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Brevet var litet och hårt. Inuti låg ett kort och ett
litet papper. På kortet stod det på franska: vernissage, Sandra
Said, 12 september, Galleri Nord, Paris. På papperet stod det:
Jag hoppas att du mår bra. Jag gör det. Sandra.

Susanne hade handen i jackfickan och höll hårt om brevet.
Ett brev från Sandra. Det lilla pappersföremålet kändes elekt-
riskt i handen. Små stötar for genom Susannes arm upp till
hjärtat.

Hon försökte gå fortare upp för den branta backen. Hon
ville komma hem och berätta för Ingela. Berätta att Sandra
hade skrivit. Att Sandra var konstnär. Att allt skulle bli bra
igen. 

Ingelas radhus låg högt uppe på ett berg. Det var en lång
backe upp och Susanne andades tungt när hon satte nyckeln i
låset. I hennes och Ingelas lås. Egentligen var det Ingelas, men
det kändes som om det var hennes också. Hon hade haft nyck-
eln i över ett år. 

Ett år hade Susanne levt med Ingela. Levt sitt eget liv. Livet
med Anders hade inte varit hennes. Vems det hade varit kun-
de hon inte avgöra, men i alla fall inte hennes. Ingela hade ta-
git Susanne med sig in i Susannes eget liv.

”Hallå?” ropade Susanne och ställde ifrån sig matkassen på
golvet framför spegeln. Hon såg på sig själv. Hon kunde inte se
håret eftersom Ingela var mycket kortare och hade fäst spegeln
på väggen för att passa henne.

Speglarna i Susannes gamla etta, den som Anders hade fått
ta över, hade passat Anders. Han var lång. Lång och vacker.
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Och man. Ett lämpligt val, enligt mamma. Susanne borde åt-
minstone låta honom bo kvar i lägenheten, efter vad hon utsatt
honom för, tyckte mamma. Och när det gällde lägenheten be-
stämde mamma. Mamma tyckte att Susanne hade sårat henne
och Anders djupt genom att vilja leva sitt eget liv.

Susanne böjde lite på knäna och strök med handen över hå-
ret. Det var samlat i en tofs i nacken. 

”Hallå?” ropade hon igen.
Inget svar. Det brukade alltid komma ett svar. Klockan var

över sex och då skulle Ingela vara hemma.
Susanne sparkade av sig skorna och tog brevet ur jackfick-

an. Hon lade det på hallbordet och greppade kassen. Ingela
hade kanske kommit på att hon glömt att skriva någonting på
handlarlistan och gått ner till affären. Då borde de ha mötts.
Hon hade kanske gått genom skogen. Det var en besvärlig väg
att gå upp, men en ganska fin stig när man var på väg ner. 

”Hej”, sa Ingela när Susanne kom in i köket.
Susanne blev stel. Först av överraskningen, sedan blev hon

rädd på riktigt. Ingela var grå i ansiktet och stirrade ner i
bordsskivan. Hon nästan försvann i den stora stickade tröjan
hon hade på sig. 

”Vad är det som har hänt?”
Ingela vände upp ansiktet och såg på Susanne. 
”Jag vet inte”, sa hon.
Susanne tänkte på stigen. På hur Ingela hade gått den och

kanske blivit överfallen. Kanske hade någon av de gamla dött.
Ibland tog Ingela så illa vid sig, fastän det hela tiden var att
vänta om man arbetade i hemtjänsten. Kanske hade elräkning-
en kommit och varit så hög att Ingela inte skulle ha råd att be-
tala. Kanske var det bara elräkningen. 

”Är det elräkningen så vet du att jag betalar”, sa Susanne
och satte sig ner på stolen mitt emot Ingela. Det stora bordet
stod mellan dem.

”Det är inte elräkningen”, sa Ingela. 
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Sedan började hon gråta. Susanne satt tyst på andra sidan
bordet. Hon betraktade Ingela som grät och drog tröjärmen
över ansiktet. Snor fastnade i garnet och smetades ut över kin-
den. Det var obehagligt. Inte det där med snoret, utan gråten.
Ingelas gråt. Den var obehaglig för att den var så ovanlig. Su-
sanne kunde inte påminna sig att hon någonsin hade hört den.
Själv hade hon gråtit mycket. 

