt avstannade färden och hon hade gjort ännu en upptäckt.  

 

De hade aldrig räknat med att hon skulle kunna hoppa ur båten när de körde. Nu tappade de 

tid när de skulle vända, stanna motorn och ta fram årorna. Framme vid hennes flytande kropp 

tog pappans händer ett hårt tag i flytvästen och drog henne med sig upp i båten. Mamman som 

satt kvar i båten och försökte ro var helt tyst. När de lade henne på durken och tömde henne 

på vatten, kände hon hur det sprattlade i fötterna. Efter den sommaren satt hon alltid fast-

bunden i båtens för när de skulle ut på havet. Hon bad om att få ha huvudet löst så att hon 

kunde titta ner i vattnet. Det fick hon.  Flytvästen hade blivit ett problem som hon vid fyra års 

ålder inte hade någon lösning på.  

     ”Om man äter torskögon, blir man en fisk”, sa hennes äldre kusin.  
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Efter hennes femte födelsedag såg hon filmremsorna som hängde på tork på en lina över 

badkaret. De hade skakats om i någon farlig vätska som hon inte fått komma i närheten av och 

sedan tvättats i vatten. Nu hängde de där som tångremsor med en glatt yta, som om den 

objektiva sanningen hade hämtats upp från havet. Hon letade efter bilden från födelsedagen. 

Hon står uppställd med några andra barn mot väggen i vardagsrummet. Bakom dem finns den 

målning som hon valt att bli fotograferad framför. Enligt Koko så föreställer målningen havet 

dit inga ljusstrålar kan nå. Hennes pappa säger att målningen är abstrakt och har titeln Aniara. 

Koko litar inte längre på sin pappa. 

     Just när fotografiet skulle tas föll det minsta barnet som hade lutat sig mot sin syster. På 

bilden är han suddig och flyter genom luften. Koko är särskilt nöjd med den detaljen. Hon bad 

sin pappa att klippa ut fotografiet där det ljusa är mörkt och det mörka är ljust.  

     ”Du måste vänta till dess att jag har kopierat det på papper”, sa pappan klokt och fortsatte 

”det är först då du kan se fotografiet såsom det ska ses.” 

     Men Koko ville ha det precis så här och hämtade en sax och klippte ut den bild som var 

värdefullast. Nu började problemen hopa sig.  

 

* 

 

Det var inte för det fina namnet Sargassohavet som hon flyttade hit, utan därför att hon 

träffade honom. Han var den ende som kunde hjälpa henne att gå vidare, tänkte hon. De 

träffades när hon var ute på en simtur nära sitt barndomshem och sen tog han med henne hem 

till sig. Att detta hav verkligen är en fascinerande plats kunde hon konstatera redan första 

dagen som hon kom hit. Det består av en stor och långsam vattenvirvel som avgränsas av 

Golfströmmen, Nordatlantiska driften, Kanarieströmmen och Nordatlantiska ekvatorial-

strömmen. Den har ett genomsnittligt djup på femtusen meter. Inflödet och utflödet av 

ytvatten är här mycket begränsat. Här lever man på ett annorlunda sätt än vad som Koko var 

van vid. Hennes nyvunna vän som kallade sig Herr R hade mycket att lära henne. I början 

gick det lite trögt men med tiden lyckades hon träna upp de färdigheter som behövdes för att 

överleva på denna plats. Dock lärde hon sig aldrig att hålla jämn fart med Herr R vars långa 

smidiga kropp tog sig snabbt fram, även motströms.  
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      Om det inte var för de stora flytande molnen av plastbitar av skiftande slag som de hela 

tiden riskerade att simma in i och fastna, hade hon svårt att tänka sig en bättre plats att leva  

på. Att artrikedomen var liten, som vissa påstår, stämde inte alls. I en halvliter vatten fanns 

det gener från över en miljon arter. Nästan alla dessa arter kunde använda sig av rodopsin för 

att utvinna energi från solen. Koko fick också lära sig det.  

     Under de första åren i havet hade hon ingen kontakt med sin familj eller sina vänner. Det 

kändes överflödigt då när hon hade fått det så bra, men sen kom den där känslan krypande av 

att det var något som saknades. Ju mer hon tänkte på detta desto större blev avståndet till Herr 

R. Han kunde inte förstå varför hon inte helt och fullt kände sig hemma här. Eftersom han var 

så fäst vid henne gick han ändå med på att göra en resa med henne tillbaka till hennes hem-

trakter. Resan tog lång tid och utsatte dem för många påfrestningar, den resulterade också i 

några barn som de sen inte såg ett spår av. Den resan blev det sista som de gjorde 

tillsammans. 

 

* 

 

Efter år av terapi, medicinering och annan behandling har hon lärt sig att leva mestadels på 

land och utan Herr R. Hon har hittat andra former för att leva ut sin längtan. Man kan inte 

direkt säga att hon funnit sin like men har genom engagemang i olika föreningar ändå upplevt 

ögonblick av gemenskap. Särskilt intresserad har hon blivit av hydrofeminismen. Hon ser sig 

som en del av världskroppen, vilken nästan uteslutande består av vatten. Hon vet det som 

nästan ingen annan vill kännas vid, att vi nästan bara är vatten.  

     När hon var liten berättade hennes mormor att vissa barn kunde födas med fiskfjäll på hela 

kroppen. Det var för Koko en attraktiv tanke. Det var om deras mammor hade blivit skrämda 

under graviditeten som det kunde hända, fortsatte mormodern. Då förstod Koko att det inte 

gällde henne.  Hon var vid födseln ganska hårig eftersom hennes mamma gått tre veckor över 

tiden. Hon tror att det som har format henne ligger längre bak i tiden. 

 

* 
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När hon når strandkanten och har läst av färgen på vattnet, dess rörelse och temperatur brukar 

hon först lägga sig ner på rygg i vattenbrynet. Låta delar av vattnets kropp täcka hennes 

undersida bit för bit och sedan leta sig upp på ovansidan.  Efter vågrörelsernas envisa 

knackande på huden öppnar hon sina porer och låter sig intas. Upp-piskat skum bildar ibland  

en skyddande linje runt hennes kropp. När hon sedan reser sig upp för att gående ta sig ut på 

djupare vatten är allt tvivel borta, hon bara måste dit ner.  

     Det som mest uppskattas av de boende runt viken är de dagar då hon kastar sig upp ur 

vattenytan och snurrar runt i luften för att sedan dyka ner igen och vara försvunnen under 

flera timmar. Ingen vet hur hon bär sig åt. 

 

Den började när hon var tre år, den där enorma längtan.  
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Resan till ön 

 

 

 Vi har förberett oss i veckor nu och snart ska vi ge oss av. Min man Jonas följer väder-

prognosen på baksidan av morgontidningen. Den visar visserligen bara vädret en vecka 

framöver, men som han uttrycker det, man kan se vart åt det lutar. Han menar att han kan 

avläsa tendenser och han ägnar mycket tid åt att förutspå framtiden, inte bara vädret utan 

också politiska händelser, sjukdomar, katastrofer och sin egen framgång. Han menar att 

framtiden följer en rak kurva, tills att den slår i taket eller botten, för att sedan vända om med 

full hastighet åt motsatt håll. Teoretikern Foucault som menar att historien byggs upp av 

plötsliga brott, skulle förmodligen hålla med honom. Men Jonas känner inte till Foucault och 

kan därför inte söka stöd hos honom. 

      Jonas förberedelser består inte endast i att följa väderprognosen, han arbetar också med att 

förfina den lilla segelbåtens detaljer. Han har skapat ett större lastutrymme och bytt ut alla 

vantskruvar till masten. Eftersom vi ska vara på en ö som saknar telefon, elektricitet och affär 

i två veckor kommer vår packning att vara omfattande.  Jonas vet vad resan innebär eftersom 

vi gjort samma resa de senaste fyra åren, packat båten full och styrt ut mot horisonten. Jag har 

gjort matlistor och bestämt vad vi ska äta till frukost, lunch och middag. Jag har även lagt till 

efterrätter, vilket är ovanligt för mig som inte själv gillar söta saker. Lite snacks har jag också 

köpt, ifall det skulle regnet skulle göra alla uttråkade och griniga. Jonas säger igen att jag inte 

behöver oroa mig eftersom allt pekar på att det ska bli fint väder. Femton små kopparplåtar, 

som jag ska göra torrnålar på, ligger inpackade i tidningspapper. Till barnen har jag köpt två    
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nya spel, fingerring och tjejsnack, bara som en extra säkerhet. Det är oron för vädret som 

upptar mina tankar. Egentligen vill jag se framför mig hur barnen är sysselsatta med att  

leka nere vid bryggan, fiska krabbor och att paddla på flotten. Själv har jag funnit en hög 

klippa med utsikt åt alla håll. En plats där jag kan fånga in ljuset genom att trycka olika hårt 

med torrnålens spets mot den mjuka kopparplåtens yta. Eller fånga in mörkret, det är ju det 

man gör när man ristar i kopparplåten. Jag vill se molnformationer och vattenytans 

förändringar, upptäcka inuti mig själv hur ljuset förändras när jag vrider mig en aning öster ut. 

Men jag vågar inte frammana de bilderna. Livet, tänker jag, har visat mig att inget blir som 

man tror. Därför är det bättre att tro att allt ska gå åt skogen, för då kanske det ordnar sig i alla 

fall. Jonas håller inte med mig på den punkten. I morgon ska jag hämta ut barnens mediciner 

från apoteket och köpa en ny förbandslåda.  

