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Till Thommy min älskade make och bäste vän.





– Hur kunde du? Är du alldeles galen? Jag vet inte hur många 
gånger jag har sagt till dig att du måste ha hjälmen på dig när du 
cyklar. Varför är du inte rädd om det du har i huvudet?

– Men mamma, måste du tjata om den hela tiden! Jag tog ju 
bara av den en kort stund.

Pojken stod bredvid sin nya blänkande cykel och skrapade 
ilsket med ena foten i gruset. Det kändes så dumt att stå och få 
ovett, när kompisarna bara stod några meter bort och lyssnade.

– Nu tar du på dig den och därmed basta!
– Okej, okej.
Med böjt huvud mumlade han något som hans mamma inte 

kunde höra och tog på sig sin hjälm. När han tittade bort mot sina 
hjälmlösa och flinande kompisar visste han redan vad han skulle 
göra så fort han cyklat om hörnet utom synhåll för sin mamma. 
Hon såg hur han cyklade iväg, nu med hjälmen på huvudet, 
suckade tungt och gick tillbaka in i huset. Precis när hon kom in 
ringde telefonen.

– Gullberg, svarade hon.
– Hej, älskling. 
Det var hennes man i den andra änden. Han ville veta vad 

det skulle bli till middag. Irritationen hon nyss känt var som 
bortblåst. Hon studerade sin egen spegelbild samtidigt som hon 
pratade och såg till sin förvåning att hon hade fått ytterligare 
färg av solen. Den tog fortfarande bra trots att det var i slutet av 
juli. Det måste ha hänt när hon rensade rosenrabatterna. Hennes 
mörkblå ögon såg pigga ut och hennes kinder hade ett band av 
fräknar runt den lilla uppnäsan. Det tjocka kastanjebruna håret 
hade hon satt upp med ett gummiband. Håret räckte ända ner till 
midjan och hon blev alltid svettig på ryggen, särskilt en varm dag 
som den här. Hon gick ut i köket och satte sig vid köksbordet. 
Göteborgs-Posten låg kvar sedan i morse och som vanligt hade 
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hon inte läst den, bara ögnat igenom den. Det var tråkigt att bara 
ha en enda morgontidning. Stockholmarna kunde i alla fall välja 
mellan två, men så är ju det den stora staden, gubevars, tänkte 
hon ironiskt. 

Hon sköt undan tidningen, satte sig tillrätta och tittade ut över 
trädgården. Den var i full blom. Rosornas färger gick i rosa, rött, 
gult och det senaste tillskottet i lila. De var så underbart vackra. 
Miriam hade valt att satsa på dem som doftade. Mest doftade 
de alltid efter ett regn, men nu hade det inte regnat en droppe på 
nästan två veckor. Hon hade varit tvungen att vattna trädgården 
dagligen. Miriam vände blicken mot äppelträdet. Trädet var över 
trettio år gammalt, stod mitt i trädgården och grenarna spretade 
åt alla håll. Trots att äpplena ännu inte var mogna, var de stora 
och tyngde grenarna. Miriam kom ihåg alla gånger hon hade ätit 
av äpplena, som alltid blev jättestora, röda och smakade ljuvligt 
gott. Hon mindes ett tillfälle då hon hade varit tio år, tagit alldeles 
för stora tuggor av ett äpple, och äppelsaften hade runnit nerför 
hennes haka. Miriams mamma hade skrattande torkat av hakan 
med sitt förkläde. Varje höst hade hennes mamma stått i köket i 
timmar, bakat himmelskt goda äppelpajer och kokat äppelmos. 
En dag orkade hon inte längre. Själv tog Miriam sällan till vara 
på äpplena varje höst. Istället överlät hon äpplena till barnen 
och alla deras vänner. Miriams krävande jobb tog den mesta 
tiden, hon arbetade som distriktssköterska och hade hand om fler 
patienter än vad som egentligen borde vara möjligt. Som vanligt 
fattades det pengar till att anställa fler distriktssköterskor. Det var 
ett ständigt pusslande med tiderna till varje behövande patient. 
Oftast kändes det inte som ett arbete, där man tog hand om andra 
människors behov, utan som ett arbete, vilket skulle utföras på 
minsta möjliga tid. För tillfället hade hon semester men visste att 
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när som helst kunde de ringa och be henne hoppa in. Det hade 
hänt alltför ofta de senaste fem åren. Dessutom hade hon ett stort 
problem med sig själv, och det var att hon inte kunde säga nej, när 
de bönade och bad henne jobba extra. Plötsligt slog det Miriam 
att hon inte hade varit och besökt sina föräldrars grav på flera 
månader. Kanske kunde det bli tid över i morgon. Hon ansträngde 
sig att ta tid för att besöka kyrkogården regelbundet, men efter en 
blick på klockan insåg hon att idag var det inte ens värt ett försök. 

