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Till Anna
Tack JW
Tack Karin
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Come as you are, as you where
As I want you to be
As a friend, as a friend
As an old enemy
Take your time, hurry up
The choice is yours…
(Come as you are, Nirvana)

Easy livin´ and I’ve been forgiven
Since you’ve taken your place
in my heart...
(Easy livin´, Uriah Heep)

del ett

1.
Vad roligt det ska bli när mor dör och
jag får alla hennes klippdockor.
Fast det blir inte roligt för jag kommer att
sakna henne.
Jag kommer att tänka mycket på det.
Fast mormor kommer att dö först och
kanske du far är kvar när mor dött,
och sen dör du och sen kommer jag upp och
då skall vi bo i ett litet hus däruppe och
så har vi en vattenkanna som vi vattnar med
och då regnar det och så kastar vi sand och då
åskar det och det är lite hemskt att
ligga i jorden.
Man ligger i en kista och man kan väl andas
fast man ligger i jorden … man kan
andas
för det har mor sagt.
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2.
Stig var fem år och hade redan då intresse för det motsatta
könet.
De satt alla på en sommargräsmatta invid ett gult hyreshus.
Ett tegelhus bredvid hans trevånings röda hyreshus, även det
av tegel.
Lägenheten som han bodde i var en bostadsrättslägenhet.
Mor och far skulle sälja. Pengarna skulle bli insats i det huset som de snart skulle flytta till. Nu fanns Walfrid där och
renoverade huset men till hösten skulle de flytta. Det hade
hans far sagt. Hans bror och syster skulle naturligtvis också
flytta med plus ungen i mors mage. Mor var lite orolig. För
pengarna. Om de skulle räcka till. Huset de skulle köpa behövde ju renoveras, kunde de lita på Walfrid? Walfrid liknade en valross tyckte Stig. Om nätterna kunde Stig höra i sin
drömsömn hur hon gnatade på far samtidigt som hon rörde
sig tungt i sängen. Ibland gnydde hon till. Far grymtade och
sa att Walfrid var en utmärkt snickare och efter en stund
övergick hans far till sina obligatoriska snarkkonserter. Hela
huset skakade. Mor gnydde och Stig fnissade.
Där på gräsmattan invid det gula hyreshuset satt Stig, Eva
som var fjorton, hennes syster Lena som var fem och ytterligare en pojke med okänd ålder. Stig var väldigt förtjust i
Eva och blev alldeles varm i magen då han med smala ögon
kisade mot henne. Hon bar en enkel gul kjol och en vit blus.
Den var lite uppknäppt, precis så mycket att lite av de vitlena
brösten syntes. Som en mjuk kulle som dolde något hemligt
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bakom och nedanför blusen. Bara fötter i grönt frodigt gräs.
Lena hade några sorts vita knäbyxor och blommig blus. Vita
sandaletter. Eva var mörk och Lena var blond. Stig tyckte att
Lenas ansikte liknade en gräsand. Eva hade lite av Marilyn
Monroe i sig. Stig hade hela tiden den gula kjolen i ögonvrån
och var beredd om hon skulle dela på sina sommarbruna ben.
Vita trosor och brun hud, då kittlade det lite strax under hans
navel. Stig kände hur rödfärgen steg i hans ansikte. Eva log
hela tiden ett varmt leende mot honom. Lena tjattrade hela
tiden på om än det ena och än det andra. Lena ville bli veterinär. Hon älskade djur och speciellt fåglar. Stig undrade
om hon tyckte om gräsänder. Det gjorde hon. Då fnissade
Eva och den okände kompisen visade en mask han just grävt
upp med sina bara händer. Mitt framför Lenas ansikte. Hon
slutade tjattra. Istället skrek hon till och slog till den okände
kompisens hand så att masken flög iväg. Den okände kompisen ryggade tillbaka och fjädrarna i hans färgglada bandana
svajade. Nu går jag, sa han och plötsligt var han borta. Som
om han aldrig varit närvarande, i alla fall inte närvarande tillsammans med de andra.
Eva föreslog då att de skulle gå till Jägarparken, ett litet
skogsområde en liten bit utanför byn. När man betraktade
Jägarparken på håll såg den ut som hämtad ur en skräckfilm.
Även mitt i sommaren fanns det ett höstligt mjölkdimmigt
skimmer över det lilla skogsområdet. Mitt i fanns en nedlagd
dansbana. Stigs storebror hade berättat att när dansbanan var
levande och byfolket gick dit om lördagskvällarna kunde man
höra musiken och stojet över hela byn. Om det helt plötsligt
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blev tyst betydde det att någon tattare från utombys hade
stuckit kniven i någon. Och lika plötsligt som allt tystnat satte
musiken och stojet igång igen.
Storebror sa tattardjävlar med spottförakt. Stig tyckte de
svartmuskiga tattarna med trasiga kläder var spännande och
mystiska. Fanns något mystiskt och outtalat över dem. Som
om de var från något främmande land. Det var konstigt tyckte
Stig, han hade hört att farföräldrarna kom från en gård som
kallades Hivlingagården. Hivling var samma sak som tattare.
