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Maja 

 

Hon: Hej!  

 

Han: Hej! 

 

... 

 

Hon: Har du märkt hur den här hissen brukar kränga till mellan tredje och fjärde våningen? 

 

Han: Ja, nu när du säger det. Den hakar upp sig just där ibland. 

 

Hon: Ibland? Jag tycker varje gång! 

 

Han: Vi får se! Vi är strax där! ... Men vad gör du nu? Varför hoppar du upp och ner sådär?  

 

Hon: Men det fattar du väl? Så att den ska få lite mer fart! Så att den kommer förbi det där 

stoppet! 

 

Han: Sluta genast!  

 

Hon: Vad är du för något? Typ tekniker? 

 

Han: Nej, nej, jag jobbar på kontor... Se där! Vad var det jag sa? Hoppar man upp och ner i en 

hiss som en liten flicka kan detta hända. Nu fastnade vi på riktigt! 

 

Hon: Vad menar du med liten flicka?  

 

Han: Jag vet inte hur du är annars. Jag menar bara att det inte var så bra att hoppa i just detta 

fall. Eftersom hissen stannade.  

 

Hon: Herregud! Den sitter fast på riktigt, eller hur? 
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Han: Ja, den rör sig inte. Du står rakt framför knapparna. Men om du flyttar dig så kan jag 

försöka trycka?  

 

Hon: Jag kan inte sitta fast här! Det går inte!  

 

Han: Nej, det är inget kul alls. Flytta dig lite, är du snäll, så att jag kommer åt knapparna.  

 

Hon: Det är en väldigt liten hiss.  

 

Han: Därför måste du flytta dig lite åt sidan nu. Så att jag kan försöka trycka på knapparna!  

 

Hon: Det går inte! Det går inte! Nej, nej, nej… Aj! Vad gör du! Släpp mig! 

 

Han: Det där kunde inte ha gjort ont! Jag bad dig snällt först flera gånger!... Det verkar inte 

fungera alls, det här. Då blir det nödsignalknappen. 

 

Hon: Sluta! Stäng av den! Stäng av!  

 

Han: Jäkla signal att tjuta så högt! Jag håller med dig. Men vi måste ju komma ut.  

 

Hon: Så vad händer nu? Någon hör signalen, och sen?  

 

Han: Du andas väldigt konstigt!  

 

Hon: Bara svara! 

 

Han: Ja, någon hör signalen och larmar hissbolaget. Deras telefonnummer står på dörren.  

 

Hon: Jag kan inte vara här så länge! Jag klarar inte det!  

 

Han: Klaustrofobi?... Det som är bra är att jag är här med dig, okej.  
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Hon: Jag vet inte ens vem du är.  

 

Han: Mats Renquist, våning fem. 

 

Hon: Maja Pataki, fyra.  

 

Han: Bara en halv våning hemifrån, då, Maja!  

 

Hon: Kan vi försöka bända upp dörren eller något? Gå ut genom taket?  

 

Han: Nej, men jag ringer 112.  

 

Hon: Jag tror inte att jag klarar att vänta här.  

 

Han: Lyssna, Maja. Det är okej. Det är en liten hiss men ovanför oss och under oss finns 

hisschaktet. Vi är egentligen i ett mycket större utrymme än hissen. Kan du försöka föreställa 

dig att det är större? ... Du hyperventilerar nu! Det är inte bra! Försök att andas lugnt. Kom, vi 

sätter oss på golvet. Sätt dig här i mitt knä. Känner du hur jag andas? Lugnt! Försök att härma 

det! Luta dig mot mig och ta samma andetag som jag. Långsamma! Så ja! Jättebra! Fortsätt 

med detta, jag ska bara ringa 112... Hej! Mitt namn är Mats Renquist. Jag sitter fast i en hiss 

på Friisgatan 14 i Malmö. Jag är här med en tjej som har klaustrofobi. Räddningstjänsten... En 

timme! Jag förstår! Tack! Hejdå. 

 

Hon: Mats! En timme går inte!  

 

Han: En timme går! Du är jätteduktig! Du andas precis som jag. Du kan blunda och låtsas att 

du är någon annanstans.  

 

Hon: Var? 

 

Han: Jag vet inte... Hemma... 

 

Hon: Hur har vi hamnat hemma hos mig?  
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Han: Hur? Jag är här och hälsar på. Grannfika! 

 

Hon: Vad har vi för fika? 

 

Han: Öh... Inte kaffe. Vi är båda lite skakade av vissa händelser under dagen så vi dricker 

whisky.  

 

Hon: Vilka händelser? 

Han: Jag räddade en katt som fastnat i en stupränna. Det var ganska högt upp och nu behöver 

jag något stärkande.  

 

Hon: Har du höjdskräck? 

 

Han: Ja, det är min grej.  

 

Hon: Okej. Vad gjorde jag som var skakande?  

 

Han: Du? … Du höll på att köra över en tant med din cykel. Hon tog sin rullator och gick bara 

rakt ut framför dig.  

 

Hon: Ja, det gav mig lite skakiga nerver.  

 

Han: Skönt med whisky! 

 

Hon: Varför har vi aldrig tagit grannfika förut?  

 

Han: Jag vet inte! Vi borde ha gjort det!  

 

Hon: Ja, det borde vi.  

 

Han: Bra att vi kom till skott!  
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Hon: Vad ska vi prata om, på vår grannfika? … Hade du en bra barndom, Mats? 

Han: Jo, den var faktiskt bra. Jag hade snälla föräldrar. Vi bodde i ett radhus i förorten. Jag 

har en yngre bror, som jag kom väl överens med. Inga konstigheter. Och hur var din, Maja? 

 

Hon: Ska vi ta det nu? Då kan vi ringa och be Räddningstjänsten att ta det lite lugnare. Lång 

story. 

 

Han: Vi kan väl börja?  

 

Hon: Och när ska vi då avsluta, Mats?  

 

Han: Nästa gång hissen fastnar, kanske? 

 

Hon: Ha ha ha. Min barndom var en mardröm. 

 

… 

 

Han: Ja, min var inte helt idyllisk heller men det kändes lite fel att dra detaljerna för någon jag 

precis har träffat.  

 

Hon: Skönt att höra att du också hade eländiga stunder. 

  

Han: Tror du att vi kan ändra sittställning, Maja? Mitt ben har somnat. 

 

Hon: Oj, självklart!   

 

Han: Vänd dig mot mig! 

 

Hon: Så att jag sitter mot dig? 

 

Han: Ja. 
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Hon: Blir det inte pinsamt? 

 

Han: Nej, vi fixar det! 

 

Hon: Okej! 

 

--- 

 

Det knackade uppifrån hisschaktet. Rösten som skrikande frågade om vi var där och om vi var 

okej skar i mig. Jag drog mig undan från Mats, som ställde sig upp och svarade som sig bör. 

”Vi är här. Vi är okej.” När killen däruppe öppnade luckan i hisstaket, då stod vi i varsitt hörn. 

Jag stirrade ner på Mats svarta loafers. Han tittade på mina stövletter med kilklack.  

 

De följande veckorna undvek jag Mats Renquist. Jag visste att han gick iväg vid åtta och kom 

hem vid sex. Man hade kunnat ställa klockan efter honom. På morgonen var det enkelt. Jag 

brukade smita ut efter att han hade gått. Mina föreläsningar började ibland kvart över åtta och 

då brukade jag cykla i racerfart och ändå komma lite för sent. På eftermiddagarna vågade jag 

inte komma hem efter fem. Ibland väntade jag till efter sju på något café. Men på helgerna var 

det svårare. När jag inte behövde ta mig till föreläsningar, satt jag hemma med en klump i 

magen. Den sa mig att jag borde prata med honom, borde konfrontera. Istället motade jag bort 

detta krav från mitt inre jag genom att omge mig med vänner. Han hade inga fasta helgvanor, 

så för att undvika honom började jag bjuda hem kompisar på brunch. Som en björn i sitt 

vinteride satt jag i min lya. Jag rostade mackor, pressade apelsiner i juicemaskinen, skrattade 

med Katta och Moa.  

 

En dag när jag cyklade hem, i vad jag tyckte var god tid, halv fyra, såg jag en stor flyttbil 

utanför trappuppgången. Någon skulle flytta. Det kunde vara Mats Renquist. Jag hade nu 

iakttagit honom uppifrån mitt fönster under flera veckors tid, och det fanns inte någon fru 

Renquist. Ingen flickvän heller. Och nu kanske han skulle flytta. Istället för att dra en suck av 

lättnad, för nu skulle jag plötsligt få tillgång till utgången alla tider på dygnet, så sjönk jag  

ihop på cykeln som en hösäck. Paniken jag känner ibland kom nu, utan att jag kunde hejda 

den. Den kommer annars aldrig på gatan, alltid bara hemma. Jag stannade cykeln, hoppade av 

och bara lämnade den där på trottoaren. Jag ville hinna in innan jag skulle börja 
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hyperventilera. Jag ville in i hissen. Jag tryckte frenetiskt på knappen, men hissen var 

upptagen. Den sniglade sig ner medan jag försökte häva attacken. När jag slet upp hissdörren 

stod Mats Renquist därinne.  

---- 

Han: Maja!…  Mår du bra? 

 

Hon: Jag... Nej... Jag måste hem. Upp.  

 

Han: Jag följer med dig. 

 

… 

 

Hon: Ska du flytta? 

 

Han: Ja, det ska jag. 

 

Hon: Okej.  

 

Han: Jag har inte sett dig på länge, Maja?  

 

Hon: Ja, du vet...  

 

Han: Jag följer med dig in. 

 

Hon: Vill du ha något att dricka? Te kanske? 

 

Han: Ja, tack. 

  

Hon: Så du har tröttnat på fina Friisgatan?  

 

Han: Det var ett andrahandskontrakt, och ägaren vill flytta tillbaka. Nej, jag har inte tröttnat. 

Det är verkligen ett bra ställe. Tycker du inte det? 
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Hon: Jo, jag trivs också bra… Men din flyttbil! Behöver du inte gå tillbaka? 

 

Han: Inte riktigt än. 

  

Hon: Okej. Så vart går flyttlasset? 

 

Han: Fridhem. Det blir nog bra det också. 

 

Hon: Om inte bättre! Där är så himla fint! 

 

Han: Varför har jag inte sett dig? 

 

Hon: Vi har väl olika tider, antar jag. 

  

Han: Men innan såg jag dig ofta… Gjorde jag något fel? 

 

Hon: Absolut inte… Du var jättebra, där i hissen. Det är inte alla som vet hur man klarar av en 

panikattack. Du gjorde allt rätt och hjälpte mig på bästa sätt. 

 

Han: Jag frågade inte bara om din klaustrofobi. 

 

Hon: Nej. 

 

Han: Jag har velat ringa på hos dig många gånger. Har stått här utanför dörren. Lyssnat på din 

musik ibland. Du lyssnar mycket på Vivaldi. 

