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Maj 2014

Jag sitter och ammar i soffan när mailet kommer. Det är i prin-
cip det enda jag gör just nu. Ammar, sitter så stilla jag förmår 
med ett sovande barn i famnen, livrädd att han ska vakna och 
börja skrika igen. Ammar lite till, sitter stilla igen, försöker läg-
ga ifrån mig det sovande barnet för att ta en dusch eller något 
att äta, misslyckas, återvänder till soffan, ammar. Dag ut och 
dag in. Ivan är knappt tre månader när mailet kommer. Du är 
tillbaka på något av alla dina jobb, jag har ingen aning om vilket 
för du pratar sällan om dem. Produktionsbolag inom reklam-
film eller frilansande regissörer i samma bransch använder dig 
för din tekniska kompetens. Du säger att det är så ointressant 
att jag ändå inte skulle orka lyssna när jag frågar om dina dagar. 
En gång i tiden insisterade jag, men inte längre. Du får välja 
själv om du vill prata om ditt jobb eller inte. 

Själv ammar jag. På vägen hem om dagarna sms:ar du mig 
och frågar vad du ska handla till middag, du tar hand om det 
mesta hemma nu. Jobbar, handlar, lagar mat, städar, leker med 
vår katt som försummats sedan Ivan anlände. Träningen har 
du lagt på hyllan tills vidare. Jag ammar och ammar. Och så, 
en torsdag i början av maj, strax efter klockan ett på eftermid-
dagen, kommer det ett mail från dig. 

Från: Aksel 
Till: Carolina 
8 maj 2014 kl. 13:05 
Ämne: Om jag dör 
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Bra att ha om jag tar ned flaggan. 

Mitt datorlösen är: ivan2014
En utförlig lista ligger i Dokument/Om jag dör.rtf 

Låt oss hoppas på det bästa! 

/Aksel 

Jag läser mailet tre gånger i rad. Först förstår jag inte, sedan 
läser jag igen och blir orolig. Vid den tredje läsningen blir 
jag irriterad. Det här är så typiskt dig. Ingen är så krass och 
osentimental, på gränsen till tvångsmässigt realistisk, som du. 
Du, med din extremtorra ton i mail och sms. Du, med dina 
eviga backuper av dator och telefon. Du, med dina lösenord 
som du byter regelbundet och som alltid rymmer bokstäver i 
versaler och gemener och siffror och specialtecken. Du, som 
har berättat att du inte vill begravas när du dör, utan strös för 
vinden på något ställe dit ingen känner sig tvungen att åka med 
blommor och ljus. Ingen annan än du skulle skicka det här, 
mitt på dagen, från jobbet, till sin ammande flickvän hemma i 
soffan. Men det gjorde du. 

Jag svarar inte. Jag frågar dig på kvällen, vid middagsbordet, 
vad det där handlade om och du säger, precis som jag visste att 
du skulle säga, att det var ett infall, att man inte kan vara nog 
försiktig. Att det var bra för mig att veta om det skulle hända 
något. Sedan pratar vi aldrig mer om det där mailet. 
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Oktober 2014

Det är en söndag i oktober. Vi är trötta och inte speciellt trev-
liga mot varandra. Jag har sovit för lite, för Ivan har ammat 
sig igenom ytterligare en natt. Jag har inte lyckats lära mig att 
somna om mellan de ständiga uppvaken ännu och med tanke 
på att Ivan snart är åtta månader ser det inte ljust ut på den 
fronten. Jag är alltid trött. Idag är jag irriterad och tycker synd 
om mig själv. Du är stressad och försöker hinna med. Du har 
inte berättat för dina uppdragsgivare att du om bara en vecka 
ska bli föräldraledig på halvtid. Vi bråkar ofta om det där. Jag 
vill att du ska minska belastningen så att du ska hinna – och 
orka – med vårt liv, vårt barn, vår värld. Det vill inte du. Eller, 
du säger att du vill, men att det inte går. Du förklarar att för 
en frilansare fungerar det inte så. Du har jobbat upp en kund-
krets under en lång tid och om du försvinner från någon av 
dina uppdragsgivare under ett halvår eller mer, så kommer du 
att bli ersatt. Utbytt. Du är också trött. Ser ledsen ut när du 
slappnar av. Du orkar inte tänka på tiden som snart ska börja, 
då du ska vara hemma med Ivan halva dagarna och jobba res-
ten av dygnet. Jag är också stressad. Sur. Orolig. Det går inte 
som jag hade tänkt mig med vår familj. Du säger att jag visste 
vad jag gav mig in på när jag valde att skaffa barn med dig. Jag 
säger att jag hoppades att det skulle bli annorlunda. Ingen av 
oss vill göra den andra ledsen. På sistone har det tyckts vara en 
alltmer omöjlig uppgift. Men vi kämpar på. 