     Det var under eftermiddagen som jag började funderar över hur vi ska få med oss Tim, 

fågeln som inte trivs i bur. Jag går till biblioteket och läser i en bok om gråsparvar. Där står 

det tydligt att läsa att de inte går att hålla gråsparvar som tamfåglar och att de aldrig kan 

anpassa sig till att leva i en bur. Så är det med Tim, tänker jag. När vi hittade honom 

övergiven på vår trappa tänkte vi bara försöka rädda livet på honom och sedan släppa ut 

honom. Vi vet ännu inte om det är en hane, men eftersom det kvinnliga könet är 

överrepresenterat i familjen, så bestämde vi oss för att det fick bli en hane. Jag minns hur vi, 

när vi hittade honom, ringde till en bekant som vet mycket om fåglar och bad om råd.  Han sa 

att det skulle bli omöjligt att få honom att äta, fågeln alltså. Men vi försökte. Vi matade 

honom med ägg, spagetti och lite annat. När det var dags att släppa ut honom i den natur som 

han tillhör, såg vi hur katterna låg och smög i buskarna på gården. Katterna som också tillhör 

naturen var inte direkt hungriga, trodde vi, mer spända på äventyr. Det kändes fel att vår 

Timme-gubbe skulle bli en kattleksak så vi beslutade oss för att skjuta upp dagen då han 

skulle släppas fri. Nu ingår han i familjen och är på många sätt dess överhuvud. Vi anpassar 

oss efter honom.  

      Eftersom han är en marklevande fågel måste vi hasa runt på golvet utan att lyfta på 

fötterna, annars riskerar vi att trampa på honom. Ibland sätter han sig på en fot och låter sig 

transporteras runt i lägenheten. Han följer våra måltider och han vet vart det som han kan äta 

förvaras. Efter en gemensam måltid vill han alltid ta en vilopaus i någons kupade hand, så vi 

turas om att sitta kvar vid bordet och låta Tim ta sin tupplur. Dagens höjdpunkt för honom är 

när det är dags för disken. Det är Jonas som sköter den. Då brukar Tim sitta i hans nacke och    
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sjunga till sorlet av det plaskande vattnet. Ibland nyper han Jonas i nacken. Tim har en väldigt 

vass näbb som kan krossa de hårdaste skal, men när han kliver runt i yngsta dotterns 

guldfärgade hår är han mycket varsam med näbben i sitt letande efter godsaker.  

     I början försökte vi ha honom instängd i en bur för att han inte skulle skada sig, flyga mot 

ett fönster eller något liknande, men det gav vi snart upp. Trots att vi har köpt en stor  

pappegojbur så vantrivs Tim i den. Han kastar sig mot dess väggar till dess att fjädrarna faller 

av. Då ser han ut som om han har legat i torktumlaren i en timma. Vi beslutade oss då för att 

ta bort buren och låta honom röra sig fritt i lägenheten. Ibland lämnar vi ett fönster öppet, men 

han flyger inte ut. Han sitter bara där och tittar på de andra gråsparvarna i trädet utanför.     

      Numera är det så att när jag kommer hem så flyger han direkt och sätter sig på databordet. 

Tim vet att det är dit jag går.  Han brukar sitta där och titta på mina fingrar när de hoppar över 

tangentbordet. Ibland vrider han sitt huvud och tittar på mig. Jag tycker mig, när jag tittar 

tillbaka in i hans ögon, få se en liten del av det som vi alla funderar över. En blick så mörk 

som en klar natt utan stjärnor och samtidigt så erfaren att jag känner mig avslöjad i mitt 

beroende av datorns ytliga komponenter.  

 

* 

 

Två dagar innan vi ska ge oss av packas alla kläder, lakan, spel, böcker, bandspelare och 

fiskeutrustning. Dagen innan avfärden kommer en kompis till den äldsta dottern som ska vara 

med oss på ön. Hennes mamma lämnar av henne och ser lättad ut över att få två veckors 

ledighet som hon ska tillbringa med sin nya kärlek i Oslo. Samma dag storhandlar vi på 

COOP och jag spontanköper nya regnkläder till barnen. Jonas ser fortfarande ingen anledning 

till detta eftersom de tendenser som han har kunnat skönja tidigare fortfarande ser ut att hålla i 

sig.  

      ”Vi kommer att få utmärkt väder, du kommer att kunna bada så att det räcker för flera år 

framåt”, säger han och klappar mig på huvudet.  

     Men jag vet att regnet kan leta upp mig även om jag befinner mig i en öken. Ingen tror på 

detta. Om det var så, då hade ju du kunnat bli jätterik, säger barnen. De förstår inte ännu hur 

saker och ting fungerar. 
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Alla barnen springer upp och ner för den branta trappan till vårt hem med väskor och påsar 

medan Jonas, som har parkerat bilen precis utanför porten, packar den full. Bilen blir så full 

att bara han själv får plats. Vi andra måste åka spårvagn till båthamnen. Med oss på spår-

vagnen har vi en liten bur med ett tyg runt. Inuti buren sitter en alldeles tyst Tim. Alla är 

förvånade. Han är antagligen chockad, säger det äldsta barnet.   

     Framme vid båthamnen packar Jonas den lilla segelbåten full och vi tar en färja till en ö 

nära den ö där vi ska tillbringa våra två veckor. När vi kommit fram till ön som färjan går till 

sätter vi oss på stranden och äter glass. Vi kan se hur Jonas seglar förbi i den full-lastade 

båten. Vi vet då att det kommer att ta mer än en timma innan han har lastat ur båten och har 

hunnit tillbaka för att hämta upp oss. Det är en fin dag och vi promenerar runt i det låga 

vattnet på stranden. Ibland lyfter vi på tyget runt Tims bur för att se om han fortfarande lever. 

Det gör han. Tim sitter stel som en frusen fisk på sin pinne och ger oss inte ett ögonkast till 

svar. 

     Jag tänker på det där med mobiltelefon. Vi har inte haft råd att köpa någon ännu. Det hade 

varit så bra att ha när vi är ensamma där ute på ön, om det skulle hända barnen något. Vi 

känner inte heller någon som äger en som vi kan låna. I Telia-butiken sa de att det kostar 

tusen kronor i veckan att hyra en och de har vi inte råd med. Jag konstaterar att det gäller att 

hoppas igen att ingen drunknar, får ett astmaanfall, ramlar ner från det höga berget och att det 

inte kommer en galning med kniv till ön. Nu räcker det. Det har gått bra innan, det går säkert 

bra nu med. 

     Vi packar upp alla grejerna i det lilla huset som bara har ett rum. Alla tycker att det är 

väldigt mysigt att bo så tätt. Barnen känner sig lugna när de somnar till vårt tysta kvällsprat. 

Vi brukar avsluta kvällen med ett parti Masterquiz och ett glas citronlikör. Jonas vinner alltid. 

Jag börjar tröttna på spelet, men det är en tradition som inte bör brytas. När barnen har 

bestämt vem som ska sova i vilken säng och Jonas har satt igång det fotogendrivna kylskåpet 

så börjar jag med middagen. 

     ”Ingen får öppna några fönster när Tim är lös”, säger Jonas och lyfter försiktigt av tyget 

från buren. När han öppnar burens öppning rör sig Tim inte ur fläcken. Jonas blir tvungen att 

sträcka in handen och lyfta ut Tim. Han sätter honom på köksbordet och Tim ruskar lite 

yrvaket på sig.  



 33 

 

  Jill Lindström: Resan till ön 

 

     ”Det gick ju bra det här”, fortsätter Jonas. ”I morgon ska jag bygga slussar av ett nät som 

jag tagit med mig, fram till dess måste vi vara försiktiga!” 

     Barnen som försvunnit ner till bryggan, har redan börjat leta efter musslor för att agna för 

krabbfiske. Jag hör deras skrik genom de stängda fönstren när de fiskade krabborna släpps på 

den sluttande klippan, hastigt skyndar de tillbaka ner i vattnet. Alla hejar på just den krabba 

som de har satsat på. Jag steker fläskkotletter och kokar potatis. Till efterrätt blir det frukt-

sallad. Kötträtterna kommer först eftersom det inte går att spara det medhavda köttet så länge. 

I slutet av andra veckan ska vi mest äta konserver. Jag har satt upp matsedeln för de två 

veckorna intill gasolspisen. Alla kommer att läsa på den oavbrutet och alltid se fram emot  

nästa måltid, det vet jag. Den äldsta flickan som äter så dåligt annars äter här ute på ön med 

väldigt god aptit.  

     När vi har lyssnat på kvällens väderleksrapport och förstått att det fina vädret kommer att 

hålla i sig till nästa dag kommer andakten vid kvällens slut. Jag stänger av radion och säger att 

jag blir deppig av orden ”vid dagens slut” ungefär som vid ”livets slut”. Jonas vill lyssna till 

programmet eftersom det inte är en präst utan en författare, som han beundrar, som har fått i 

uppdrag att just säga något vid dagens slut. Jag går ner mot bryggan och ser sommarkvällens 

intensivt röda ljus vila över havet, ända från horisonten och hit. Jag undrar vad som rör sig 

under den vågiga vattenytan och kommer ihåg att Jonas en gång såg en val här. Jag vet att det 

är djupt.  

 

* 

 

Sen förvandlas tiden till slime.  

     ”Vem öppnade fönstret?” säger Jonas. ”Var är Tim, vem öppnade fönstret?” 

     ”Kolla under sängen, han var där nyss”, säger jag som är upptagen med att packa ihop 

badkläder för att gå till andra sidan av ön och bada. Jonas lyfter på det nerfallna lakanet och 

tittar under sängen, sen tittar han under den andra sängen. 

     ”Men stäng fönstret då”, säger jag ilsket, ”innan han flyger ut!” 

     När Lina, minsta flickan, kommer in i huset och får redan på vad som skett kastar hon sig 

ut och försvinner bort mot öns sydspets. Jonas är blek och konstaterar att Tim är borta och ser 

inte dotterns reaktion. Han går ut med utsträckt hand och ropar:   
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     ”Timmegubben, kom hit! Mat, Timmegubben.” 

       Jag kommer efter med en brödbit i handen. Då ropar de andra barnen från bryggan att en 

fågel som liknar Timmegubben sitter i nyponbuskarna bakom utedasset. Alla skyndar dit och 

sträcker sina händer genom den taggiga växten. Fågeln blir rädd och flyger iväg. Då se de att 

den har en något ljusare buk än Tim och därför inte är Tim. Jonas gråter. De större barnen har 

många förslag på hur man ska kunna fånga in Tim. Favoritmaten, diskvatten, musik. Alla 

förslag mottas tacksamt, provas och avfärdas. När en trut cirklar över det lilla huset vet alla 

hur det kommer att sluta, eller redan har slutat. 