 

Hon: Gillar Vivaldi. 

  

Han: Jag också.  

 

Hon: Varför ringde du inte på? 
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Han: Varför gömde du dig? 

 

Hon: Jag frågade först. 

 

Han: Det är inte så lätt. Det kräver mod att ringa på. Mod som jag inte hade, förrän nu idag. 

När hissen fastnade behövde du mig, men till vardags gör du inte det. 

 

Hon: Jo, kanske. 

  

Han: Bara kanske?  

 

Hon: Jag vet inte. Jag är inte så bra på det här. 

 

Han: Men jag brukar vara det. 

 

… 

 

Han: Det var för fort. Förlåt. Vi kan ta det lugnare… Vi kan gå ut och äta middag! Vad tycker 

du om för mat? 

 

Hon: Marockanskt. 

  

Han: Okej.  Låter gott! Du får nog hjälpa mig att välja maträtt för jag har aldrig ätit 

marockanskt!  

 

Hon: Javisst. 

 

Han: Då byter vi mobilnummer? 

 

---- 
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Några dagar senare fick jag ett meddelande: ”Hej! Vad säger du om Marrakesh, 

Botulfsplatsen i Lund, lördag kl 19?” ”Kan inte lördag.” svarade jag. ”När kan du?” kom 

svaret nästan direkt. Jag ville skriva att det var en dum idé, att han ändå aldrig skulle orka 

med mig. Det var knappt att jag orkade med mig själv. Istället skrev jag: ”Söndag, samma 

tid?”  

 

Han stod utanför restaurangen och frös. Jag var sen. Jag höll på att välja kläder, och det var 

absolut inte för att klä upp mig. Jag brukar inte tänka på vad jag tar på mig, men jag hade 

ingen ren t-shirt, utom den turkosa batikmönstrade. Den kändes inte bra, lite för underklätt, så 

jag spenderade en bra stund med att handtvätta och torka en svart blus med volang längst ner. 

Den kändes å andra sidan för fin. Jag ville ha en enkel svart tröja och jeans egentligen. Men 

när vi gick in tyckte jag att blusen var rätt val, för det satt människor där med allt från 

glittertopar till finklänningar. De kulörta lamporna gav stället ett dämpat, magiskt sken som 

om vi befann oss i Tusen och en natt. Mats hjälpte mig av med kappan och drog ut stolen när 

jag skulle sätta mig. Det hade jag aldrig varit med om. Jag funderade på hur dum jag skulle 

vara om jag lät honom försvinna.  

 

När han frågade vad jag brukar ta för maträtt förbannade jag min dumhet att bara brista ut 

med ogenomtänkta saker. Jag hade aldrig ätit marockanskt förut och jag hade till och med 

glömt att googla. Jag tog en titt i menyn och bestämde mig för tangine. Det var det enda jag 

hade hört talas om, och dessutom skulle man vara minst två för att få beställa den. Och vi var 

två. 

 

---- 

 

Han: Berätta lite om dig själv, Maja. 

 

Hon: Det är så svårt när man får den frågan… Du kanske kan fråga mer specifikt? 

 

Han: Okej, då blir det korsförhör! Yrke? 

  

Hon: Studerande. 
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Han: Inriktning? 

 

Hon: Bistånd och utland… Min tur! Och vad gör du hela dagarna på kontoret? 

 

Han: Jag är journalist, jobbar på Malmöbladet. 

 

Hon: Du är väldigt dålig på att intervjua för att vara journalist. 

  

Han: Jag brukar få texter från nyhetsbyråer som jag skriver om innan vi trycker dem. Jag 

jobbar inte på fältet. 

 

Hon: Tur det! 

 

Han: Var jag så dålig? 

 

Hon: Hopplös! ”Yrke! Inriktning!”  

 

Han: Ha ha ha. Jag håller med! Vilken tur att ”mannen på gatan” slipper mig!  

 

Hon: Din chef har räddat den allmänna malmöbon från korsförhöraren från helvetet! 

  

Han: Satans lakej är fastkedjad vid skrivbordet, men i hemlighet gnisslar han sina tänder, och 

en dag hittar han ett offer att sätta tänderna i! 

 

Hon: Ha ha ha… Så du känner dig fastkedjad vid skrivbordet? 

  

Han: Ja, det kan man säga. Det är ett halv nio till fem-jobb, måndag till fredag. Många 

skrivbordstimmar. Många timmar när jag går upp i jobbet, helt klart, men minst lika många 

när min tanke är någon annanstans. 

 

Hon: På en palmö? Du vet väl att palmö är det enda som rimmar på Malmö? 
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Han: Ha ha ha... Om det vore så väl, att jag kunde sitta där med ett fånigt leende och tänka på 

Fiji. Nej, det är nog allmänna olustkänslor som gör att jag öppnar en liten browser-ruta på 

skärmen och kollar nyheterna. Eller en begagnad bil-sajt. 

 

Hon: Verklighetsflykt via nätet. Jag tror inte att det är särskilt ovanligt. Det vore snarare en 

varningsklocka om du aldrig hade lust att surfa. Då hade du nog haft en bokstavsdiagnos eller 

något. 

 

Han: Så du tror inte att det är något fel på mitt jobb? Att jag borde byta till något annat? 

 

Hon: Självklart borde du byta! Malmöbladet är inte någon vidare bra tidning. Du borde jobba 

på en av de stora. Varför är du på en lokaltidning egentligen? 

 

Han: Började där för fem år sedan, och nu kan jag allt. Är layoutaren sjuk, fråga Mats. Är 

annonskillen borta, samma. Jag kan varenda detalj i tidningsprocessen. 

 

Hon: Du känner dig oumbärlig? 

 

Han: Ja, så är det. 

 

Hon: Oumbärlig, men uttråkad. Svår fråga. Du borde kanske tänka mer på Mats och mindre 

på tidningen? Tidningen är en sak, men Mats en människa. 

 

Han: Hm ja. Så kan man tänka. Sydsvenskan nästa, då? 

 

Hon: Bara efter en kurs i intervjuteknik!  

 

Han: Så vad händer efter att du är klar med din utbildning? Vill du åka iväg till något 

utvecklingsland? 

 

Hon: Jag gillar att du säger hela ordet, ”utvecklingsland”, och inte förkortningen u-land. Det 
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är så jag ser på saken, de utvecklas, och jag kan hjälpa till. Jag vill gärna åka iväg. Men 

samtidigt. Det är svårt för mig. Du vet, jag har panikattacker. 

 

Han: Du menar att det inte bara är klaustrofobi? Att det är panikångest, och kan komma när 

som helst? 

 

Hon: Vill inte ha denna jävla panikångest som sätter käppar i hjulet för mig!  

 

Han: Va? Vill du inte ha panikångest?  Det låter som något väldigt trevligt annars!... 

Mediciner då? 

  

Hon: Har provat. Jag blir så trögtänkt av de antidepressiva. Och jag är inte deprimerad 

egentligen. Jag har inte många attacker heller, bara någon enstaka om året. Men det är en sak 

att få en attack här i Sverige, och att få en i Afrika... 

 

Han: Jag tror att man alltid åker flera personer i en grupp, och om de andra vet att du har 

detta, så kan det funka ändå. Det var inte så svårt att häva din attack! Kroppskontakt funkade 

bra! 

… 

Jag sitter framför teven och tittar på ett relationsprogram. Det är en amerikansk talkshow med 

gifta par som berättar om sina problem. Programledaren verkar ha fått sitt jobb för att han har 

utstrålning och kan leverera humoristiska oneliners, för paren får inga råd i alla fall. Jag 

tänker att de alla har samma problem, de är dåliga på att kommunicera. De sitter där bredvid 

varandra, men det är som om det fanns en tjock glasruta mellan dem. Det de säger på ena 

sidan av rutan studsar tillbaka och når aldrig fram till mottagaren, men de tror ändå att de har 

gjort sig förstådda, för de ser partner på andra sidan rutan. Partnern kanske till och med 

nickar. Glaset byggs på år efter år och blir tjockare och tjockare tills det en dag inte släpper 

igenom minsta ljud längre. Äktenskapet är inget jag eftersträvar. Det är dömt att misslyckas. 

En institution som snubblar över sina egna ben. Däremot kan jag inte låta bli att flörta med 

Mats. Dejten på den marockanska restaurangen var det roligaste jag någonsin varit med om. 

Jag är inte van vid att skratta högt, men han var skojig. Hela situationen urartade i ett sagolikt 

välbefinnande. Jag vet att sådant här inte finns på riktigt. Jag kan ha så här kul. Det är 

naturligtvis en dröm. När han märker vem jag är, hur jag är, kommer jag att kastas tillbaka till 
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verklighetens svarta mörker. Och det mörkret kommer att bli svartare än något jag någonsin 

varit med om. Ändå kan jag inte låta bli att besvara hans meddelanden. Vi håller kontakten 

hela dagen. Från ”God morgon! Vad ska du göra idag?” förbi ”Hur har din dag varit?” till 

”God natt! Sov gott! Dröm sött!” Och däremellan alla dessa finurliga frågor och svar. ”Har 

varit på intervju på Sydsvenskan”, skriver han. ”Herregud! Du blev väl inte anställd? Tänk på 

den allmänna malmöbon!” snedögd smiley, svarar jag. ”Ha ha ha Det gick bra! Men jag vet 

inte ännu. De ringer inom någon vecka” kommer det ögonblickliga svaret. Han vill träffas, 

men jag har hittat en bra anledning att slippa göra det. Jag säger att jag behöver mer tid. Han 

är förstående och vill inte pressa mig men jag ser att han är besviken. Men min ursäkt är så 

vattentät. Jag vill inte ha mer än så här. Så här är perfekt. Jag kan hantera det. Jag mår bra. 

Inte en tillstymmelse till panikattack. Ingen ångest. Jag kan känna lite oro ibland när han inte 

skickat något meddelande på någon timme, men sedan dyker den lilla röda räknarpricken upp 

och jag fylls av total inre harmoni. Han har. Inte. Glömt mig. 

 

Teveprogrammet lider mot sitt slut, och jag har missat nästan alla roliga kommentarer. Har 

bara hört skratten från tevepubliken eller kanske skrattmaskinen. Har bara tänkt på Mats. Det 

är så mitt liv är nu. Inget binder min uppmärksamhet någon längre stund, tanken glider vidare 

till Mats. Till vad jag ska skriva till honom, eller vad han sa sist. Under de tre veckorna som 

har gått sedan vår dejt, har jag bara kunnat koncentrera mig på studierna. Allt annat har varit 

en tankesprångbräda till Mats. Men studera har jag klarat, snarare klarat bättre än förut, med 

min nya, soliga personlighet. Jag stänger av teven och går ut i köket. Nynnade jag på en låt? 