Om en timme skulle Daniel komma hem från sitt jobb och de 
hade planerat att grilla. Undrar om det fanns vin kvar från den 
senaste trippen till Kiel? Hon reste sig upp, gick in i skafferiet 
och knäppte på belysningen. Därinne var det svalt och skönt. 
Skafferiet var rymligt, hyllorna fyllda med konserverade rödbetor 
och marmelader av olika sorter. Det var köpta varor, ingenting 
som Miriam kunde sätta hemmagjorda etiketter på. Hennes 
mamma hade berättat att hon hade ritat skafferiet alldeles själv. 
Tre år efter andra världskrigets slut hade hennes föräldrar byggt 
huset. På den tiden var det många som hade reagerat över att de 
hade ritat stora delar av huset själva, men Miriam var stolt över 
sina föräldrars verk. Efter renoveringen för två år sedan, vilken 
de utförde själva, var hon jättelycklig över att de hade valt att ta 
över huset. Miriams storasyster, som bodde i Umeå, hade inte 
heller haft något emot köpet. Tvärtom, hon hade varit väldigt 
nöjd med den del av pengarna hon fick. Miriam tog tag i stegen 
bakom dörren i skafferiet och klättrade upp för de tre trappstegen. 
Händerna trevade uppe på den översta hyllan och hon sträckte 
på sig så mycket det gick. Längst in på översta hyllan kunde hon 
se konturerna av flaskhalsar. Hon lyckades lirka ut en flaska och 
ställde ner den på hyllan under, satte tillbaka stegen och läste på 
etiketten. Vinet var från Weinhaus Ernst Bretz från Rheinhessen. 

11



Godare rödvin fick man leta efter. Vilken tur hon hade! Miriam 
placerade vinflaskan på diskbänken. 

Undrar vad Elina och Christoffer håller på med? Var höll de 
hus? Hon kastade ett öga på köksklockan. Den visade kvart över 
fem och hon hade sagt till barnen att de skulle vara hemma vid 
femtiden för att hjälpa till med middagen. Båda var skickliga på 
att hitta på undanflykter när de inte kom i tid. Undrar om det var 
för att de var bortskämda? Hon log för sig själv. Möjligen hade 
hon och Daniel alltid försökt att ge Elina och Christoffer sådant 
de inte själva fått som barn. Mer prylar och snyggare kläder. 
Självklart fick de massor med kärlek och uppmuntran, det hade 
Miriam också fått av sina föräldrar. I dagens samhälle var kläder 
en klart viktigare faktor i skolan, än det hade varit på hennes tid, 
såsom hon mindes den. Nu för tiden var det väldigt viktigt att 
kläderna hade shoppats från rätt modehus. Miriam och Daniel 
hade förklarat för Elina och Christoffer, att det väsentligaste 
inte var hur man var klädd! Däremot skulle kläderna vara hela 
och rena. Det viktigaste var hur man uppförde sig gentemot sina 
lärare och kamrater. Man skulle vara tolerant, hjälpsam utan att 
utplåna sig själv och respektera olikheter mellan människor. Alla 
är unika och har betydelse. Miriam kände sig trygg med att båda 
barnen hade tagit till sig deras förklaringar och förmaningar. När 
hon hade vuxit upp hade det inte funnits ett överflöd av pengar, 
däremot alltid mat och kärlek.