För tre veckor sedan flyttade vi, en flytt vi egentligen inte 
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hann med men som vi genomförde ändå. Packade på nätterna 
under de korta pass då Ivan sov på egen hand. Under tystnad, 
utan samtalsämnen att vila i, som inte gjorde ont eller resul-
terade i ett gräl, packade vi. På samma sätt flyttade vi. Vi har 
nästan hunnit packa upp allting nu. Idag måste vi pausa, för 
vår bil har börjat strula. Vi måste åka ut till dina föräldrar för 
att låta din pappa titta på den. Vi lastar in Ivan i babyskyddet 
i baksätet, du sitter bredvid och jag kör. Jag kan inte låta bli 
att för hundrade gången, i glättig ton som inte lurar någon, 
påpeka att det vore väldigt skönt om vi båda hade körkort. Du 
biter ihop och säger att du ska ta tag i det där snart. Jag låter 
bli att fråga när, jag orkar inte bråka idag igen. Jag har redan 
dåligt samvete för min kommentar. Det blir tyst i bilen. Ivan 
är glad och du sysselsätter honom med ljud och leksaker för att 
det ska fortsätta så. Jag blir en dålig bilförare när Ivan gråter 
och ingen kan få honom att skratta som du kan. När jag hör er 
leka i baksätet och Nynäsvägen blir till Tyresövägen som tar 
oss till Vendelsö och vi närmar oss dina föräldrar tänker jag att 
jag minsann älskar min familj ändå. Vi har det bara lite tufft nu. 

Du hjälper din pappa att laga bilen. Jag dricker te med din 
mamma. Hon förhör mig, diskret och respektfullt, om hur vi 
har det. Jag svarar, mindre diskret men ändå respektfullt, att 
det är mycket nu. Vi sover inte så mycket och du är stressad. 
Flytten var jobbig och Ivan har mardrömmar och ammar om 
nätterna. Vi hinner inte känna efter så mycket, säger jag men 
det är en lögn. 

Din storebror kör in på uppfarten. Han har inte anmält 
sitt besök och jag ser genom fönstret i köket hur ni båda är 
förvånade över att mötas idag. Ni skrattar när ni kramas. Han 
dunkar sin hand i din rygg, du ser ut att försvinna i hans famn. 
Han har alltid varit mycket större än du. Kortare men bredare, 
starkare. Du skiner upp när han säger något som får dig att 
skratta på vägen in till huset. Dina steg är snabba i trappan, du 
har bråttom upp till köket, vill visa upp Ivan. Din storebror 
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har bara träffat Ivan en gång innan. Det har liksom inte blivit 
av att ses, alla har varit upptagna på sistone. Han gullar och 
säger att Ivan har blivit stor och är väldigt lik dig. Han kallar 
dig för lillbrorsan. Dricker upp sitt kaffe i stora klunkar. Du 
tar ett glas cola. Sedan återgår ni till bilen. Jag följer med ut på 
gården en sväng. Ivan sitter i selen på min mage, jag fiskar upp 
mobilen ur fickan och tar ett kort på er där ni står vid vår bil. 
Det är något med vindrutetorkarna som strular. Ni lyckas inte 
laga det. På bilden står ni samlade med ryggen mot kameran, 
en av er kliar sig i huvudet. Ni är två bröder och en pappa som 
ses för sista gången i ert liv, men det vet ni inte ännu. 

april 2009

Det är valborgsmässoafton 2009 och jag ska åka till en fest i 
en gammal skolbyggnad på Adelsö, som några av mina vänner 
har hyrt och inrett till sitt sommarparadis. Deras fester är alltid 
roliga. De bjuder in flera hundra personer och vi som hinner 
knipa åt oss biljetter innan de tar slut får en bussresa med på 
köpet. I skolans trädoftande aula med högt i tak och knarriga 
golv säljer de öl och vin till inköpspris. Eftersom de är musiker 
och kulturpersoner bjuder festerna oftast på liveframträdanden 
av musiker och band jag gillar. Det är fjärde eller femte gången 
jag ska åka dit på fest. Jag är upprymd. 

Jag är 30 år och har fortfarande ingen ordning på mitt kär-
leksliv. För några dagar sedan avslutade jag en kortvarig affär 
med en norrlänning som jag en stund trodde kunde vara rätt, 
men snabbt insåg att så inte var fallet. Jag gjorde det på mitt 
sedvanliga sätt. Slingrade mig ur det via text, ett mail som 
berättade att det absolut inte var hans fel men att jag inte var 
på rätt ställe i livet just nu. Jag vet inte varför det alltid är så 
svårt för mig att säga nej. Jag får ångest av tanken på att såra 
någon och inbillar mig att jag förstör inte bara deras dagar och 
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veckor, utan även självkänsla och livsglädje. Jag upplever så 
mycket skuld i ögonblicken då jag – för att inte fortsätta i något 
som ger mig ångest – avbryter en relation att jag flera gånger 
valt att stanna alldeles för länge. Jag har lovat både mig själv 
och min terapeut att sluta med det, så nu bryter jag snabbare 
än tidigare. Men med lika mycket ångest som alltid. Jag har 
varit sådan så länge jag kan minnas. Nu har jag gjort det igen. 