Efter en lång stund reste sig plötsligt Ingela upp. 
”Jag vill vara ensam.” 
Hon sträckte på sig så att hennes rygg blev helt rak och hal-

sen nästan lutade bakåt. Händerna som stack fram ur de stora
ärmarna var knutna. 

En stor mängd saliv samlades i Susannes mun. Hon försök-
te svälja men det sipprade bara fram mer vätska. Hela munnen
var full och hon kunde inte tala. 

”Jag tror att vi behöver vara ifrån varandra en tid”, fortsat-
te Ingela och förblev stående. Det såg nästan löjligt ut. Hon
stod som en soldat som väntar på att en officer ska komma och
skrika ut order. 

Susanne öppnade munnen och stängde den igen. Så reste
hon sig också och blev stående. Hon såg in i Ingelas ögon. Men
där fanns ingenting. Om något fanns där på den mörkblå bot-
ten var det trötthet. Ingela stod där och såg uttröttad på hen-
ne. Uttråkad snarare. Hur kunde hon göra så här? Ta ifrån Su-
sanne hennes liv. Det kändes så. Livet flög över den stora
bordsskivan, från Susanne och in i Ingela. Susanne grep efter
det i panik.

Hon lutade sig framåt och tog tag i den stora, fula tröjan.
Hon drog i den och skakade Ingela så att hon slog ljumskarna
mot bordskanten. Ljudet av Ingelas kropp mot bordet och
hennes rop dånade i Susannes huvud. Hon ville också ropa.
För att överrösta. Men rösten dränktes i saliven. 

”Jävla …”, gurglade hon fram innan benen vek sig och hon
damp ner på stolen igen. 
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När hon släppte taget om Ingelas tröja föll Ingela också
bakåt och landade på sin stol. Hon höll sig på höftkammen.

De satt tysta och lyssnade på tomrummet emellan dem. Ett
luftrum som hade sprakat en gång, men som nu var tyst. 

Ingela såg ut att tveka. Hon såg för några sekunder rädd ut
när hon lät fingrarna fumla med några brödsmulor framför
henne på bordet. Så svepte hon plötsligt med handen ner alla
smulorna på golvet och ögonen fästes på Susanne. 

”Jag vill att du går nu”, sa hon med stadig röst.
Susanne hörde orden och tonen i rösten. Detta var en dom

som varit förberedd länge. Rådmän hade rådslagit, förhand-
lingar hade hållits bakom lyckta dörrar. Hon var chanslös.
Ändå kunde hon inte förmå sig att resa sig. 

”Jag tror att det vore bäst om vi inte talade med varandra på
ett par dagar. Jag ringer.” 

”Vart då?” sa Susanne. Hennes ord blev sluddriga av allt
spott som fortfarande låg under tungan och väntade på att få
slungas mot något. Någon.

”Jag ringer till galleriet”, sa Ingela. 
Äntligen fick Susanne kraft att resa sig. Förvisning tillbaka

till ett liv som inte var hennes. Så löd domen. För att Ingela vil-
le ha det så. 

Hon blev stående ett ögonblick i hallen. Hon undvek att se
sig själv i spegeln, i stället tittade hon tillbaka in mot vardags-
rummet. På hyllan bredvid spegeln stod en vas och två foto-
grafier. Det var hennes saker. Hon hade inget mer. Susanne
hade aldrig trängt längre in än till hallen, slog det henne. Su-
sanne rev åt sig sakerna och brevet. Hon gick ut genom dör-
ren. Utan att säga något. Utan att höra något avsked. 