Det hade slaktaren, som var en muskulös svartmuskig man,
viskat till Stig en gång då han med skälmsk min styckat en
gris med bestämdhet. Stig förstod inte.
Stig ropade, en aning för högt och entusiastiskt, att han
ville följa med till Jägarparken. Han kunde kanske få vara
lite ensam med Eva en stund och därför hoppades han att
Lenas tjattrande skulle göra så att hon gick vilse. Lena öppnade munnen för att fortsätta sitt tjattrande. Hon började
med att säga att i Jägarparken kunde man möta tattare men
hon slutade tvärt. En mask slingrade ut ur hennes mungipa.
Allt vände sig i Stigs mage. Han spydde inte utan kände att
det tryckte på i andra änden av hans kropp.
Lena hade då känt av vad som fanns i hennes mun och hon
vände sitt ansikte upp mot himlen. Hon spottade ut masken som flög iväg och landade i en blomrabatt. Stig kände
att han måste iväg, hem och in på toaletten. Nu tryckte det
på. Han for upp och sprang ihopkrupen mot sin motorcykel.
En motorcykel med trampor på framhjulet. Sadeln var vit på
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ovansidan och röd på sidorna runt om hela sadeln. Ramen
på cykeln var blå. Stig satte sig och trampade på. Eva ropade
efter honom. När hon ropade kom skiten. Han satte fötterna
på markens grus och reste sig upp. Det rann ut från hans vita
kortbyxor och han drog upp sitt vita linne. Han hade kommit
en bit ifrån Eva och Lena och hoppades att de inte kunde
se hur den vita sadeln blev slemmigt brun. Med fötterna i
marken försökte han så värdigt som möjligt ta sig de hundra
meterna till sitt hyreshus. Eva ropade hela tiden Stig, vart ska
du? Han vände sig om en gång och såg hur både Eva och Lena
stod upp. Hade de några hånfulla leenden över hela sina ansikten? Han svalde hårt den frågan och stirrade stint framåt.
Han hoppades att hans axellånga svarta hår och luggen som
föll ner en bit över hans ögonbryn gjorde honom osynlig.
Utanför sitt röda hyreshus såg han upp mot lägenheten
som var hans hem, tredje våningen.
I köksfönstret stod hans mor och putsade fönstret i en konstig kroppsställning. Hennes stora mage var i vägen men putsa
fönster skulle hon göra om det så var det sista hon skulle göra
före ungen skulle komma. Stig stod upp med motorcykeln
mellan sina ben. Dagen innan hade det varit bruna bönor med
fläsk. En av hans favoriträtter. Men nu stank det om honom.
Han försökte fånga sin mors blick. Efter en stund, som naturligtvis verkade vara i en evighet, stannade hans mor mitt i en
putsrörelse. Stig pekade på sadeln mellan sina ben. Hans mor
försvann från fönstret.
Porten öppnades och ut stånkade hans mor med rödlätta

10

kinder. Om inte hans mor varit gravid hade hennes städrock
sett ut som ett tält. Hans mor var en liten nätt kvinna med
lockigt mörkt hår, ett ansikte med mjukhet.
Nu var hon tjock, hade papiljotter och hennes glasögon var
flottiga. Med klapprande trätofflor, målade blommor på vristerna, närmade hon sig Stig som nu var mindre än liten.
Hela hennes panna var spänt veckad och hennes ögonbryn
skarpt raka som små spjut. Hon yttrade endast, men Stig… och
sedan högg hon tag i Stigs arm och tog motorcykeln med andra
handen. Med förvånansvärd styrka och snabbhet, med tanke
på hennes tillstånd, tog de sig upp till tredje våningen. Det
droppade från Stig och motorcykeln.
Du får torka upp när du är ren, sa hon till Stig med tung
andhämtning.
In i badrummet och upp i badkaret med Stig och hojen.
Tvål och hård borste. In under huden.
Jag känner mig så liten långt därinne, sa Stig och snyftade
till.
Hans mor klappade honom på huvudet. Det hatade Stig för
då kände han sig ännu mer liten och obetydlig långt därinne.
Stig vaknade av att någon ruskade honom. Det var mitt i natten och han såg upp med grumliga ögon. Hans far stod vid
sängkanten. Stig vände sig om och såg att hans mor inte fanns i
sängen. Han låg mellan sina föräldrar eftersom han var så rädd
för att dö och förlora dem. En liten lampa var tänd och hans far,
med sitt alltid brunbrända ansikte, resten av kroppen var vit,
bakåtkammat svart hår, tecknade åt honom att stiga upp.
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Det är dags för mor nu, viskade hans far.
Stig svarade inte. Han steg upp och tog på sig sina kläder.
Vi ska till Kristianstad, jag har lånat chefens Fiat.
Stig såg på sin far. Han tyckte att han var vacker och utstrålade kraft. Hans far arbetade som lastbilschaufför, stod på sitt
flak ute hos bönderna och solen sken på hans ansikte och han
kom hem sent om kvällarna.