Daniel var född och uppvuxen i en judisk familj. Hans föräldrar 
hade transporterats till Auschwitz, ett av många fruktansvärda och 
grymma koncentrationsläger i Polen under andra världskriget. De 
lyckades mot alla odds att överleva och när de fick möjligheten 
att komma till Sverige hade de omedelbart börjat arbeta här.
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Familjen hade haft ekonomiska problem och alltid fått vända 
på vartenda öre. På den tiden i slutet av 1940-talet var det svårt 
att få bidrag för den som inte var född i Sverige. Daniels pappa 
hade använt sig av falska papper när han sökte asyl i Sverige 
några år efter krigsslutet. Han hade varit totalt sönderslagen när 
han äntligen blev befriad ur lägret. Av sina grymma upplevelser 
fick han svåra psykiska och fysiska problem. I det svenska 
samhället efter kriget fanns det ingen kunskap om vad människor 
som led av krigspsykoser behövde för hjälp. Inte heller någon 
professionell hjälp fanns att få för Daniels föräldrar. I Sverige 
hade samtliga myndigheter den uppfattningen att det bästa för 
alla krigsoffer var att arbeta bort problemen. En slutsats blev att 
ju mer man arbetade desto mindre tid skulle man få över till att 
grubbla. Tyvärr visade det sig inte vara en bra idé för alla och 
speciellt inte för Daniels pappa. Smärtorna i hans kropp och själ 
gjorde att han till slut inte orkade dra ett enda andetag till. Den 
12 april 1962 hängde han sig hemma i sovrummet, där Daniel 
hittade honom när han kom hem från skolan. Daniel var bara åtta 
år gammal när det hände. 

Miriam kunde känna i sitt hjärta hur enormt svårt det måste 
ha varit för en så ung liten kille att komma hem och hitta sin 
pappa hängande i ett rep från taklampan i föräldrarnas sovrum. 
Daniels mamma Sara, hämtade sig aldrig riktigt efter makens 
självmord utan tynade bort. Tio år efter sin makes bortgång dog 
hon på Sahlgrenska av brustet hjärta. Miriam hann aldrig träffa 
sina svärföräldrar. Ibland ville hon att Daniel skulle prata om sin 
barndom, men han gav henne bara enstaka episoder. Han undvek 
att prata om den men Miriam förstod att han varit ett ensamt barn. 
Hon kunde aldrig riktigt begripa varför Daniels pappa använt sig 
av falska identitetshandlingar. 
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Efter andra världskrigets slut visste alla vem Adolf Hitler hade 
varit och vad han och hans underhuggare hade gjort med stora 
delar av den europeiska befolkningen enbart för att de var judar, 
förståndshandikappade eller romer. 