Den här gången gick det ganska bra. Förmodligen för att 
vi bara träffats i några veckor och kanske för att han inte var 
särskilt kär i mig heller. Det gick faktiskt så bra att han beslu-
tade sig för att behålla sin biljett till festen, inköpt för att jag 
insisterat på att han skulle följa med, och åka dit ändå. Med en 
vän. Som en vän. 

Jag blir besvärad när jag ser honom på bussen men hälsar 
och kramas och låtsas att allt är som det ska. Att jag är utan 
skuld. En frigjord kvinna som vet vad jag vill ha. Sanningen 
är naturligtvis att det vet jag inte alls. Det har jag inte vetat på 
länge. En diffus önskan om att sluta strula runt och att hitta 
någon som det känns rätt med har i praktiken inte räckt som 
underlag för att det ska bli rätt. Det har varit rörigt i några år 
nu. Men det behöver ju inte norrlänningen få veta. Vi ska ändå 
inte leva tillsammans. Jag dricker vin på bussen och i takt med 
att glasen töms och milen läggs mellan mig och Stockholm 
känns det sakta bättre. Allt är, åtminstone på ett ungefär, precis 
som det ska. 

Jag dansar och dansar och fötterna vill aldrig sluta dansa. 
Munnen vill aldrig sluta svälja vinet. Jag klättrar upp i ett djupt 
fönster i den gamla folkskolans aula, står ensam och dansar 
och njuter av att vara onåbar samtidigt som flera blickar vilar 
på mig. Jag har gjort mig känd bland mina vänner för att vara 
den som alltid klättrar upp på möbler, på bardiskar och stolar 
och högtalare och scener och fönsterkarmar, och dansar. Helst 
ensam. Det har blivit något av ett tema. Så även ikväll. Jag 
växlar mellan dansgolvet, det höga fönstret och att springa in 
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i dj-båset och skråla med mina vänner som spelar skivor. Kissar 
i skogen utanför när kön till toaletterna är för lång. Då och då 
ser jag honom i folkhavet och varje gång tittar han rakt tillbaka 
på mig. Han nickar och hälsar, men hans blick är sorgsen. Mina 
vänner börjar kalla honom för Ledsna Hundögat. Jag skrattar. 
Vi är elaka men jag bryr mig inte. Jag ska dansa och jag är full 
och allt är som det måste vara. 

Och sen, plötsligt, står du där. Jag har inte sett dig tidigare, 
du kan inte ha åkt samma buss som jag hit. Din vän, som är 
en bekant till mig, säger att han ska presentera mig för en 
person som ”älskar mig”. Och där står du. Och flinar. Lång 
och skranglig är du, med ett leende som en liggande triangel. 
Som en cowboy i en gammal film ler du. Snett och vint och 
brett och oförställt. Det sträcker sig över hela ditt ansikte. Jag 
tänker att du skulle bli en jättefin karikatyr, en man blir glad 
av. Du har mössa på dig. Jag måste böja nacken bakåt för att 
titta på dig. Du har inte hört med vilka ord vår gemensamma 
vän presenterade dig, men det gör inget. Du ser inte ut som 
en som hade brytt sig ändå. 

Jag har en ovana att ta kommandot när jag är full. Som ett 
slags skydd inför risken att bli bortvald tar jag tag i möjligheten 
direkt när den uppdagar sig och den här kvällen är det du. Jag 
har bestämt mig för att jag tycker att du är attraktiv. Lång och 
sned och så det där leendet. Dina ögon är gigantiska. Du vore 
verkligen rolig att rita av. Jag tar dig i handen, du protesterar 
inte när jag gör det, och tar med dig ut på gården. Det är 
fortfarande ljust ute och klockan kan inte vara mer än nio men 
vem håller koll på sådana världsliga ting, inte jag och inte du. 
I ljuset ser jag att dina ögon är nästan orimligt blå. Jag tänker 
att jag ska fråga dig om du har linser. Men inte ännu. 