Med blicken riktad ner mot asfalten gick hon sakta ner för
den långa backen igen. Hon stannade inte förrän hon var nere
vid fotbollsplanen och kunde ta stöd mot staketet. Varför?
Hon visste svaret. Det var omöjligt att inte tänka tanken fär-
digt. Det var den där förbannade kyrkan. Först kören, sedan
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studiegrupp, sedan pilgrimsvandring. Hon borde ha insett det,
men hur i helvete skulle hon ha kunnat räkna ut att man kun-
de bli kär i någon i en studiegrupp i kyrkan? 

Susanne skakade staketet så att det gnisslade. 
”Helvetes jävlar i helvetes fan”, tryckte hon ut mellan tän-

derna. 
Sedan tog hon upp sin mobil och knappade in mammas mo-

bilnummer. Telefonsvararen tog emot samtalet. Hon var på
kundmöte. Vardagskvällar var bra tider att gå hem till folk, helt
informellt, och värdera deras konst. De där informella mötena
lade grunden för mammas affärsverksamhet.

Det var ingen mening med att ringa pappa. Han hade inte
sagt ett ord sedan Sandra försvann, så telefoner var inte hans
grej. Susanne lade tillbaka telefonen i fickan och tittade på fot-
bollsplanen. Hon kände inte chocken. Hon kände sig bara kall.

Ingela. Hade hon verkligen svikit? Så gjorde inte vänner.
Men Ingela var ingen vän. Det hade hon aldrig varit. Men hon
hade tagit stor plats sedan den där dagen då hon klev in i mam-
mas galleri. 

”Jag älskar dig”, hade hon sagt efter några timmar. Det var
ingen som hade sagt så till Susanne förut.

Susanne började gå utmed fotbollsplanens staket. Några
gubbar i femtioårsåldern med för små t-shirts hade börjat vär-
ma upp inför träning. Susanne drog fingrarna mot ståltråden i
staketet och tänkte på den där dagen i galleriet.

Susanne hade suttit ensam bakom mammas ekskrivbord.
Det var placerat mitt i rummet, väl synligt från fönstret. Hen-
nes mamma hade varit ute för att köpa cigaretter, som hon
skulle röka sedan. Hennes pappa var i verkstaden. Susanne var
ensam i galleriet. 

”Hej”, sa tjejen som öppnade dörren och kom in från gatan.
Hon hade ett stort brunt paket under ena armen.

”Hej”, sa Susanne.
”Jag har ärvt lite konst”, sa tjejen. Hon såg tveksam ut. Det
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verkade inte som om hon var van vid konst.
Det var Susanne. Hennes mamma handlade med konst,

hennes pappa restaurerade konst, Susanne hjälpte dem. För
detta fick hon en mycket liten lön. Susanne drömde om att
vara någon annanstans. Men nu var hon där. Mitt emot tjejen
med det bruna paketet. 

”Jaha”, sa Susanne.
”Jag tänkte att den kanske var värd nåt. Om ni vill köpa.”
”Min mamma kommer strax.”
Tjejen tittade sig omkring. Hon ställde ifrån sig paketet. Lu-

tade det mot väggen. Ställde sig med armarna i kors. 
”Vad heter du?” frågade hon.
”Susanne.”
”Jag heter Ingela”, sa tjejen. ”Ingela Bengtsson.”
Det var något i blicken. Något med munnen som Ingela lät

vara en aning öppen. Kanske något med fingrarna som förgä-
ves strök en hårslinga från ansiktet. Susanne hade aldrig kun-
nat säga exakt vad det var. Men det var något som gjorde att
allt blev annorlunda.

”Skräp”, hade mamma sagt när hon kommit tillbaka och Su-
sanne visade upp tavlorna. Susanne mindes känslan så tydligt.
Känslan av att bli ratad. Det var tavlorna mamma talade om,
men det hade känts som om det var Susannes kärlek. Så små-
ningom visade det sig att mamma tyckte att Susannes kärlek
var precis lika mycket skräp som Ingelas tavlor.

Kanske hade hon älskat på trots. Om det inte varit för Inge-
la hade Susanne kanske aldrig flyttat från vackre Anders. Ald-
rig kommit iväg. 