Var det ”It must have been love?” med Roxette? Jag ler. Tar ett glas vatten i kranen. Precis 

när jag sätter glaset mot munnen ringer det på dörren. Jag vet att det är han. Hans 

morgonmeddelande var så diffust. ”Vad ska du göra idag?” frågade jag. ”Jag har inga planer”, 

svarade han. Han har alltid planer. Så det här var hans lördagsplan. Jag går ljudlöst mot 

dörren, kikar ut genom titthålet. Han står där utanför och tittar neråt. Jag blir yr, tar stöd mot 

dörren, men förmår inte ens att stå upprätt, utan jag glider ner längs dörren och sitter sedan 

bara där och stirrar mot motstående vägg. Det ringer på dörren igen. Jag tycker att signalen 

låter ilsknare. Släpp in mig nu då, säger signalen! Jag förmår inte röra mig ur fläcken. 

Plötsligt ringer min mobil också, med en lika ilsket hög signal. Det är han som ringer. Jag 

stänger av mobilen, men jag vet att han har hört där utanför. Han gläntar på brevinkastet och 

säger: 

”Får jag komma in?” 
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Jag ställer mig upp och öppnar dörren. 

 

… 

 

Han: Ursäkta att jag tränger mig på. Det känns lite som att dra ut en tand, känns bättre sen, vi 
ska bara komma förbi hindret.  
 
Hon: Vad? Tand? Hindret? 
 
Han: Jag menar att du har undvikit mig igen. Det är något som hindrar dig. Vi kan kalla det 
”den onda tanden”. Nu drar vi ut den! Tjoff! Den flyger iväg! Såg du hur jag kastade iväg 
den? 
 
Hon: Den hamnade i grannens brevlåda! Ha ha ha. Kom in! 
 
Han: Så vi är förbi hindret? 
 
Hon: Visst! Den onda tanden flög iväg. Tjoff! Jag såg det själv ju! 
 
… 
 
Han: Här är jättefint! 
 
Hon: Tack. Jag har precis gjort om här. Slängt ut den gamla loppissoffan och köpt den här 
vita. 
 
Han: Och tulpaner! 
 
Hon: Mina favoriter! 
 
Han: Jag har nog inga favoritblommor. Eller vänta! Gerbera! Är det en blomma? 
 
Hon: Ja, den är lite som pop-art, kan finnas i alla färger och ser ut som de blommor barn ritar.  
 
Han: Ja, den är det! 
 
Hon: Ha ha ha. 
 
… 
 
Hon: Vad gör du här då, förutom att leka tandläkare? 
 
Han: Jag tänkte leka, generellt. 
 
Hon: Vilken lek? 
 
Han: Vad föreslår du? 
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Hon: Jag hade inga lekplaner. 
 
Han: Men nu när du inte har tandvärk längre? 
 
Hon: Nu, kanske. 
 

Och sen, utan att jag visste hur det hade gått till drog han ner mig mot sig i soffan och våra 

läppar möttes. Det kändes helt naturligt. Jag blundade och kysste tillbaka, kröp längre in i 

hans famn, precis som i hissen. Han drog sig undan lite, och drog efter andan. Jag flyttade mig 

en bit ifrån honom och öppnade ögonen. Då såg jag det. Mellan oss, i jämnhöjd med hans 

bröst svävade det ett hjärta. Det var ett hjärta som såg ut som de i anatomiböcker, med 

muskler och blodkärl. Det slog och slog och ville att jag skulle ta emot det. Det ville inte 

hänga där i luften, utan det ville att jag skulle kupa det i mina händer och säga att det kommer 

att ha det bra hos mig, att jag kommer att ta hand om det. Men jag gjorde inget av detta. 

Istället blundade jag igen, kröp nära honom, plattade ihop hjärtat mellan oss och förträngde att 

jag hade sett det. Han strök mig över ryggen. Jag mumlade ”mmm”. 

  

Ellinor 

 

Medan hon väntar på bussen med en take-away cappuccino i handen, försöker hon gå igenom 

veckan i huvudet. Hon har allt i sin kalender, alla möten på jobbet, alla konferenser hon är 

bokad för. Som konferensvärdinna på Hotell Ibis har hon stenkoll på allt sådant. Hon har 

också fritiden inbokad på samma sätt; föräldramöte på Mikaelas skola, hennes simning, balett 

och pianolektioner. Sedan har hon sin egen kurs, denna gång läser hon italienska och så 

träningen på torsdagar. Även om hennes man Filip är jämlik och tar nästan halva slitet hemma 

och halva omsorgen om Mikaela, så tänker hon varje måndag morgon att det aldrig kommer 

att gå. ”Jag måste inte göra allt detta”, säger hon inom sig själv och försöker att djupandas. 

Hon brukar gå ut till bussen en kvart i förväg, för måndag morgon brukar han ringa. Han heter 

Ivan. Hon brukar stå lutad mot en lyktstolpe vid busshållplatsen och fnittra som en skolflicka. 

Nu vibrerar hennes telefon och displayen visar ”Maja 2”. Men det är inte hennes syster som 

ringer, utan det ÄR Ivan. Hon var tvungen att hitta på något sådant för Filips skull. Om han 

skulle få för sig att kolla hennes telefon. 

… 

Han: Hej älskling! Fin morgon! 
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Hon: Heeej! Ja, men lite kyligt är det! 

 

Han: Åh, du står ju på busshållplatsen! Medan jag ligger här i min varma säng! Helt naken, 

förresten! Längtar efter dig! 

 

Hon: Längtar efter dig också, men denna vecka är helt sanslös.  

 

Han: Jobbig vecka i ekorrhjulet, antar jag? 

 

Hon: Ja, det ser inte ut att gå denna vecka. Men vilken dag hade passat dig?  

 

Han: Fredag eftermiddag är jag helt obokad, som vanligt. Inga konstinstallationer den dagen! 

 

Hon: Jag jobbar till tre, sedan måste jag hämta Mikaela.  

 

Han: Men om du går vid ett? Du kan skylla på tandläkaren, eller något?  

 

Hon: Men klart! Jag har så himla ont i min… visdomstand! Aj, aj! 

 

Han: Ses fredag, halv två då?  

 

Hon: I am all yours.  

 

Hon stiger på bussen i sina högklackade värdinneskor, med den vida kappan fladdrande efter 

sig. Cappucinomuggen är tom, och hon slänger den förstrött i papperskorgen. Nu känner hon 

sig helt lugn, vet att hon kommer att få det hon behöver på fredag, att hon får ihop allt denna 

vecka också. Hur det kommer att gå sedan vet hon inte. En vecka i taget klarar hon av att 

planera. 

 

Ellinor rusar in på Hotell Ibis via personalingången, hon har alltid fart. Marta och Linn är 

redan där, pratar om helgen. Hon tar av sig och berättar om helgens största händelse i hennes 

liv, att hennes hopplösa syster Maja äntligen har lyckats hitta någon. Marta, slår ihop 
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händerna och ropar ”Nämen!”, Linn ler bara stelt, det är mer hennes stil. Sedan är det dags att 

förbereda den första konferensen. De ställer sig bakom sina bord som är fyllda med 

namnbrickor och informationsmaterial, ler mot konferensbesökarna som är en samling trötta 

och utarbetade människor i 40-årsåldern, från läkemedelsföretaget Medplus. När alla har gått 

in i mötessalen bestämmer de att Marta ska sitta och vakta utanför, medan Linn och Ellinor 

kan kolla sina mail så länge. Alla tre behöver inte vara kvar, när det bara brukar vara någon 

enstaka besökare som kommer för sent eller någon som behöver instruktioner om var toaletten 

finns. Eller wifi. Det är numera den alla vill åt när de lämnar mötet i förtid.  

Ellinor sätter sig framför pc:n i personalrummet och klickar fram sina mail. Hon har fått mail 

från sin syster Maja och konstigt nog finns där ett från Ivan. De har ju nästan precis pratats 

vid så hon förstår inte riktigt varför han har mailat också?  

”Hej älskling! 

Glömde fråga dig i morse, ifall du vill följa med på vernissage nästa vecka? Det är min vän 

Kurt Scherer som ställer ut på Liptonska galleriet, nästa tisdag, 20 mars, kl 19. Jag vet att du 

har din kurs i italienska just då, men jag tänkte att det samtidigt kunde vara en bra ursäkt, att 

du ska på italienska, men istället går du på vernissage med mig?” 

Ellinor tänker först att det kan hon mycket väl tänka sig. Men sedan tänker hon att hela den 

här grejen med Ivan funkar just för att de inte gör annat än älskar. Ska de umgås också så 

måste hon ta den tiden någonstans ifrån. Dessutom vet hon inte om hon vill ha någon annan 

sorts förhållande till honom än sexuellt. Hon tror inte det. Å andra sidan, en vernissage med 

vuxna människor som umgås och småpratar. Inte en rutschkana i sikte. Kursen i italienska är 

dessutom tråkig. Den börjar med att läraren, Gina, berättar om sin uppväxt i Toscana. Hon 

brukar berätta länge, men i och för sig med lätta ord, så att de flesta förstår. Sedan ska de läsa 

ur boken Buongiorno Italia!, och slutligen berätta något själva. En och en halv timme av detta 

varje vecka, och Ellinor hade hoppat över detta för länge sedan om det inte hade varit så att 

det är en och en halv timme hemifrån, utan hennes familj. Det är inte så att hon ogillar sin 

familj, snarare känner hon att det kan bli för mycket av det goda ibland, och då är kursen 

hennes säkerhetsventil, den som gör att hon orkar vara fokuserad annars. Stay on track.  

Nu märker hon att någon står och läser skärmen över hennes axel. Det är Marta. 

 

Kollegan: Älskling… Och Ivan heter INTE din man! 
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Hon: Nej, det är… Det är någon annan. … Men vad fan skulle du läsa mitt mail för? 

 

Kollegan: Jag kom faktiskt klampande in här! Jag harklade mig! Men du märkte inget! Då 

tänkte jag att jag skulle kolla vad du var så uppslukad av. 

 

Hon: Vilken jävligt dålig ursäkt!  

 

Kollegan: Ta det lugnt nu. Det är väl inte hela världen! Förresten, det är väl inte den Ivan som 

var här för någon månad sedan och satte upp konst? 

 

Hon: Klart det är den Ivan! 

 

Kollegan: Men hur… 

 

Hon: Han var ju här och satte upp konst. Men det började med att jag skulle vänta på honom 

utanför hotellet. Han kom där med sina stora konstmappar, och jag sprang emot honom för att 

hjälpa honom att bära. Han såg så otroligt tacksam ut! Som en valp som äntligen får komma 

ut med matte. Så det klickade direkt då. Sedan gick jag runt med honom hela dagen och 

antecknade hans förslag på konstinstallationer. Vi lunchade ihop. Och när han skulle gå bjöd 

han ut mig. 

 

Kollegan: Men du sa väl att du är gift? 

 

Hon: Ja, självklart. Jag har ringen också. Han sa att det inte gör något, snarare är det en fördel 

för honom. Han föredrar kravlösa förhållanden. 

 

Kollegan: Ha ha ha, men så… omoraliskt!  

