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Av ständig oro för stort och smått
jag blev alltmera en igelkott.

[…]
Gott folk må prata vad helst dom vill:

mej kryper ingen för nära till.

Jag har en fullgod repertoar
av tricks och konster till självförsvar.

Jag önskar att inte bli biten
fast jag är konstig och liten.

Ja, konstig är jag till övermått
och en besynnerlig igelkott.

Ty dessa spjut som jag sträcker ut
har genomborrat mej själv förut.

Ur Nils Ferlins ”Av ständig oro”, Barfotabarn 1933
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1987-09-17 hör Rickard av sig till socialförvalt-

ningen i Enköping. Han berättar att han tillsammans 

med modern har delad vårdnad om de fyra barnen. Han 

har barnen varannan helg. Modern som för närvarande 

befinner sig på hemlig adress i Uppsala, har ej 

inkommit som hon skulle. Barnen har varit ensamma 

utan Rickards vetskap fram till 1987-09-02.

Anledningen till att modern inte kommit tillbaka 

som hon skulle är oklar för Rickard.

Handläggaren och socialsekreterare besökte modern 

i Uppsala. Det framkom då att modern hade väldigt 

jobbigt med sig själv, till stor del på grund av 

hennes sjukdomar.

I dagsläget säger Rickard att han inte klarar av att 

ha barnen boende hos sig och poängterar framförallt 

att han inte klarar uppfostran och skötsel av fyra 

barn själv.

Den nuvarande situationen med modern, hennes tunga 

missbruk och sjukdomstillstånd gör att hon anser 

sig inte längre orka ta hand om sina barn. Detta gör 

att hon och Rickard gemensamt bestämt att de vill 

ha barnen placerade i familjehem tills vidare.
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Iväg

väskorna står packade och klara i en rad framför ytter-
dörren.

Golvet är solkigt av alla uteblivna städdagar. Smutsen är så 
ingrodd att parkettgolvet ser grått ut. Mina syskon sitter fram-
för teven med hängande läppar. De tittar på video. Jag går fram 
och tillbaka i lägenheten. Genom hallen in i köket. Via vardags-
rummet och alla sovrum. Tillbaka till hallen. Genom köket och 
runt, runt. Fram och tillbaka. Kan inte stå stilla.

Jag lystrar till hjärnan som arbetar i mitt huvud. Tankarna 
som inte orkar acceptera det förskräckliga som håller på att 
hända.

Känner gråten i svalget. Jag sväljer, håller tillbaka tårarna och 
låtsas att det som just ska hända inte alls håller på att hända. Det 
fruktansvärda – det absolut värsta.

Men trots att jag blundar och ber alla böner jag kan kommer 
det ändå äga rum. Jag biter ihop käkarna det hårdaste jag orkar. 
Känner blodsmaken på tungan.

Dörrklockan ringer och samtidigt som jag hör den upphör 
tiden. Jag tvärstannar på tröskeln, precis mellan köket och var-
dagsrummet. Benen förstelnade och blytunga.

Kan inte röra mej ur fläcken. Ingenting finns mer, ingenting 
är verkligt.

Jag ser på väggarna, de välkända mönstren – ändå verkar allt 
så främmande. Från en annan värld.

Jag hör fötter trampa genom hallen. Mammas kille Rickard 
öppnar ytterdörren och släpper in polisen och socialen.
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– Välkommen, säger han och flyttar lite på väskorna.
– Välkomna ska ni vara.
Rickard pratar med en annorlunda och tjock röst. Främman-

de fotsteg hörs mot golvet och plötsligt kommer skymningen, 
fast det är mitt på förmiddagen.

Mörkret tippas över mej och jag får svårt att andas.
Jag hör skafferiet öppnas, ser två människor komma in i kö-

ket. Jag står fortfarande helt stilla. Stirrar på dem. Blänger men 
ser egentligen inte.

Deras munnar öppnas och stängs och öppnas igen. De kan-
ske pratar med mej, men jag hör inget. Ser bara deras läppar som 
rör sej. Tänderna och tungan.

Salivdroppen på hakan. Andedräkten, gammalt kaffe och 
torra kakor.

Det är de som ska hämta oss – det är de som ska döda oss.

Rickard förklarar efter lite bökande i skåpen att det nog inte 
finns nåt kaffe.