Att Daniels pappa inte skulle ha fått stanna i Sverige, om han 
från början visat upp sina riktiga papper som visade att han var 
jude, trodde hon inte kunde ha varit möjligt, inte i Sverige. Vid 
sådana tillfällen brukade Daniel bara småle åt henne och säga: 
”Genomsnälla Miriam som aldrig tror annat än gott om alla. 
Hoppas du får den godes lön! Vilken tur att du är född i Sverige 
och inte någon annanstans.” Daniel hade läst på universitetet 
till jurist och numera hade han en egen advokatfirma. Efter 
gymnasiet hade Daniel stått i valet och kvalet, skulle han börja 
jobba och tjäna pengar eller skulle han fortsätta på universitetet 
och leva på svältgränsen några år till? Miriam hade också 
gått och tänkt i samma banor. Båda hade nästan bestämt sig 
samtidigt att fortsätta sina studier. Det hade bara varit två 
dagar som hade skilt dem åt när det gällde beslutet att fortsätta 
studierna. Detta tyckte de var fantastiskt roligt när de pratade 
om det första gången de träffades på universitetets kafé. Daniel 
pluggade till jurist och efter tio år på en väl ansedd advokatbyrå 
öppnade han eget. Miriam hade tyckt synd om Daniel och hans 
olyckliga barndom, det lilla hon fick veta, men det var inte av 
den anledningen hon föll för honom. Den största anledningen 
hade varit hans ögon. Dessa vemodiga, goda och vackra ögon, 
bruna som Marabou mjölkchoklad. Miriam kände att hon smälte 
i hans famn när han tittade henne djupt in i ögonen. Dessutom 
var han rolig, kvicktänkt och oerhört uppmärksam. När de forna 
kommuniststaterna rasade samman, öppnade sig inte bara muren 
mellan Öst- och Västtyskland, utan även dammiga arkiv. Daniel 
letade i många år efter eventuella släktingar, men han hittade 
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aldrig några. På ettårsdagen av deras förlovning friade Daniel och 
Miriam svarade ja utan att tveka. När deras första barn föddes var 
Daniel med och när han höll Elina i sin famn för första gången 
svämmade tårarna över på både honom och Miriam. Nu hade de 
lyckats med konststycket att vara gifta i arton långa år och om 
två år skulle de fira Miriams femtioårsdag. Det kändes märkligt 
att snart fylla femtio, tänkte Miriam. Hon hade haft tur med 
generna, för ansiktet var prytt med skrattrynkor och bara några 
få rynkor runt ögonen. Några enstaka, tunna fina linjer löpte från 
mungiporna runt munnen. Många i samma ålder var betydligt 
skrynkligare. En sak hade Miriam lovat sig själv, det var att inte 
köpa en massa dyra krämer som lovade runt och höll tunt. Att gå 
till plastikkirurgen för att dra ihop ansiktet till en spänd ballong 
kunde hon inte heller tänka sig. Det var ingenting att sträva efter! 
Hellre åldrades hon med stolthet än med stygn. Mitt inne i sina 
funderingar ringde det på dörren, hon reste sig upp, gick ut i 
hallen och öppnade. Utanför stod deras granne, Viola Svalborg. 

– Hej, vad gör du, frågade Viola och tittade fundersamt på 
Miriam. 

– Inget särskilt faktiskt satt mest i mina egna tankar. Kom in en 
stund! Om du vill sätter jag på en kanna kaffe.

Viola klev in, gick rakt genom köket ut till altanen och satte 
sig i en av stolarna med de tjocka blommiga dynorna i alla 
regnbågens färger. Miriam följde efter henne och lade märke till 
att hon såg spänd ut.

– Har det hänt nåt?
– Tja, det skulle man kunna säga! Kennet tänker lämna mig och 

barnen, sa Viola, brast ut i gråt och gömde ansiktet i händerna.
Miriam gick fram och vaggade henne sakta i sin famn.
– Vad kan jag göra för att hjälpa dig?
– Jag vet inte, snyftade Viola. Bara att finnas till räcker. 
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– Är det någon annan? Jag menar, har han träffat någon annan?
– Nej det har han inte, om jag ska tro på vad han säger, sa Viola 

och snyftade högljutt. Som bekant har han varit otrogen förut. 
Den gången tog jag tillbaka honom och då lovade han bot och 
bättring, men nu sitter jag i samma sits igen. Dessa jävla karlar! 

