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Sista lördagen i mars år 1822 hittades ett manslik ilandflutet 
på en udde i Tångs socken i södra Bohuslän. En torpare som 
hette Lauritz Bark gjorde fyndet när han kom ner till stranden 
på morgonen för att undersöka skadorna och söka bland det 
som stormen lämnat efter sig. Den hade blåst upp vid två tiden 
på natten, brutit sönder den sista murkna isen, tagit hans garn 
men sparat hans båt, fört bort en gammal stenbrygga och kas-
tat vraket av en eka högt upp bland träden. Han kunde inte 
minnas att han någonsin varit med om en värre storm.

Det blåste fortfarande hårt och regnade kallt, han sprang 
som en hare mellan stenblocken, hukade under vindbyarna, 
rev i högarna med uppkastat virke i jakt på sitt garn. När han 
fann liket trodde han först att det var ett djur som låg på den 
svarta tångbädden, sedan såg han silverknapparna i den våta 
raggen.

Han var inte modig, bara fattig. När han lagt en tångruska 
över likets ansikte sträckte han tre gånger fram handen för att 
knäppa upp pälsen, men varje gång brände det kalla silvret 
hans fingrar. ”Tvi, tvi”, ropade han och backade undan, men 
det var inte tanken på straffet utan mannen själv som skrämde 
honom.

Från Orust hördes klangen av klockor, han gick upp i lä bland 
träden och bad en kort bön medan vinden drev regnet i ögo-
nen på honom och kastade runt tussar av grått skum. Mannen 
därnere låg på rygg i päls och svarta stövlar, välklädd som när 
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han gav sig ut på sin sista färd. Ännu som död ägde han mer 
än Lauritz själv någonsin skulle göra.

Den tanken fick honom att gå tillbaka ner på stranden, öppna 
den toviga pälsen och sticka handen innanför jackan där man-
nens penningpung gjorde en utbuktning i det mörkblå klädet. 
Också de nakna händerna måste han täcka med tång innan 
han kunde öppna pungen. Tio riksdaler ansåg han vara skäligt 
när han vägde dem i handen, tio riksdaler för det kalla regnet, 
för garnet som gått förlorat, för minnet av käppen med silver-
kryckan. ”Tvi”, spottade han och borrade ner hälen i sanden.

En strimma smutsgult solsken trängde igenom molntäcket, 
i den såg Lauritz kråkorna flyga upp ur skogen ovanför honom 
och virvla bort som askflagor. Han blev rädd att någon stört 
dem, att någon var på väg. Han mindes plötsligt att han själv 
aldrig haft något ont av denna käpp som han hört så mycket 
talas om. Fem riksdaler, klagade det i honom medan han lät 
mynten rinna ner i skinnpungen igen, tre, två. Han önskade att 
vågen ville komma och ta tillbaka mannen, kasta upp honom på 
en annan strand, för någon annan att hitta. En riksdaler hade 
inte gjort någon skillnad, tänkte han medan han fumlade med 
pungen mot mannens iskalla bröst. De valna fingrarna nud-
dade vid något, en liten dosa som glänste till när han drog fram 
den ur skjortöppningen. Det var en förgylld medaljong.

En medaljong, sådan som bara flickor bar, i en kedja kring 
den här mannens hårda nacke.

Med ett enda ryck slet Lauritz sönder kedjan och höll upp 
medaljongen framför sig, som en fråga. ”Gud hjälpe mig”, vis-
kade han och stoppade den snabbt i fickan.

Ingen kom, han förblev ensam på stranden, men nu stod han 
inte längre ut med den som låg vid hans fötter, så grå och rag-
gig. Klafsande återvände han upp genom klovan, och när han 
kom till krönet stannade han och tänkte: Jag ska be fattigkassan 
om pengar till ett nytt garn.

Lauritz hade en stuga som han byggt av strandvirke, och 
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en liten bit äng och mosse som födde två får. När han gått in 
och satt sig vid bordet lät han medaljongen snurra i sin kedja 
medan han tänkte på vattendöden, den värsta sades det, även 
om inget han sett tydde på att någon annan skulle vara bättre. 
Han räknade upp dem: sotdöden, svältdöden, feberdöden, 
snödöden. Medaljongen hade ett mönster av små fina rankor 
ristat i locket, han ville inte öppna den än. En gång hade han 
dragit upp en gumma ur ett kärr. Dydöden.