     ”Lina”, säger jag tyst för mig själv. ”Var är Lina?”  

      Jag måste hitta henne. och går åt samma håll som jag såg henne ge sig av åt. Den södra 

udden, fågelklippan. Lina tänkte förstås att Tim flugit dit. Jag springer över klipporna och 

hoppar över bredare skrevor än jag trodde jag var kapabel till. Samtidigt ropar jag på Lina 

men får inget svar. När jag kommer ner till stranden och tittar upp mot klipporna, ser jag 

något neongrönt sju meter över mig. Det är Lina i sin pyjamas, hopkrupen på en liten 

klippavsats.  

     ”Lina”, ropar jag. ”Sitt still, så hämtar jag dig!”  

     Lina verkar först inte höra mig, så jag ropar högre. Jag vet hela tiden att jag inte kan klättra 

dit upp. När Lina lyfter på huvudet ser jag att hon försöker ta sig därifrån.  

      ”Stanna!” 

      ”Det var mitt fel”, skriker Lina och kryper ännu längre ut på klippavsatsen.  

       Det är då jag blir helt stel och känslokall. Mekaniskt rör jag mig upp på klippväggen 

samtidigt som jag tänker att jag måste hämta de andra men inte kan lämna Lina, tänk om hon 

ramlar eller hoppar. Nu ser jag en trut ovanför Lina och tänker att truten också vill ha henne. 

     ”Jävla trutjävel”, skriker jag.  

     ”Jag kommer och hämtar dig! Sitt still, Tim är tillbaka!” säger jag som har svindel och vet 

att jag inte alls kan klättra upp och hämta Lina och att jag just har ljugit för henne. 

     Lina hasar sig långsamt upp på bergets översida och vinkar åt mig att möta henne på andra 

sidan. Jag ser inte det eftersom jag just tappat taget och insett att min förmåga slutar här. 

 

* 
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Jag kommer aldrig att minnas att de andra barnen och Jonas är där nu, nära Lina. De måste 

hålla i henne när de berättar. Jag ser inte när Jonas bär bort Lina. I samma stund som jag av  

lättnad vänder huvudet bakåt och ser hur två moln överlappar varandra, faller jag. Ett mörkt 

och ett ljust moln med olika riktning och hastighet bildar en hinna mellan mig och det andra.  

      När Jonas och barnen kommer tillbaka till huset håller Timmegubben på att slita ut en 

polarkaka ur en plastpåse som ligger kvar på bordet. Dörren står på vid gavel och de kommer 

aldrig att få reda på om han någonsin lämnat huset. 
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Ett par skor av märket Solear 
 
 
 
“Tummen och pekfingret ska sträva mot varandra”, skriker den blonda kvinnan som står 

närmast spegeln. 

      “Cirkel in och cirkel ut!” 

      “Glöm inte att sänka axlarna!” 

      “Ut med brösten men håll ihop revbenen, tappa inte kontrollen!” 

      ”Tolv, ett, två …tre, fyr, fem… sex, sju … ått, ni…ti, elv… 

     Gruppen av kvinnor i långa svarta kjolar rör sig i en formation över golvytan. Ibland bryter 

en av de svarta figurerna symmetrin genom att en aning efter de andra, ta det sedan länge 

intränade steget. Armar lyfts mot taget och händer med utspärrade fingrar strävar runt 

handleder i långsamma cirklar. Mot golvet bankar ett envist ljud av spik mot trä. 

     ”Tå, klack, bank, bank.. å så höger.. å så vänster.” 

     Tempot drivs upp till ett ojämnt smatter och sen blir det helt tyst.  Den blonda kvinnan 

börjar sjunga. 

     ”Säg mig om du älskar mig, snällaaaaa …säg att du älskar mig…innan jag dör av 

otålighet…kom igen…säg det…min flicka.” 

     ”Glöm inte att sänka axlarna!” 
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     När tolv par händer cirklat sig ner mot golvet sätts den svarta massan i rörelse över golvet 

igen, stannar upp med vibrerande fötter, vänder plötsligt och stampar till. 

      ”Nej, inte så otydligt, klacken måste höras! Vi tar det från andra kompassen!” 

 

* 

 

Bara några få minuter in på föreställningen grips hon av en önskan att tolka vad som sker 

framför henne på scenen. Hon vänder sig till sin man som är föga förtrogen med dansen.  

     ”Normalt så gillar jag inte modern flamenco men det här är speciellt, helt otroligt vilken 

rytmkänsla han har. Han gör ju ljud till och med genom att slå på olika ställen på sin skinn-

jacka.” 

     ”Ja, jo”, svarar hennes man. ”Men jag tycker pianisten är enorm, hon spelar ju verkligen på 

hela pianot. På lådan, på strängarna, på benen.” 

     ”Tyst och kolla!” 

     I det svaga strålkastarljuset vibrerar i luften ett vitt damm. Den sista tonen har övergått till 

ohörbara darrningar i rummets fasta föremål. Dansaren som utfört det sista av koreografin på 

knä är fortfarande kvar i högen av vitt pulver som täcker en stor del av scengolvet. När han 

reser sig upp är de svarta kläderna helt täckta av pulvret. Sångerskan sitter tungt vid ett bord 

av plåt. Hennes båda händer vilar på bordsytan och huvudet lutar åt höger.  De rödmålade 

läpparna släpper inget leende ifrån sig och blicken är koncentrerad. Hon ser arg ut. Den lilla 

mannen vid hennes sida, som låtit sin käpp studsa mot golvet och med tunna slag markerat en 

tid som går, varit och kommer emot oss, är nu även han helt stilla. Publiken är som förhäxad, 

den reser sig upp och stampar i golvet. Några visslar, andra skriker ut enstaka ord på spanska.  

     ”Det slutade i kokain”, säger hon till sin man. Kvinnan har sjungit om sin sons missbruk. 

Mannen med käppen har hjälp henne att få fram de orden som ingen vill ta till sig.  

      ”Det vet du ju inte”, säger hennes man. 

 

   * 

 

 Efter en svart kopp kaffe på Bar el Patio följer hon Calle Cuna ner till Calle Córdoba. Det var 

på den gatan skoaffären El Zapato Rojo skulle ligga enligt mannen i telefonen. Hon passerar  
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affären flera gånger innan hon förstår att det är affären med alla väskorna i fönstret som hon 

letar efter. 

     ”God eftermiddag”, säger mannen innanför disken med ett diftongerat uttal. 

     ”Jag vill beställa skor.” 

     ”Skor?” 

     Hon ser hyllorna som ända upp till det höga taket är fyllda med skor. En stege av trä står 

lutad mot ena väggen. Belysningen är svag, eller så har hennes ögon ställt in sig på dagsljus. 

Bortsett från en kvinna med en flicka i tio års ålder så är hon ensam kund i affären. Flickan 

håller på att prova röda skor med stora vita prickar på. 

     ”Ja, flamencoskor.” 

     ”Någon speciell sort?” 

     ”Jag vill titta på lite olika.” 

     Hon börjar systematiskt söka igenom hyllan till höger om ingången. Hon drar ut skorna 

från hyllan, vänder på dem, känner på skinnet, ställer tillbaka dem igen. Mannen i affären 

hjälper kvinnan och den lilla flickan att hitta rätt storlek på de prickiga skorna, tar betalt och 

återvänder sedan till henne. 

      ”Det är bättre att du tittar i katalogen.” 

     ”Katalogen?” 

      ”Ja, där finns alla olika sorter, Caracol, Alborea, Carmen, Gracia, Adora, Milhabra, 

Alegria, Solear…. Vi har sammanlagt sjutton olika modeller för kvinnor. Samtliga av dessa 

modeller kan fås i utförandet nybörjare, amatör, professionell och elit. Du har sedan sex olika 

klackar att välja på den klassiska, den kubanska, spolklacken, halv spolklack, ja och så vidare. 

De flesta av dessa modeller görs i ungefär fyrtio olika färger i skinn eller mocka. På några 

modeller kan du välja att ha två färger på samma.” 

     ”Oj!” 

     ”Ja, sen måste du välja om du vill ha spikar eller ej.” Mannen är helt upprymd och hans 

ögon tittar med jämna mellanrum intensivt in i hennes.  

      ”Du har mer än sextiofemtusen olika valmöjligheter”, säger han och klappar lätt i sina 

kupade händer. 

     ”Det som inte finns i hyllorna gör vi på beställning.” 

     ”Så allt går att beställa?” 
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   ”Javisst. Vi får beställningar från hela världen, från Japan, USA, Tyskland, Sydamerika, 

från månen.”  

     ”Gör ni dem själv?” 

     ”Nej inte jag. Jag jobbar här i affären, men min son han gör dem.” Mannen sätter sig ner 

på den enda stol som finns i affären.  

     ”Titta du och säg till om du behöver hjälp.” 

      Den unga kvinnan fortsätter att plocka fram och lägga tillbaka skor. 

      ”Dansar du? Titta på dessa de är mycket populära nu”, han sträcker fram ett par beiga skor 

av modell Sentio.  

     ”Nej, inte dem. Jag vet precis vad jag letar efter om jag får syn på dem. Dom är svarta och 

runda framtill. Jag tror att de bara har en rem och ganska klumpig klack”, hon försöker 

komma ihåg. 