Hur har du fått tag på bilen far?
Hans far fick honom att känna trygghet och mindre oro
långt därinne oavsett vad som komma skulle.
Jag kände på mig att något var på gång så jag lånade Fiatnycklarna av chefen igår eftermiddag. Chefen knorrade lite
grann men så klart fixade jag nycklar, svarade hans far.
Han delade på sina fylliga läppar i ett varmt leende. Stig
hade ärvt sin fars fylliga läppar.
De rörde sig tyst i lägenheten, bror och syster sov, de fick
inte väckas, de skulle upp tidigt för att arbeta hos AB Walter
Persson – som alla utom mor och Stig gjorde. Systern arbetade
på kontoret och hans bror arbetade i spannmålsmagasinen.
Hon hade pojkvän, en bondson, och Stigs bror spelade fotboll
och var stolt över att han gick i fars fotspår. De var nöjda över
sin utstakade framtid och trygga i den.
Mor satt i köket.
Kom nu Marilyn Monroe, sa far och skrattade mjukt.
Håll käften, väste mor.
Far hjälpte mor ner. Hon placerades i baksätet i den gräddvita bilen med svart tak och Stig fick sitta på golvet eftersom
mor var så stor. Stig såg upp mot sin mors plågade ansikte.
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Hon gnydde till och andades tungt. Far startade bilen utan
problem och de gav sig iväg.
Tio mil till Kristianstad.
Stig hade själv sett dagens ljus på Kristianstad lasarett. Mor
hade nyligen berättat hur han kom till denna jord. Han tänkte
på hennes berättelse och stirrade in i passagerarsätets svarta
skinnklädsel. Blir det helt svart när man dör och är det helt
svart därinne i magen, tänkte Stig.
Därinne känner man ingen, ingen far och ingen mor, inga
syskon, inga grannar och ingen Eva eller Lena eller någon
okänd kamrat, fortsatte hans tankar, och därinne i döden
måste det vara likadant. Som hans mor berättat så hade han
virat navelsträngen runt sin hals och slutat andas och hjärtat
hade stannat till en liten stund.
Barnmorskan hade plockat ut honom med en tång. Två
röda märken i pannan. Full kalabalik hade det varit på förlossningsavdelningen. Stig såg åter upp mot sin mor och fingrade på sin panna. De fanns inte där längre men hans fingerblommor kände de två röda märkena. Jag kan känna dem,
hade han sagt då hans mor berättat och hon hade svarat:
Stig, du är så konstig. Du kanske inte ville komma ut, hade
hon fortsatt. Hur ska det gå för ungen som ska komma nu,
tänkte Stig. För inte så länge sedan hade han hört sin mor
och far diskutera. Mor hade sagt att hur ska vi klara oss med
pengar nu när det blir ännu en unge och två hade faktiskt
räckt och vi ska ju flytta till hus, hade hon klagat för far. Två
hade varit lagom, hade hon fortsatt med liten gnällig röst.
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Det ordnar sig, hade far svarat, jag är ju kassör och kan låna
pengar från kassan då och då utan att det märks. Den där fotbollen, svarade mor med fortsatt gnäll i rösten, har väl aldrig
varit till någon hjälp och det är jag som får putsa fotbollsskor och tvätta lortiga kläder. Far hade lånat förr från GAIS
kassa. Det hade inte varit helt lätt att betala tillbaka och det
fattades alltid lite pengar i fotbollsföreningens kassa. Jag får
väl arbeta lite extra, hade far svarat och tagit på sig sin jacka
och lämnat lägenheten. Mor ropade Allan men fick inget svar.
Under deras samtal hade Stig fingrat i en lampa utan glödlampa. Han skrek till och hans mor kom löpande från köket,
in till sovrummet och fångade upp honom i sin famn. Hon
stoppade två av hans fingrar i sin mun. Fingrarna hade lite
sotad färg. Stig kände sig lite konstig i sitt huvud, som om
han hade slagit i huvudet i någonting skarpt. Hans mor hade
plockat fram ett fotoalbum. Hon visade foton från en strand.
På en av bilderna satt hans far och hans syskon och mor som
hällde upp kaffe. Några andra vuxna fanns också på bilden.
Stig hade aldrig varit på stranden med sina föräldrar, de hade
ju ingen egen bil. Men Stig brukade bli glad och lugn när han
fick se strandbilden. Stranden låg en mil bort.
Stig vaknade upp ur sina tankar av att hans mor gnydde till
och hans far började nynna på Vem kan ro utan åror. Mellan
sitt nynnande sa hans far att de kanske kunde åka till Kiviks
marknad i år och se William Arnes motorcirkus, när allt lugnat
ner sig. Både Stig och hans far tyckte att motorcyklar var väldigt spännande, de hade sett William Arne förra året. De hade
stått tätt tillsammans i Velodromen och hållit varandra i hand.
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Efteråt hade Stig fått sin motorcykel med trampor på framhjulet.