 

Hon: Jag vet. Efter tolv år med Filip händer detta. Men det är inte något allvarligt. 

 

Kollegan: Kan bli! Han vill ha dig som sällskap på en vernissage! 
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Hon: Jag tror jag kommer att tacka nej. 

 

Kollegan: Okej. Ja, vad ska jag säga? Tänkte först att det är fruktansvärt. Men livet är ju inte 

en rak väg, utan där är stigar vid sidan om som man vill utforska ibland. 

 

Hon: Precis. Jag ser detta som något tillfälligt. Snälla, berätta inte för de andra! 

 

När Marta gått öppnar hon mailet från Maja. 

 

”Hej Elli! 

Jag tänkte bara berätta att Mikaela inte kan vara hos mig nästa helg, alltså 24-25 mars, 

eftersom jag ska åka till Paris då med Mats. Jag hoppas att det inte gör så mycket. Kanske 

mamma kan passa henne, om du planerat något speciellt.  

Kram, 

Maja” 

 

Jo, hon har planerat något, men det har inget med Ivan att göra. Hon träffar honom aldrig på 

helger för då är det familjeliv, och det vill hon inte offra. Men när hennes dotter Mikaela är 

hos Maja brukar hon göra sig vacker. Långa bad, fotbehandling hemma, ansiktsmasker, måla 

naglarna, sätta upp håret på spolar. Hon gör detta varannan vecka och känner hur hela 

försköningspaketet förhöjer hennes livskvalitet. Nu suckar hon. Detta betyder att hon måste 

ringa sin mamma och fråga om hon kan passa Mikaela nästa helg. Men först skriver hon ett 

svar till Ivan. 

 

”Hej Älskling! 

 

Oh vad glad jag blev för din inbjudan till vernissage! Jag har dödligt tråkigt på italienskan, 

och jag går gärna ifrån nästa vecka för att få vara med dig lite extra, istället för vår lärare, den 

pladdrande matronan från Toscana. Faktum är att jag gärna slipper henne i fortsättningen 

också, om du vill hitta på något på tisdagarna!  

 

Känner hur min tandvärk börjar göra sig påmind, och jag ska genast gå omkring här på jobbet 

och börja klaga på visdomstanden. Så vet de på fredag att jag haft ont hela veckan!  
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Puss, 

E” 

… 

Sedan ringer han på hennes telefon också, för att prata mer om vernissagen. 

 

Hon: Jag ser verkligen fram emot den! 

 

Han: Ha ha ha. Då känner du inte Kurt! 

 

Hon: Nej. Vi har väl aldrig hittat på annat än det här, i sängen. Så jag känner ingen du känner 

och du känner ingen jag känner. 

 

Han: Det är inte mitt fel direkt. Du är ju gift. Jag får ta smulorna som ramlar ner från 

familjebordet. 

 

Hon: Fast det var du väl ändå medveten om från början? 

 

Han: Jag klagar inte! Jag säger: Jag tar smulor, du tar smulor.  

 

Hon: Så du är nöjd med smulor?  

 

Han: Visst! Jag föredrar smulor.  

 

Hon: Hur kan man göra det? 

 

Han: Som att vara nöjd med ett jobb med mellanlön. Man vet att det finns arbetslösa och man 

vet att många tjänar bättre. Men man nöjer sig. Allt handlar om att nöja sig. 

 

Hon: Och vernissagen? 

 

Han: Ännu en smula? 
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Hon: Okej. En smula. 

 

… 

 

Hon: Vad är det med den där Kurt? 

 

Han: Först och främst hans konst. Den är udda. Det är jättestora rakblad som skär igenom 

förstorade kroppsdelar, mest könsorgan. 

 

Hon: Herregud! Det låter obehagligt! 

 

Han: Man vänjer sig. Första gången tänker man att han är rubbad. Nästa gång tänker man: 

Jävla fitta som sårade honom. 

 

Hon: Och tredje gången? 

 

Han: Man tänker inte mer. Det bara finns där, man bara accepterar det.  

 

Hon: Två gånger. Sen är man van? 

 

Han: Som med allt. Det blir en vana. Man accepterar det. Man skärmar av. Man omger sig 

med rökmoln som skymmer. 

 

Hon: Som med oss? 

 

Han: Kommer du ihåg första gången? Det kändes förbjudet, vi lyckades knappt knäppa upp 

våra knappar. Andra gången? ”Vad håller vi på med? Ska vi, igen?” Tredje gången… Jag 

minns inte tredje gången. 

 

Hon: Jag tror jag åker hem nu. Tiden… 

 

Han: Okej. Vi ses på tisdag! 
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Hon: Tisdag! Hejdå, älskling! 

 

Men hon mindes tredje gången, och fjärde och femte. Sen var där ett glapp fram till någon 

gång före den här. Hon tänkte att man kanske vänjer sig olika fort. Men så småningom ser 

man på rakbladet och rycker på axlarna.  

 
Maja 

 

Jag håller på att packa inför resan till Paris. Kanske behöver jag någon varm tröja om det blir 

regn, och en jacka, men annars det jag alltid har, jeans och t-shirt. Det går fort att slänga ner 

allt detta i en liten rullväska. Men jag behöver också ett paket dambindor. Nej, jag kommer 

inte att ha mens, gudskelov, men jag kommer att låtsas ha mens. Jag tänker mig att det är 

bättre än att tvärvägra. Vi har inte älskat med varandra ännu, och det är bättre att berätta att 

jag inte kan älska med honom efter Paris. Stämningen kan ta stryk av en vägran, men om jag 

har ett giltigt skäl? Han kanske inte har något emot att älska med mig även om jag har mens, 

men då har jag mitt trumfess, JAG har något emot det. Det gör ont kan jag säga. Jag tror detta 

kan funka, om jag nu ser till att rulla ihop några bindor emellanåt och slänga dem i 

papperskorgen i hotellbadrummet. Jag vet att detta är konstigt. Jag borde prata med honom 

och inte planera undanflykter i lönndom. Men jag klarar det inte. Allt är så bra just nu, och jag 

vill verkligen inte förstöra stämningen med svåra samtal. Efter Paris... Ja, vi får se.  

 

Vi åker imorgon bitti, men i eftermiddag ska jag träffa min syster. Hon har ringt och frågat 

om hon kan titta in. Hon gör nästan aldrig detta, så upptagen som hon är, men hon vill säkert 

komma med goda råd. Inte så bryskt som mamma, nu ser du till att fånga honom, som hon sa, 

men jag tror att sensmoralen blir densamma. Jag slänger snabbt ihop en tonfisksallad till oss. 

Sedan ska jag le och lyssna på henne, som man bör.  

 

Hon: Maja! Du ser helt annorlunda ut! 

  

Jag: Jag kanske strålar? 

 

Hon: Ja, verkligen. Du ser väldigt förälskad ut! 
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Jag: Tack, men du... Jag vet inte, du ser trött ut? Härjad! 

 

Hon: Inte så finkänsligt, kanske, men observant. Ja, det är mycket just nu! Och jag behöver 

prata med dig! 

  

Vi sitter i köket och tonfisksalladen bara står där emellan oss, utan att vi egentligen kommer 

igång med att ta upp av den. Jag är tyst och väntar. Hon vill prata med mig. Det brukar vara så 

att hon vill prata OM mig, reda ut mina problem, men nu har min syster kommit till mig för 

att prata om sina. Hon tror att jag är normal nu, att jag har mitt på det torra, att jag klarar att 

höra om andras problem. Och jag klarar det. Det har jag väl alltid klarat. Det är bara det att 

ingen har velat belasta mig med sina problem, för de har tänkt att jag har fullt upp med mina.  

 

Hon: Jag har ett förhållande vid sidan om.  

 

Hon sneglar på mig, precis som om jag nu ska hugga henne i två bitar med bödelyxa. Jag 

nickar bara allvarligt, tänker att hon behöver berätta mer, och jag tänker inte förfäras och oja 

mig. Det borde hon veta, men det är hennes eget samvete som vill hugga henne i två bitar 

egentligen. 

 

Hon: Jag ville berätta detta för dig Maja, för det är destruktivt att leva så. Inte alls något jag 

önskar dig. När jag träffade Filip var jag inte särskilt förälskad i honom, men han var en snäll 

kille och du vet hur mamma var. Hon propsade på att få honom till svärson. Jag hade inget att 

sätta emot. Jag lät dem styra mig. Tänkte att han blir en bra livskamrat. Men har man inte 

hittat passionen med sin partner så söker man den någon annanstans sedan. Det är därför jag 

säger detta nu, Maja. Se till att det verkligen funkar mellan dig och Mats, och var inte med 

honom bara för att alla tycker att han är så lämplig. 

 

Hon andas ut, precis som om hon just gjort något ansträngande. Sedan tar hon upp lite 

tonfisksallad.  
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Jag: Jag blir ledsen att höra att du inte har det bra. (Fast på något sätt är jag glad också, för jag 

kan komma med råd till henne för en gångs skull, men det säger jag inte.) Det låter inte riktigt 

bra med detta dubbelliv?  

 

Hon: Nej, jag funderar mycket på hur jag ska göra. Du förstår, Ivan som jag träffar, vill bara 

ha mig som älskarinna. Men jag tror att jag är kär i honom. Jag hade lämnat Filip för honom 

så här fort (hon knäpper med fingrarna), om han hade bett mig, men han ber mig ju inte. Vi 

har varit på en vernissage tillsammans, och det var fantastiskt! Att vara i hans närhet är själva 

livet för mig, men för honom... Han känner inte samma sak. 

 

Jag: Har du frågat honom? Han kanske känner samma sak, men han vet ju att du är 

upptagen. Han tänker kanske att detta är vad han kan få. Att dessa "rester" som fallit ner från 

din familjs middagsbord är det enda som han kan få? 

 

Hon: Ja, han kanske tänker så! Han sa samma liknelse, faktiskt! Han kallade det smulor, som 

fallit ner från min familjs middagsbord. Han var nöjd med smulorna, faktiskt.  

  

Jag: Ni behöver nog prata! Men det är så lätt att säga, jag vet! Prata! Sedan står man där och 

gapar som en fisk och det enda man faktiskt får fram är blubb blubb blubb. 

  

Hon: Hur gör man då, om man ska prata?  

Jag: Jag tänker mig att man måste säga att nu ska vi sitta ner och prata om svåra saker. Det 

blir inte roligt. Det kommer att dra ner stämningen mellan oss tillfälligt. Men när vi kommit ut 

på andra sidan tunneln kommer vi att se ett nytt ljus, och det nya ljuset kommer att vara gott! 

  

Hon: Du låter lite som Jesus! Eller vänta, som Jesus om han hade varit relationsexpert. Ha ha 

ha. 

 

Jag: Elli, jag önskar verkligen att du reder ut det med Ivan. Samtidigt kan jag tänka att ditt 

äktenskap med Filip verkar vara så harmoniskt. Jag har alltid tänkt att du lever drömlivet. 