Miriam kom mycket väl ihåg förra gången. Det hade varit för 
ungefär tre år sedan. Vid det tillfället hade Daniel suttit i telefon 
många långa nätter, pratat med Kennet, försökt förmå honom 
att träffa Viola och prata igenom separationen men Kennet hade 
smitit undan. Viola och barnen, Patrik och Gustaf, hade praktiskt 
taget bott hemma hos dem under tre månader. Det hade varit en 
hemsk tid. Till slut hade Kennet kommit hem från sin tillflyktsort 
och krupit till korset. Viola hade förlåtit honom och alla hade trott 
att allt skulle vara frid och fröjd. Så nu var det alltså dags igen. 
Undrar just om hon skulle ta tillbaka honom ännu en gång, tänkte 
Miriam. Plötsligt skrek Viola högt. Miriam hoppade till och 
vände sig om.

– Herregud, du höll på att skrämma vettet ur oss, sa Miriam och 
skrattade nervöst.

Samtidigt log hon mot sin man, som nu plötsligt stod i 
altanöppningen och flinade ända tills han fick syn på Violas 
rödgråtna ansikte.

– Men vännen! Vad står på, frågade han och gick fram till Viola. 
Har det hänt något med din mamma? Herregud, det är väl inte 
barnen?

– Nej, det är Kennet igen, suckade Viola. Han har tröttnat på sin 
familj.

– Har han hittat någon annan, frågade Daniel och tittade 
undrande på Viola.

– Inte om jag ska tro på vad han säger. Det är tydligen dags att 
förverkliga sig själv, sa Viola och spottade ut den sista meningen.
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– Är det femtioårskrisen som kommit i efterskott, frågade 
Daniel, i ett försök att skämta. 

Han gick fram till Viola och kramade om henne. Hon försökte 
skratta, men det fastnade i halsen och istället började hon gråta. 
Daniel kom ihåg Kennets femtiofemårsfest för två månader 
sedan. Alla som var med på den festen mindes säkert vad som 
hade inträffat. Hur skulle man ha kunnat glömma den? Kennet 
hade blivit stupfull, suttit och gråtit, samtidigt som han hade 
beklagat sig inför alla som ville höra på, hur tråkigt hans liv hade 
utvecklat sig. Egentligen borde man ha anat redan då, att det 
skulle sluta så här, tänkte Daniel. Han suckade och hoppades att 
Viola skulle vara stark nog den här gången för att bryta sig loss 
från Kennet. Det finns män och det finns män, tänkte Daniel och 
klappade Viola på armen.

– Vill du ha en bit mat, frågade Daniel.
– Vi hade tänkt grilla fläskkarré och dricka ett gott rödvin till, sa 

Miriam och log ett uppmuntrande leende.
– Vi har väl vin kvar, eller hur, sa Daniel tittade på Miriam.
Hon nickade.
– Gärna, om det inte är så att jag stör, sa Viola och tittade med 

rödgråtna ögon på dem.
– Självklart inte, sa Daniel och smålog. Vad ska man med 

vänner till om man inte får stöd när man verkligen behöver det?
– Jag tar fram köttet ur kylen så länge, sa Miriam och vände 

sig om för att gå ut i köket. Om barnen dyker upp ska dom också 
hjälpa till. 

Hon kastade en blick på klockan som visade drygt halv sex. De 
borde ha varit hemma för länge sedan.  

– Jag tänder grillen, sa Daniel och gick fram till gasolgrillen. 
Det här är den bästa grill vi någonsin köpt, sa han och klappade 
grillen på locket. Om du vill kan jag göra i ordning salladen, 
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ropade han in till Miriam i köket.
– Nej, låt mig få göra den, sa Viola. Jag behöver ha något i 

händerna.

                                                 *

Ytterdörren öppnades och in kom Elina och Christoffer, kivande 
och skrattande. Miriam gick fram och ställde sig framför dem och 
spärrade effektivt deras väg. De stannade upp och tittade storögda 
på sin mamma.