Tillsammans med Ingela hade hon fått ett eget liv. Inte en
enda gång på över ett år hade mamma frågat något om Ingela.
Jo, en gång. Ett leende bröt fram mitt i vreden när Susanne
tänkte på det.

”Hemtjänsten?” Mamma hade varit nära att verkligen hålla
för näsan när hon sa det. 
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”Ja, hon jobbar i hemtjänsten.”
Pappa hade inte sagt någonting, precis som vanligt. Men Su-

sanne hade hunnit se hur han log innan han återgick till sitt ar-
bete i verkstaden bakom galleriet.

”Anders ska gå en kurs i Wien”, hade mamma sagt. Som om
hon jämförde. Som om hon fortfarande försökte. 

Susanne stannade och lät handen släppa staketet. Hon sval-
de all saliv flera gånger. Sedan tog hon upp mobilen igen och
slog numret till Anders.

”Självklart”, löd hans svar. ”Kom hit och tänk inte mer på
den där bruden.” 

Han var den lämnade. Han var sårad, enligt mamma. Han
hade kunnat låta bli att ta emot Susanne. Men hade han låtit
bli skulle han inte ha varit Anders. Anders lät aldrig bli. Han
älskade att styra och ställa.

Susanne stod kvar en stund vid staketet. Det var mörkt och
blåste kallt. Hon måste komma inomhus tills mamma kom
hem. Det fanns inga andra alternativ än Anders. Susanne kän-
de hur ilskan lämnade henne och hur rädslan trängde sig in.
Anders skulle ta hand om henne. Han skulle se sin chans att få
henne tillbaka. Inte för hennes skull. För galleriet. För mam-
ma. 

Ganska tidigt i deras förhållande anade Susanne att Anders
blivit ihop med henne bara för att komma åt mamma. När de
blev ihop trodde hon att han älskade henne. Fastän han aldrig
sa det.

Susanne huttrade, svepte jackan tätare om kroppen och
kände vasen och fotoramarna mot magen. Hon behövde bli
omhändertagen. Hon hade förlorat sitt liv. Om Anders ville ta
hand om henne var väl allt gott och väl. Susanne började gå.
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Han såg sig själv i spegeln som hängde över säng-
en där han satt. Han kände sig upprymd och trött på samma
gång. På ett sätt hade han hela tiden hoppats att Susanne skul-
le komma krypande tillbaka. Det skulle ge honom ett så härligt
överläge. Men tiden hade gått. Kanske var det för sent nu. 

Han hade vant sig vid sitt nya liv, ett som inte gick genom
Susanne. Han hade blivit en egen person för Margareta. Hon
hade sett till att han fick överta lägenheten, hon hade ordnat
med en liten lokal åt honom där han kunde börja en egen gal-
leriverksamhet. 

Medan han och Susanne hade varit ett par hade Anders bara
kunnat hoppas på att Susanne, och därmed han, skulle få ta
över mammas stora galleri en dag. Inte hade han anat att av ho-
nom och Susanne skulle Margareta välja honom. Vilket hårt
slag det måste ha varit för Margareta när Susanne meddelade
att hon skulle bo med en kvinna. En kvinna som arbetade i
hemtjänsten. Det hade tagit långt hårdare på Margareta än på
honom själv. 

Tur att hon hade sin andra dotter. Sandra var åtminstone
normal, även om hon bodde långt bort och aldrig hördes av. 

Margareta och hennes make njöt sitt otium. Margareta före-
stod ett av stadens mest välrenommerade konstgallerier och
gubben jobbade innanför en brun dörr längst in i lokalen. Han
var konservator. De var ett strävsamt par. De hade strävat sig
igenom mycket tillsammans. Margareta var den vackra, den
slagfärdiga och den som hade sinne för pengar. Gubben var
konstnären. 
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En dag för många år sedan hade de slutat att tala med var-
andra. Margareta hade fortsatt att tala till sin make medan han
hade tystnat helt. ”Han är inte stum. Han är bara tyst”, bruka-
de hon förklara för kunder som råkade få syn på honom. Det
hände inte så ofta. Men om det hände brukade hon säga så. Se-
dan brukade hon be honom sätta på kaffe. Mest för att visa för
kunderna att han inte var dum i huvudet.