På gården serveras varmkorv från en lucka i ett hus som 
en gång varit en svinstia. Vi ställer oss i kön och du håller ett 
stadigt grepp om min hand. Ser redo ut att kyssa mig på given 
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signal. Jag håller tillbaka. Jag frågar hur gammal du är och du 
säger 28. Jag blir lättad, jag trodde att du var mycket yngre. Jag 
frågar vad du jobbar med och du säger media. Jag förbereder 
mig på att analysera din reaktion när jag säger att jag jobbar 
inom musik, med stora musik arrangemang, men du frågar inte. 
Du tycks inte undra över vare sig min ålder eller mitt yrke. Du 
ser ut att vilja hångla upp mig och du har ett leende som smittar 
och jag bestämmer mig för att det räcker. Jag har fått nog av 
information och tar med dig från korvkön och vi går in bakom 
skolbyggnaden och kommer fram till en björk på en liten äng. 
Jag har kissat i närheten för bara någon timme sedan. Basen 
dunkar från musiken på dansgolvet i byggnaden bakom oss. 
Jag kysser dig. Eller om det är du som kysser mig. 

Jag kysser dig och du kysser mig och dina händer håller i 
mitt ansikte och jag älskar det. Jag älskar hur du kysser och jag 
älskar dina händer och jag älskar att du är lång och jag älskar 
den där sneda munnen du har som aldrig kan sluta flina, inte 
ens när du hånglar. Vi hånglar som tonåringar mot björken och 
när du trycker dig mot mig och mig mot den blir min tröja 
smulig av bark på ryggen. Hade jag varit av en mer graciös 
kroppsmodell hade jag lyft från marken och satt mig gränsle 
över dig stående, men nu blir det inte så. I stället står vi tryckta 
mot varandra och björken som två övertända fjortonåringar. 

Jag säger till dig att vi ska fortsätta med det här men att 
det inte kan ske därinne, bland alla människor. Jag säger att 
det finns någon som är ledsen där och jag vet inte om jag 
säger det för att skryta eller för att jag är omtänksam eller 
vill verka omtänksam i dina ögon. Allt är ganska suddigt, sker 
på impuls nu. Vi fortsätter kvällen genom att växelvis dansa 
med våra vänner och springa ut och mötas vid björken och 
fortsätta hångla. Alltmer intensivt ju längre kvällen lider. Vid 
ett tillfälle byter vi telefonnummer med varandra. Det för-
enklar processen att bestämma när det är dags för ytterligare 
ett möte vid björken. 
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Klockan ett stänger festen och två bussar ska ta alla festdelta-
gare hem till Stockholm igen. Vi sitter längst fram i en av dem, 
jag har försäkrat mig om att Ledsna Hundögat sitter på den 
andra och kan därför unna mig att kyssa dig ohämmat i mörk-
ret. Människor skrålar längre bak. Mellan kyssarna tvingar du 
mig att lyssna på AC/DC i en av dina hörsnäckor. Jag säger 
att jag inte tycker att de är speciellt bra och nämner, så blasé 
i tonen jag förmår, att jag har jobbat med dem några gånger. 
Informationen tycks inte imponera på dig och du säger jo, lyss-
na här, lyssna på den här, och sedan kysser du mig igen. Lyfter 
upp mig och sätter mig gränsle över ditt knä. Jag älskar när du 
lyfter upp mig och jag älskar att sitta i ditt knä. Äntligen gränsle. 

När bussen anländer till Medborgarplatsen en timme senare 
har jag röda fläckar av din skäggstubb på hakan och kinderna. 
Det var länge sedan jag hånglade såhär. Vi kliver av bussen 
och du vill följa med mig hem. Det får du inte. Du frågar igen 
och får ytterligare ett nej. Du föreslår att jag ska följa med dig 
hem i stället. Kom igen, säger du, jag vill sova med dig. Nej, 
säger jag, jag ska sova ensam. Jag tror jag vill framstå som en 
person som inte ligger med någon första kvällen. Hade vi gått 
hem tillsammans hade det hänt. Jag vill inte att det ska hända. 
Jag vill att det ska hända. Jag vill att det ska finnas en fortsätt-
ning. Vi skiljs åt. Jag ser ditt huvud guppa i takt med musiken 
när din ryggtavla försvinner utmed Folkungagatan. Innan jag 
somnar får jag ett sms av dig. Du säger att jag är snygg och att 
du vill ses igen. 

Oktober 2014 

Klockan är halv sju när jag vaknar bredvid Ivan. Jag konstate-
rar att vi har sovit ganska bra. Eller, allt är relativt, men i vår 
värld är det ganska bra. Ivan, som snart blir nio månader och 
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som fick eget rum när vi flyttade in i den nya lägenheten för 
tre veckor sedan, har i och för sig fått nattskräck. Och ammar 
mellan tre och sex gånger varje natt. Det blir mest att jag sover 
hos honom, på en madrass i hans rum, trots att tanken var att 
vi skulle bli själva om nätterna igen, du och jag. Efter att igår 
kväll ha vyssjat och försökt trösta honom mellan tio och elva, 
för att sedan sätta igång att amma och aldrig verka bli färdig, 
sms:ade jag till dig där du satt i köket och jobbade. Jag skrev att 
jag blir kvar hos Ivan ikväll igen och du svarade okej och god 
natt. Det dröjde inte länge innan jag hörde dig röra dig mellan 
badrummet och vardagsrummet. Du släckte alla lampor, bors-
tade tänderna, gjorde dig klar att gå och lägga dig du också. 