 

   * 

 

 

Det är mycket folk i rummet vilka sitter på stolar runt väggarna inne i en grotta i berget. Hon 

vet att det är en grotta eftersom hon minns att man kunde se bergväggen sticka fram på några 

ställen ur putsen. Väggarna är ljusgula och på golvet är det mörkbrunt trä och det hänger ett 

draperi för dörröppningen. När takbelysningen släcks tänds en strålkastare och belyser sex 

tomma stolar i rummets bortre ända. Hon håller sin mamma hårt i handen. Genom draperiet 

kommer de in – en gammal kvinna och en yngre, en man med gitarr en två andra. När de har 

satt sig på stolarna kommer ytterligare en kvinna som är betydligt kraftigare än de andra. Det 

är hon som ska sjunga, viskar hennes mamma. Först är det den yngre kvinnan och en utav 

männen som dansar något som går snabbt och verkar göra alla i rummet upprymda.  

      ”En Buleria”, säger hennes mamma med låg röst. 

     När gitarristen spelar och de andra klappar låter det som en hel orkester, rytmiskt och 

samspelt, tills allt plötsligt upphör. Den äldre kvinnan är den enda som fortsätter att klappa, 

sedan reser hon sig upp och lyfter upp den volangkantade svarta kjolen i nederkanten med sin 

högra hand, så att dess prickiga volanger blottas under den svarta ytan. Den vänstra handen 

vilar i en fryst position ovanför det nedböjda huvudet. Som om hon ville skydda sig mot 

strålkastarljuset. Små vibrerande steg förflyttar hennes kropp över golvytan. Det enda som nu 
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hörs i rummet är smattret från hennes fötter. Hon försöker hålla fast dem med blicken, men de 

rör sig med en sådan hastighet åt alla håll att hon bara kan urskilja dem som en massa. Det är i 

denna massa som hon nu försöker identifiera två tydliga former.  
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Hostel Adler 

 

 

Att koden 6666 fungerar märker de när den stora svarta dörren ger ifrån sig ett litet klickande 

ljud. Bakom porten väntar en innergård med soptunnor i en lång rad. På gårdens högra sida 

upptäcker de den dörr som står på glänt och går in. Sedan släpar de mödosamt upp sina rull-

väskor för stentrappan till första våningen. Huset ser mycket annorlunda ut från insidan, 

tänker kvinnan och tittar på sin dotter som står med sin väska i handen strax bredvid henne. 

Det röda håret som nyss glittrade som mareld ute i solskenet har nu slocknat och flickans hy 

har bleknat i trapphusets svaga belysning.  

     ”Det var första våningen, men vi ska ända upp till femte så kom igen nu”, säger mamman. 

      Dottern tittar in i den smala korridoren, tar sedan tag i sin väska och börjar släpa upp den. 

Hon tar ett trappsteg i taget tills hon når den andra våningen. Hennes väska är stor och röd 

och full med olika matchande klädesplagg, nästan alla i svart. När de kommit upp till den 

andra våningen konstaterar dottern att det där finns en likadan korridor som i första våningen. 

Mellan andra och tredje våningen har en del av trappräcket fallit bort. Istället för att ta ett fast 

tag i räcket och dra sig och väskan upp får de nu vända sig om, fatta väskan med två händer 

och gå baklänges uppåt. Stentrappan har övergått i en trätrappa klädd med en röd matta som 

för länge sedan kanske hade en inbjudande verkan. Nu är den full med smuts och damm. På 

tredje våningen är dörren intill korridoren helt borttagen. 

     ”Sa han femte våningen”, frågar dottern 

 

 



 42 

 Jill Lindström: Hostel Adler 

 

     ”Visst, fifth floor.” 

     ”Okey.” 

     ”Bara två trappor till.” 

     När de når fjärde våningen möts de av en helt ny doft.  

     ”Det luktar sjukhus”, säger dottern. 

     ”Mer djurpark tycker jag”, säger mamman med en tveksam röst. 

     Något obehagligt som inte går att definiera börjar omge dem. Härinne finns inga små rum, 

bara trasiga möbler, sängkläder och en gardin som fladdrar oroligt och ryckigt framför ett 

öppet fönster.  

     ”Fifth floor”, upprepar mamman andfått. ”Vänta här! Jag går upp och tittar.”  

     Hon ställer ifrån sig resväskan med handväskan ovanpå och går upp för den sista trappan, 

men kommer snabbt ner igen. Det handlar kanske om en språkförbistring, tänker hon.  

     ”Tyskar talar dålig engelska, men fifth och first är kanske lite lika ändå.” 

     ”Vad var det där uppe?” Dottern tittar oroat på när mamman hastigt tar tag i sina väskor 

och småspringer ner. 

     ”Det var fel! Kom ner nu.” 
 
      Dunket från rullväskorna som slår emot trappstegen gör henne stressad. Tanken på att det 

kanske var någon där uppe kommer till henne. Hon ser nervöst på hur dottern värdigt tar ett 

trappsteg i taget, hur de höga klackarna hindrar henne ifrån att hålla ett högre tempo. 

     ”Skynda dig!” 

     När de är tillbaka på första våningen följer de den smala korridoren som först viker av åt 

vänster och sedan åt höger. Väggarna är klädda i en grågrön tapet och i taket är en övervak-

ningskamera installerad. Mamman känner sig iakttagen men också lite lugnad, dottern 

sträcker på sig. De fortsätter inåt i korridoren förbi flera stängda dörrar. Intet ljud hörs ifrån 

något av de andra rummen. Längst in ligger rum etthundratvå. En nyckel sitter i låset på den 

halvt öppna dörren och de går in.  

     Rummet är litet men mycket ljust och har ett fönster mot gården. Eftersom huset på andra 

sidan endast är två våningar högt har solen fritt tillträde till den lilla gården utanför. Dottern 

öppnar fönstret och in flyger den sena eftermiddagens ljud av bilar som bromsar och gasar, 

spårvagnars ringsignaler, människors rop till varandra och någon som i närheten sjunger på  
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tyska. Den för mamman välbekanta doften av koleldning lägger sig som en knappt förnimbar 

krydda i rummet.  

    ”Vad fint rummet är”, säger dottern medan hon sjunker ner i den ena av de två sängarna. 

Det svarta klänningen brer ut sig över sängöverkastets ljusa yta och hon liknar en svart fjäril 

som flugit in en vägg. 

     ”Ja, det såg ju lika fint ut som på bilden på nätet. Fasaden var väldigt vacker när den lyste i 

eftermiddagssolen. Jag undrar vilken slags arkitektur det är?” Mamman sätter sig på den 

andra sängen.   

     Dottern plockar upp sin kamera ur ryggsäcken och lyckas på en kort stund fånga in 

rummets karaktäristiska detaljer inklusive dess möblemang från sextio eller kanske 

femtiotalet.  Hon övergår sedan till att fotografera sig själv i spegeln. Mamman har krupit 

ihop på sängen. Om dottern liknade en fjäril så liknar hon själv mer en fjärilslarv i sin tajta 

gråa dräkt.  

     ”Jag är hungrig, vi kan väl gå ut och äta nu”, säger dottern med ett bedjande tonfall.  

     ”Visst! Jag vill bara vila mig lite först.” 

     ”Då går jag på toa”, fortsätter dottern. 

     Mamman hör hur ljudet från flickans steg i korridoren försvinner bort, sen en dörr som slås 

igen.  Hon tittar på rummet och inser att hon faktiskt är rätt duktig på att hitta bra och billiga 

boenden. Rummet är rent och de bort mitt i den gamla östra delen av Berlin. Det är den delen 

hon gillar bäst. Innan Berlinmuren föll hade hon aldrig varit i Västberlin, bara i Östberlin. 

     När dottern är tillbaka stänger hon fönstret och sätter på sig ett par skor med ännu högre 

klackar, sen säger hon lite vädjande: 

      ”Vi kan väl gå till det där huset med all graffittin på. De har säkert något vegetariskt.” 

     ”Jo, kanske. Var låg toan? Såg du någon”, frågar mamman och reser sig till havt sittande.  

     ”Ja såg bara en man, som var inne på toan. Det var en sådan där toa för både män och 

kvinnor eller jag såg ingen skylt. Den kanske bara var för män, men skit samma. Det kanske 

var därför han tittade så konstigt på mig. Den ligger nästan längst ner så du kan gå dit när vi 

går ut.” 

      På väg ut hör de ljud bakom en dörr i korridoren: 

      ”Nein, nein.”  

      De tittar på varandra och går sedan snabbt förbi det rummet och bort mot trapphuset.  
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När de passerar kameran i korridoren på Hostel Adler två timmar senare stannar dottern strax 

framför den. Hon ler och vinkar mot kameralinsen, sedan avslutar hon föreställningen med en 

slängkyss. Mamman är på väg att dra henne därifrån när hon upptäcker att kameran inte är 

inkopplad. Sladden är avklippt en bit ifrån kameran.  

     Nu är allt tyst i korridoren. De packar upp sina kläder och hänger de som får plats på några 

galgar som är placerade på en stång intill dörren. De kläder som inte får plats får stanna kvar i 

väskorna.  

     ”Tror du att det finns bladlöss här”, säger mamman och tittar sig oroligt omkring. 

     ”Du menar vägglöss? Det tror jag inte. Vi får skaka alla kläder innan vi åker hem”, svarar 

dottern förnuftigt. 

     ”Det var fint på den där ödetomten ikväll med all fågelsång och det vårlika ljuset.” 

      ”Ja verkligen. Vad sa du att den där konstnären hette?” 

     ”Boltanski.” 

     ”Hade alla de där människorna vars namn stod skrivet på väggarna verkligen bott i det 

huset som var borta?” 

     ”Ja fast ännu fler. Det här var bara de som var judar och som hade mördats eller försvunnit 

under kriget. Det var han som vi gav bort våra hjärtljud till på en utställning i Stockholm. 

Kommer du ihåg? Han ville samla ihop alla människors hjärtljud och placera dem på en ö 

någonstans.” 

     ”Ja just det. Det var ju så jag kom på att jag hade ett så konstigt hjärtljud.” 

     ”Och sedan började hela den där utredningen på dig.” 

    Innan de klär av sig går de tillsammans ut till badrummet för att borsta tänderna och kissa. 

Korridoren är fortfarande tyst men i våningen ovanför hörs det steg.  

     ”Vad ska vi göra i morgon?” Dottern ligger med huvudet bortvänt.  