I det ögonblicket ringde det på dörren. En försiktig signal.
”Jaha”, sa Susanne och fäste blicken på någon punkt strax

bakom Anders. 
Hennes armar hängde stelt utmed kroppen och håret hade

slitit sig ur gummisnodden och stod som en spretig gloria runt
hennes huvud. Anders tyckte att hon var ful.

”Jaha”, sa han. 
”Jag ska strax gå. Mamma är inte hemma. Tack för att jag

fick komma hit”, sa hon och gick in i hallen utan att nudda vid
honom.

”Det är klart du får”, sa Anders och följde efter henne. 
Han såg på hennes rygg. Den var smal och krökte sig en

aning uppe vid skuldrorna, antagligen för att hon var lite för
lång. Håret var tjockt och nästan svart. Det verkade otvättat.
Hon hade inte mått bra på länge. Han kände ömhet.

”Det som hände mellan oss två är glömt. Huvudsaken är att
du mår bra. Vad är det som har hänt nu?” 

Det syntes lång väg på Susanne vad som hade hänt, men han
frågade ändå. Han ville höra. Han njöt av det.

”Ingela har träffat nån.” Susanne satte sig ner på sängkanten
och fingrade på överkastet.

”Har hon?”
”Jag tror det. Hon har inte sagt det själv men man kan väl

för helvete inte bli kär i en kyrka. Hon måste ha träffat nån
där.”

Han tyckte inte om att hon svor. 
”Kyrka?” sa han.
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”Hon började i kören i vintras. Sen blev det studiegrupp.
Och förra helgen var hon borta på pilgrimsvandring. Med stav
och sång och hela baletten.”

”Om hon har kommit in i ett sånt sammanhang kanske hon
inte känner att ni har nåt gemensamt”, sa Anders.

Susanne blängde på honom och strök med handen över hå-
ret. 

”Ingela har inte blivit religiös. Det skulle jag ha märkt.”
Anders svarade inte. Han satte sig ner bredvid Susanne och

drog gummisnodden ur hennes hår. Sedan plockade han upp
en hårborste som låg på nattygsbordet bredvid telefonen och
började borsta.

”Hon har blivit kär”, sa Susanne.
De satt tysta en lång stund. Anders tyckte att det var skönt.

Han tyckte inte om att prata om Ingela. Han tyckte inte om att
tänka på Ingela. Kanske skulle han slippa det från och med nu.
Han borstade Susannes hår tills det låg slätt i hans ena hand.
Så fäste han upp det i en svans lite på sidan. Det blev fint. Han
gick och hämtade ett glas vatten. När Susanne hade druckit ur
glaset såg hon riktigt bra ut. 
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Under en kort sekund hade Ingela ångrat sig. Ett
sug av panik drog till sig alla argument och efterlämnade ett
svart hål. Susanne var en egoistisk, neurotisk, oambitiös para-
sit. Men just då, när hon hade släppt taget om Ingelas tröja och
sjunkit ihop på stolen, hade hon bara varit liten, sårbar och
vacker. 

Så hade Susanne försökt säga något. Rösten hade grumlats
av saliv och allt tvivel var plötsligt borta. När hon satt där och
svalde och blängde rakt ut i luften, kände Ingela bara förakt.
Det blev lätt att tänka på Katarina, på att hon väntade runt
hörnet. Allt Ingela behövde göra var att öppna munnen och
fortsätta det hon hade påbörjat.

Det hade gått lättare än Ingela hade föreställt sig. Hon hade
väntat sig mer motstånd, kanske övertalningsförsök från Su-
sannes sida. Hon hade nog innerst inne hoppats på det. På nå-
got underligt vis kändes det som om Susanne med sin tystnad
hade visat att hon höll med Ingela. Att hon också hade tänkt
göra slut om inte Ingela hunnit före. Ingela kände sig ratad.