När de kom fram till Kristianstad fick de reda på att mor
skulle läggas in för observation, det var inte riktigt dags ännu
för nästa unge. Kanske imorgon. Far och Stig åkte tillbaka till
hemmet.
Nästa gång Stig vaknade låg han ensam i sina föräldrars säng.
In kom hans bror.
Det är dags att gå upp Stina, sa hans bror med feminin röst.
Han retade Stig för att han tyckte Stig liknade en tjej med sitt
långa hår. Själv hade han raggarfrisyr med brylkräm i håret.
Du är ingen raggare, skrek Stig och for upp ur sängen.
Ute i köket höll storasyster på med frukost.
Lugna ner dig, sa hans bror och klappade honom på huvudet.
Stigs ögon svartnade och han tänkte, du ska få.
Vi ska passa grannens pudel idag och far är i Kristianstad
hos mor. Vi har ledigt från jobbet idag, du måste ju passas,
fortsatte hans bror och gick ut i köket.
Stigs bror hade den svarta pudeln intill sig och stojade
med den på gräsmattan som fanns på baksidan av det röda
tegelhuset. Där fanns även ett trädgårdsland med jordgubbar,
svarta och röda vinbärsbuskar, krusbärsbuskar, grönsaker
och en tvättlineställning. En äkta svensk sextiotalsidyll i den
underbara svenska sommaren. Storasyster låg på rygg och
läste tidningen Se, vit ärmlös polotröja, ljusblå plisserad kjol,
tuperat blont hår och barfota. Stig sparkade på en fotboll med
sina svarta trätofflor. Bollen for iväg och Stig hämtade den
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inte, han hade tröttnat. Istället fick han lust att leka med den
svarta pudeln. Men hans bror försökte hindra honom på alla
sätt och sa, Stina, flickor skall inte ta hand om hundar, det ska
starka män göra. Han skrattade hånfullt och storasyster placerade tidningen på sin mage och skrattade hon också, minst
lika hånfullt. Det svartnade för Stigs ögon och han siktade på
sin brors jeansklädda röv. I sista sekund flyttade Stigs bror
på sig och Stigs vänsterfot fick en perfekt träff på pudelns
huvud som dog på fläcken.
På eftermiddagen, då de alla tre låg på föräldrarnas säng och
grät, ringde far och sa att de fått en lillasyster. Pudeln hade
överlämnats till grannarna.
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3.
Alldeles utanför Stigs blivande sovrumsfönster fanns det två
träd, ett körsbärsträd och ett almträd. Om dagarna kramade
han ibland dessa träd. Han lade sitt öra mot stammarna och
lyssnade efter sådant som hänt. Stig bar ständigt på sin anteckningsbok. Den hade blanka blad. Ibland önskade han att
den var full av historier som han skulle få läsa högt för fröken
och skolkamraterna på ”Roliga timmen” i skolan. Kanske en
dag för hela skolan. Men det skulle säkert inte bli så, tänkte
han då, han var ju så osäker på om någon ville lyssna på honom. Han vågade ju inte ens vara ensam hemma. Tänk om de
inte skulle komma tillbaka. Mor och far.
Då skymningen kom för att övergå till natt blev träden hotfulla gestalter. Ständigt skiftande och formade av skuggor
med starka viljor. Stig såg då på dem endast när mor var i
närheten. Ett grovt rep var spänt mellan träden.
I almträdet fanns en koja. Efter skoldagens slut så brukade
Stig sitta där ensam och tyst och läsa Fantomen eller Tarzan.
Det gjorde han också denna dag. Efter ett tag framkallade
den spännande läsningen hungerkänslor. Eftersom det skulle
dröja innan kvällsmaten var klar så svingade sig Stig med ett
djungelvrål över till körsbärsträdet.
Mätt på körsbär och tillbaka i kojan fick han en idé. Det skulle
vara perfekt med en veranda till kojan. Tarzan hade en sådan,
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det hade han sett på film. Där kunde man sitta och speja ut
över djungeln. Snabbt ner likt en mänsklig apa och ner i husets
källare efter verktyg och ett par överblivna plankor. Plankorna
spikade han ihop till en ytterst liten veranda. Den blev precis
så stor att han sittande med korslagda ben kunde få plats. Stolt
och ohejdbar såg han fundersamt upp mot kojan. Nu gällde
det bara att spika fast verandan intill den.
Vid kojans öppning fanns fyra grenar som sträckte sig ut
mot sovrumsfönstret. Den fjärde liknade en hand med spretande fingrar. Den var onödig och satt i vägen. Stig bestämde
sig för att såga av den. Sågen var slö och rostig, almen skrek.
Han tänkte såga av grenen alldeles invid stammen. Där var
den som kraftigast men sågen lyckades bara till hälften. Han
försökte knäcka grenen med en hammare. Almen ylade och
löven darrade och från körsbärsträdet föll bären ner mot den
bördiga jorden. Almen räddades från fullständig stympning
och misshandel av rop om att kvällsmaten var klar.