     ”Vet inte, vad tycker du?” 

     ”Film-muséet, absolut!” är det sista som hörs från dottern innan den lugna jämna 

andhämtningen, som utmärker hennes sömn, tar vid.  

     Mamman vänder sig åt andra hållet och somnar hon också. Två timmar senare väcks hon 

av att någon går i korridoren. Personen stannar strax utanför deras dörr, sticker nyckeln i låset  
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i dörren bredvid och går in. Varje rörelse som utförs i rummet intill blir för henne synlig 

genom de ljud rörelsen åstadkommer. Hon märker då att väggarna är papperstunna. Av 

harklingarna förstår hon, att det är en man som kryper ner i sängen bara några meter ifrån 

deras. Hon följer honom från andning till snarkning. Nu vet hon att allt de säger och gör 

kommer att vidare-befordras till mannen utan fördröjning. Minnesbilder från den femte 

våningen når henne och hon förstår att många olika sorters liv levs i detta hus. När hon vänder 

på sig och ser ut genom fönstret får hon syn på en man som sitter framför en dator i ett rum 

som liknar ett kontor. Rummet är helt upplyst av neonljus och svävar ovanför den andra 

bebyggelsen. Hon undrar vad han arbetar med och om han kan se dem nu. 

 

* 

 

”Filmmuseet var fantastiskt, verkligen. Dit hade jag inte kommit om inte du tagit mig dit. 

Synd bara att jag var så trött i morse. Hade så svårt att sova i natt”, säger mamman. 

     ”Varför det, jag sov jättebra!” 

     ”Du vet det är så ibland för mig.” Hon gör en paus men kan sedan inte låta bli att nämna 

det som hon har tänkt på hela dagen. ”Det är nog som kvinnan på Hostel Adler sa i morse, 

Berlin är överfullt av turister nu i påskveckan. Det finns inte ett rum ledigt.” Hon minns 

tydligt konversationen från morgonen i receptionen. När hon hade frågat om Hostelet var 

fullbelagt hade kvinnan i receptionen svarat ”Javisst!” Då hade hon själv sagt nästan 

förebrående. ”Men vi har ju inte träffat någon eller nästan ingen”, ”Jo fullbelagt”, hade 

kvinnan svarat.  

     Kvinnan hade stått i ett litet rum beläget strax intill trapphuset på första våningen. De hade 

fått syn på hennes gråa virkade mössa när de passerade rummet på väg ut för att äta frukost. 

Bakom en disk och omgiven av olika reklambroschyrer, om allt som man kan göra i Berlin, 

hade hon stått och tittat efter dem. Hennes bruna väst och byxor hade fått mamman att minnas 

elastabyxorna från sin barndom. De var tillverkade av något syntetmaterial som inte behövde 

strykas. Hon hade överräckt ett visitkort med ett telefonnummer på. Det var förmodligen 

samma telefonnummer som de hade fått i kuvertet när de kom. Sedan hade hon sagt ”I fall det 

är nått”. 

     Nu fyller eftermiddagen deras rum med ett blekt vårljus och de gula väggarna gör att 

rummet känns större och rymligare än vad det egentligen är. De har slagit sig ner i sina sängar 
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ovanpå täcket för att vila innan de går ut för att äta på någon restaurang i närheten. Mamman 

funderar på om det finns någon möjlighet att placera de två sängarna, som nu står bredvid  

varandra, på ett sådant sätt att dörren inte går att öppna från utsidan. Hon säger inget om detta 

till dottern. 

 

* 

 

När de kommer tillbaka från restaurangen som de ätit tapas på är de vid gott humör, ja nästan 

uppspelta. De har vant sig vid att i stort sett vara ensamma på hostelet och blir därför 

förvånade när de hör två män prata i rummet på deras högra sida. Det går inte avgöra vilket 

språk de två talar. Satsmelodin låter så bekant, tänker kvinnan, men orden går inte att få grepp 

om. Männen rotar runt och för oväsen ända tills dottern börjar sjunga.  

     ”Herr patron, du är så tjusig, när du går och spankulerar, i nya vita brallor.., men sjung 

med nu mamma. Du kan ju den.” 

    ”Tyst!” 

    ”Tyst?” 

     ”Jag vill inte att de ska höra att vi är här”, viskar mamman. 

     ”Ta en snus!” 

     ”Du vet att jag inte snusar”, fräser mamman. Sen ångrar hon sig. Klappar dottern över 

kinden. ”Jag känner mig lite utsatt här bara.” 

     Så småningom ger sig männen av och allt blir åter tyst. Dottern tittar upp från boken som 

hon har läst i och frågar: 

     ”Får jag prata nu?” 

     ”Javisst.” 

     ”De där korsetterna som de prostituerade hade utanför sina jackor var ganska fina. Vet du 

var man köper såna?” 

     ”Neej, det vet jag inte. Det kan ju inte du ta på dig. Då tror de ju att du också.” 

     ”Kan man väl ha! Men jag kanske köper något annat härifrån.”  

     När de männen kommer hem är både kvinnan och dottern vakna. Männen har stora 

problem med att öppna låset och när de väl lyckats ta sig in i sitt rum ramlar de oavbrutet mot 

de tunna väggarna. Deras rörelser är våldsamma och de är påtagligt berusade. Dottern tittar 

oroligt på mamman vars öron är utspända och förvirrade. De håller andan, eller de försöker  
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hålla andan. Alla vet att det inte går att hålla andan med mera än att man avlider inom några 

minuter. Männen diskuterar livligt något som de inte går att få klarhet om. De knuffar med 

jämna mellanrum varandra. Sängarna rör sig över golvytan och väggarna känns som om de i  

vilket ögonblick som helst kommer att ge efter, och att kvinnan och dottern plötsligt kommer 

att ha de två männen ovanpå sig.  

     Mannen i rummet till vänster kommer inte hem den natten.  

 

* 

 

De har nu börjat vänja sig vid boendet, nästan kavata närmar de sig porten vid niotiden på 

fredagskvällen, men porten är inte där, eller den är där men den är vidöppen. Det är bara är att 

kliva på rakt in i mörkret. Vid sidan av porten hänger kodlåset i några lösa eltrådar. Som ett 

utslitet organ dinglar det i sina vita och röda senor och med huvudet riktat mot marken. 

Mamman och hennes dotter står helt stilla en stund och granskar kodlåset utan att våga röra 

det. Sedan går de långsamt in i huset. De tänder lampan i korridoren och ropar på något, som 

de inte vill få svar av. Korridoren är tom men det hörs steg av flera personer från våningen 

ovanför.  

     Hela kvällen lyssnar de efter ljud. Genom att öppna fönstret och granska vad som finns 

strax utanför har de upptäckt en möjlig flyktväg. Via taket till soptunnorna, som är en halv 

meter under fönstret, kan de ta sig fram till gården, hoppa ner och sedan springa ut på gatan. 

Det känns bra. Mamman tittar på mannen i det lilla rummet som svävar över Berlin. Han 

arbetar fortfarande i neonljus framför sin dator. Från sin dator, tänker hon, styr han hela 

Berlin. Han ser säkert oss och kanske kommer han att låta oss överleva. Sedan blir hon arg på 

sig själv för att hon vågar antyda att något skulle kunna hända dem.  

     ”Vi ringer till pappa och säger att allt är bra. Han kanske är orolig för oss”, säger mamman 

och fingrar på sin telefon. Dottern tittar upp ur sin bok: 

      ”Varför skulle han vara orolig?” 

     ”Hej, det är Katrin. Jag vill bara berätta att vi har det bra. Vi har varit på Brückemuseet 

och sett en utställning med Ludvig Kirchner idag. Här är jättefint. Vi bor bra också. Är allt bra 

hemma? Fint. Ja Soledad stortrivs. Vi ses snart då!” Mamman lägger på och vänder sig till 

dottern. 
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     ”Nej han verkar ju inte alls orolig. Kommer du ihåg vad hon sa, den där kvinnan som vi 

träffade på bussen?” 

     ”Ja, hon sa väl något om att museet öppnades 1967 och att det är byggt i klassisk 

Bauhausstil. Sen berättar hon ju en massa om Karl Schmitt-Rotluffs familj, han som hade 

donerat pengar för att skapa museet, mer minns jag inte.”  

     ”Du minns ju ganska mycket. Det var ju synd att det inte var en roligare utställning. Eller 

vad tyckte du?” 

     Dottern hör inte moderns fråga utan har sjunkit tillbaka in i Slottet av Franz Kafka. 

     Mamman börjar längta efter sina nya grannar. 

     ”Undrar vad de där är ikväll”, säger hon och pekar mot rummet på höger sida. 

     ”Ute och super”, svarar dottern.  

     ”Det är ändå bättre att ha dem här än att det kommer in någon vem som helst från gatan. 

Det är ju bara att gå in nu.”  

     ”Nu har jag bestämt mig”, säger hon och reser sig från sängen.  

     Med dotterns hjälp flyttas ena sängen så att den står på tvären framför dörren, sen placeras 

den andra tvärs emot, så att sängarna tillsammans bildar en t-formation. Sängen som står med 

kortsidan mot dörren passar precis in mellan väggen och den andra sängen. Dottern tittar 

oroligt på sin mamma, som inte vet om dottern tycker att hon gått för långt. Hon anser att de 

befinner sig i ett farligt läge och att T-formationen funkar perfekt. Det är helt omöjligt att ta 

sig in. Det är också svårt att ta sig ut, vilket de märker när dottern måste på toa. 

     Mamman ligger vaken tills de två männen kommer hem. De är som vanligt berusade men 

det känns faktiskt betryggande att ha dem här, tänker hon igen. Hon somnar in men dottern 

fortsätter att läsa. 

 

* 

 

”Du ska göra det som känns riktigast för dig”, säger mamman.  