Inte med ett ord, en min eller ens en gest hade Susanne an-
tytt att det de haft tillsammans kunde ha betytt något för Inge-
la. För Susanne var livet i radhuset bara hennes liv. Ingela var
en del av det. 

De hade varit ett par i över ett år. Så länge hade Ingela ald-
rig tillhört någon, inte sedan morsan dog och farsan körde ut
henne. För arvet hade hon köpt huset. Hon hade pysslat i hem-
met, matchat dukar med gardinerna, tapetserat om två rum.
Susanne brydde sig inte om hur det såg ut. Ett hem för henne
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var något självklart. Så var det inte för Ingela.
Ingela ville inte se på henne men kunde ändå inte låta bli.

Hennes ögon drogs hela tiden till Susanne. Hon tyckte att Su-
sanne var vacker.

Men just då kunde Ingela inte tycka det. Hon ville inte. Hon
ville aldrig mer tycka att Susanne var vacker. Det sved bakom
ögonen när Ingela tvingade dem att titta ut genom köksfönst-
ret i stället. Det var Katarina som var vacker från och med nu.
Egentligen hade Katarina varit vacker redan allra första gång-
en Ingela fått syn på henne.

Sara, som var nästan hundra år, ville gå i kyrkan. Hon hade
varit tung att baxa upp för backen.

”Den ser ut som en skyskrapa”, hade gumman sagt om kyr-
kan gång på gång.

Det gjorde den verkligen. En skyskrapa. Mycket bättre än
en sådan där vitrappad liten sak som stod i en björkdunge och
krävde historisk vördnad. Ingela flåsade när de satte sig i förs-
ta bänken. Efter några minuter kom Katarina in.

”Välkomna”, sa hon. Till Ingela och Sara och fyra till som
satt utspridda under skyskrapans tak. 

Katarina var allt som Susanne inte var. Katarinas föräldrar
hade en liten gård långt uppe i norra Sverige och förutom Ka-
tarina fanns tre äldre bröder och en mycket yngre syster. De
log alltid och satt i en stor hörnsoffa av skinn. Ingela och Ka-
tarina hade varit uppe och hälsat på förra helgen. Lillasysterns
förlovning. 

”Det är som en pilgrimsfärd”, hade Katarina sagt och skrat-
tat. De hade skrattat åt alltihop då. Åt att de ljög, åt att de
smög och stal tid. Det hade varit så komiskt. Nu var det inte
ett enda dugg komiskt.

Men det hade varit så lätt att komma hem till Katarinas för-
äldrar. Katarinas mamma hade pratat, sprungit fram och till-
baka mellan köket och skinnsoffan och ställt fram tårtor, bul-
lar, smörgåsar och dryck på glasbordet. 
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”Ät, ät. Du är söt men mager, du skulle må gott av att äta
upp dig lite”, hade hon sagt högt till Ingela så alla hörde. Hör-
de att Ingela var en av dem. En av alla dem som Katarinas
mamma skötte om.

Susannes mamma hade aldrig visat tillstymmelse till intresse
för Ingela. Om hon någon gång antytt någon känsla inför hen-
nes och Susannes förhållande så var det ett slags blandning av
besvikelse och likgiltighet. Hon hade fortsatt att tala om 
Anders som Mannen i Susannes liv.

Ingela hade blivit stum varje gång hon träffat Margareta.
Varje gång Margareta hade ringt, kommit över till huset, bjudit
dem på middag, för det hade hon gjort. Stum. Ingela kunde
inte komma på något att säga. Hon trodde att det berodde på
att Margareta aldrig kommit sig för att lyssna.

Ingela hade aldrig talat med Margareta. Hon hade lyssnat på
henne. Hon hade hört Susanne tala om henne. Om Margareta
hade Ingela talat sig trött, lyssnat sig till sömns. Susanne hade
sagt att hon avskydde sin mamma, att hon egentligen inte ville
ha med henne att göra. Men Ingela visste att hon inte talade
sanning. Susanne kunde aldrig sluta prata om sin mamma, tän-
ka på sin mamma, jämföra sig med sin mamma. Ingela trodde
att Susanne egentligen avgudade henne.