På väg in kom Stig att tänka på vad som skulle hända denna
kväll. Nu skulle det äntligen hända. Rädslan över att sova en
hel natt i eget rum skulle övervinnas. Han skulle minsann
lyckas och därefter skulle skolkamraternas hånande över att
han fortfarande sov mellan sina föräldrar vara över. Hans mor
hade vid ett obevakat tillfälle nämnt detta pinsamma faktum
för en granne. Grannens son gick i samma klass som Stig.
Mätt och dåsig efter maten försökte han koncentrera sig på
sina läxor. Det gick dåligt eftersom tankarna fanns i framtiden.
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Dessutom började det mörkna och grenarna utanför familjens nyrenoverade grårappade hus hade börjat leva sina egna
liv i en tilltagande vind. Klockan rusade mot sovdags.
Mor sa god natt med ett skälmskt leende. Far tittade in och
blängde, fortfarande i sin gråbruna overall som han bar på
jobbet, men han sa ingenting. Mor stängde dörren till Stigs
alldeles egna sovrum och de gick upp till sig på ovanvåningen.
Lillasyster sov över hos grannparet som inte kunde få egna
barn. Storasyster och storebror lyste som vanligt med sin
frånvaro. Upptagna som vanligt – hon var med sin enda stora
kärlek i livet, bondsonen från Höör, och storebror var med
ännu en nedlagd brud som han fångat i Gislövs Stjärna. Stig
var alldeles ensam på jorden.
Det grönrutiga täcket var uppdraget ända till hakan. Stig skakade i hela kroppen som om han hade hög feber. Men det föll
ett försommarregn. Skrapet mot fönsterrutan fick svetten
att bryta fram. Det var alldeles säkert den mytomspunne yxmördaren som förde sin yxa fram och tillbaka över fönsterglaset. Det lät som när man drar naglar mot svarta tavlan. Det
fanns inga gardiner att dra för. Mor hade tvättat dem och de
hängde på tork i källaren. Var källardörren låst? Ibland glömde
far att låsa. Vem som helst kunde komma in i huset … in till
honom. Den lackade furutrappan från källaren och upp knarrade inte ens då man gick i den. Vem som helst kunde smyga
upp och … in till honom. Stig slängde av sig täcket och tassade
försiktigt bort till dörren, öppnade den försiktigt och tände
ljuset. Krampaktigt höll han i trappräcket då han smög ner. Det
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grå betonggolvet var kallt mot hans bara fötter. Han öppnade
sin blå verktygslåda och plockade upp en hammare. Smög
förbi oljepannan i mellanrummet och tog ett försiktigt steg in
i tvättstugerummet. Han stelnade till. Utanför källardörren
rörde sig skuggor, svårt att se vad det var. Fönstret på dörren
var smutsigt och regnet rann neråt i smutsspåren. Stig höjde
hammaren och smög framåt, kände hastigt på dörrhandtaget.
Dörren var låst. Han vände tvärt och sprang utan något ljud
från sig uppför furutrappan, släckte ljuset och stängde dörren.
I ett ögonblink passerade han hallen och köket och plötsligt
låg han under det grönrutiga täcket igen. Med hammaren i sin
hand.
De spretande fingrarna som fanns utanför hans sovrumsfönster kunde säkert bli hur långa som helst och skulle fånga
honom och föra honom långt bort från mor och far. Jag kommer aldrig mer att få se dem och var hamnar man när man
dör och vad ska jag göra då när ingen kan krama mig, tänkte
Stig och drog täcket över huvudet. Han kröp ihop i fosterställning.
Jag vill inte dö, sa Stig och vaggade sin ihopdragna kropp, jag
är ju bara nio år, fortsatte han och med kisande ögon försökte
han finna en utväg i det ljusbruna sängskyddet på väggen. Han
gav upp, snurrade runt, fortfarande med kisande ögon. Vinden ökade i styrka och körsbären föll mot rutan eller var det
kulor från en dödsbringande kulspruta… Himlen öppnade sig
än mer och ner föll ett hällregn. Regnet löste upp jorden kring
rötterna och träden kom tätt intill fönstret. Nu var de alla där
och flämtade utanför fönstret.
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Varje trädgren hade formats till blodtörstiga hämnare. Från
deras tänder droppade blod från illvilliga människor från tider
som varit och från tider som skulle komma.
Det såg ut som om tänderna glödde. Blixten hade slagit
ner och det låg ett järngaller på ett par grenar. Där skulle
han grillas. Han kände sig fullständigt utmattad och hjälplös.
Himlen stängdes med ett muller och allt blev mörkt.
Hans ögon vändes ut från hjärnan. Luktsinnet fångade nylagat kaffe och hela han fylldes med glädje över att han var
levande. Han öppnade sakta sina ögon och log då han hörde
de välbekanta ljuden från köket. Mor och far var uppe. Utanför fönstret sken solen och på löven vilade tunga regndroppar. Stig tog sig för pannan. Han hade klarat det på första
försöket. Hammaren föll ner på golvet med en smäll då han
reste sig. Han lämnade sängen med ett nöjt leende.