 

Hon: Skenet bedrar. Vi har ett äktenskap som gränsar till vänskap. Eller kanske att vi är 

föräldrateam till Mikaela. Det jag har med Ivan är det andra, det som är så mycket starkare. 
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Jag: Ett evolutionens misstag, tror jag. Man borde inte känna för att lämna sin familj, 

egentligen. 

 

Hon: Nej, det vore lite lättare om man helt enkelt inte kunde bli förälskad mer än en gång. 

Men hur är det med dig och Mats? Är du verkligen jättekär i honom?" 

 

Jag nickar. 

 

Hon: Inte bara sådär: Ja, han är ju lämplig, han gillar mig också, så varför inte? 

 

Jag skakar på huvudet. 

  

Hon: Men då är det verkligen fantastiskt! Jag är glad för din skull! Du kanske slipper göra om 

mitt misstag? 

 

Jag: Jag hoppas också det. Men om jag skulle göra om ditt misstag, så kan jag alltid komma 

och prata med dig om det! 

 

Vi ser varandra i ögonen, och där finns något jag aldrig sett hos min syster förut. 

Samförstånd.  

 

Vi har knappt rört tonfisksalladen. När Ellinor har gått plockar jag upp bindorna ur väskan. 

 

Maja 

 

På planet kunde han knappt slita sig från mig, händerna skulle vara överallt, och tungan. Jag 

fick be honom snällt, fnittrande, för det började bli pinsamt. Vi var en sorts kliché på 

”älskande paret på väg till Paris”. Men nu sitter jag här på kanten av sängen i vårt hotellrum 

medan han duschar. Till min förvåning så har han sedan vi kom till rummet tvärtom betett sig 

helt oamoröst. Hotellet ligger mitt i smeten, i korsningen av de stora boulevarderna, så att vi 

ska kunna vandra omkring till fots. Men det är också lite gammalt och slitet, så att priset inte 

är överdrivet. Jag envisades med att betala halva. Han var helt ifrån sig, eftersom jag har 
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studiebidrag, men skulle jag låta honom betala allt skulle det vara en sorts resignation, att nu 

är det vi. Och det har jag inte alls bestämt mig för. Men just nu, här i Paris är det vi.  

 

Den mörkrosa tapeten och de mörkbruna möblerna är på något sätt just vad jag väntat mig av 

Paris. Jag ville inte ha designhotell i förort, ville inte ha det bekvämt, även om de fyra 

trapporna upp till vårt rum är på gränsen mellan motion och utmattning. Jag har redan packat 

upp mina kläder och fräschat till mig lite, dragit en borste genom håret. Jag blev inte svettig 

under resan, så jag avstår från att duscha. Jag bara väntar på att Mats ska bli klar, han tar god 

tid på sig. Jag går fram till det franska fönstret och tittar ut över staden. Det börjar skymma 

och lamporna tänds lite här och var. Det kommer att bli ett hav av lampor snart. Jag vänder 

mig om. Mats kommer ut från badrummet med en handduk runt höften. Han är hårig på 

bröstet. Tydligen stirrar jag mycket, för han skrattar. 

 

Han: Du har inte sett en man med hår på bröstet? 

 

Jag: Inte så mycket hår! 

 

Han: Vill du känna? 

 

Jag sticker in en hand bland allt håret och tycker att det känns mysigt. Han drar sig undan och 

mumlar något om att det är sent, han är hungrig. Sedan vänder han sig om och hoppar i 

kläderna snabbt. Jag tittar ut genom fönstret medan han klär sig och är lite konfunderad. Han 

kunde ha utnyttjat situationen där lite, tänker jag. Försökt förföra mig? Istället tänker han på 

mat. Nu när jag faktiskt bestämt mig för att det är okej att vi älskar. I alla fall här i Paris. Jag 

vet inte hur jag vill göra när vi kommit hem, men här i Paris kan jag göra ett undantag från 

min regel. Jag föreställer mig att han vill se lite av Paris först, att det är därför han är så 

avvaktande, att han tänker att jag kommer att vara här senare också.  

 

Vi går inte särskilt långt, Mats är tydligen väldigt hungrig, han slår sig ner på första bästa 

uteservering, och jag sätter mig bredvid. Bistro du Jardin, men utan minsta trädgård, om man 

bortser från två pelarcypresser i kruka vid ingången.  
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Jag frågar om han förstår menyn, för min franska är tydligen tillräckligt bra, märker jag när 

jag läser maträtterna, så jag kan översätta för honom om det skulle vara så. Men han svarar 

med ett ”mais oui!” och ler. Jag nickar och ler tillbaka. Han kan franska, han också! Jag hade 

glömt att fråga. 

 

Efter middagen vandrar vi runt, men vi är för mätta för en lång promenad. Istället sitter vi och 

dricker lite vin på en annan uteservering. Mats ser mig i ögonen över stearinljuset som brinner 

i en gammal flaska. Skenet återspeglas i våra vinglas där vinet verkar alldeles klarrött, som 

blod. Jag kan inte hålla kvar blicken för länge, jag låter den vandra bort, tittar på 

förbipasserande människor. Vi säger inte mycket, bara tittar och tar klunkar av vinet. Men när 

flaskan är nästan slut, och det är Mats som druckit det mesta, säger han att han gärna vill att 

jag berättar. Det där som var svårt. Som har gjort mig rädd. Jag spärrar upp ögonen. Ska jag 

berätta nu? På en uteservering i Paris, medan det levande ljuset fladdrar där i sin flaska? Han 

ser att det inte kommer att gå, så han tillägger att jag kan berätta någon gång. Jag nickar, och 

tar hans hand över bordet. Bara jag inte behöver berätta nu. Han suckar. Jag förstår att han vill 

höra, vill veta. Men jag vill glömma, förtränga. Så vi fortsätter att se på varandra och dricka 

vin. 

 

Nästa morgon vaknar jag väldigt tidigt. Jag brukar inte kunna sova så bra på nya ställen, och 

den knöliga madrassen underlättade inte precis. Vi har inte älskat. När vi kom tillbaka till 

hotellrummet började Mats gäspa som om han haft världens mest tröttsamma dag. Sedan lade 

han sig och sa god natt. Det var allt. Inte ens en puss. Jag låg där bredvid honom och stirrade 

upp i taket och undrade över hans konstiga beteende. Men jag hade ju inte velat älska 

därhemma, jag hade alltid stoppat honom precis innan. Han kanske inte vågade? Men att inte 

ens försöka? Nu sitter jag insvept i mitt täcke i fåtöljen framför det franska fönstret medan 

staden släcks ner. Solen håller på att gå upp och staden vaknar. Redan nu börjar trafiken bli 

påtaglig, fast det är tidigt och en lördag. Folk jobbar verkligen för mycket, tänker jag. Flitiga 

små myror.  

 

Mats vaknar tidigt också och tittar yrvaket mot mig.  

 

Han. Oj! Är du redan uppe? Har jag sovit länge? 
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Jag: Ja, ända till sju! 

 

Jag går fram till sängen och börjar kittla honom. Han skrattar lite, men blir snabbt allvarlig. 

Han tar tag i mina händer, håller ner dem så att jag inte ska kunna kittla mer. Sedan reser han 

sig och går till toaletten. Jag sitter kvar på sängen och stirrar rakt framför mig. Jag hör 

duschen gå igång i badrummet. Sedan plockar jag fram mina kläder för dagen och väntar på 

att duschen ska bli ledig. Det finns inget annat att göra. Jag vet inte vad som har hänt med 

honom, men vill han inte så vill han inte. Jag har lite svårt att hålla tillbaka gråten, men tar 

några djupa andetag, och lyckas precis ta fram en glättig min när Mats kommer ut, med den 

obligatoriska handduken runt höften och det burriga håret på bröstet. Han ler, och kommer 

fram till mig där jag sitter på stolen vid skrivbordet. Så går han ner på huk och tittar på mig. 

Jag tänker att min glättiga min kanske inte fungerade alls, han verkar veta att jag är ledsen.  

 

Han: Maja, jag måste veta, okej? Jag kan inte älska med dig om du inte berättar först! 

 

Jag nickar, och drar honom mot mig, håller om honom hårt. Sedan drar jag mig en bit bort för 

att kunna kyssa honom. Han besvarar först kyssen, nästan krävande, men håller mig sedan på 

en armlängds avstånd. 

 

Han: Jag menar det. 

 

Han reser sig upp och tar på sig kläderna. Jag sitter kvar på stolen och har dragit upp benen 

och håller om knäna. Jag gungar lite fram och tillbaka. Jag vill inte ha det så här. Och jag vill 

inte berätta. Det är lose-lose, hur jag än gör. Frågan är vilket som är värst. Att behöva avstå 

från Mats, eller att plocka fram smärtan. Jag kan inte välja, jag bara sitter och gungar. Mats 

kommer fram till mig. Han räcker mig handen. Jag tar den och han drar med mig mot sängen. 

Han lägger sig först och drar ner mig också, så att jag ligger lutad mot honom. 

 

Han: Okej, du får några ledande frågor. Har någon gjort dig illa? Någon man? 

 

Jag ser inte honom, vi tittar båda rakt fram, tätt ihop. 
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Jag: Ja. 

 

Han: Jag misstänkte det. Vem var han? 

 

Jag: Mitt ex. Karl, hette han, kallades Kalle. Jag träffade honom under det första året av min 

utbildning.  

 

Nu ser jag mardrömsscenerna flasha förbi i mitt huvud. Kedjan han brukade binda mig med, 

det mörka rummet, Kalles hårlösa bröstkorg. Det blixtrar i huvudet, jag börjar andas snabbare. 

Men Mats vet nu. Han håller om med den ena armen, smeker mig över armen med den andra. 

Känslan av hans kropp lugnar andningen. 

 

Han: Jag vill att du berättar det du tänker. Du behöver inte börja från början. 

  

Jag: Jag tänker hemska tankar. Det var inte normalt. Han brukade binda mig med en kedja, du 

vet en sådan där metallkätting, som man använde förr? Det var alltid samma ritual. Jag skulle 

klä av mig, sedan blev jag bunden, sedan satt han sig gränsle över mig och sade några 

obegripliga ord. Han förklarade att jag var en sorts offer till hans gud. Det var en gud han 

hade uppfunnit själv. Han förklarade för mig att han kommit fram till att Gud och djävulen 

egentligen är samma sak, som två sidor av ett mynt. Man vet aldrig vilken sida av myntet man 

får att göra med. Därför älskade han med mig ibland, men misshandlade mig ibland. Jag 

visste aldrig vilket det skulle bli. Konstigt nog tyckte jag i början att det var väldigt 

spännande, upphetsande. Självklart förstod jag att han var galen, men man kan ha sex med 

galna människor också. Jag tyckte att det var spännande, och misshandeln var från början 

symbolisk. Han klatschade till mig på stjärten, eller drog mig i håret. Men efter hand blev han, 

eller som han sa, hans gud, mer och mer missnöjd med mig. Jag uppfyllde inte gudens krav på 

offer. Jag åkte till honom mer och mer sällan, försökte hitta på anledningar för att slippa träffa 

honom, och den enda anledningen till att jag faktiskt dök upp över huvud taget, var den där 

vanan. Man älskar med någon, och plötsligt finns där en vana, ett känslomässigt band mellan 

individerna. Det är inte så lätt att bryta. Även om man tankemässigt vet att det man gör är helt 

fel, så tänker man ändå: Så här är det nu, men det kan komma att förändras. Han måste väl 

förstå att det är tokigt? Jag ska hjälpa honom att förstå det! Bara det att han inte förstod. 