Vinden hade mojnat något och regnet viskade mot torv-
taket, ingen hade någonsin kunnat uppfatta det ljudet utom 
Lauritz, men för honom var det lika tydligt som ljudet av stim-
mens rörelser under båten och grodden som spirar. Något gult 
strömmade genom honom, det var tanken på våren.

Han åt några kalla potatisar och gav sig iväg för att tala med 
bonden om liket och dess bortforslande. Bonden gav honom 
en dräng och en bår av gärdsgårdsstörar och segelduk. Återigen 
måste han ner i klovan, stå på stranden vid den grå som tycktes 
ha sjunkit ihop något nu när den värsta vätan dunstat. De lyfte 
honom som en stock upp på båren och gick, tungt under de 
droppande ekarna. Tångruskan lät de ligga kvar över ansik-
tet, för ingen ville bli påmind och ingen kunde heller se något 
skamligt med den rena tången. De sa inte ett ord till varann, 
men flåsade och svor en hel del över det våta fjolårsgräset som 
fick skorna att glida.

När allt var klart fick de två supar var i köket. Bonden hade 
skickat efter länsman och stod på gårdsplanen, djupt olustig 
över att få lik i gården när allt han ville var att gå ut och beskära 
sina fruktträd.

Det hade redan börjat mörkna innan Lauritz kom hem den 
kvällen. Han tog in tackorna till sig i stugan och satte sig vid 
bordet med sina svarta händer vilande mot skivan. Han tänkte 
på flickan, hur hon utan rädsla lutat sig fram och viskat något. 
Med sina svarta spruckna fingrar öppnade han medaljongen 
och fann en mörkbrun hårlock omknuten med silketråd.
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Tackorna låg i hörnet, det bolmade vått omkring dem när 
elden tog fart. Lauritz stängde medaljongen med ett knäpp 
och tänkte att han måste ta fram spaden och slipa den. En halv 
tunna potatis skulle han stoppa i jorden. När man ser den första 
humlan, då vet man att dagen är den rätta. Till ingen, ingen 
kunde en sådan som han sälja en guldmedaljong.

Han reste sig och stoppade den längst ner i kistan, och där 
förblev den liggande tills det en junidag sjutton år senare gjor-
des bouppteckning efter förre soldaten Lauritz Bark, död i sitt 
sjuttiotredje år, efterlämnande så gott som ingenting till inga 
efterlevande släktingar. I det lilla bohaget – ett bord, en drag-
soffa med bolster, en kista, en trätallrik, en dito sked, en kopp 
av porslin, en fiol (obrukbar), två bunkar, en kopparkittel samt 
en kniv med benskaft – fann man en medaljong av förgyllt tenn 
innehållande en hårlock. Skolläraren som utsetts till boupp-
teckningsman förklarade föremålet med något känslo samt 
minne från ungdomen.

Och ändå hade Lauritz knappast varit den sortens människa 
som man kunde föreställa sig drömma om något. Skolläraren 
såg upp från sina papper, ut genom det lilla fönstret, på gam-
lingens nykupade potatisland och den fina skuggan av rönnen 
som darrade i gräset. Yxan satt i huggkubben, skaftet pekade 
mot norr. Han lät medaljongen snurra i sin kedja och tänkte 
på människolivets outgrundlighet.
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Flickan kom ensam. De stod på logbron i det milda regnet och 
såg hästen gå för lösa tyglar nere i backen, hur den stannade 
och nappade i vägrenen och hur flickan lät det ske medan hon 
stack händerna i armhålorna för att värma dem. Hon har inte 
brått, tänkte de.

Det var sockenmännen, kronorättaren och bonden själv som 
stod där. De hade visserligen sänt bud men samtidigt låtit hälsa 
att flickan gott kunde stanna hemma: de visste redan säkert 
vem mannen var. Om hon ville kunde hon ju skicka någon av 
gårdsfolket, men flickan hade framhärdat i att det var hon själv 
som måste komma.