Jag somnade inte direkt. I stället började jag leta information 
på internet i telefonen, sökte på ”nattskräck hos små barn” 
och lusläste både Vårdguiden, tidningsartiklar och trådar 
på Familje liv. Efter att ha läst ett antal artiklar och funderat 
grundligt över huruvida Ivan redan kan ha fått nattskräck – det 
verkar vanligast hos lite äldre barn – kände jag mig övertygad. 
Ivan har fått nattskräck, det är därför han är så tröstlös om 
nätterna. Det inträffar nästan alltid en dryg timme efter att 
han somnat för kvällen. Det stämde väl in på beskrivningarna 
jag hittade på nätet. Jag tog en skärmdump på en av dem och 
sms:ade dig igen. ”Jag tror det är nattskräck Ivan har, kolla”, 
skrev jag och skickade bilden på beskrivningen. Du svarade 
inte. Det var tyst i ditt sovrum. Jag tänkte att du kanske hade 
hunnit somna, eller så låg du och läste och orkade inte svara. 
Jag somnade strax efter det. 

När vi vaknar känner jag mig nästan utvilad. Katten har inte 
ylat utanför Ivans rum som hon gör ibland och Ivan har bara 
ammat två gånger sedan det där utbrottet strax före midnatt. 
Han är på gott humör och på väg att krypa ur vår tillfälliga 
säng på golvet, mot dörren för att bege sig ut på äventyr i 
lägenheten. Jag lyfter upp honom och säger att nu går vi och 
väcker pappa. När vi öppnar dörren möter katten oss och låter 
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sig bli klappad en kort stund, också hon är nyvaken, innan vi 
fortsätter in i sovrummet där du ligger.

Jag sätter ned Ivan i sängen så att han ska få krypa fram till 
dig och vara det första du ser när du slår upp ögonen. Säger 
God morgon pappa i den där tonen jag använder när jag 
egentligen pratar till Ivan men riktar orden till någon annan 
vuxen. Oftast dig. Ivan tar sikte mot din huvudända men hinner 
knappt börja krypa innan jag ser att något är fel. Du ligger på 
ett sätt du aldrig annars gör när du sover. Krokig och böjd, i 
framstupa sidoläge, ditt ansikte nedtryckt mot kudden. Det är 
något med din hudton. Den är ljusare än vanligt. Livlös. 

Jag vågar knappt röra vid din ankel, som sticker fram ur 
täcket vid fotändan där jag står. Jag gör det ändå. Den är sval. 
Ljus. Stum mot mina fingrar. Det flyter inget blod därinne. Du 
är inte längre där. Du är död.

Allt sker på reflex nu. Jag lyfter upp Ivan och håller honom 
med ena armen samtidigt som min hjärna frånkopplar sig alla 
känslor och jag börjar agera rationellt, mer rationellt än jag nå-
gonsin agerat förut. Jag ringer larmcentralen och när kvinnan 
i luren svarar säger jag i ett enda andetag vad som har hänt, 
vad jag heter, vad du heter, var vi bor och vilken portkod vi har. 
Ni måste komma snabbt, nu på direkten, jag kan inte vara här 
längre, avslutar jag. Ivan sträcker sig mot sängen och jag håller 
honom hårt, lite för hårt, mot min höft. 

Kvinnan i luren ber mig att prata långsammare och att känna 
efter din puls på halsen och jag säger att det inte är någon idé 
men jag gör det ändå. Med Ivan på ena höften och telefonen 
tryckt mellan min andra axel och örat letar jag med min fria 
hand efter puls på din hals. Den är sval. Den lever inte. Jag 
säger till kvinnan i luren igen att det inte går, det finns ingen 
där, han lever inte. 

Jag vet inte varför jag gör det men jag tar tag i din axel. Vän-
der på din kropp fast jag vet att du är död. Du är tung och jag 



18

tappar nästan balansen och faller över dig när jag vänder ditt 
ansikte uppåt. Din vänstra kind lättar från kudden och din hud 
är ljusgul och skrynklig efter tyget som du legat mot. Ditt ena 
öga, det som legat mot kudden, är lite öppet. Ditt blåa öga är 
inte så blått som det brukade. Det är grått och kommer aldrig 
mer att titta på mig eller vår son. Jag släpper taget om din axel 
när jag ser det öppna ögat. Din kropp faller tillbaka till samma 
position jag nyss rubbat den ur. Du är så död en människa kan 
vara och jag kan inte vara kvar i rummet längre. 

Jag säger det till kvinnan på larmcentralen och sedan lägger 
jag på. Lägger en filt över Ivan och tar på mig bärselen, stoppar 
ned honom i den, tar en kofta över mina axlar. Jag låser in 
katten i badrummet, ställer in hennes mat och vatten innan 
jag går. Jag vet att nästa person som går in i lägenheten inte 
kommer att vara jag. Hon får inte rymma. 

