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Först och främst 
barnbarn!

Den här boken handlar om det fantastiskt roliga, härliga och ljuvliga 
i att ha barnbarn. Men också om det fantastiskt svåra. 

Barn och barnbarn lever på de vuxnas villkor. Vuxna människor 
har en helt avgörande betydelse för växande människors nu och 
framtid. Samtidigt förändrar barnbarnen de vuxnas villkor på ett 
sätt som är nästan omöjligt att förstå i förväg. 

Boken vänder sig lika mycket till farfar som morfar, ofta också till 
farmor och mormor. 

Av praktiska skäl upprepas inte detta faktum varje gång. När det 
bara står ”morfar” i texten kan man lika gärna läsa ”farfar”. Detta 
förhållande gäller också mellan ”mormor” och ”farmor”. 
Förhoppningsvis är boken av intresse även för dem. 

I framställningen görs inte åtskillnad mellan en biologisk morfar/far-
far och hans icke-biologiska motsvarighet. Det finns ingen anled-
ning. Den läsare som i texten letar efter ordet ”bonusmorfar” eller 
det vänligt nedvärderande uttrycket ”plastfarfar” letar förgäves. 
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Det känns fel att klä de fina orden morfar och farfar i en trång och 
illasittande kostym, särskilt om den är av plast. De orden rymmer 
mycket � och ska rymma mycket. Psykologin är överordnad biologin. 
Känslorna är viktigare än genetiken. Det enda väsentliga är samhö-
righeten. Biologisk eller icke-biologisk morfar/farfar: båda är viktiga 
för barnbarnet. Och för båda är barnbarnet viktigt. 

Alla barn har naturligtvis inte tillgång till en morfar eller farfar. En 
av dem � eller båda � kan vara borta på olika sätt; kan vara död, kan 
bo i ett annat land, kan ha en ny relation till en partner som omöjlig-
gör kontakt med barnet, kan ha gått miste om kontakten på annat 
sätt. 

Detta är inte en lärobok i psykologi. Jag hoppas det är en bok med 
sunt för- nuft. Psykologistudierna och livet har lärt mig att det inte all-
tid är samma sak. 

Den svenska bruksanvisningen till min, alltså morfars, dvd-spelare är 
på arton tättskrivna sidor. Till mormors mobiltelefon hör en bruks-
anvisning på 98 sidor och en inspirationsbok på 50. Ändå fungerar 
den inte bra. 

Den här lilla boken är inte en instruktionsbok i konsten att vara en 
bra morfar eller farfar. Att vara det är mycket viktigare � och svårare 
� och roligare � än digitala apparater. Möjligen kan mina funderingar 
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inspirera till andra och djupare funderingar över det viktigaste vi 
har: våra barn och deras barn.

I morfarsskapet finns nästan aldrig entydiga råd, det finns inget 
Morfars Facit. Jag hoppas att läsaren inte håller med om allt. Låt det 
då bli en impuls till en diskussion med röda kinder, med inlevelse 
och entusiasm och sökande. Det är också en härlig dimension i att 
ha barnbarn.

Det handlar om sunt förnuft, oförnuftig kärlek och erfarenheter � of-
tast stöpt i en positiv form med visst lättsinne i kanterna. Det är en 
morfars upplevelser och tillkortakommanden, funderingar och åsik-
ter. Möjligen kan de hjälpa någon morfar eller farfar, någon mormor 
eller farmor att hoppa över några av de misstag jag har gjort. 

Framför allt hoppas jag kunna förmedla något av den oerhörda, vi-
dunderliga, hisnande känslan av att stå inför ett litet underverk och 
att få leva med det.

Tack 

Mina fyra barnbarn, Erik och Alma, Johan och Karin, har mer eller 
mindre varsamt lärt mig det mesta av den klokhet som eventuellt 
kan finnas i boken. Mina döttrar, Malin och Stina, har gett mig både 
barnbarn och inspiration. Min hustru Ulla, mina systrar Annika 
Lindholm och Sigun Melander har gett mig goda råd och milda till-
rättavisningar. Så också förlagets redaktör Susanne af Klercker.

Alla dumheter är mina egna.
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En vacker dag � och då menar jag en vacker 
dag � känner du en liten hand som griper runt 
ditt finger. du står där förundrad och ser för 
första gången dig själv speglad i ett barnbarns 
blick. Men det är inte speglingen av dig själv 
som är viktig, det är underverket i sig. 

Lite senare, men mycket fortare än du tror, 
känner du en hand som söker din och någon 
säger ”Kom nu då, morfar.” Kort efter det 
sträcker du handen mot ett barnbarn som 
svarar ”Nej, morfar, jag har inte tid nu. Ska i 
väg till kompisarna.” 

Så ögonblicket är nu. 
det är stort men kort.
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Innehåll
En vacker dag – en hand om ditt finger 

 Morfar då och nu  

 . . . och barnbarnen då och nu 

 Marmeladmackan i morfars soffa 

 Om vådan av att skriva 

över fritidshuset på första barnbarnet 

 Låt drömmarna leva 

 du bara tror att dom är dina 

 Se upp för mormor – och farmor 

 När du inte klarar av att vara en bra morfar 

 Hur man bygger en lådbil 

och hur man inte bygger en lådbil  

 Ljug mig en saga, morfar 

 Summertime blues 

 En örfil skadar väl aldrig!? 

 Morfar, lär mig slåss, bara lite eller 

Hur mycket ska man uppfostra dom? 