Det onaturliga i denna önskan bekom dem särskilt illa nu när 
de såg hur liten hon var i sin vadmalsrock, med schalen slarvigt 
nedkasad över axlarna. Det bleka ansiktet verkade inte mycket 
större än en handflata. Hon red sin styvfars svarta häst och de 
hade hellre sett henne komma i kärran, körd av sin dräng. Allt 
var fel.

De trampade och suckade, oroade av något de inte kunde för-
klara. Det såg ut som om det var hästen därnere som avgjorde 
när de fått vänta länge nog, den höjde plötsligt huvudet åt deras 
håll och drog åt sig tyglarna.

”Hon är inte stark nog för den hästen”, sa bonden miss-
lynt.

”Men det är ju ett barn!” viskade kronorättaren när flickan 
hukade under portlidret och red in på gården.

mattson_glädjestranden.indd   13 08-06-16   13.41.29



14

”Det är bara hästen som är för stor”, sa bonden, för flickan 
var arton år och normal till växten; när hon svängde benet över 
hästens nacke och gled ner på backen såg alla det. Hon lan-
dade mycket lätt i leran och vilade handen på sadelknappen 
medan hon tittade, inte på männen utan på himlen och den 
stora asken där skatorna redan börjat rumstera i ett gammalt 
bo. När rocken föll upp såg männen att hon bar en klänning 
av grå bombasin med mönster av små svarta blad. I kragen satt 
en nål med stort silverhuvud.

De hade kunnat förbli stående så, om inte en piga just då gått 
över planen med ett ämbar som gnisslade i sin grepe. Flickan 
drog tyglarna över hästens huvud och ledde den fram sista biten 
till männen som väntade på att hon skulle säga något, men 
hon gick bara rakt förbi som om hon inte märkte dem, med 
ögonen på logdörren.

”Flytta på dig, Lars Olsson”, sa hon med sin flickröst när 
bonden tog tag i hennes arm.

”Har du så brått in då? Det är ingen vacker syn.”
”Håll hästen”, sa hon.
”Håll hästen”, ropade bonden till torparen som hittat liket 

på morgonen och hållits med humlestörarna i mellantiden och 
nu kom slinkande ut ur köket där han fått middag. Själv slog 
bonden upp dörren till logen, för den var ändå hans, och först 
sedan han själv stigit in fick flickan följa efter.

Hon stannade på tröskeln och blinkade i den skumma dagern. 
När bonden såg hennes hand fumla med schalen kände han för 
första gången något mjukare än sitt eget obehag. Han tog lyk-
tan från kroken och höll upp den så att hon kunde se in i hörnet 
där mannen låg med huvudet på en hög granris. Han hade trott 
att den synen skulle räcka för henne, men hon tog lyktan ifrån 
honom och gick snabbt fram och föll på knä bredvid båren.

De fem männen vid dörren förstod inte vad det var de såg. 
Bakom dem stod Lauritz och kikade med tyglarna i handen, 
han förstod inte heller, bara att flickan var modigare än han 
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själv. Hon lutade sig över den döde och sa något medan hon 
strök över pälsen och borrade in fingrarna i raggen som på ett 
levande djur. Kronorättaren viskade att hon var tapper, men 
genom bondens huvud for tanken att ett så oförfärat närmande 
snarare tydde på kallt sinnelag. I nästa ögonblick hördes något 
som liknade en snyftning, han ändrade sig genast, men flickan 
hade redan rest sig och vänt det onaturligt bleka ansiktet åt 
deras håll.

”Det är min styvfar”, sa hon. ”Och denna pälsen har jag själv 
sytt åt honom.”

”Då vet vi säkert, då”, sa den äldste av sockenmännen.
”Gå nu in och värm dig”, sa bonden när han tog lyktan och 

nuddade vid flickans iskalla hand, men hon log och sa: ”Jag är 
varm.” Sedan gick hon ifrån honom utan att tacka, förbi män-
nen på bron utan att se på någon, och tog sin häst.