– Men det ska väl gå ändå, frågar han. Tittar osäkert mot 
dem. Sen sneglar han på den stora diskhögen som inte diskat 
sej själv den här morgonen heller. Han rodnar lite och petar sej 
i näsan.

Han är nyrakad och har en grön polotröja på sej. Den fick han 
av sin mamma när han fyllde år, den är den finaste han har.

– Nämen, för all del… slå er ner… varsågod och sitt. Han 
pekar på två stolar.

Tystnad.
Klockan ovanför dörrkarmen tickar högljutt. Sekunderna 

går, kanske minuter.
Sen rör sej mannen och kvinnan, den ene från socialen och 

den andra från polisen. De sätter sej ner med raka ryggar. Längst 
ut på sitsen – som om de vore rädda att själva stolen skulle käka 
upp dem. Hans skinnjacka knakar lite.

De tittar sej storögt omkring. Ser de bruna fläckarna på ta-
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peterna, torkat blod. Ser de röda fläckarna – ketchup efter våra 
matkrig. Ser döda krukväxter, tejpade rutor, reklamblad, kaffe-
sump och glasskärvor.

Jag känner mina syskon tätt bakom mej. Fredrika, Ida och 
August. Känner deras blickar och fruktan.

Vi tittar på Rickard. På mannen och kvinnan som försöker att 
inte sätta ner sina nytvättade strumpor på vårt skitiga golv. Saft 
och brännmärken pryder parketten. Vin och gamla spyor.

De ser bleka ut. Bländvita mot allt det sjaskiga.

Hastigt önskar jag att jag hade en kniv. En Rambokniv med 
svart handtag och silvergrått blad. Jag skulle köra in den i deras 
ryggar. Pressa och vrida om. Höra knastret. Se blodet pulsera 
ut. Jag skulle mörda dem om jag bara hade den där kniven.

Varför kan inte Rickard döda dem så att vi slipper flytta?
Varför kan inte mamma störta in genom dörren och göra allt 

bra igen? Varför skulle det bli så här?
Min värsta mardröm har alltid varit att inte få vara med mam-

ma. Att inte finnas i hennes närhet. Hjälpa och trösta henne.
Jag vill inte flytta för jag vet att det betyder nånting värre än 

att till och med dö.

Knuff tassar runt i hörnen med sin mun som ett rakt streck. 
Hon är dämpad och tillbakadragen och hon håller tyst för en 
gångs skull.

Rickard röt åt henne. Han var på dåligt humör när han vak-
nade, för han visste vilken hemsk och lång dag det skulle bli. 
Men Knuff brydde sej inte om det. Hon hoppade i hans säng 
och skrek. Sen lekte hon katt. Kröp runt och klöste syskonen. 
Då fick Rickard nog och gav henne vad hon skulle ha. Nu kan 
hon inte sträcka på ryggen för de stora blåmärkena efter hans 
knytnävar. Han slog henne flera gånger men inte ett enda aj 
kom från hennes läppar. Hon har lärt sej sånt där viktigt. Att 
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inte skrika när det gör ont.
Hon är krokig nu och det är rätt åt henne. Man ska aldrig 

klösa barn.
Men trots att hon är så här hemsk ibland, dum och elak, så är 

hon min bästa kompis.
Min allra, allra bästa.
Hennes hår är vattenkammat och rakt, precis som hon vill ha 

det. Även hennes väska är packad.
Min är tom. Jag hjälpte syskonen att packa sina. Rickard tit-

tade på. Han hade de där ondskefulla ögonen som säger att det 
inte är någon idé att tjafsa emot. Så jag packade deras väskor. 
Sa ingenting, bara packade. Sen packade jag min. Knäppte igen 
väskorna och sköt in mot väggen.

Men när han gick ut ur rummet öppnade jag min och kastade 
ut alla saker. Kläderna gömde jag under sängen och tandborsten 
i en blomkruka.

Hjälpa henne med allt. Vem ska vattna blommor och byta katt-
sanden och panta alla burkarna. Vem ska, om inte jag?
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så här gick det till när brevet kom. Jag och mina småsys-
kon såg brevbärarens cykel stanna utanför porten. Den var gul 
och hade en stor låda framme på styret. Vi såg honom ta loss den 
bruna gummisnodden från alla kuvert och sen gick han in.