Mor och far log när han passerade dem i köket. De sa inget
och hans far nickade stilla mot honom. Stig öppnade den brunbetsade dörren och lämnade den öppen.
Han hörde sin far muttra något för att sedan i vanlig ordning
avsluta sitt muttrande med ett varmt dovt gutturalt skratt. Det
lät kärleksfullt men det var aldrig någon som hörde vad han
ville uttrycka när han med böjt huvud muttrade så stillsamt
under lugg och leende.
Stig gick barfota ut på gräsmattan endast iförd kalsonger
som hade gula fläckar där fram. Träden såg väldigt levande
ut men almen med sin sargade gren fick hans mage att dra
ihop sig liksom i kramp. Han sprang in i köket och hämtade
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nötter och lite snören. Tillbaka i trädgården tuggade han
nötterna till en sörjig massa och blandade den med jord intill
almens rötter. Han hade läst i en bok på byns bibliotek att indianer gjorde så, den sörjiga massan blev ett slags läkemedel.
Med snören hjälpte han den sargade grenen upp i ursprungligt läge och sedan lade han den sörjiga massan i almens sår.
Varför gör jag så här, tänkte Stig.
Det finns alltid mer längst därinne, sa han med urskuldande hög röst.
Almen ruskade lite på sina blad. Han slutförde omläggningen och funderade över vad mer han hade läst om det han just
utfört. I morgon skall jag gå till biblioteket och försöka ta reda
på det, tänkte han och sköljde av sina händer i en vattenpuss.
Stig var på väg in till sin frukost men stannade plötsligt
och tvärt. Han gick fram till almen och lade sina armar om
den och lyssnade inåt mot stammen. Sedan gick han in. Förbi
köksbordet och in på sitt rum.
Ska du inte ha frukost lille Stig, ropade hans mor genom
den stängda dörren.
Lite senare, ropade han tillbaka samtidigt som han tog
fram anteckningsblock och penna.
I anteckningsboken fanns en lång lista under rubriken
”Att göra”. Bara de första noteringarna i denna långa lista var
markerade med röda bockar.
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4.
Stig var på väg hem från den allmänna idrottsplatsen. Han,
bondsönerna Göran och hans hemlighetsfulle bror Ulf, urmakarsonen Alf-Åke och taxichaufförssonen Jojje hade spelat
upp scener på träningsplanen. De höll sig borta från matchplanen eftersom gräset var grönare där och därför fick den
endast beträdas vid seriematcher. Det var en stående order
från vaktmästaren. Om man följde den ordern kunde detta få
som konsekvens att pojkarna fick känna på det grönare gräset.
Någon enstaka gång. Då detta inträffade visste de att vaktmästarens fru släppt till. Så sa i alla fall de stora grabbarna, de stora
grabbarna som visste allt om livet. De stora grabbarna skrattade då högt och ljudligt med stora öppna munnar, som om de
var på väg att svälja något stort.
Alla matcher var avgörande, även de fiktiva som en kringvandrande knivslipare en gång sagt till dem. Han doftade
sprit och obestämd lust.
Best, Ronnie Hellström och hans hemlighetsfulle bror, Bobby
Charlton och Denis Law på träningsplanen och 30 000 på läktaren. Ett fasligt liv som fick allt att lyfta till oanade höjder. När
de tränat färdigt brukade de fnissa åt drömmar och fantasier.
På blodigt allvar.
Hålan han bodde i hade ungefär tvåtusen invånare. Byxorna
han bar hade hål på båda knäna … skrubbsår och levrat blod.
Byxorna var nya men fördömanden och förmaningar skulle
vara desamma.

23

Han skulle göra som han brukade göra när något blivit fel
– ringa på dörren och vänta på att hans mor öppnade. Förmaningarna blev då mindre häftiga eftersom hon inte väntade sig att se Stig utan någon annan. Ibland ringde den blåa
drickabilens förare på och undrade om det skulle vara svagdricka eller läsk eller både och eller så kunde det hända att
fiskfrun eller hennes man kom i sin gråa Volvo PV kombi och
ringde på och frågade om det skulle vara torsk eller spätta.
Det var de som ringde på den brunrutade dörren i det grårappade huset. Alla var glada över dessa enstaka besök som
inträffade varannan vecka, onsdag och torsdag.
Han passerade biljettluckan, kikade in och såg en tom vodkaflaska, frisören ”Klipper” hade glömt att städa undan efter
sig efter senaste matchen … han brukade köra bil onykter
till systembolaget i Simrishamn och tillbaka till byn, två mil
fram och tillbaka … han hade inga barn men en fru som hette
Berit och hennes svarta hår var alltid tuperat och hårdsprejat.
Klipper och Berit log alltid men Stig kunde se sorg i deras
ansikten. De kunde säga elaka saker och le, därför lät det de
sa mindre elakt. Hon slog honom, sa folket i byn.
Stig stängde den vita grinden med GAIS-emblemet i mitten,
entrén till fotbollsplanen … en grön och jämn matta nu i början
av juni. Snart skolavslutning.