       Hon vet samtidigt att hon inte kan ge sin dotter ett bra råd, trots att hon varje dag på året 

ger andra unga människor råd om hur de ska göra i sina liv. Gör så! Det blir nog bra, brukar 

hon säga. Ibland är hon rädd att det är klyschor som hon jonglerar med, men emellanåt kanske 

hon också gör nytta. Att ge råd till sin egen dotter är däremot mycket mer komplicerat. Hon  
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har bara en dotter och hon står henne så nära att nästan allt som dottern vill arbeta med 

framstår som ett problem. Fotograf, jovisst det är säkert ett kul jobb, men pengar då vad ska 

du leva av? Det är tufft att vara utan pengar, det vet hon. Socionom, men du kommer att bli 

jättedeppig av allt elände du får se. Lärare, hur länge tror du att du orkar? Du kommer att bli 

grymt uttråkad. Skådespelare, psykolog, författare, bibliotekarie. Hjälp, jag blir utmattad av 

alla livets parametrar och valmöjligheter, tänker hon. Sen tittar hon på sin dotter och säger: 

     ”Du tar verkligen jättefina bilder.” 

     ”Tack!” 

     ”Det ska bli kul att se på bilderna som du har tagit här, när vi kommer hem.” 

     ”Ja, jag tog en bild på det trasiga låset också.” 

     ”Jaha. Va konstig hon var i receptionen i morse när vi berättade om låset. Det var som om 

hon inte brydde sig. Hon stod bara där med sina röda kinder och gråa hår som någon slags 

tomtemor och sa att hon inte kunde göra något åt det förrän efter påsk. Att alla hade stängt nu 

och att vi inte behövde oroa oss.  Att det inte var någon fara och om det var något så skulle vi 

ringa det där numret som hon hade gett oss”, kvinnans röst går upp på ett högre tonläge och 

darrar lite. 

     ”Men det är nog ingen fara när hon säger det”, säger dottern som nu ser som sin uppgift att 

lugna modern. 

     ”Ja men, sen när jag sa att kameran var trasig. Kaputt, så bara skakade hon på huvudet.” 

     ”Men hon var trevlig mot den där mannen som kom förbi. Undra om det var någon av våra 

grannar?” 

     ”Nej det tror jag inte. Han gick in till det rummet där vi hade hört kvinnan skrika nej, nej 

första dan som vi kom.” 

     Dottern plockar upp katalogen från utställningen med Wolfgang Tillmans på Hamburger 

Bahnhof. Hon bläddrar fram till några abstrakta bilder där det ser ut som om han bara har 

slängt lite pigment på fotopappret. Hon visar sin mamma bilderna och undrar hur de är gjorda. 

Det kan mamman inte svara på, men hon tycker att utställningen som de har sett var fin. 

     ”Men jag tyckte nog bättre om Anselm Kiefers blyplan. De var så deprimerande och 

häftiga. Men är alla tyska konstnärer så där fyllda med dåligt samvete eller upptagna av kriget 

fortfarande. Det var ju längesen. Du var ju inte ens född då”, säger dottern och tittar på sin 

mamma.  
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 Mamman vet inte riktigt vad tyska konstnärer är upptagna av, men håller med dottern om att 

det ofta finns något sorgligt över det hela. 

     Efter en stund har dottern somnat och kvinnan lägger ifrån sig boken av Peter Handke. 

Hon känner att det skulle vara skönt att sova lite innan de går ut och äter denna sista kväll. 

    När de två männen närmar sig i korridoren hör hon att de har någon med sig. Det hörs ett 

hasande ljud som om de släpade på något. Den tredje rösten är annorlunda och ljusare, fast 

ändå en mansröst. Väl inne i rummet börjar de åter igen att falla mot väggar och möbler. 

Katrin tittar på klockan som de ställt på halv nio för att inte försova sig till middagen. Om en 

timme ska hon väcka sin dotter och de ska gå ut och äta och sedan har de bara en natt kvar i  

detta rum. Hon är nöjd med att snart komma hem, men vill samtidigt stanna kvar här med sin 

dotter. Hon lägger ifrån sig boken och tittar på dottern. Sedan lägger hon sig lite närmare 

henne som andas lugnt och med en svag snarkning i antågande. Då kastas något med stor 

kraft mot väggen intill henne. Det låter som sparkar och slag. Det är i detta ögonblick som 

hon tydligt hör vad männen i rummet intill säger:  

     ”Låt kärringen betala.” 

     Sedan hörs flera dunsar. Någon verkar falla till golvet och dras över dess yta som en matta.  

Nya dunsar, kanske sparkar igen, svordomar. 

       Dottern förstår när hon blir väckt av sin mamma att frågor är överflödiga. Moderns 

ansikte uttrycker något som inte går att ignorera. De packade väskorna lyfts över tröskeln. 

Dörren lämnas på vid gavel med den tunna aluminiumnyckeln i låset. Ljuset från rummet 

avtecknar sig som en skugga på den heltäckande mattan där strumplästade fötter smyger bort. 

Mannen i neonrummet högt däruppe ser dem lämna rummet för sista gången.  

 

 
* 

 

Först när de nått entrédörren ställer de ner väskorna på marken och rullar sedan ut dem på 

Friedrichstrasse. De prostituerade har också ikväll sina korsetter utanpå jackorna och håller 

varma kaffemuggar i händerna. De ler mot alla män som de möter. 

      ”Vart ska vi?”  

      ”Till flygplatsen. Vi stannar där i natt.”  
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     Kvinnan tar upp telefonen och ringer numret dit man skulle ringa om det hände något på 

Hostelet. Ingen svarar.   

     Trots att hon vet att det är en omöjlighet går hon in genom det exklusiva hotellets 

entrédörr. Genom glasrutan ser hon dotterns frågande ansikte. En känsla av overklighet 

sprider sig genom kvinnans kropp. Spegelbilderna i hotellets foaljé är som tagna från en 

filmsekvens. Allting glittrar. 

 

* 

 

När dottern drar ifrån tyllgardinerna som döljer den magnifika utsikten över Berlinnatten, 

andas mamman ut. Från femte våningen ser de stora snöflingor som darrande närmar sig 

marken för att sedan upplösas. Iklädd en alldeles egen och oefterhärmlig form finns 

snöflingorna där framför deras ögon under en sekund eller mindre, sedan är de borta.  

       Dottern försöker göra allt som går att göra i rummet. Hon badar, provar morgonrock och 

tofflor, äter godis, smörjer in sig, lyfter på telefonluren, sätter på tv och bläddrar igenom alla 

kanaler, stänger av tv, travar alla kuddar på en hög, kissar och tvättar händerna.  

     ”Ska vi inte ringa polisen?” säger dottern efter en lång stunds tystnad. 

     ”Vet inte. Vad tycker du?” svarar kvinnan. 
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Att tro på en färg 

 

 

”Grönt!” 

     ”Grönt?” 

     ”Ja, jag vet precis vilken nyans”, säger Lars och viker ihop tidningen framför sig på 

bordet.  

     ”Men vadå grönt?” 

     ”Vi ska måla om huset. Det ska få en jättefin grön färg med roströda fönsterkarmar. Jag ser 

alltihop framför mig.” Lars lutar sig tillbaka på köksstolen och lägger sin högra kraftiga hand 

på tidningen. Därmed försvinner de tjocka svarta tryckbokstäverna SÅ KOMMER VÄDRET 

ATT BLI I SOMMAR. 

     ”Kommer du ihåg soffan som mina föräldrar hade på landet? En sån grön färg hade jag 

tänkt mig.” 

     Lars fru, som heter Lizz, kan inte se sina svärföräldrars soffa framför sig. För henne är det 

inte heller viktigt att förstå exakt vilken av alla gröna nyansen som hennes man syftar på. Hon 

tycker att de varken har råd eller tid att måla om. Hon vill säga att det finns andra saker som 

hon tycker att Lars borde göra först, men hon förblir tyst.  

     Med vettex-trasan i handen går hon fram till bordet där hennes man sitter orörlig. Rester av 

cornflaces, mjölk, kaffe, te, sylt och rågrut täcker bordsytan.  I detta har Lars placerat dagens 

tidning som nu långsamt suger åt sig all vätska.  Hans blick har borrat sig in i tapeten när hon 

torkar av den bordsyta som inte täcks av tidningen. När hon återvänder till diskbänken nuddar 

hennes randiga sommarklänning vid Lars stol. Han sträcker automatiskt ut sin vänstra hand 
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och drar henne mot sig. Sakta smeker hans hand henne utanför klänningstyget och hon känner 

hur en svag rysning transporteras genom hennes nervsystem. Hon ler mot honom. Hon vill att 

de ska gå in i sovrummet och lägga sig ovanpå överkastet. Kyssas och låta så stor yta som 

möjligt av deras kroppar vara i beröring med varandra. Ligga stilla en stund, rulla runt, små-

prata utan att tänka på vad klockan är. 

     ”Jag köper färg i morgon!” 

     Från trädgården hörs plötsligt ett skrik och Lizz smyger ur Lars grepp. Hon öppnar 

köksfönstret och ropar till de två barnen som leker därute att de inte ska bråka med varandra. 

     ”Ska vi inte strunta i målningen och åka på semester istället”, nästan viskar hon fram. ”Vi 

behöver det.” 

     När den äldsta av de två barnen kommer in genom dörren bär han på en randig katt vars 

bakdel hänger lös och dinglar under det hårda famntaget, medan kattens huvud och framben 

tittar rakt fram och ser ut att önska att behandlingen snart var över. 

     ”Släpp ner katten!” Lizz tittar bestämt på sin son och fortsätter ”Katter gillar inte att bli 

burna.” 

     Lars vecklar upp tidningen som nu är svampartad. Att få tidningen upplöst i vatten irriterar 

honom, även om han redan har läst den. 

     ”Patrik, slog du Emma?”, säger Lars med hög röst. 

     ”Nej, jag gjorde ingenting. Det var katten som rev henne när hon försökte klä på den”, 

svarar sonen.  

     Lars vänder sig mot sonen och ser in i de stora gröna ögonen. Han vet inte hur han ska 

hantera sonens blick. Lars vill fråga sonen igen vad som hände i trädgården, men vet att det är 

meningslöst så istället säger han. 