Det var för några dagar sen, strax innan helgen, som bre-
vet kom. Rickard var hemma. Vi väntade på att mamma också 
skulle komma men hon kom inte den dagen heller. Ingen visste 
vad som hade hänt, eller var hon var. Jag var så orolig och satt 
på toaletten från morgon till kväll nästan.

När vi hörde brevbärarens skor stanna utanför vår dörr smög 
vi dit och klättrade upp på hallpallen. Spanade i kikögat. Vi såg 
hur han lirkade fram ett brev och stoppade ner i vår brevlåda. 
Vi hörde hur det landade på golvet. Rickard snodde åt sej brevet 
innan jag eller syskonen hann.

Han satte sej vid bordet, stoppade in pipan i hörnet och rev 
upp kuvertet. Han knäppte sin tredje öl och drack några klun-
kar. La ifrån sej den nytända cigaretten. Innan han började läsa 
rapade han en lång rap. Det lät som en tiger. En full och otvättad 
en. Det luktade illa så vi viftade med gamla reklamblad mot 
honom.

Han plirade ner i brevet och blev sen mycket allvarlig.
Vi höll andan alla fyra – och Knuff förstås. Slutade upp med 

viftandet och tittade på honom.
Han läste det igen. Och igen. Vände på det men där stod 

inget. Han läste det ytterligare en gång. Cigaretten hade han 
glömt bort. Den låg och rökte sej själv i askkoppen.
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Jag kände en rysning gå genom kroppen så jag skyndade in i 
mitt hemliga gömställe. Drog upp benen under mej och kurade 
i hålet under diskbänken. Iakttog honom. Såg hans ögon tåras, 
såg hur hakan darrade till.

Nästa sak jag hörde var att dörren slog igen och hans steg när 
han klampade ner för trapporna.

Jag sprang upp och tittade ut genom fönstret. Hann just se 
hans vridna rygg försvinna bakom husknuten.

Då förstod jag vad som hänt. Då visste jag med detsamma att 
det värsta hade inträffat –

De skulle komma och ta oss.
Jag sprang in till Knuff och berättade vad jag sett. Hon sam-

lade genast alla syskonen vid frysboxen. Vi satte oss i en halv-
cirkel runt henne. Hon klarnade sin strupe och berättade vad 
som hänt.

– Ni ungar, ni har uppfört er på det gräsligaste vis. Nu har 
myndigheterna kommit för att hämta er. Ni har saboterat för 
hela familjen så nu kommer eran mamma att bli ledsen och 
ensam. Ni har gjort så att allt är förstört…

Hon tittade på var och en av oss och jag kände hur skammen 
brände på mina kinder. Jag förstod ju att hon hade rätt. Jag hade 
inte betett mej så bra på sista tiden. Jag hade bråkat mycket. Och 
dragit folk i håret. Jag visste det, så jag skämdes.

På kvällen när Rickard kommit hem igen var han ännu fullare. 
Han hade varit på krogen. Vi skyndade oss in i sovrummet och 
låste dörren. Sköt fram den stora hyllan så att det inte skulle gå 
att sparka in dörren.

Vi la alla täcken och kuddar på golvet vid elementet och blun-
dade. Höll för öronen och bad. Vi bad att dörren skulle hålla. 
Att mamma skulle komma hem och att vi skulle få pannkaka 
nästa dag. Om mamma kom, sa Fredrika, då skulle vi garanterat 
få det. Jag hyschade åt henne att vara tyst med sitt syndiga prat. 
Men sen viskade vi att ifall mamma kom hem, då lovade vi att 
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vi skulle massera hennes rygg. Vi skulle vara de snällaste barnen 
som fanns, så hon aldrig mer behövde åka bort.

Rickard sparkade på dörren. Han skrek och kastade saker 
mot den. Vi fortsatte be. Tryckte oss mot det varma elementet 
och höll för varandras öron. Till slut vart det tyst. Vi hörde 
hur han drumlade bakåt och somnade utanför. Vi andades lät-
tat ut. Lyssnade till hans snarkningar och då äntligen vågade 
mina syskon somna. Deras öppna munnar andades i skenet från 
gatlyktan och Fredrika gnisslade tänder. Det lät så roligt. Som 
en moped eller nåt.

När det varit lugnt ett tag och jag och Knuff hade räknat till två-
tusen, smög vi ut. Vi var tvungna att kontrollera att han hade det 
bra. Att han inte var skadad eller på väg att dö. Fulla personer ska 
aldrig sova på rygg, då kan de dö i sina egna spyor. De spyr först 
upp all mat, sen andas de in det och det luktar så illa så de dör. 
Man måste lägga såna människor på mage. Vi hjälptes åt att rulla 
över honom på sidan. Han mumlade nåt men vaknade inte.