Han tyckte om sin fröken Eva, mörkt långt hår som hon
ibland hade uppsatt i hästsvans och ibland hade hon flätor
och när hon log mot honom blev han alldeles varm i magen och röd om kinderna och kladdig i kalsongerna. En hel
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sommar utan henne. Ögonen i backen och puckelrygg, som
om hans skulderblad var alltför små vingar som aldrig skulle
bli flygfärdiga.
Det fanns visserligen en del händelser denna sommar som
kunde få vingpennorna att bli ihåliga och flygdrömsstarka.
Fotbollsskolan, cykla sex kilometer till grannbyn för att
bada och simma i bassängen och känna utanpå bikinitrosor …
för att inte tala om klubbens loppmarknad i dagarna tre – då
kom det människor och flickor från alla grannbyarna.
Klockan var säkert snart halv sex. Kvällsmat klockan sex,
då kom Stigs far hem från jobbet. Han måste skynda sig, magen kurrade och han hoppades få höra något om sin fars dag.
Försöka förstå sin fars känslor för det liv som han levde. Stig
tyckte att hans far började likna en trött gammal berguv som
tystnat eftersom livet såg likadant ut varje dag. Det enda
han yttrade då han kom hem var ett hoho som för att på ett
skämtsamt sätt få klart för sig vilken stämning som fanns då
han kom hem från dagens långa arbete. Oftast var hans far
tyst, duschade i källaren, åt mat och gick till sängs. Stig hoppades ändå, trots vetskapen om hur hans far betedde sig då
han kom hem. Men det han verkligen hoppades slippa höra
var mors tjat om pengar som fanns men som hans far inte vågat be sin chef om. Fadern försökte in i det längsta undvika det
oundvikliga; att med böjd nacke stå med arbetarkepsen i hand
och famla efter ord och meningar som inte fick bli böner till
den allsmäktige överheten.
Benen känns tunga när han passerar huset där klubbens
högerback och center bor. Åke och Kent, två bröder … stora

25

och bredaxlade … och ett litet hus som de båda försökte få
plats i. Inga kvinnor hos dem.
Stig fortsatte gatan upp och det gråa spökhuset till vänster
är både farligt och lockande. Huset ligger inbäddat med träd
runt omkring sig, allt har en ödslig parkkänsla och blandningen av farlighet och lockelse som huset utstrålar lockar
Stig. Det är aldrig någon som riktigt vet vem som bor i huset
och det står alltid olika sorters bilar utanför husets entré. Nu
står där en Range Rover. Det sägs att han som var med om
bilolyckan som hände i slottskurvan trehundra meter från
huset var ägare till huset. Man fann hans huvud i bilens baksäte och det berättades att han hade ett ganska nöjt ansiktsuttryck, trots att resten av kroppen fanns kvar på förarplatsen. Han var på väg hem till sin fru och just när ett järnrör
lossnade från lastbilen framför honom fick frun en himmelsk
orgasm med sin älskare. Den ende som inte hann skrika var
mannen. Järnröret träffade adamsäpplet. Det sägs också att
det blev till ett barn den kvällen det hände och att barnet behöll huset. Det sägs att någon sett en svartklädd människa
med fjädrar på sitt huvud och pilbågar, pilar, böcker och koffertar i sina händer gå in och ut ur huset. Stig går fortare och
fortare och har siktet inställt på Kristianssons herrekipering.
Stig känner sig sorgsen och tung och tankarna stannar allt
som oftast upp när de är på väg … som om en förnimbar kraft
inte tillät att tankarna skall bli verklighet … som om någon
styrde honom mot något för att enbart låta honom nosa på
det som skulle kunna bli … så retfullt … att ge hopp och löften
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och plötsligt utan förvarning nysa honom i ansiktet med ett
gapskratt …
Han vill vara Best och bära den röda tröjan … men han
måste öva upp sin engelska … men han var nöjd med sin frisyr
… Beatles var Best och United.
Det är tomt vid spannmålsmagasinet. Stig önskar att han och
hans far kunde gå tillsammans hem från faderns jobb och småprata om hans historier från förr och önskningar för egen del.
Det är tomt och stilla bakom magasinets väggar, men vid
ena lastbryggan står dörren öppen. Detta betyder att faderns
arbetsdag ännu inte är slut.
Därför går han in till Kristiansson och dörren låter pling och
plong. Kristiansson är lång, bär alltid grå kostym med tillhörande slips. Han har tjockt vågigt sandgult hår och doftar en blandning av starkt rakvatten och kaffe med mjölk.
Stig mår alltid illa av den doften och grimaserar. Då säger
Kristiansson att nu kan du andas Stig och hans guldtand
glimmar till i överkäken och han går ut och röker en Pall Mall
och kommer snabbt tillbaka. Kristiansson röker oerhört fort,
kanske för att allt som finns i hans butik skall finnas kvar och
bestå. Han ser väldigt nöjd ut, hela han utstrålar trygghet och
lugn och han hummar till då han återvänder. Livet är än dock
gott att leva.