Istället blev allt värre och det eskalerade. Måste jag berätta om det hemskaste?  
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Han: Ja, det måste du. Inte för min skull. För din. Jag vill att du lägger detta bakom dig, okej. 

Jag vill att du ska tänka: Så var Kalle, men så är inte Mats. Jag vill inte att du ska tänka: Men 

tänk om Mats är lika hemsk? Jag vill inte ta reda på det. 

 

Jag: Jag vet att du inte är lika hemsk. Det är nog omöjligt att vara det. Det var nära att jag dog. 

Men om jag ska vara riktigt objektiv här, så tänker jag kanske att sex är jobbigt, svårt, oavsett 

med vem.  

 

Han: Så du har inte varit med någon annan efter det? 

 

Jag skakar på huvudet. 

 

Han: Och innan?  

 

Jag skakar på huvudet igen. Han vänder mig mot sig och bara ser mig djupt i ögonen. Jag vet 

att jag måste berätta allt nu, och jag vill faktiskt. Jag kränger mig ur Mats famn. Jag känner att 

jag vill se hans ansikte när jag berättar detta, så jag intar en position där vi halvligger bredvid 

varandra på sängen. Mats säger inget, jag ser inget i hans blick, inget intresse, ingen reaktion, 

och jag förstår att han stålsätter sig. Han vill inte att jag ska ha mått så dåligt, att jag ska ha 

lidit så mycket. Men han vill lyssna för att jag ska må bättre nu. Så jag är skyldig honom 

detta, även om det är något jag aldrig trodde att jag skulle berätta för någon annan. 

 

Jag: Det hemskaste alltså. Efter fem månader av denna galenskap, nattliga möten och inte 

mycket annat, så började jag få starka aversioner mot Kalle. Jag fantiserade om att döda 

honom, för att kunna komma loss. En av mina fantasier handlade om att jag blandade starka 

sömnpiller i hans mat, som jag lagade till honom ibland. Han drack aldrig annat än vatten så 

det hade inte gått att blanda sömnmedel i hans drinkar. Jag trodde inte att jag hade kraften att 

komma bort från honom annars, men tydligen hade jag någon sorts självbevarelsedrift ändå, 

för jag kom underfund med att jag också kunde åka iväg, att jag kanske inte behövde ta till så 

drastiska åtgärder. Jag ville gärna gå en kurs i internationella relationer i Lund, så jag anmälde 

mig till den och flyttade till ett korridorsrum i Lund. Det var inte så långt bort, knappt en 

timme med tåg, men jag kände genast hur detta avstånd också blev till en kil mellan Kalle och 
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mig, just den kil jag behövde för att klara av att vidga gapet. Jag ville att förhållandet skulle 

självdö. Vi kunde inte träffas så ofta, alltså skulle vi helt enkelt tappa kontakten. Det verkade 

funka först. Kalle hade också tröttnat på mig, egentligen. Jag hade starka förhoppningar om 

att det skulle rinna ut i sanden. Men en fredag kväll ringde han och beordrade mig att komma 

direkt. Jag letade febrilt i huvudet efter en anledning att inte åka, jag hörde på hans röst att 

han var inne i en sorts psykos. Jag försökte med de vanliga anledningarna, jag måste 

tentaplugga, jag har inga pengar till tåget... Men då sa han att om jag inte kommer, så kommer 

han. Jag blev rädd att han skulle göra något galet inför mina korridorskompisar så jag satte 

mig på tåget och åkte till honom. Redan på tåget hade jag hjärtklappning och benen kändes 

darriga, men jag intalade mig att detta var sista gången, att jag skulle låta honom förstå att jag 

inte ville mera. Jag skulle inte göra slut, för jag var alldeles för rädd för honom för det, men 

jag skulle vara tråkig, låtsas missförstå honom och se till att han tappade lusten för mig. Det 

var planen. Men man kan aldrig planera med någon som är psykiskt sjuk, de är oförutsägbara. 

 

Mats ser fortfarande på mig med den där blicken, den som säger mig att han egentligen är hos 

tandläkaren och drar ut en tand. Jag kan inte låta bli att le tacksamt mot honom, klappa honom 

på kinden lite, och han slappnar genast av. Han hade tydligen spänt sig. Men jag är inte klar, 

så han säger inget, utan väntar bara på fortsättningen. Jag orkar egentligen inte mer, men tar 

ett djupt andetag och tvingar mig själv. 

 

Jag: När jag kom in i Kalles lägenhet låste han genast dörren efter mig. Inte bara med 

låsvredet, utan även med en nyckel, som han stoppade i fickan. Då flög det omkring en massa 

lösryckta tankar i mitt huvud. ”Kommer jag att överleva? Ska han mörda mig? Hur kan jag 

överleva? Jag vill inte dö! Han är inte så stark. Jag är smartare, jag kan överlista honom.” Det 

var det sista, att jag måste överlista honom som gjorde att jag lyckades behålla fattningen, jag 

hade fått panik annars. På den tiden hade jag aldrig panikattacker, utan de kom efter denna 

händelse. 

 

Mats nickar som om han vetat detta hela tiden.  

 

Jag: Jag hade varit väldigt dum som åkt hem till honom, egentligen hade jag mig själv att 

skylla, men en del av sanningen är att jag gillade spänningen. Dittills hade det varit en 

intressant kittlande känsla också ibland, inte bara det negativa, men den här gången visste jag 
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att det handlade om liv eller död. Det som i början hade fått mig att känna mig levande, det 

som berikat mitt liv med en annan dimension var nu det som kanske skulle ta livet av mig. 

Ungefär som knark. Först är det bara upplyftande för sinnet, sedan måste man ha det, och 

slutligen kanske man tar en överdos. Men jag var inte redo för en överdos, jag som hade tagit 

flera steg åt andra hållet, att bli av med mitt beroende. Kalle såg verkligen helt galen ut denna 

dag. Håret stod på ända och hans blick var helt blank, jag fick inte minsta kontakt med hans 

själ. Han var helt tom och bara inriktad på en sak, att skada mig. När han föreslog att vi skulle 

gå in i sovrummet så kunde jag inget annat än lyda. Jag tänkte att om jag gör exakt det han 

vill, så kanske han bara skadar mig, men om jag protesterar, så dödar han mig. Därför lade jag 

mig på sängen, och lät mig bindas. Denna gång använde han silvertejp. Kättingarna brukade 

sitta hårt åt och lämna hemska märken runt mina handleder och anklar, men det fanns ändå ett 

visst rörelseutrymme när jag hade dem. Silvertejpen kändes som min dödsdom, och jag 

undrade om jag gjort fel som låtit mig bindas. Jag skulle istället ha tagit fajten, försökt komma 

loss medan jag hade kunnat, kom jag på. När han rev av den bit tejp som han skulle klistra 

över min mun skrek jag. Nu kunde jag inte överlista honom. Kunde jag inte prata så var det 

kört. Jag hade blivit det dumma offerlammet som frivilligt trippat upp på slaktbänken och lagt 

sig tillrätta, ja till och med hållit fram sina små tassar för hopbindning. Skriket åtföljdes av att 

tejpen sattes över min mun direkt, och sedan av en rungande örfil. Kalle andades stötvis nu, 

och jag förstod att han var upphetsad över att få skada mig, kanske hade han redan planerat 

allt i detalj, och kanske hade han redan tänkt att jag skulle dö. Efter örfilen gick han ut i köket, 

och jag hörde hur han rotade i kökslådorna. Skramlet av köksredskap lät som tortyr, för jag 

antog att det var just det han letade efter, något som skulle tillfoga mig smärta. Jag vred mig 

så mycket jag kunde. Kastade mig av och an i sängen med all min kraft. Tejpen satt som 

berget, men sänggaveln, som var av trä, i en sorts gallermodell, kunde kanske fås att ge vika, 

tänkte jag. Jag kände mycket riktigt hur gallerpinnarna blev lösare. Men då kom Kalle 

tillbaka. Det var ganska mörkt i rummet, ingen lampa tänd, och jag såg honom som en siluett 

mot dörren. I ena handen höll han en köttklubba. I den andra en kniv.  

 

Ellinor 

 

Håret omsluter hennes ansikte som en gardin där hos sitter på en barstol och tittar ner i sitt 

vinglas. Baren är av den gammaldags sorten, mörk och murrig. Gammal cigarettrök sitter kvar 

i väggarna, som är behängda med allsköns föremål som ska föreställa det typiska för England. 
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Egentligen har hon ingen lust att vara här. Afterwork med Marta och Linn, när de nu behagar 

att dyka upp. Hon kommer att gäspa sig igenom hela, tror hon, trött som hon är efter 

arbetsveckan och eftermiddagen med Ivan. 

 

Marta dunkar henne i ryggen, som om de var två manliga vänner, och frågar om gaddarna är 

okej? Först kopplar Ellinor inte ihop det Marta sagt med något, men till slut kommer hon 

ihåg. På jobbet har hon sagt att hon skulle till tandläkaren, när hon i själva verket tillbringat 

två timmar i Ivans säng. Hon har dragit samma lögn för alla, inklusive för Marta, som känner 

till Ivan. Det är dålig stil att ljuga på jobbet, speciellt för att gå och träffa sin älskare, så hon 

har serverat tandläkarlögnen generellt.  

 

Ellinor: Öh.. ja, inga problem. 

 

Marta: Men det var akut? 

 

Marta håller då alltid reda på allting. 

 

Ellinor: Ja, jag hade ont, men de hittade inget och det gick över. 

 

Linn: Vem går du hos? Min tandhygienist är usel, eller hon är liksom rå. Ta bort tandsten 

känns fan som sträckbänken. 

 

Linn stryker med tungan över tandraden som för att kontrollera att de är tandstensfria. 

Ja, vem går hon hos? Lennart nånting. Men hon borde veta bättre om hon precis varit där. Så 

hon låtsas inte höra. Så gör hon ofta med Linn. Så gör alla med Linn, som vet med sig att hon 

pratar mumlande, tyst och otydligt. Istället frågar Ellinor om de ska sätta sig vid ett bord. 

 

Marta: Nej, vi sitter här i baren, tycker jag, Större raggningschans. 

 

Ellinor: Vi ska väl inte ragga? Vi är ju gifta. 