Vi gick tillbaka till de andra och la oss tätt intill dem. Men jag 
kunde inte somna.

Jag och Knuff viskade till varandra och den natten fick Knuff 
en idé:

– Kom så går vi upp. Hon slet av mej täcket.
– Nu ska vi packa en rymmarväska, sa hon när vi kontrollerat 

att alla dörrar och fönster var stängda och låsta. Vi snokade runt 
i garderoberna tills vi hittade en ryggsäck.

– Vad ska vi packa då… det måste vara nåt alldeles speciellt 
och livsnödvändigt. Hon gick till köket och ställde en kopp, en 
tändare och två knäckebröd på diskbänken.

– Nå, vad har du att komma med då? Hon tittade plirigt på 
mej medan jag funderade.

Jag hämtade ett snöre med reflex och la upp det bredvid hen-
nes. Hon fnös, så jag förstod att det inte var tillräckligt bra. Jag 
funderade länge medan jag tuggade lite på underläppen. Sen 
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gick jag till teverummet och tog en film ur bokhyllan. Det var 
en Rambofilm. Och det var just den bästa av dem. Rambo åkte 
helikopter och räddade alla.

Men det var inte allt, för efter det första avsnittet fanns ett till! 
I det jagade poliserna honom när han klättrade i skogen.

Han vann alltid, för han var av det rätta virket, hade mamma 
sagt. Det var en riktig karlakarl det!

Han var så snygg tyckte jag, med sitt pannband och alla fina 
ärr. En gång hade jag till och med sett när han sydde sej själv i ar-
men. Den gången hade han fått ett stort sår av en machete. Fast 
en sån struntsak stoppade inte Rambo. Han tog bara fram den 
stora kniven. Skruvade av locket på handtaget där han hade nål 
och tråd. Sen sydde han och det verkade knappt kännas alls.

Han var det absolut snyggaste jag någonsin sett. Jag ville bli 
som honom. Prick som honom.

– Den här måste vi ha med oss, så vi kommer ihåg vår före-
bild, sa jag.

Knuff fräste till, sen stuvade hon ner alltsammans i rygg-
säcken.

– Vi måste hålla vakt tills solen går upp. Hon gormade och 
pekade mot den kolsvarta rutan.

– Vi sticker så fort man kan se solen. Hon tryckte ansiktet 
mot glaset och kikade ut men där syntes ingenting. Bara gat-
lyktor och mörker.

– Du får börja hålla vakt och om du ser en liten glimt av so-
len, så väck mej på en gång. Vi kan inte rymma förrän då. Det 
är en regel för att det ska gå så bra som möjligt. Håll vakt nu! 
befallde hon.

Så gick hon och la sej på soffan och somnade.
Jag tittade på henne en stund innan jag klättrade upp på köks-

bordet. Satte mej i skräddarställning och stirrade ut.

Till att börja med hände ingenting, men sen såg jag ett ljus. Det 
var säkert solen som var på väg upp!
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Jag ropade och väckte Knuff. Hon kom och kikade. Först såg 
hon inget. Kisade ut med näsan tryckt mot rutan. Sen blev hon 
arg. Solen rörde sej alldeles för fort. Den kom emot oss.

– Det där är ingen sol, det är en taxi… du är ju för dum för ditt 
eget bästa. Hon nöp mej hårt en gång som straff för att jag väckt 
henne i onödan innan hon gick tillbaka och somnade om.

Jag fortsatte vaka. Väntade, spanade, sen tyckte jag med ens 
att solen var på väg upp. Jag spände ögonen för att bli på den 
säkra sidan. Men just som jag skulle väcka henne igen släcktes 
den. Det var bara en bil som stannade på parkeringen. Jag såg 
hur föraren öppnade dörren för då tändes en liten lampa.

Jag suckade och fortsatte hålla vakt. Det började sticka i föt-
terna så jag blev tvungen att lägga mej en liten stund. Skulle 
bara vila några sekunder. Blundade med ena ögat och höll det 
andra öppet.

Jag vaknade av att Rickard kräktes i vasken. Hans hulkningar 
fick mej att hoppa upp. Knuff stod redan beredd med väskan 
på ryggen, men nu var det för sent.