 Karl-Alfred åt aldrig fiskpinnar 

 När Rousseau landade på Öland 

 . . . och när Rousseau lämnade poeten i sticket 

 den dubbla sorgen � värst av allt 

 När du skruvar isär spjälsängen 

 Varning för morfar � och den ständiga oron 

 En bra morfar gör och gör inte . . .  

 När morfar har gått
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Världen är full  
av underverk,
förunderligast är 
dock människan. 
sofokles
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En vacker dag  
en hand om ditt finger …
Det går inte att förstå i förväg. Många har undrat. Många har för-
sökt. Hittills har ingen lyckats. Hittills har ingen förstått i förväg. Så 
märkligt är det. Så stort är det. 

Min vän poeten hade bett mig komma upp till norra Öland. Han 
ville prata om något viktigt, sa han. Det gick inte att ta per telefon. 
Vi kunde vara avlyssnade, sa han.

Han mötte mig när jag steg av bussen. På något sätt var han sig inte 
lik. Han rörde sig värdigt, högtidligt och samtidigt bekymrat som en 
präst på väg till ett ärkebiskopsval. Han påminde dessutom lite om 
en första klassens agent i en tredje klassens agentfilm. 

Han föreslog en promenad utefter havet innan vi angrep lunchen 
som stod färdig i köket. Havet var blått som i maj, lärkan sjöng 
sorglöst över alvaret, tofsviporna tumlade runt med lycksaligheten 
under vingarna och man såg hur långt som helst.

– Jag har fått ett meddelande, sa han. Ett hemligt meddelande. 
Ytterst h emligt.

Jag började undra om det hade brutit ut på allvar. Min bestämda 
uppfattning är att poeter befinner sig nära gränsen. Han är inget un-
dantag. Några gånger om året tror jag att han har blivit galen. Det 
gör han också. 
– Från rymden? föreslog jag hjälpsamt.
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– Nej, från min dotter.
– Jobbar hon på Säpo? frågade jag förvånad. 

– Nej. På Socialförvaltningen, sa han och pekade bort över havet. 
Det var intressant, sa jag och väntade på fortsättningen. Väldigt in-
tressant. Trivs hon bra med det?

– Ja. 

– Och det hemliga meddelandet ...? försökte jag.

Han såg sig omkring och sänkte rösten.

– Jag ska bli morfar. Snart.

Jag dunkade honom kamratligt i ryggen. 

– Vad roligt! Grattis!

Han skuttade som en nervös kanin som misstänker att en havsörn 
krafsar på honom.

– Sssch. Inte så högt.

– Grattis, viskade jag. Varför är det så hemligt? fortsatte jag viska 
för jag förstod att det här var livsfarligt på något sätt. På vilket sätt 
fattade jag inte.

– Jag vet inte hur man gör. Du är ju morfar. Hur gör man?

– Du behöver inte göra något alls, viskade jag tillbaka. Det är dom 
som gör. Du bara väntar. Och hoppas på ett litet barnbarn. Resten 
ger sig själv.

– Men jag är inte mogen för det, frustade poeten. Vill inte. Jag tycker 
hela bunten – mormor och morfar, farmor och farfar – är löjliga. 
Dom kryper omkring på  
golvet och fånar sig, har bilder i plånboken och varje litet barnbarn 
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är det sötaste och finaste i hela världen. Uppoffrar sig. Sitter barn-
vakt. Berättar poänglösa historier om vad ungarna har sagt då och 
då. Köper fåniga presenter. Dumt. Jag är en mer cool, intellektuell 
typ. Alla småbarn ser likadana ut. Det handlar bara om vanlig ratio-
nell biologi. Ungar föds hela tiden här och där. Punkt. Jag har andra 
intressen.  
Punkt igen.

– En vacker dag, sa jag, – och då menar jag en vacker dag – känner 
du en liten hand som griper runt ditt finger. Du står där fascinerad 
och ser för första gången dig själv speglad i ett barnbarns blick. Men 
det är inte speglingen av dig själv som är viktig, det är underverket i 
sig. Lite senare, men mycket fortare än du tror, känner du en hand 
som söker din och någon säger ”Kom nu då, morfar.” Kort efter det 
sträcker du handen mot ett barnbarn som svarar ”Nej, morfar, jag 
har inte tid nu. Ska i väg till kompisarna.” Så ta vara på ögonblicket 
som är.

– Känslopjunk, sa poeten. Inte jag. Den här barnbarnshysterin gras-
serar som en influensa. Den är överdriven, väldigt överspelad. En 
massa kvinnor och män i vår ålder dräller omkring och pratar en 
massa påfrestande strunt om hur underbart det är med små barn. 
Patetiskt. Vi har gjort vårt. Nu har vi roligare saker för oss än att 
snyta kladdiga ungar.
– Som vadå? sköt jag försiktigt in. 

– Resa, gå på bio, meka med bilar, spela golf, träffa vänner, spela 
kort, gå på vinprovning och fotboll, sitta framför brasan eller på bal-
kongen och bara vara med oss själva.

– Okej, sa jag. Kom ihåg att jag har varnat dig. 

Men jag hade ingen känsla av att han lyssnade.
Sex månader senare visade han mig den radiostyrda leksaksbil han 
hade köpt. Det var en exakt minikopia av en Ferrari Spider, röd och 
fin och med fjärrkontroll. Han hade också inhandlat prinsesskläder 
med glitter, diadem och guldskor. 