     ”Vi ska måla om huset, du kan få hjälpa till.” 

     ”Ja, va skoj. Blått vill jag att vi målar det. Blått och vitt.” 

     ”Nej, grönt!” 

 
 

   * 

 

 

Emma och Patrik har slickat i sig jordgubbssylten på sina tallrikar när Lizz meddelar att 
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pannkaksmeten är slut. Lars äter fortfarande ärtsoppa. Långsamt lyfter han sked efter sked 

och betraktar den gulgröna massan. Oberörd över att det inte finns några pannkakor kvar till 

honom lägger han ytterligare senap på kanten av sin tallrik. Sedan gör han något som får både 

Lizz och de två barnen att stirra först på honom och sedan på varandra. Han hämtar grön 

karamellfärg från köksskåpet och droppar några droppar i ärtsoppan. Sedan rör han ner 

senapen, ler och äter. 

 

                                                                   * 

 

”Vet inte vilken av dessa två som blir bäst. Kan du kolla Lizz?” Lars håller fram en liten bit 

papper mot henne. En mörk grön färg blänker av lampans reflexer. Sedan räcker han henne 

ännu ett färgprov med en något ljusare nyans.  

     ”Jag fick dem på Färgkällaren. De hade en hel vägg full med gröna färger och först tyckte 

jag att den här hade precis rätt nyans”, säger Lars samtidigt som han med en lätt fingerstuds 

pekar mot den ljusaste av de två färgproverna.  

     ”Men sen när jag höll upp provet nära fönstret såg det annorlunda ut och det måste man 

tänka på. Det är ju ändå utomhus som är viktigast. Jag menar det är husets utsida vi ska 

måla.” 

    ”Spelar ingen roll, de ser nästan likadana ut i mina ögon”, Lizz lyfter upp de två nästan 

identiska papperslapparna. ”Jag tycker i alla fall att det är onödigt att måla nu.” 

     ”Jätteful färg”, hörs det från en mun som samtidigt tuggar på en flygplansvinge. Det är 

Patrik, som utan att ha sett färgproverna, ännu en gång vill uttrycka sin besvikelse över att 

huset inte kommer att målas blått. Lizz vänder sig mot honom med pappersbitarna i handen, 

men Patriks har redan annat att göra. Han försöker baxa upp Emma på matsalsbordet. Just när 

hon har kommit över kanten rullar hon tillbaka ut i luften. Han kan inte stå emot hennes kropp 

med sina små händer och hon faller ned på golvet. Den dova smällen får Lars att titta dit, först 

på Emma och sedan på Patrik. 

     ”Jag blir så jävla osäker. Man kanske ska måla en provvägg”, säger Lars och lyfter upp 

Emma från golvet.  

     Han luktar lite på Emmas nytvättade hår innan han lämnar över henne till Lizz som genast 

hämtar en kall kniv för att hindra utvecklingen av en eventuell bula. Hon genomsöker det 
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blonda huvudet efter tecken på skador, samtidigt som hon skakar och tröstar det skrikande 

barnet. Patrik har försvunnit ut från rummet. Lars tittar på Lizz och säger: 

     ”Jag tror det är något fel på honom.” 

 

   * 

 

Redan innan Lizz kommit hem från jobbet har Lars målat upp den östra väggen på huset, den 

som leder mot gatan i nyans 4020-B70G. Han har använt tre liter färg med det räckte inte till 

att helt täcka väggen, så han valde att måla första och andra våningen och sedan lämna 

triangeln under taket i husets gamla gula nyansen. Han skäms över hur de har kunnat bo i ett 

gult hus. Precis som Pippi tänker han. Folk som har hälsat på dem har nog tänkt att här bor 

Pippi-familjen, fånigt. 

     De tar en promenad längs gatan för att se hur färgen ser ut på avstånd. Lizz är entusiastisk 

redan från börja. Och säger:  

     ”Jättefint Lars!”  

     Lars ler nöjt mot henne. Han känner sig som en bra man som har tagit ett stort ansvar för 

hemmet. Deras gemensamma hem, men sen är det som om får han syn på färgen på riktigt, på 

ett annat sätt. Här i eftermiddagsdunklet framstår väggen som angripen av mossa. Lars drar 

med handen över sitt ansikte. Lizz känner igen gesten som är vanligt förekommande hos Lars 

när han är orolig. 

    ”Fint vad menar du med fint? Gräsligt, eller förfärligt. Vi kan ju inte ha ett hus som ser ut 

att vara gjort av mossa. Pomperipossas mossahus.” 

      Lizz känner sig orolig. Inte för vilken färg som huset kommer att få utan mer för vad detta 

innebär för Lars. Så kommer hon att tänka på att barnen är ensamma inne i huset. Hon vet 

vilka raseriutbrott som sonen kan få.  

     ”Du är ju fan inte klok”, säger hon ilsket och går in i huset. Lars står kvar på gatan och 

stirrar på husfasaden. Han hör inte hur hon smäller igen dörren. 
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I annonsen står det att affären vänder sig till proffs i måleribranschen. Lars håller på att bli ett 

proffs och vänder sig nu ödmjukt till expediten i Sjögrens & söners butik. Han vet vad han 

vill ha, nu gäller det bara att hitta det. Då ringer någon från dagis och undrar varför Emma         

inte har blivit hämtad ännu. Först blir han förvirrad över varför man ringer honom, men sedan 

minns han att Lizz är på sjukhuset med Patrik.  

     Han hämtar Emma och tar henne med på en bilfärd i Sjövikens villaområde. Här är husen 

större och lite originellare än i hans eget område. Vissa hus är arkitektritade och har djärva 

planlösningar men ofta tråkiga färger, enligt Lars. Han och Emma leker en lek där de räknar 

upp alla färger som de ser och skriker Miau om det får syn på ett grönt hus. Det är Emmas idé 

att de ska skrika miau. Men det finns inga gröna hus och Emma tycker att det därför miauas 

för lite i bilen. Olika grå nyanser avlöser varandra. Han hittar bara ett grönt hus och det är i en 

gulgrön nyans som inte alls faller honom i smaken.  

 

                             * 

 

Efter att ha frågat samtliga lärare på skolan som bor i egna hus har Lars kommit fram till att 

det är en knivig uppgift som han har gett sig själv. Inget som man löser bara så där. Eftersom 

Lars är en noggrann person tar han ledigt från sin vaktmästartjänst under en vecka. Han tänker 

provmåla alla husets sidor och titta på dem vid alla dygnets tidpunkter. Det finns ett stort 

motstånd bland lärarna mot att han ska vara ledig så här på våren när det är som mest att göra, 

men Lars verkar så angelägen att de inte kan säga nej. Han hade sagt att han skulle vara 

hemma med sonen som behövde komma ifrån förskolan lite. De skulle måla om huset 

tillsammans.  

      Redan den andre dagen på ledigheten så ringer Klas som är lärare i naturkunskap och 

frågar hur det går. Han har själv två småbarn och vet att det ibland kan vara lite knepigt att 

förstå sig på dem. Lars säger att det går fint men undrar om Klas vet varför färger kan se så 

olika ut vid olika tidpunkter på dagen. Klas säger att han vet men att det tar lång tid att 

förklara och upplyser Lars om att det också handlar om årstider. Detta tycker Lars är en 

självklarhet och avslutar samtalet. Sen kommer känslan av hopplöshet.  

     De fyra färgburkarna är ännu oöppnade. De innehåller fyra olika nyanser av grönt. För att 

inte vara utelämnad till färghandlarens godtycke så har Lars inhandlat en egen färgprovkarta.   
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Utifrån NCS-systemets färger har han valt ut två nyanser av grönt som bara har ett steg 

mellan sig. Sedan har han valt två nya nyanser som tar två steg mot en mörkare ton och en 

som tar två steg mot en ljusare ton. På detta sätt kan Lars prova fyra nyanser samtidigt på 

husets alla väggar.  

   De två första dagarna går åt till att bestämma i vilken ordning varje färg ska komma och hur 

breda ränderna ska vara. Med hjälp av två stegar och ett snöre har han delat in huset i 

sektioner. När han sedan börjar måla så är det bara att måla längs snöret som är spänt på  

väggen. Lizz och barnen bor under veckan hos Lizz föräldrar för att Lars ska kunna utföra 

arbetet i lugn och ro.  

     Nu står han där vid husets södervägg och försöker föreställa sig hur den gröna färgen 

kommer att se ut på vintern, på sommaren och på hösten. Han hade inte tänkt på det, men 

ville inte erkänna för Klas att det fanns saker som han inte hade tagit med i beräkningen. Klas 

som har ett vitt hus som alltid ser smutsigt ut skulle inte komma här och lära Lars om 

husfasader. Klas kunde ju inte ens svara på frågan om varför färger såg olika ut i olika ljus. 

Han hade tänkt på dygnets olika ljusförhållanden och väderstrecken. Han ringer Lizz för att 

förvarna henne om att det hela nog inte kommer att kunna avgöras förrän efter ett år. Lizz 

telefon är avstängd.  

 

                                                                * 

 

Huset ligger nu där med fyra gröna band som löper runt dess yttre väggar. Den mörkaste 

nyansen finns längs ned och den ljusaste högst upp, det föreföll naturligast så. Ovanpå dessa 

gröna band ligger på gavlarna en gul triangel, rester efter den tidigare husfärgen.  

      Nu är arbetet färdigt och Lars betraktar huset från en solstol i trädgården. Det är tidig 

morgon och solen belyser den södra gaveln från sidan. Lars dricker sitt morgonkaffe med 

rostat bröd. Arbetet har tagit längre tid än han hade räknat med och han har blivit tvungen att 

sjukskriva sig från jobbet en vecka. Han skyllde på att han hade ramlat ner från stegen och 

slagit i ryggen. Lizz och barnen har rest på semester till en väninna till Lizz utanför Malmö. 

Lars tycker att hon gjorde rätt i det, att hon säkert var i behov av en liten semester.  