Susannes pappa hade Ingela trots allt tyckt om på ett avvak-
tande sätt. Han gjorde inte så mycket väsen av sig. Höll mest
till i verkstaden bakom galleriet. Han rörde inte ett finger för
att välkomna henne in i familjen, men han rörde å andra sidan
inte ett finger för att mota bort henne. Susannes mamma tala-
de för honom ungefär som en del kan tala i sina hundars stäl-
le. Ingela hade aldrig kunnat vänja sig vid det. Och det var ofta
tydligt att han helst hade velat säga något annat. Han hade väl-
digt uttrycksfulla ögon.

Katarina var fylld av känslor som hon visade hur beredvilligt
som helst. Hon skrattade, surade, grät, bråkade, skrek och äls-
kade med hela kroppen. Hon kom med smicker, kärleksfulla
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smeknamn, presenter och goda middagar. Hon var mycket en-
gagerad i sitt arbete och pratade ofta om det. Hon ville att
Ingela skulle veta allt hon tänkte och tyckte. 

Katarina hade körkort och de turades om att köra när de bi-
lade upp genom Sverige. Katarina kunde mycket om ställen de
passerade och de stannade än här, än där för att titta in på nå-
got museum eller kolla på en väggmålning i någon kyrka. De-
ras pilgrimsfärd.

Susanne var som en mussla jämfört med Katarina. Om Kata-
rina skulle liknas vid något djur så var hon som en stor, glad
labrador. Efter över ett år med en mussla, vars inre visat sig
bara någon enstaka gång, kändes en stor, glad labrador som en
varm dusch efter en dag på skridskobanan. 

Ingela önskade många gånger att hon aldrig klivit in i det
där galleriet. Det hade aldrig hänt om det inte vore för gubben
i femtiotvåan. Han hade hjälp två gånger varje vecka. Städa
den ena och handla den andra. Och så en morgon var han död.
Han låg på sin säng fullt påklädd. Precis som om han hade lagt
sig för att vila. Ingela ringde larmcentralen. 

Flera veckor senare fick hon veta att hon hade ärvt hans
konst. Gubben hade tre tavlor hängande på rad i hallen och
dem skulle Ingela ha. Det var en serie mansporträtt som utstrå-
lade lugn, nästan kyla. Hon hade aldrig förut ägt någon konst
så hennes första tanke var att göra sig av med tavlorna.

Ingela gick till ett galleri som köpte och sålde. Men i hennes
fall blev det inget köpt och inget sålt.

”Värdelös hötorgskonst”, var Susannes mammas bedöm-
ning. 

Susanne satt bredvid och log. Ingela blev förälskad i henne
där och då. Susanne hade inte behövt göra någonting. Det be-
hövdes inte. Det blev ingen affär med hennes mamma. Det
blev Susanne och Ingela. Men de hängde aldrig upp tavlorna.
Susanne gillade dem inte. Och Ingela gjorde alltid som Susan-
ne ville. Hon var så bräcklig. Ingela måste ta hand om henne,
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handskas varsamt med henne, skydda henne.
Och nu hade hon tagit sin hand ifrån henne. Men i stället för

att känna skuld, som hon hade trott, kände hon bara saknad.
Ingela var lika lämnad som Susanne.

Hon rös där hon satt fullt påpälsad i ylletröja och raggsock-
or, trots att huset var väl uppvärmt och septembersolen stod
lågt och sken in genom fönstret. 

”Hon har gått nu”, var det första hon sa när Katarina svara-
de i telefonen.

”Jag kommer”, sa Katarina och lade på.
Som om hon hade suttit och väntat med skorna på och natt-

packning i väskan bredvid sig. Det hade hon med all säkerhet
gjort också. Ingela kunde lita på Katarina. Katarina svek inte.
Katarina var varm och ansvarskännande. Att känna ansvar var
ganska sällsynt, men Katarina hade den förmågan. 
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