– Vad är det, frågade Elina.
– Vad tror du, sa Miriam och spände käkarna.
– Inte vet jag, sa Elina och knyckte på nacken så att hennes 

tjocka mörkbruna fläta slängde runt ett halvt varv.
Hennes bruna ögon, så lika Daniels, spärrades upp i stor 

förvåning.
– Vad är klockan, frågade Miriam strängt samtidigt som hon 

lade armarna i kors och ställde sig bredbent.
– Klockan, frågade Elina häpet.
Christoffer stod med hjälmen i ena handen och tittade på sin 

klocka. När han såg att den var drygt halv sex tittade han bara ner 
i golvet och såg ut att skämmas.

– Just det, klockan, tjatade Miriam igen och inväntade 
ursäkterna, som hon så väl visste skulle komma.

– Men mamma då … Jag stod i kö med Mia och det tog sån tid, 
sa Elina när hon förstod att de var sena. 

Miriam betraktade Christoffer, som fortfarande stod tyst med 
blicken fäst i hallmattan, men det var bara en tidsfråga innan 
hans ursäkter skulle börja trilla ut ur munnen. Just nu stod han 
antagligen och funderade ut en lämplig bortförklaring. Han 
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harklade sig och började. 
– Jo, du förstår mamma… 
Miriam lyfte upp händerna och gjorde ett stopptecken.
– Nej tack, jag vill inte höra! Däremot ska ni veta att det här 

är absolut sista gången som ni kommer för sent. Händer det en 
enda gång till så ryker era månadspengar antalet månader som 
minuterna ni kommer för sent, sa Miriam i frän ton. Vilket i 
klartext betyder att kommer ni för sent tio minuter så blir ni utan 
pengar i tio månader! Har ni förstått?

Miriam hoppades att hon inte tog i för hårt. Båda barnen stod 
med gapande munnar och tittade förvånat på sin mamma. Elina 
tittade först på sin mamma sedan på sin pappa. Daniel tittade 
på Miriam och nickade instämmande. Elinas ögon mörknade 
betydligt. Det verkade som om hon var på väg att säga något 
men ångrade sig. Vände sig om, sprang uppför trapporna till 
övervåningen och in till sitt rum. Alla hörde hur dörren smällde 
igen på andra våningen. Christoffer gick fram till Miriam och tog 
henne i handen.

– Förlåt mig mamma. Jag ska skärpa mig, jag lovar, sa 
Christoffer och kramade sin mammas hand.

– Vill du att jag ska gå upp och prata med Elina, frågade han.
– Nej, det ska inte du göra, det ska jag, sa Miriam och strök 

honom över den bruna kalufsen. Självklart är du förlåten, men du 
måste lära dig att komma i tid. Du är bara tretton år och har en 
massa roligt med dina kompisar och glömmer bort att det finns en 
tid att passa, men det gäller att lära för livet, ser du! Allt är inte 
roligt här i livet, som att komma i tid till exempel. Hjälp pappa 
och Viola med att duka, så ska jag gå upp och prata med Elina, sa 
Miriam och log tröstande mot Christoffer.

 
Miriam gick upp på övervåningen och knackade på Elinas dörr. 
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Det var alldeles tyst därinne. Hon knackade ännu en gång, denna 
gång hårdare. 

– Kom in! 
Miriam öppnade dörren och gick in i rummet. Det låg helt i 

mörker. Elina hade dragit ner rullgardinen. Miriam gick fram och 
drog upp den så att ljuset kom in igen. Elina låg på sin säng med 
huvudet nerborrat i kuddarna som låg spridda i himmelsängen. 
Miriam satte sig på sängkanten. Sakta smekte hon Elinas huvud. 
Hon kände så väl igen detta beteende. En gång i tiden hade hon 
varit likadan. Miriam kom ihåg hur hon en gång hade blivit 
utvald av skolans populäraste kille att följa med honom på en 
promenad och hon mindes hur smickrad hon hade blivit. Pojkens 
uppmärksamhet hade gjort henne så lycklig, att hon totalt hade 
glömt bort tid och rum. När han hade frågat om hon behövde vara 
hemma någon speciell tid, hade hon ljugit och sagt att hon fick 
vara ute hur länge som helst, bara för att imponera på honom. 
Han hade försökt att grovhångla med henne, men hon hade 
motat bort hans händer. Av okänd anledning hade plötsligt tre 
av hans kompisar kommit förbi. Han hade slagit följe med dem 
och lämnat henne ensam på en parkbänk mitt i natten. När hon 
kom hem hade hennes mamma suttit och gråtit vid köksbordet 
och hennes pappa hade stått vid köksfönstret och sett ut som ett 
åskmoln. 