Jag går ut i porten. Tar hissen ned till markplan, går ut på 
gården, sätter mig där på en bänk. Väntar på ambulansen. Det 
håller på att bli ljust ute.

Det dröjer säkert en halvtimme innan den kommer. Nu ljuger 
jag. Det dröjer några minuter innan den kommer men det 
känns som en halvtimme. Där vi sitter på gården, jag i pyjamas 
och kofta, Ivan i sele och filt, tittar grannarna på oss när de 
passerar oss på sin väg till jobbet och förskolan med sina barn. 
Ingen säger något till oss. Någon vänder bort blicken, någon 
annan nickar en hälsning innan de gör det. Jag nickar tillbaka. 
Jag inser att jag borde ringa någon. Jag vet inte vem jag ska 
ringa. Jag ringer din storebror. Nu kommer ambulansen. 

Maj 2009

Jag kommer aldrig att vara otrogen, säger du och tittar på mig 
från en decimeters avstånd i sängen. Jag undrar om du menar 
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mot mig specifikt eller om du just delade med dig av en allmän 
moralisk kompass. Det framgick inte. Det är ganska ofta på det 
sättet med dig. Du säger något, utan krusiduller, ett konstate-
rande som låter enkelt men fyller mig med följdfrågor som jag 
inte ännu vågar ställa. Jag tycker att det är spännande. Du är 
en märklig person och jag tycker om dig. Mycket. 

Vi ligger nakna i sängen i din avskalade, knappt möblerade, 
lägenhet på Långholmsgatan i Hornstull. Den är fruktansvärt 
varm med fönster i ett enda väderstreck och ingen möjlighet 
till korsdrag. Inga gardiner skänker skugga, solen ligger på 
nästan hela dagarna. Men vi är hos dig för här trivs du bäst. 
Och jag är inte så knusslig. Vi är här ofta nu. I din lägenhet, i 
din säng, nakna. 

Dagen efter den första kvällen hamnade vi här efter ännu en 
fest som också den tillbringats ihopslingrade, den här gången 
under en filt, i en soffa, på en uteservering. Det kändes omöjligt 
att dra ut på det längre, det räckte med ett dygn för mig att 
bevisa vad det nu var jag ville bevisa och det räckte tydligen för 
dig också. Nu ligger vi här och du säger att du aldrig kommer 
att vara otrogen. Jag mumlar ”nähä, vad bra” och tänker på de 
gånger jag själv varit otrogen. Jag tänker att det är svårt att lova 
en sådan sak men tycker att det är en fin inställning. Den säger 
något om dig. Jag har känt dig i två veckor nu. Jag är omåttligt 
nyfiken på dig, men jag lägger band på mig. Försöker att inte 
ställa fler frågor än de du ställer till mig, om mig. Och du frågar 
inte så mycket. Så jag håller tillbaka jag också. 

Första gången jag kom hem till dig frågade jag om du alldeles 
nyss flyttat in i din lägenhet. Där fanns så lite möbler. En tom 
hall, ett vardagsrum med en soffa, en tv och ett litet skrivbord 
i ett hörn. På skrivbordet din dator, den du jobbar med och 
från, och post-it-lappar med små anteckningar på. Din hand-
stil är vacker, dina bokstäver små, till och med versalerna är 
små. Jag förstod det inte då, men namnen på lapparna tillhör 
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de produktionsbolag du har som kunder. ”Backup Callboy” 
kunde det stå på en. ”Fixa Annelies mail” på en annan. ”Server 
Camp David” på en tredje. På en post-it stod det helt sonika 
”ALDRIG IGEN” i versaler. När jag frågade vad den betydde 
svarade du att det var en påminnelse till dig själv att inte ta på 
dig så mycket jobb som du hade gjort året innan. Du berättade 
att du nästan gick under då. Jobbade dygnet runt och tappade 
massor av kilon. Det skulle du aldrig mer utsätta dig för. Jag 
svarade att jag kunde relatera till att jobba mycket och nämnde 
att i mitt jobb handlade det om många kvällar och nätter. På det 
svarade du ”men sluta där då”, som om det vore den enklaste 
sak i världen. Som om mitt jobb inte imponerade på dig alls. 
Jag tror att jag blev extra kär i dig då. 

I sovrummet: en säng och en bänkpress. Punkt. Inga mattor 
på golven, inga gardiner i fönstren, knappt något på väggarna 
sånär som på en print av en skyskrapa med ett ensamt moln 
hängande i luften bredvid. 