– Varför väckte du mej inte, väste hon.
Jag hade inget bra svar, för jag vågade inte säga att jag som-

nat.
– Solen gick aldrig upp… försökte jag, men såg samtidigt att 

köket var alldeles upplyst och gult av solsken.
Hon morrade åt mej, sen gömde vi ryggsäcken bakom soffan. 

Då får vi rymma nästa natt, bestämde vi.
Men nästa natt var det alldeles fullt med folk hos oss. Det 

var en avskedsfest och människor kom och gick hela tiden. Det 
fanns ingen tid till någon rymning och ryggsäcken blev kvar 
bakom soffan.

På söndagen var det fortfarande helg och Rickard hade ont i 
huvudet. Hans händer var blåa och trasiga efter slagsmål och 
slag på vår sovrumsdörr.
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Vi barn satt framför teven och kollade på söndagsprogram-
men. Försökte låta bli att snegla på det sprättade kuvertet som 
låg på bordet. Vi ville inte tänka på att vi måste flytta.
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helgen gick så fort och nu är det redan måndag.
Socialen sitter på våra köksstolar och ska hämta oss. Jag vill 

gråta men vågar inte. Kan inte, det är för ledsamt allt. Det går 
inte att ta bort det onda.

Skammen bränner på mina kinder medan jag betraktar dem. 
Deras fina kläder och fina hår. De luktar tvättmedel och kara-
meller.

Jag vill döda dem för det de gör mot min familj. Jag vill att de 
ska plågas och lida. Som en geting på plattan. När Rickard har 
dragit av vingarna och den ligger på den röda heta plattan och 
snurrar. Så vill jag att de ska känna. Ont och illa.

Men innerst inne vet jag att det är ett straff för att jag inte 
gjorde som Knuff sa. Hon har berättat det för mej och det är 
alldeles sant. Jag har inte skyddat syskonen tillräckligt bra. Jag 
har gjort mina sysslor slarvigt och inte städat som jag skulle. En 
gång skyllde jag till och med på katten. Att det var den som baj-
sat på mattan när det egentligen var jag. Jag vågade inte gå på toa 
den gången. Det var så mycket hemskt utanför sovrums dörren. 
Jag vågade inte öppna dörren ens och jag var så bajsnödig. Efter-
åt skyllde jag på katten. Och Rickard tog den i nackskinnet och 
slog det hårdaste. Katten skrek.

Jag är ett dumt barn, jag vet det.
Jag har inte lurats så bra heller. Rickard sa att jag skulle säga 

bra saker till myndigheterna. Men jag berättade ändå lite. Jag 
ville bara kolla hur de reagerade. Om de förstod.
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En liten sak sa jag och då blev det så här. De kom för att hämta 
oss. Ska ta oss härifrån. Det är mitt fel, jag ensam bär skulden 
för det här.

Jag ber att mamma ska komma hem just nu. Jag vill att hon ska 
göra allt bra igen, göra så att de försvinner.

– Snälla gud om du gör så att mamma kommer så ska jag alltid 
vara det perfektaste barnet. Du kommer inte bli missnöjd med 
mej, jag lovar.

Jag knäpper händerna lite försiktigt.
– Men snälla skynda dej så hon hinner. Snälla, snälla gud, ber 

jag medan rysningar går utmed ryggen. Jag fryser och svettas 
på samma gång. Det är så konstigt allting. Overkligt och skräm-
mande.

Därefter går allt fort. Rätt som det är sitter vi i baksätet. Fast-
spända med bältena runt oss.

Bilen är vit och kall. Mina småsyskons kinder, fuktiga av tå-
rar. Deras kroppar är trötta efter gråt och skräck. Inga tröstande 
ord har jag att säga till dem.

Jag är en dålig storasyster som gjort allting fel.
Jag vet att snart kommer vi dö.

– Vart tar ni oss… är det till nån hemlig grotta? frågar Knuff 
efter en stunds tystnad.

– Ska ni slakta oss och gömma liken, va?
Han som kör tittar på henne i backspegeln. Han är tyst unge-

fär tre sekunder innan han börjar förklara.
– Ni ska flytta till ett jourhem. Det är ett hem på landet som 

tar emot barn. Och där ska ni bo tills undersökningen är klar.
– Vilken undersökning, vill hon veta.
Inget svar.
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