Miriam skulle ha varit hemma vid niotiden på kvällen. Hon 
hade bara varit sexton år. Istället hade hon kommit hem vid 
tolvtiden på natten. Det misstaget gjorde hon bara den gången. 

– Har du träffat någon, frågade Miriam med viskande stämma. 
– Hurså, sa Elina och mumlade med huvudet nerborrat i 

kuddarna. 
– Ja, du är ju trots allt femton år snart sexton, eller hur? Du 

är en vacker och smart tjej, så varför skulle inte killarna vara 
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intresserade? 
Miriam tittade stolt på Elina. Hon var inte sockersöt utan vacker 

trots sina unga år. Vita jämna tänder, röda läppar formade som 
amorbågar, smilgropar som synliggjordes varje gång hon log.

Hennes svarta långa ögonfransar, som inte behövde mascara 
för att framhävas, det tjocka glänsande mörka håret och de 
milda bruna ögonen. Elinas hy var ljus utan att vara vit och nu 
på sommaren var den gyllenbrun av solen. Alla dessa gåvor 
utanpå och inom henne en hjärna som arbetade för högtryck 
och ett ärligt engagemang för de svaga i samhället. Alltid med 
i alla diskussioner om världsproblemen, djurens rättigheter och 
allt annat som rör sig runt människor. Därför var det naturligtvis 
svårare att bli upprörd eller arg på Elina någon längre stund. Till 
detta hörde också ett fantastiskt ordningssinne. Hon hade lärt sig 
att inte kasta sina kläder överallt på golv och stolar utan hängde 
alltid upp plaggen på galgar i garderoben. Strumpor, trosor och 
även det allra nyaste klädesplagget som numera var en behå, låg 
prydligt hopvikt i lådorna. Men att hålla tiden var också en viktig 
del av att bli vuxen och det var utan tvekan en av hennes sämsta 
egenskaper, tänkte Miriam lite bekymrat. Elinas lärare hade också 
klagat över att hon ofta kom för sent till lektionerna och alltid 
med någon märklig bortförklaring. Miriam måste försöka få ett 
slut på detta. Det hade till viss del att göra med att visa hänsyn 
inför sina medmänniskor, som på ett eller annat sätt drabbas av en 
person som aldrig kan komma i tid.  

– Jag har faktiskt ingen kille, mumlade Elina. 
– Kan du inte vända dig om och titta på mig när jag pratar med 

dig, sa Miriam mjukt. 
– Okej då, sa Elina, log och vände sig om mot sin mamma. Jag 

lovar att jag ska försöka komma i tid hädanefter. 
Miriam böjde sig fram och kramade om Elina. 
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– Kom nu och hjälp oss med middagen. Vi ska grilla fläskkarré 
och Viola ska äta med oss. 

– Ska Patrik och Gustaf också äta med oss, sa Elina och satte 
sig häftigt upp i sängen. 

Hon tittade förfärat på sin mamma med tanke på de sjövilda 
pojkarna. 

– Jag vet att dom är stökiga, men vi ska nog lyckas med att 
hålla ordning på dom, skrattade Miriam.

– Åh gud, dom är ju så jobbiga, sa Elina med ett stön. Måste vi 
mamma? 

Miriam berättade i korta drag vad som hade hänt Viola och 
avslutade det hela med: Och då ska man ju ställa upp eller hur? 