 

Marta: Vi hjälper Linn. 
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Linn: Ja, hjälp mig att hitta min drömprins! 

 

Linn himlar med ögonen och håller en hand mot hjärtat. 

 

Marta: Förresten, Elli! Hur går det med Ivan? 

 

Linn: Ihhh! Vem är Ivan? 

 

Marta: Du vet, konstnärskillen som var på jobbet för ett tag sen. Vår egen Miss Perfect här har 

ihop det med honom. Jag har inte velat tala om för Linn bakom ryggen på dig, Elli, men nu är 

du ju här, gumman, så det gick väl bra att jag berättade? Ni är väl ihop fortfarande? 

 

Ellinor: Jadå, vi är ihop. Och det går bra att du berättar när jag är med.  

 

Alternativet avskräcker mycket mer, tänker Ellinor. Marta armbågar henne i sidan och blinkar 

med ena ögat. 

 

Marta: Och din man anar inget? 

 

Ellinor: Han har inte sagt något. 

 

Linn: Nej. De är lite dumma. Tror att det bara är män som hittar på sådant. Fast jag har läst 

statistik, och trettio procent av alla gifta eller sambomän har någon gång varit otrogna. Tjugo 

procent för kvinnor. Så det är inte så stor skillnad. 

 

Marta: Vad är det som är så bra hos Ivan då? 

  

Ellinor: Det är väl... att han inte är min man.  

 

Marta: Det där förstår jag inte. Min man är skitjobbig ibland. Ni vet, jag har berättat. Han gör 

inget hushållsjobb och han vet knappt vad hans barn heter. Men han är ändå min man och om 
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jag hade tröttnat på honom hade jag ju skilt mig och inte skaffat älskare. Men sån är jag. 

Sådana är ju inte alla andra. 

 

Hon rycker på axlarna som för att markera att hon egentligen inte är riktigt säker på hur alla 

andra är. 

 

Ellinor: Det var inget jag planerat. Jag var nöjd med mitt liv. Min man gör väldigt mycket 

hemma och för oss som familj. Han är snäll och omtänksam och en bra pappa. Men detta 

hände ändå. 

 

Linn skrattar lite besvärat. 

 

Linn: Jag trodde annars att man kunde styra sådant där. 

 

Ellinor: Kan man kanske. Eller man bör.  

 

Linn: Men du gör inte det? 

 

Ellinor: Tydligen inte. Jag bejakar min destruktiva sida och går med stora steg mot fördärvet. 

 

Hon håller armen mot pannan i en dramatisk gest. Marta och Linn skrattar, men lite besvärat. 

 

Marta: Det här kommer aldrig att gå väl! 

  

Linn: Varför inte? Hon kan skilja sig och bli ihop med Ivan. 

 

Marta: Hennes dotter kommer i kläm. Hon sårar sin man... 

  

Linn: Ja, men då kan hon sluta träffa Ivan? 

 

Marta: Då blir hon olycklig. 

 

Linn: Fortsätta som nu? 
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Marta: Håller inte i längden.  

 

Ellinor beställer in en gin och tonic. Pratbubblorna väninnorna släpper ut formligen fyller 

luften ovanför hennes huvud, de poppar upp och svävar omkring där. Hon kan nästan sträcka 

sig upp och fånga en bubbla, dra den mot sig. Men istället vänder hon huvudet mot 

ingångsdörren. Redan innan den öppnas, innan han kommer in, känner hon på sig att det är 

Ivan. När hennes ögon registrerar hans gestalt, knyter sig hennes händer krampaktigt, för han 

är inte ensam. Han håller en lång brunhårig kvinna runt armbågen. Eller tjej. Inte en dag över 

25 är hon. Inte så lång heller, men högklackade platåskor är modernt, och med dem blir hon 

en vandrande flaggstång. Smal. Vacker. Ellinor vet att hon inte har ensamrätt på Ivan. Han har 

inte ensamrätt på henne heller, hon har sin man också. Ändå vill hon inte se det här. Hennes 

mage är i uppror, morrar och grymtar och undanber sig all kontakt med flaggstångskvinnan. 

Att gömma sig bakom Marta och Linn verkar vara det enda vettiga. När Ivan gått vidare mot 

restaurangdelen och inte längre kan tänkas upptäcka henne, tömmer hon sitt glas. 

 

Ellinor: Måste gå på toa. 

 

Att klämma ur sig denna enkla mening mäktar hon knappt med. Marta och Linn pratar 

fortfarande, även om Ellinor tappat tråden för länge sen. De nickar mot henne, ser inte hennes 

blekhet, hennes raglande steg, som inte alls beror på en för hastigt uppdrucken drink. Istället 

för toaletten skyndar hon ut på gatan. Den kyliga aprilluften slår emot henne som om hon 

precis fått en hink kallt vatten över sig. Hon ruskar på sig och går mot busshållplatsen. Marta 

och Linn får ta med hennes jacka. På bussen skickar hon meddelande till dem båda två. Hon 

hoppas att någon av dem ska höra sin mobil i oljudet på Times Bar. ”Ivan kom in med en 

annan. Har åkt hem. Snälla ta med min jacka!” Hon får svar från båda nästan direkt. ”Fy fan 

vilket svin! Åk hem och ta hand om dig, gumman. Ses på måndag”. Från Marta. ”Jaha. Ok. 

Tar med din jacka.” Från Linn. Klart de hör eller kollar av mobilerna hela tiden. Det är trots 

allt iPhone-åldern nu. 

 

Maja 
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Mats tittar på mig med uppspärrade ögon. 

 

Jag: Ja, det var hemskt. Det sista som lämnar människan är hoppet, det har du väl hört? Men 

just då, när Kalle stod där i dörröppningen, lämnade hoppet mig. Tänk dig att du hoppar 

fallskärm. Du försöker utlösa den men inget händer. 

 

Mats nickar ivrigt, han till och med ler lite. Tycker förmodligen bättre om denna uppdiktade 

fallskärmshistoria än den riktiga, med mig fastbunden i sängen. 

 

Jag: Du rycker i reservfallskärmens utlösare, men inget händer då heller. Men du ger inte upp 

hoppet! Du tänker: Det finns de som har överlevt fall från höga höjder. Man kan falla på ett 

träd, och grenarna som då bryts under en mildrar fallet. Då kan man överleva. Eller om man 

hamnar i vatten! Och där är ju en sjö lite längre bort. Jag kanske blåser ditåt, landar lite snett 

mot ytan och klarar mig oskadd. Men så faller man närmare jordytan, och när man precis ska 

krascha inser man att det blir platt fall. Då lämnar hoppet en. Men inte förrän då. Tror du inte 

det? 

 

Han: Det låter sannolikt. Jag tror också att man hoppas in i det sista. 

 

Jag: När hoppet lämnade mig, kändes det som om själen hade lämnat mig. Jag låg där nu som 

en levande död. Min kropp var ännu intakt, men jag kunde inte känna, inte förnimma något. 

Jag stirrade mot Kalle och väntade på att kroppen skulle följa efter själen. 

 

Nu blir det för mycket för Mats. Han springer mot badrummet, baddar ansiktet med kallt 

vatten. 

 

Han: Förlåt. 

 

Jag ligger kvar i sängen. Han kommer tillbaka och sätter sig på sängkanten. Nickar att jag kan 

fortsätta. Jag tar hans hand. 

 

Jag: Det vänder nu! Lyssna! Jag låg där orörlig, hopplös, men då ringde det på dörren. Jag 

började inte hoppas igen, tänkte att vem det än är så kommer Kalle inte att släppa in personen, 
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men till min förvåning gick han mot dörren. Jag hörde att han pratade med någon, som han 

kallade Uffe, och att personen kom in i lägenheten. Jag hörde på Kalles röst att han nu inte 

längre var inne i psykosen. Nu lät han ivrig och glad, tog skuttsteg där ute i hallen. Jag kände 

igen ljudet av hans skuttsteg, han brukade gå på det sättet ibland. De kom in rummet där jag 

låg, Uffe först, Kalle tätt efter. Nu kom hoppet tillbaka! Uffe var en rejält stor kille, inte tjock, 

men inte heller direkt muskulös. En blandning. Han skulle hjälpa mig. Det visste jag direkt. 

Jag började vrida och vända mig och utstötte gurglande ljud. Du vet sådana ljud man får fram 

när man har munkavle? Uffe såg genast att det inte stod rätt till. ”Vad fan håller du på med?” 

skrek han till Kalle. Med äcklad min sa han: ”Din sjuke jävel!” Men istället för att befria mig, 

började han knuffa Kalle. Först lite lätt, men sedan, medan han arbetade upp ilskan inom sig, 

allt hårdare. Till slut flög Kalle in i en garderob med armen före. Det hördes ett krasande ljud, 

sedan ynkliga läten av smärta från Kalle. Nu kom Uffe äntligen fram till mig. Han slet bort 

silvertejpen från min mun, och jag skrek till av smärta. Han andades fortfarande lite ansträngt 

efter slagsmålet och sa med sammanpressade läppar: ”Bäst att rycka snabbt, så känns det 

minst.” Jag nickade mot honom, drog efter andan. ”Är det okej med dig?” undrade han. ”Nu 

är det”, sa jag. ”Sjuk jävel, Kalle”, sa Uffe medan han började ta loss silvertejpen runt mina 

händer. Jag nickade och försökte hålla tårarna borta. Lättnad. Frid. Min hjälte Uffe. Det gick 

inte att hålla dem borta, och när Uffe fått bort all tejp grät jag ljudligt, med ett klagande läte, 

som någon som känner en stor sorg. Han höll om mig och sade ”så ja”, klappade mig på 

ryggen. Men det var inte riktigt slut där. Medan jag höll på att bli tröstad, hade Kalle rest sig 

igen. Han hade gått ut i hallen för att hämta kniven han hade lagt ifrån sig när han öppnat för 

Uffe. Nu kom han in i rummet, och jag såg över axeln på Uffe att han tänkte hugga honom 

med kniven. Jag skrek till. Uffe vände sig blixtsnabbt, vred kniven ur handen på Kalle, och 

åter hördes ett krasande ljud. Jag tror att han bröt vänster arm när han flög in i garderoben, 

och höger arm när kniven vreds ur hans hand." 

 

Han: Du tror att han bröt armarna, men du vet inte? 

  

Jag: Nej, du förstår, vi lämnade honom där. Uffe och jag bara gick. Utanför porten tackade jag 

Uffe, och han sa att om Kalle någonsin besvärar mig igen, så kan jag bara ringa. Jag fick hans 

telefonnummer. Han undrade om jag hade någon att åka till och prata med, och jag berättade 

att jag bor på korridor, och har vänner där. Han körde mig till Centralen. Jag hoppade på ett 
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tåg till Lund. Och det var allt. Jag hörde aldrig från Kalle mer och jag ringde aldrig Uffe. Men 

jag har hans telefonnummer här.  