När jag frågade om du var nyinflyttad verkade du inte alls 
förstå varför jag undrade. Du svarade att du bott här i åtta år. 
För dig var det alldeles lagom mycket saker. Du antydde att 
du vuxit upp med prylar överallt och inte ville ha det så själv. 
Att du fick panik av samlande, prylar och damm. Jag tänkte att 
du kanske hade tagit det hela till en extrem nivå och använde 
du verkligen den där bänkpressen regelbundet? Jag tyckte att 
du var en udda figur. Jag tyckte att det gjorde dig intressant. 

Just nu räcker det att du i princip bara har en säng som 
möbel. Det är där vi tillbringar kvällarna, nätterna, förmidda-
garna och delar av helgerna. När vi ska äta går vi ut, när vi går 
ut promenerar vi mycket. Då håller du om mig och jag älskar 
att du är lång. Jag trivs med din arm om min midja och hoppas 
i hemlighet att vi ska träffa människor jag känner när vi är ute 
och flanerar längs med Årstaviken mellan Skanstull, där jag bor, 
och Hornstull, där du bor. Jag vill bli sedd tillsammans med 
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dig. Vill att mina vänner och bekanta ska råka springa in i oss. 
Oj, vem var det där, vill jag att de ska viska när de går därifrån. 
Vad fina de är tillsammans, tänker jag mig att de skulle säga. 
Vilken lång och vacker människa, tror jag att de skulle tycka. 
Jag är stolt över att tillhöra dig, även om vi inte pratat om det 
ännu så är det ju det jag gör. Tillhör dig. 

Vi har träffats ungefär varannan dag sedan vi sågs för första 
gången och när vi inte har setts har vi hållit tät kontakt över 
chatt och sms. Jag har lärt mig flera saker om dig redan. Du 
tycker inte om att prata i telefon. Du framstår som två olika 
personer i text och verklighet. När du skriver låter du hård 
och vill komma till poängen snabbt för att sedan avsluta. När 
vi träffas är du varm, omtänksam, rolig, fysisk och har nära till 
skratt. Du tycker om att pussas och hålla min hand, även när 
vi inte ligger i sängen. Och jo, du har linser. De förstärker de 
där klarblå ögonen eftersom de är ganska tjocka. Du ser riktigt 
dåligt utan dem. När du är ensam hemma om kvällarna tar du 
ut linserna och använder ett par glasögon som du hatar men 
som jag älskar. De är sneda och kompletterar ditt leende myck-
et bra. Allt är lite snett på dig. Allt är mycket vackert på dig. 

När vi skiljs åt om morgnarna vill du sällan göra planer för 
en ny träff. Vi hörs, säger du och jag vågar inte fråga när du 
menar. Du frågar aldrig om mina planer och jag känner mig 
påträngande när jag berättar om dem. Jag är fascinerad av din 
dubbelhet. Du är komplex och paradoxal. Frånvarande och 
närvarande på samma gång. Du är så nära och långt borta om 
vartannat. Jag tänker på dig nästan hela tiden när vi inte ses. 
Väntar på att du ska höra av dig och tycker att timmarna innan 
det händer är olidliga. 

Men du hör av dig. Du hör alltid av dig. Om jag väntar några 
timmar så kommer du snart tillbaka. Jag börjar lära mig din 
takt. Jag börjar lära mig att existera i din värld. Jag är kär i dig 
nu. Det tog två veckor eller två dygn, det är svårt att säga exakt. 
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Oktober 2014

Ambulansen har kommit och den vänliga mannen som klev ur 
den var bara uppe i vår lägenhet i några minuter. Han kommer 
ned till mig och Ivan där vi väntar på en bänk i porten och säger 
att jag hade rätt, han var ju död, min sambo. Säger att om det 
är någon som helst tröst så ser det ut som att han inte dog i 
smärtor och att det verkar ha skett fridfullt i sömnen. Det är 
ingen tröst. 

Ambulansmannen vill att jag följer med tillbaka upp i lägen-
heten. Jag vet att jag borde göra det, jag vet att jag åtminstone 
skulle behöva byta Ivans blöja, men jag kan inte röra mig. Jag 
vill aldrig gå dit igen. 