Bonden sköt till logdörren och tänkte att han måste bjuda 
kronorättaren på något, att fruktträden skulle beskäras, att 
stormen verkade ha dragit bort för gott, att han kunde få ut 
ytterligare ett halvt dagsverke ur torparen som höll hästen 
medan flickan satt upp och som sedan stod kvar med mössan 
i hand och trampade som om han ville henne något. Flickan 
tittade ner på honom och väntade, det föreföll underligt när 
hon nyss haft så brått iväg.

”Humlestörarna!” röt bonden med en röst som fick duvorna 
att smattra upp ur stubbåkern.

Då drog hon åt sig tyglarna och red bort.
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Tillbaka i tiden, åtta år tillbaka, flickan står i trappan och lyss-
nar på vinden som visslar i springorna, huii låter det när den 
far förbi henne, den visslar som en fladdermus och hon tycker 
om det ljudet, vissa kvällar tröstar det henne så som andra trös-
tas av en speldosa eller ett tänt ljus. Vinden sätter sin stora mun 
mot huset, nu blåser han, hör du hur det låter, som en lergök, 
som ett grässtrå; det var hennes far som sa så, och genast såg 
hon vindens runda kinder och vindens hand som höll huset 
och nästan lyfte det. Nu är det fars hand som lyfter huset och 
hans mun som blåser, huii, det är därför hon aldrig är rädd. Ta 
bort ljuset, Mari!

Flickan har nya kängor på sig och är hårt kammad, i ena 
handen håller hon psalmboken, i den andra en kvist från den 
sent blommande kaprifolen, det är hennes eget påfund, men 
när dörren därnere glider upp av draget och hon hör rösterna 
tappar hon blomman.

Runt henne visslar huset av blåst, det knäpper av oktober, 
flickan stiger ner två trappsteg och upp ett, stiger ner två och 
upp tre, på det sättet kommer hon aldrig fram, hon flyger i 
handen som vissa nätter är stor nog att hålla inte bara huset 
utan också trädgården, ekdungen, stranden och så mycket av 
sjön som hon kan se från sitt fönster.

Genom dörrspringan hör hon en röst som säger: ”Sätt ner 
lampan.”

Hon för fingrarna fram och tillbaka längs ledstången tills det 
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kommer värme ur träet.
Hon har sett stövlarna vid dörren, leriga upp på halva skaf-

tet; han har inte ens vett att skrapa bort kyrkogårdsmullen 
innan han kommer hem, så sa de i köket när hon gick igenom, 
långsamt för att inte bli sedd på väg ut i skjulet där hennes 
träskor stod, för hon ville gå ut ensam och hämta blomman 
som hon nu har tappat. Men han grävde graven själv, ingen fick 
hjälpa honom, inte ens pojken, det var väl konstigt, det måste 
betyda något, ha ha ha, han ville väl vara säker på att det blev 
tillräckligt djupt, tig nu och hacka köttet, men kan det bli djupt 
nog? För honom?

Flickan går två steg ner och ett tillbaka. Vad är svartare än 
ett kol? Och vad är kvickare än ett rå? Vart leder vägen som 
bredast? Och var ligger människan som ledast?

Det är du som lär flickan sådana visor!
Hon hör och ser allt, vet allt om det som försiggår i huset, det 

finns inget hon inte förstår, inte ett tonfall, en gest, en blick, ett 
skratt, allt kan hon tyda, hon är tio år och fullärd. Hon sjunger 
tyst medan hon sätter sig ner, vinden har farit sin väg, nu är 
hon alldeles ensam, alldeles ensam med lukten av granris och 
lampljuset i dörrspringan. I väster har solen sitt säte, och där 
ligger dödmannens fjäte.

Men vad, tänker hon och lägger ifrån sig psalmboken, vad 
är det som är vitare än svanan? Och vad ropar högare än tra-
nan?