 

Jag tar fram min plånbok och vecklar upp en skrynklig lapp. På den står det med stora, nästan 

infantila bokstäver: UFFE, och hans telefonnummer. Mats begrundar min historia, suckar och 

lägger sig stilla bredvid mig på sängen, med armarna bakom huvudet. Jag makar på mig så att 

han ska få plats.  

 

Han: Men du pratade aldrig med någon om detta. 

 

Jag skakar på huvudet.  

 

Jag: Jag åkte hem, smög in på mitt rum. Låg i sängen och stirrade i taket hela natten. I 

huvudet hade jag ett virrvarr av tankar. Att jag hade mig själv att skylla. Att det var något fel 

på mig som blev förälskad i en sådan man. Att jag hade förtjänat att dö. Och även om själen 

och hoppet var tillbaka i mig, så kändes det som att det fattades en bit. Om min själ varit en 

spettekaka, så hade nu någon tagit ett rejält bett ur den. Med min söndriga, sköra 

spettekakssjäl fortsatte jag att läsa vidare på min utbildning. Jag lade ner hela min själ i detta, 

att bli en bra biståndsarbetare. Bytte till högskolan i Malmö, flyttade till lägenheten på 

Friisgatan, och träffade så småningom dig i hissen. 

  

Han: Ja, då förstår jag att du inte har bearbetat detta trauma. Jag är ingen expert, men du 

behöver nog prata med någon. En terapeut...  

 

Jag nickar. Men vi vet båda att jag redan kommit en bit på väg. Och nu kan vi älska.  

 

Epilog Ellinor 

 

Klassträffen för gymnasieklassen är på skolgården. Någon har ordnat med en festfixare som 

gjort om den tomma grusplanen framför tvåvåningsbyggnaden i gult tegel till ett beduinläger. 

Tältpaviljonger i olika färger. Stora kuddar, lyktor och till och med vattenpipor. Ellinor 

stolpar in på sina höga klackar och i en vit tunn klänning som är helt öppen i ryggen. Det är 

juli och tillräckligt varmt för att illusionen ska fånga henne, och hon slår ihop händerna av 
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förtjusning. Hon skrattar mot Eva, som är den första hon får syn på, och kramar om. Hon 

lyckas klämma ur sig att det var välinvesterade femhundra kronor för biljetten till festen.  

Eva nickar och pekar mot fatet med smårätter och fnyser att det inte är så gott. Ellinor undrar 

om hon har gjort något fel eftersom Eva inte verkar så glad att se henne. De har aldrig varit 

bästa vänner, men ändå. Fast sedan hör hon hur någon visslar till bakom henne. Linus kramar 

henne väldigt hjärtligt och säger att om han vetat att hon skulle bli så snygg så hade han friat 

redan på gymnasiet. Fast sedan går han bort och släpar med sig en liten knubbig kvinna som 

han presenterar som sin fru. Ellinor skrattar och går vidare in mellan paviljongerna. Och där 

sitter han. Killen som hon var hemligt förälskad i under de tre åren på naturvetenskaplig linje, 

Henrik. Till skillnad från de andra som är klädda i kortärmade skjortor eller pikétröjor har 

Henrik på sig en strikt mörkgrå kostym, med väst. Tyget är nästan glansigt, och slipsen helt 

korrekt knuten. Skjortan är ljust rosa, men nästan vit. Han sitter och gungar i en hammock 

som är täckt med bollfransar och har ett litet tak i randigt tyg. Ellinor slår sig ner bredvid 

honom och hälsar. Han håller i ett champagneglas ser hon, medan hon inte har något att 

dricka, men så kommer en serveringskille helt lämpligt och hon tar ett champagneglas från 

hans bricka.  

 

Hon: Här sitter du alldeles ensam. 

 

Han: Ja, det ser inte bättre ut. 

 

Ellinor tänker att han pratar svenska men uttrycker sig som en engelsman. Lite stelt och 

tråkigt.  

 

Hon: Ingen fru Häll? 

 

Han skakar på huvudet och tar en klunk av champagnen. En stor klunk, ser Ellinor, hela den 

kvarvarande mängden. 

 

Han: Nej, det har inte blivit så. 

 

Hon: Okej. Så kan det bli. De andra verkar ha med sig sina respektive. Känns lite konstigt att 

komma ensam. 
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Han: Inte du heller då? 

 

Han höjer på ögonbrynen, ser Ellinor. 

 

Hon: Nej, eller jo, ett tag var jag gift. Men vi har separerat. Eller jag är gift ännu, men vi bor 

inte ihop. 

 

Han: Vad gjorde han för fel? 

 

Henrik tar ett nytt champagneglas från en bricka som kommer förbi och tar åter en stor klunk. 

Ellinor skrattar till lite. 

 

Hon: Men det kanske var mig det var fel på? 

 

Han: Ingen chans! Endast en dåre lämnar någon som du.     

 

Hon: Tack!  

 

Ellinor ser honom i ögonen, och de är så bekanta. Samma gråa ögon med alla de där bruna 

fläckarna som hon tyckte var så fascinerande.  

 

Hon: Men han gjorde inget fel. Vi passade inte ihop, helt enkelt. Jag gifte mig med honom för 

att min mamma ville det. Han var en riktig svärmorsdröm. Men sedan blev jag förälskad i 

någon annan. 

 

Han: Vad hände med honom? 

 

Hon: Han blev inte förälskad i mig. 

 

Han: Omöjligt! Hur kunde han låta bli? 
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Hon: Det där förstår jag inte heller. Men jag var trots allt gift då, och han såg nog mig som 

upptagen. Sedan blev han förälskad i någon annan. 

  

Han: Okej, då förstår jag att du är här ensam, trots din skönhet. 

 

Hon: Kanske på grund av den. 

 

Ellinor ler värdinneleendet mot honom, och plötsligt förstår hon att han reagerar på det. Hon 

har testat på så många nu, sin man, Ivan och till och med Martas man, Carlos. Alla har sett på 

henne med faderlig tillgivenhet när hon lett så. Den ende som visat minsta intresse för leendet 

har varit Martas man. Men Henrik reagerar precis så som hon önskar. Han drar efter andan, 

ser henne i ögonen och verkar smälta. 

 

Hon: Men nog om mitt tragiska liv. Hur har du kunnat undvika att hitta en maka? Du som är 

intelligent, ser bra ut och har en massa pengar, om jag får gissa.  

 

Han skrattar till. 

 

Han: Ja, det ser fint ut på bankkontot. Men det är sant att jag inte lyckats lika bra med 

kvinnor. Jag tänker mig att det beror på att jag är så rotlös. Jag reser hela tiden. Du förstår, jag 

arbetar på auktionsföretaget Lloyds. 

 

De gungar i hammocken och samtalet känns som något mellan nära vänner. Ellinor förstår 

inte riktigt varför, för de var aldrig nära vänner i klassen. Konkurrenter om lärarnas gunst och 

vem som var bäst i klassen var de, men inte vänner. Men nu är de. Bara så.  

 

Hon: Oj, är du auktionsförrättare? 

  

Han: Nej, jag värderar. 

 

Hon: Jaha, som de i Antikrundan? 
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Henrik nickar och dricker ur champagnen. 

 

Han: Precis. Som de där töntarna.  

 

Hon: Skulle jag inte kalla dem. Jag har alltid varit imponerad av att de kan så mycket. Vad 

värderar du? 

 

Han: Konst. 

 

Hon: Tavlor? 

 

Han: Mest tavlor, men lite annat också. Jag tyckte till exempel att den Kurt Scherer som finns 

här på skolgården är fantastisk. Såg du den? 

 

Hon: Nej, var då? Jag känner till Kurt Scherer, för jag var på hans vernissage för ett tag sedan.  

 

Ellinor minns hela vernissagen som om den hade varit en film. Hur kär hon var i Ivan då, och 

hur tacksam för att han bjudit henne. Henrik reser sig ur hammocken och räcker henne 

handen.  

 

Han: Kom! Den är på andra sidan byggnaden. 

 

De promenerar ordlöst runt gymnasieskolan hand i hand, och där på andra sidan tornar den 

upp sig. En enorm mur på kanske 10 meter. Den är byggd av röda tegelstenar som står ut i lite 

konstiga vinklar. Ungefär mitt i finns en stor vit skylt: ”Kurt Scherer: Fisk”. 

  

Hon: Det där ska nog föreställa fiskfjällen. 

 

Ellinor pekar på de utstickande tegelstenarna och är tacksam att Kurt Scherer slutat med 

rakblad. En dag kommer man över allt. 

 

Han: Precis! 
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Hon Är den värdefull? 

 

Han: Ja, absolut. Kanske tvåhundratusen. 

 

Hon: Oj! Att kommunen har råd att smycka en gymnasieskolgård på det sättet! 

  

Han: De fick den förmodligen billigare, kanske femtiotusen. Men nu är den värd mer. 

 

Ellinor vänder sig från muren och tittar på Henrik. Och som om han bara väntat på det tar han 

ett steg närmare och står nu alldeles intill henne. Hon förstår vad som ska hända och låter det 

ske. Först är hans kyss trevande, men sedan blir den mer krävande. Hon känner hans tunga 

mot sin och hans händer på ryggen. Så skönt! Hon lägger sina armar runt hans hals och de står 

kvar så ett bra tag och kysser och smeker varandra. Att det skulle bli Henrik, tänker Ellinor. 

Eller om det nu bara är för stunden. Hon vet inte riktigt, drabbas av lite tvivel och drar sig 

undan.  

 

Sedan går de tillbaka mot hammocken, men Henrik har lagt armen runt hennes axlar medan 

de går. När de sjunker ner i det mjuka bollfranstyget böjer sig Henrik över henne igen och 

kysser henne inför alla före detta klasskompisar. Någon skickar dit Kaj, som är kvällens 

fotograf med en jättelik kamera, och Ellinor ser lite i ögonvrån att han tar foto på dem medan 

de kysser varandra ur alla möjliga vinklar.  

 

Hon: Vi kommer att hamna på framsidan av Hänt extra! 

 

Han: Nejdå. Det blir nog bara klassens hemsida på Facebook. 

 

Hon: Illa nog!  

  

Han: Vet du att jag ville kyssa dig varenda dag under de tre åren vi gick på gymnasiet? 

 

Hon: Ville du?  
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Ellinors hjärta hoppar över några slag. Det känns som att hon inte sitter kvar i hammocken, 

utan har lättat och svävat iväg. 

 

Han: Ja, och jag vågade inte. Men när du satte dig bredvid mig nu, så tänkte jag att feghet inte 

skulle hindra mig igen. Men jag var inte säker förrän du log mot mig. Då visste jag. Nu eller 

aldrig. 

  

Hon: Tja, det var ingen större bedrift, för jag var hemligt kär i dig också, under de tre åren. 

Och nu när jag tittade in i dina ögon så förstod jag att jag skulle visat det redan då.  

 

Han: Jag låter dig inte slippa undan igen! 

 

Hon: Det låter bra! 

 

 

 