     På något sätt, tänker Lars, ser huset ut som om det har blivit doppat i en grönkålssoppa i 

olika omgångar, först ända upp till taket, sedan tre fjärdedelar upp och så vidare. Han kan inte 

riktigt bestämma sig för vad han tycker, vilken nyans som han är mest förtjust i, men det  
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kanske är den andra sett nerifrån. Det finns något klart över den. När han går runt huset ändrar 

han åsikt eftersom den översta randen, vilken är ljusast, absolut är finast på norrsidan. Men 

sedan konstaterar han, när han är tillbaka i solstolen, att det gäller att inte förhasta sig. En 

granne som är på väg till bussen pekar på huset och ler.     

   ”Jadu, Lars. Randigt hus, där har du kommit på något nytt.” 

Lars ler, han ser inte sig själv som en innovatör, men är nöjd med sitt arbete. Nu gäller det 

bara att vänta ett år och sedan får vi se hur det blir. 

 

                              * 

 

När Lizz står lutad mot husfasaden med några papper som hon vill att Lars ska skriva på ser 

han allting väldigt tydligt. Leende går han fram till henne och känner med handen över 

framsidan på den roströda klänningen av sammet. Lizz stelnar till och släpper taget bunten 

med papper, som nu sprider ut sig i en ring runt henne. Lars tar hennes hand och leder henne 

över skilsmässopappren in i huset. När de står på köksgolvet undrar Lizz vad han håller på 

med. Då vänder han henne sakta om och drar ned dragkedjan på hennes klänning ända ner till 

dess att trosorna blir synliga. Sedan för han klänningen ner över hennes armar och huvud, 

viker ihop den och lämnar rummet.  

 

   * 

 

”Just den här röda färgen vill jag ha”, säger Lars och visar klänningen som han håller i handen 

för expediten på Sjögren & söners butik. Det ska vara till fönster och dörrar, kanske tio liter 

räcker.” 

     Expediten som känner igen Lars sen tidigare ler och börjar jämföra klänningen med sin 

färgkarta.  

     ”Nummer 4060-Y80R är det närmaste jag kan komma”, säger hon lite tvekande. 

     Framför sig ser Lars hur den röda färgen och de fyra gröna nyanserna samverkar och 

lockar fram det bästa av varandra. Här i affären ser den röda klänningen lite dyster ut, men 

där ute i soljuset den 4 april klockan nio på morgonen var den oöverträffad. Mot den gröna 

väggen väcktes dess underliggande gula ton till liv och det var som om ett blått brus höll fast 

väggens gröna nyans men släppte fritt ut allt caput mortuum ur det röda i ljuset. Och bakom 
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det röda vibratot tutade en hel mässingsorkester i av allt de orkade samtidigt som en ännu inte 

upptäckt midvinternattsblå cello höll fast fasaden med fyra olika parallella stämmor. Allt var 

fullkomligt och Lars är lycklig. 
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Judith och fiskarna 

 

 

Judith tar ett stadigt tag runt huvudet med högra handen. I den andra handen håller hon en 

kniv. För att med knivens hjälp skilja huvudet från kroppen måste hon trycka sin armbåge mot 

den sprattlande kroppen. Huvudet som lossnar motvilligt efter flera snitt slänger hon ut genom 

det öppna fönstret. Några trutar fångar det i luften och påbörjar sedan en utdragen kamp om 

vems huve det egentligen är. Utan huvud sprattlar den fjälliga kroppen en stund på disk-

bänken som om den hade bestämt sig för att aldrig ge upp. Sedan ett snitt över buken så att 

inälvor blodkärl ramlar ut. Hon behöver bara skrapa försiktigt med kniven längst in i bukens 

öppning, sedan är där rent och fint. De sista blodiga spåren sköljer hon bort med vatten. 

Kanske tänkte fisken under denna kamp att det går att klara sig på något sätt. Dess ögon lyste 

så levande och säkert. Precis som Mona Sahlin som mot alla odds tänkte att det kanske ändå 

går att bli stadsminister.  

     Hennes, av år märkta händer, håller stadigt i den hala fisken. Med knivens hjälp delar hon 

den i två delar. Bilden som Gentileschi målade av Judiths dråp på Holofernes står klart 

lysande i rummet. För dem som känner till historien om hur Judith räddade sitt folk är 

kopplingen tydlig. För oss andra är scenen mindre symbolisk och mer samtida realistisk.  

     Några maskar sitter fast i gälarna, dem tar hon bort och lägger tillsammans med inälvorna 

på en uppslagen tidning. Utanför fönstret slåss fortfarande trutarna om huvudet. När Judith 

går ut och häller upp fiskrenset på berget får de något mer att slåss om.  
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      Hon är nöjd idag eftersom John kommit hem med fulla garn. Det blev två spättor, fyra 

torskar och en krabba. Trutarna skriker sitt tack mot Judith och sväljer allt utan att tugga.  

 Judith lindar in torskfiléerna i ett tidningspapper och ropar sedan på sina barnbarn Sara och 

Magdalena.   

     ”Kan ni gå till tomtarna med lite fisk”, säger hon. 

      Sara och Magdalena går på grusvägen som leder bort mot det stora vita huset på andra 

sidan ön. De går på varsin del av vägen för att undvika att kittlas på de bara benen av 

mittsträngens grässtrån eller brännas av nässlor på vägrenen. De turas om att bära paketet med 

den slemmiga fisken. Från havet doftar det av tång och gammalt sjögräs.  De är tysta när de 

går förbi Berntssons hus eftersom de vet att de går på en privat väg. Så fort de har kommit 

runt gruppen av enbärsbuskar, där vägen viker av mot höger, är de utom synhåll för 

Berntsson. Då börjar de träna på sångerna som de brukar sjunga så fort de får en tänkbar 

publik.  

     Magdalena lägger fiskpaketet på sitt huvud och sträcker ut de bruna lite fjuniga armarna. 

Hon svävar fram över gräset när Sara försöker göra henne uppmärksam på att det kommer 

någon längre fram på vägen. När de möter Berntsson har Magdalena tagit ner fisken från 

huvudet och gett den till Sara som nu bär den ordentligt under armen. 

     ”Vart är ni på väg”, säger Berntsson med en tydlig röst. 

     Flickorna tittar på varandra och brister ut i ett våldsamt skratt. Skrattet som inte går att 

hejda gör naturligtvis Berntsson irriterad. Han står still och lyckas inte fånga någon av de två 

flickorna när de smiter förbi honom på varsin sida.  

     När de kommer fram till Simon och Williams, männen som Judith kallade tomtarna, är de 

andfådda och på skakade ben går de genom den omålade trädgrinden. De skyndar att stänga 

den efter sig och sätta fast kroken. De ser hur Berntsson som följt efter dem nu stannat en bit 

bort. Flickorna har slutat att skratta men Sara har fått hicka istället. När Berntsson vänder sig 

om och går bortåt ringer de på dörrklockan till det stora vita huset.  

     Det är Simon som öppnar. Han ser glad ut när han får syn på flickorna och ber dem stiga in 

i finrummet, där hans bror William sitter uppkrupen i en liten fåtölj.   

     ”Vi är här med lite fisk från farmor och sen tänkte vi sjunga och dansa lite för er”, säger 

Sara och tittar in i rummet mot William. Hoppas att han också hörde, tänker hon. 

      I finrummet finns en soffa och två fåtöljer samt ett lågt bord. Simon ropar från köket och 

undrar om flickorna vill ha något att dricka. De tittar på varandra en lång stund utan att svara. 
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   ”Klart att de vill”, säger William. ”Ta hit sockerdricka och några muffins.” 

    På bordet står ett fat med äpplen. Äpplena är från Simon och Williams trädgård. De sprider 

en tunn doft av saft omkring sig. Sommaräpplen kallar de dem för.  

     När Simon tagit bort tidningspappret runt fisken och lagt den i kylskåpet kommer han in 

bärandes på en bricka med två glas och ett fat med muffins.  

”Sockerdrickan står i backen bakom huset. Ni hittar den själva.” 

      Flickorna kommer tillbaka med två flaskor och ställer dem på bordet. De båda männen har 

satt sig tillrätta i varsin fåtölj. Nu börjar det snart tänker Sara och ställer sig tillsammans med 

Magdalena framför männen på den mjuka mattan som kallas rya. Nästan som gräs tänker 

Magdalena. Det är William som har gjort mattan. Det berättade han förra gången som de var 

här.  

     De sjunger Tunna skivor, Vita rosor från Athen och Kärleksbrev i sanden. De kommer 

ihåg alla verserna och gör lite danssteg som de själva har hittat på. Ju längre de håller på, 

desto vildare blir dansen. Eftersom gardinerna är fördragna och belysningen svag i finrummet 

ser de inte att Simon och Williams börjar gäspa och skruva lite på sig i sina fåtöljer. De 

fortsätter med flera sånger och efter varje sång applåderar de två bröderna. 

     ”Drick nu lite dricka och ta en muffins”, säger Simon.  

     Flickorna hämtar varsin stol och sätter sig vid bordet hos de två männen. De är återigen lite 

andfådda men nöjda med sin insats. 

     ”Det där var väl jitterbugg?” William är entusiastiskt. 

      Flickorna tittar på varandra. 

      ”Gitterbugg?” svarar Sara ”Vad är det?” 

     När de ätit upp och nästan druckit ur båda flaskorna med sockerdricka tackar de för sig. 

Simon hasar sig ner från fåtöljen och följer dem ut i köket. 

     ”Hälsa Judith”, ropar William från finrummet. 

     När de kommer ut från grinden vågar de inte gå tillbaka förbi Berntsson utan bestämmer 

sig för att ta vägen över berget istället. Den vägen är visserligen längre men den känns i 

nuläget säkrare.  

     ”Undra om deras mamma också var så där liten?” säger Magdalena.  

     ”Jag vet inte, men tror du att de gillade vår sång?” 

     ”Jo, men de såg ju jätteglada ut!” 
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