Det smäller i köket, det hugger på gården, hon vet, det är den 
stora kopparformen som vänds upp och drängen som hugger 
till de sista granarna. Mari går genom hallen i sitt våta förkläde, 
flytta dig, fräser hon och smäller till flickans fot som sticker ut 
under ledstången, å vind, kom tillbaka! Hon ska aldrig mer 
gå ut i köket och be om vatten, snälla Mari, ge mig skopan, 
aldrig mer. Hela huvudet värker av den hårda flätningen, de 
hårda fingrarna som nöp och drog, du vill väl inte se ut som 
ett troll?
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Aldrig mer, tänker hon och rutschar ner på det sista trappste-
get, aldrig mer, aldrig mer, hon vet inte själv vad det betyder, 
men hon knackar tre gånger i väggen, vrider ringen motsols 
och räknar takbjälkarna tills hon ser något komma flygande 
emot sig, stort som ett blyhagel och illande svart, det far in i 
henne. Synden är svartare än ett kol, och tanken är kvickare 
än ett rå. Till helvete bär vägen som bredast, och där ligger 
människan som ledast.

Sjung något annat, lilla flicka.
Hon reser sig och skjuter upp dörren.
Därinne i det vitklädda rummet skiner lampan på kistan där 

hennes mor ligger med barnet som en blek liten svamp bredvid 
sig. Fönstren är täckta med lakan, en girland av lingonris döljer 
spikarna. Stolarna står uppradade längs väggen, bara en har 
dragits ut på golvet och där sitter morbror Arvid med de smala 
benen virade kring stolsbenen. Han har huvudet sänkt men 
flickan vet att han ser på henne och vad han just då tänker: att 
hon är för liten.

Hon säger till sig själv att hon måste växa.
Bakom honom står styvfadern, han lägger just handen på 

Arvids axel och flickan tycker att den ser svart ut, som om 
gravjorden sitter kvar under naglarna. Han växer upp ur det 
hackade granriset som ett träd, kastar sin långa skugga i hennes 
riktning, om han sträcker ut en arm i regnet kan hon stå under 
den och förbli torr. Han är som en djup, mörk grotta, om hon 
går in i den? Men det får hon inte, hon måste stanna där hon 
är, guldet lyser i hans örsnibbar men hon måste se på något 
annat: på kistlocket som står uppställt mot väggen med en grön 
bård över åsen och på granriset som täcker golvet, hon tittar 
ner på sina kängor, de är blanka och fina. Jag måste bli stor, 
konstaterar hon och upptäcker att nu är båda händerna tomma. 
Gungande på tröskeln ser hon sig om efter blomman.

Hon hör att styvfadern ler. Hans tänder blänker när han 
säger: ”Kom in och säg adjö till din mor, Tora.”
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Det var tyst på gården, ingen rörde sig, allt som hördes var 
flämtningarna från männen som lyfte likbåren och makade 
den runt på axlarna tills de fick tag och kunde räta på sig, alla 
fyra suddiga av sina egna vita andetag, för på natten hade den 
första frosten kommit och lerpölarna framför porten hade 
bräm av is som klirrade när de bar ut kistan genom valvet av 
granris. Följet kom i ordning så snart kistan fick fart och rann 
efter nedför backen mot avtaget där det stod ytterligare en 
flätad port. Frank hade inte nöjt sig med de vanliga ruskorna.

Morgondimman låg fortfarande kvar över ängen, men när 
de svängde ut på vägen bröt solen igenom och strättorna bör-
jade glittra och sväva i ljuset. Under askarna låg lövet och 
flöt som smörpölar. En katt vakade vid ett sorkhål, en ensam 
svart punkt av iver med darrande morrhår i det vita gräsland-
skapet, men ingen i följet såg ditåt, deras värld var smalare: 
en hårdfrusen väg och ryggen på dem som gick framför och 
längst fram kistan och under allt tanken på förgängligheten, 
förgängligheten.

Efter en stund började de föra låga samtal, de handlade om 
rummet där de samlats och frukosten de bjudits på, och längs 
dessa välbekanta stigar gick de tills de upptäckte att de talade 
om förgängligheten i alla fall, att den var oundviklig: frosten 
som kommer och bränner det friska gröna bladet som mörknar 
och rullas samman, vinden som kommer och bär med sig feber, 
sting, håll.

mattson_glädjestranden.indd   19 08-06-16   13.41.29



20

Men här var det ju fråga om något helt annat, det var barnet 
som låg fel; jo, det kunde väl hända, men svagheten hade börjat 
långt tidigare.

Alla höll med, den hade börjat långt tidigare. De knäppte 
händerna för att besvärja den, svagheten som kommer så för-
såtligt och slår sig ned bredvid en och ler.