Jag har ringt till din bror och din bror har ringt till dina föräld-
rar. Jag har ringt till min styvmor och alla är på väg nu, i rasande 
fart reser de från de platser där de alldeles nyss inledde en helt 
vanlig måndagsmorgon. Jag säger till ambulansmannen att jag 
vill sitta i porten och vänta tills någon jag känner kommer till 
mig. Han säger okej. Berättar att en polis är på väg och under-
stryker att det är ett standardförfarande när unga människor 
dör plötsligt. Jag får inte tro att jag är misstänkt eller att det 
har skett ett brott, utan att det är så de måste göra. Han säger 
fler saker men jag kan inte registrera dem för det kommer en 
granne nedför trapporna i porten nu. Grannen har sitt barn 
med sig och barnet stirrar på oss där vi sitter på bänken vid 
postfacken. Jag i pyjamas, Ivan i selen, ambulansmannen i en 
skrikig neongul väst med mörkgrön overall under. Barnet stir-
rar nyfiket på oss och frågar sin mamma vilka vi är, vad som 
har hänt, vad vi heter. Jag svarar inte. Inte barnets mamma 
heller. Ambulansmannen är tyst han också. Grannen skyndar 
sig, lyfter upp barnet, tystar frågorna och kliver snabbt ut på 
gatan. Jag tittar ned i portens grå betonggolv. Det känns inte 
som att jag har något hem längre. 
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Poliserna kommer samtidigt som din bror. Jag vet inte hur 
han orkar, men på något sätt lyckas han ta kommando över 
situationen. Leder mig upp i lägenheten med ett fast grepp 
runt mina axlar. Jag säger att jag vägrar gå in i sovrummet en 
gång till. Han säger att det behöver jag inte, jag ska vara i köket. 
Poliserna vill ställa några korta frågor till mig där.

I köket har poliserna börjat gå igenom vårt medicinskåp. 
Jag hör hur den ena säger till den andra att här finns så mycket 
så det är omöjligt att veta var man ska börja. Hon tittar på 
mina receptfria amerikanska sömntabletter och frågar vems 
det är. Jag säger att de är mina och skäms över att jag samlat 
på mig så många burkar genom åren. Att just pillerburkar från 
USA blivit en grej jag samlat på. Att jag nästan aldrig har tagit 
ett enda av de där pillren, men att jag ändå har köpt på mig en 
burk varje gång jag rest till New York. Det låter inte klokt när 
jag försöker förklara det för poliserna. Det låter som något 
bara en galen människa gör. Polisen nickar och fortsätter sitt 
sökande. Tittar på dina mediciner och frågar om jag noterat 
något särskilt med dig den sista tiden. Jag säger nej. Hon 
frågar varför vi har receptbelagda sömntabletter hemma. Jag 
säger att jag fått dem utskrivna för att kunna sova när jag varit 
vaken för många nätter i rad med Ivan. Jag förklarar hur han 
ammar och har nattskräck och att jag haft svårt att somna om 
mellan hans uppvak. Jag ber henne att öppna förpackningen 
så att hon ska se att jag inte tagit någon, att inte en enda ta-
blett saknas. Det är viktigt för mig att hon ser det, att jag inte 
tagit någon. När hon öppnar förpackningen blir jag plötsligt 
rädd. Tänk om den är tom. Tänk om du har tagit livet av dig. 
Det är första gången jag tänker den tanken. Det känns som 
att polisens fingrar arbetar i slow motion när hon öppnar 
den lilla kartongen med en röd varningstriangel på kortsidan. 
Tablettkartan är full. 

Polisen antecknar och häller ut medicinburk efter me dicin-
burk på köksbordet. Jag frågar när de är klara och hon mjuknar 
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i rösten och säger snart, vi måste göra det här först bara. Det 
är en standardprocedur. 

Nu kommer min styvmamma in i köket. Hon slängde sig i 
bilen och reste från Uppsala direkt när hon fick samtalet för 
en dryg timme sedan. Hon har varit en handlingarnas kvinna 
så länge jag har känt henne och det närmar sig 30 år nu. När 
hon kramar mig vid köksbordet bredvid poliserna gråter jag 
för första gången idag. Hon gråter också. Jag slingrar mig ur 
hennes fasta armar och säger att hon måste ta Ivan nu, att han 
behöver få frukost och en ny blöja, att jag inte lyckats genomfö-
ra något av det ännu. Hon förstår och gör det som hjälper mig 
mest i ögonblicket. När hon lyfter Ivan ur min famn märker 
jag att jag hållit honom i ett nästintill krampaktigt grepp över 
bärselen. Mina händer vet inte vad de ska göra när han inte 
sitter i min famn framför mig. Jag mår illa. Min styvmamma 
vyssjar Ivan när han gråter, ser till att han får en torr blöja, leker 
med honom vid det hörn av matbordet som inte ockuperats 
av poliser och pillerburkar och meddelar mig att också min 
mamma är på väg. När jag sätter mig i soffan i vardagsrummet 
hör jag Ivan skratta och ser i ögonvrån hur min styvmamma 
tränger sig förbi en polis för att komma åt en barnmatsburk i 
kylskåpet. Nu när Ivan är omhändertagen försöker jag slappna 
av och samla tankarna. Det går inte. Jag ska aldrig mer gå in i 
det där sovrummet, tänker jag. Aldrig, aldrig mer. I övrigt är 
huvudet tomt. 

Maj 2009 

Du fyller år imorgon och du vill inte prata om det. Säger att du 
tycker födelsedagar är oviktiga och att jag absolut inte får köpa 
en present. Berättar att du får ångest av att fylla år eftersom 
du påminns om tiden som går och att du inte tycker att du fått 