På lagret finns en medhjälpare vid namn Egon. Han luktar
skit, har inga tänder i underkäken, bär snickaroverall och
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brunfläckig keps. Han kallas för ”Hönshjärna” och är ungefär lika lång som Stig.
Kristiansson tittar upp från Fib Aktuellt och nickar men rycker plötsligt till då toadörren där bak flyger upp och Egon rusar
ut med byxorna nere och i den håriga springan syns en bit toapapper. Egon har en porrtidning i handen. Kristiansson rusar
upp och drar för ett draperi. Därefter återvänder han till sin
herrtidning med högburet huvud. Han ser inte ens på Stig som
kvickt vänt bort blicken. Han fingrar på några svarta strumpor
men bestämmer sig för att hastigt lämna affären.
Stig ser sin far. Han står på Bedfordens flak och lastar spannmålssäckar.
En lastbil som hans far vårdar ömt och som alltid har honom
som chaufför. Lastbilen och Stigs far tillhör AB Walter Persson.
Bedforden ser ut som en blå melankolisk tjur under en korkek.
Nässlorna intill spannmålsmagasinet har en varm tilldragande
grönhet. Overallen som hans far har på sig är säckig och grå,
arbetarkepsen är täckt med tunt fint dammstoft. Mycket hostande. Greve Hamilton är favorittobaken. Eftersom far lastar
lastbilen gissar Stig att hans far inte kommer att sitta med vid
kvällens middag. Allt som oftast får han jobba över. Det syns
inte i lönekuvertet. Han kunde höra sin mors röst. Känslan av
en krypande rysning skakar han av sig som om det var multna
löv som landat på hans axlar. Alla i byn höll ihop och tog hand
om varandra även när fädrar och mödrar slog varandra med
gamla oförrätter i varandras skallar eller i de skallar som just
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då råkade finnas till hands. Alla i byn höll tyst men ändå sipprade det fram spridda ord som blev hela historier och snart
nog pinsamma sanningar. Stigs far hade vid något tillfälle
nämnt orden trygghet och lojalitet. På något sätt verkade faderns ord vara någon sorts sanning. Nu var Stig nära sin far
som med böjd kropp slet med femtiokilossäckar.
Hej far, ropar Stig och han förnam förhoppningar och förväntningar i sin röst.
Men Stig hade förstått att han alltid måste vara beredd, även
om han inte visste på vad. Detta var något som han var lite rädd
inför, den där rösten som talade till honom. Rädd för att ta den
på allvar, rädd för att lita på den. Men det undermedvetnas
förnimmelseröst försvann lika snabbt som ett ögonblick.
Stigs far stelnade till mitt i en rörelse, hans händer höll
hårt om spannmålssäckens sträva stängda öppning. Stig väntade på att hans far skulle säga något men hans hjärna tycktes
vara någon annanstans. Det blev så tyst så tyst, endast några
hönor med förnumstigt kacklande hördes och deras ljud tycktes komma från någon annanstans i universum. Varför sa han
ingenting? Han var lite grå i ansiktet. Men plötsligt höjdes
ögonbrynen och han var tillbaka.
Hej, svarade hans far med stirrande ögon men med ett litet
snett leende. Svettstressen som fanns i hans panna och ögon
berörde varandra.
Har du fullt upp?
Jo.
När skall du iväg?
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Mycket snart … väldigt mycket … snart…
Kan jag få följa med?
Jag eh ska … ll lossa sä … ckar hos en bonde och sedan lasta
hos en annan och se … dan till Lantmännen i Hammenhög
och lossa spannmålet i deras silos … jag kommer att hålla på
sent i kväll och duscha i källaren när jag kommer hem och
det kommer att bli job … bigt för dig … du vet mor...
Stig lade märke till fördröjningen i faderns tal. Hans far
hade på sista tiden formulerat sig väldigt trevande. Vid denna
tid i sitt liv tänkte Stig att hans fars sätt att tala berodde på
alltför mycket arbete.
Snälla far, snälla, låt mig få följa med.
Stigs far såg inte på honom, han såg förbi honom och samtidigt rakt igenom.
Kan inte du gå hem och leka kontor och skriva i anteckningsböckerna som du fick av mig?
Stig stirrade ner i marken. Tystnad större än tystnaden.
Skynda dig hem. Ta med matlåda.
Ja far, jag skall visst skynda mig.
Jag skall iväg om några minuter, men du hinner nog.
Stig hörde inte det sista, han var redan på väg.
Fadern betraktade honom för ett icke noterbart ögonblick,
vände ryggen åt Stig och fortsatte att slita med säckarna. Med
ett förvånat anlete upptäckte han att det bara var en säck kvar.
Stig sprang hemåt mot Torggatan 4. Han sprang så att det
värkte i lungorna. Han ville så gärna … trots att blodsmaken
i munnen var intensivt äcklig. Fysisk och mental styrka strålade ut från hans gestalt, men betydelsen av den sistnämnda
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