Det var tre fjärdingsväg till kyrkan, efter en och en halv bör-
jade de se sig omkring, för det var en vacker dag med nypon 
som lyste i gärdsgårdarna, klar himmel, en stor sol som var lite 
blek ännu men varm nog att jaga frosten framför sig. Sedan dök 
kistan upp i blickfånget igen, kolsvart, höjdes i uppförsbacken 
och stannade på krönet därför att bärarna skulle bytas, alla 
utom Frank som velat bära hela vägen; då tänkte de att det var 
underligt att inte Arvid bar, den dödas bror, men han var väl 
inte stark nog. Nej, sa någon, det var för flickans skull, så att 
hon skulle slippa gå ensam.

De såg henne nu, hur hon stod bredvid och väntade, hennes 
litenhet omgiven av grova män i styva svarta kläder som strök 
av sig hattarna och torkade svetten ur pannorna. Hon höll sin 
morbror i handen och stampade i en halvtinad vattenpuss. Hon 
är för liten, tänkte de, alldeles för liten.

Vid detta skyggade tanken, för de mindes alla sin egen liten-
het. Just när morbrodern som själv knappt var mer än en pojke 
pekade och hon tog fram sin näsduk ur fickan och gnodde 
bort lite smuts som stänkt på klänningsfållen for minnet ige-
nom dem och de blev själva lika små, de såg världen med små 
ögon, oförklarlig, svåruthärdlig, en väg där man leddes fram 
till platser som man inte själv fick välja, av skäl som man inte 
förstod.

Detta alltså i bästa fall, om det fanns någon som kunde ta 
en i handen och leda. De ville inte gärna tänka på hur ensam 
hon hade blivit.

Pojken såg rödgråten ut. Nu föll han på knä och hjälpte 
henne borsta: det tröstade dem något. De hade förresten egna 
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barn, barn som var ännu mindre. Tåget började röra sig igen, 
lite trögt innan de nya bärarna fann takten, men sedan fick 
fötterna fart och tankarna flög bort. Det var en så vacker dag. 
De gick genom stora rundlar av ljus under ekarna, mörkt guld-
färgat oktoberljus.

När klockaren från klockberget såg följet komma började 
han ringningen. Den lilla klockan med sin lindade kläpp slog 
dovt som en trumma medan kistan bars in genom kyrkogårds-
porten och uppför gången där fötterna försvann i ett tjockt 
lövtäcke. Prasslande som en skog drog liktåget fram under de 
kala träden. Prästen väntade vid graven som grävts med sådan 
kraft att vaktmästaren fått gå runt kvällen innan och skrapa 
ihop jordhögarna och sopa de omgivande stenarna rena. En 
vind rev loss mer frostnupet löv ur lönnarna medan kistan 
sänktes och de tre skovlarna jord kastades ner. ”Låtom oss 
bedja”, sa prästen och torkade i smyg av handen på sin kappa 
medan hopen framför honom sänkte huvudena. Deras mum-
mel förvandlade bönen till ett klagande oljud.

Han slog igen boken och genast tog änklingen upp spaden 
och började skyffla ner jord så hårt att kokorna dunsade och 
studsade omkring därnere medan dödsringningen satte igång 
på nytt. Flickan hade satt sig på huk vid graven och föste ner 
jorden med handen. Någon gav den gråtande ynglingen en 
spade som han petade lite med innan han lämnade den vidare 
till näste man som grävde med kraft, nästan med lust. Snart 
vräktes jorden ner från båda sidor och prästen gick upp i vapen-
huset för att värma sig medan han från fönstret såg dem stryka 
av spadarna i gräset och luta dem mot ett träd innan de jämnade 
till jorden på graven genom att stampa på den. Han hade aldrig 
tyckt om detta skick.

Ingen känsla för handlingens innebörd, bara ett arbete som 
skulle utföras. När det var klart lämnade änklingen graven och 
försvann nedför den soliga allén, och resten fick brått att följa 
efter. De var väl hungriga.
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Bara flickan och pojken stannade ytterligare en stund. Om 
det inte varit så otroligt hade han kunnat svära på att de satt 
vid graven och lekte med något.
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