– Jo det är ju klart, suckade Elina. Det skulle ju jag också ha 
velat om det hade hänt oss. 

– Då så, kom nu då, sa Miriam med en uppmuntrande röst. Dom 
andra undrar säkert vad vi har för oss här uppe. 

Leende och med armarna om varandra gick de nerför trappan. 
De andra hade dukat bordet och Viola grillade för glatta livet 
samtidigt som Daniel och Christoffer spelade boll med hennes 
båda söner. 

– Kan du ta över grillningen en stund, bad hon när hon fick syn 
på Miriam och Elina. 

Miriam tog grillverktygen ur händerna på Viola och drog runt 
köttstyckena på grillen. Det slog ut lågor och hon blåste ut dem. 
Viola kramade om Elina och de gick och satte sig i skuggan 
en stund. Skratten från pojkarna, solen som sken, vinden som 
virvlade upp gnistor från stenarna i grillen. Intrycken gav Miriam 
en skön och rogivande känsla trots Violas bekymmer. Det var 
härligt att ha en familj man älskade och som älskade en tillbaka, 
tänkte hon.
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                                                 *
 

Från huset bredvid, trettio meter bort stod Kennet Svalborg i 
sovrummet och iakttog sina söner, sin fru och familjen Gullberg. 
Han kände en stor frustration och vanmakt över att han inte 
kunde slita loss sina tankar från Viola och barnen. De hade varit 
tillsammans i femton långa år, men nu kände han att det var 
dags för en förändring, denna förändring i hans liv bar namnet 
Monika. Han kunde känna hur blodet sjöd och det dunkade av 
vällust inom honom. Bilden av henne eggade hans fantasi. I 
hans hjärna fanns hon, kvinnan med ett stort ”K”. Hon var bara 
trettiofem och mitt i sin blomstring. Brösten var stora, runda och 
fasta, hennes hy len och slät som en persika. Inga graviditeter 
hade förstört hennes vackra kropp. Efter bara några timmar när 
de träffades första gången bedyrade hon att inga graviditeter 
skulle få förstöra den. Han hade varit på affärskonferens och när 
den var slut för dagen hade han gått ner till hotellets bar, satt 
sig på en av de svarta läderklädda barstolarna och beställt in en 
whiskey. Under tiden som han läppjade på den, lät han blicken 
vandra och ögonen hade fastnat på henne. Två barstolar längre 
bort hade hon suttit ensam och sett uttråkad ut, vispande runt ett 
sugrör i en drink. Han kommer aldrig att glömma hur hon hade 
sett ut, dinglande med långa välsvarvade ben och klädd i en svart 
kort glittrande klänning med djup urringning där två meloner 
vällt fram. När de väl fick kontakt med varandra hade hans blick 
nästan oavbrutet dragits till hennes urringning. Hennes porlande 
skratt hade varit balsam för hans trasiga själ. Det enorma blonda 
hårsvallet låg som en gyllene gloria och inramade ett perfekt 
ansikte med himmelsblå ögon och en jämn rad av kritvita tänder. 
Han visste att han såg mycket bra ut för sina femtiofem år på 
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nacken. Kennet var närmare en och nittio i strumplästen och hade 
en vältränad kropp, eftersom han sprang minst fem kilometer tre 
gånger i veckan. Däremellan spelade han tennis minst en gång i 
veckan. Sommaren tillbringade han gärna på golfbanan när han 
fick tid över. Håret var tjockt och färgen var en mustig blandning 
av salt och peppar. Ögonen ljusbruna med guldstänk, rösten mörk 
och melodiös. Många kvinnor hade gett honom komplimanger 
just för hans röst. Att han dessutom körde omkring i den senaste 
modellen av Mercedes var knappast en nackdel. Bankfacket 
var välfyllt och därmed skulle man kunna titulera honom en 
välbärgad man i sina bästa år. Han var ett gott kap för en så 
urtjusig kvinna som Monika, tyckte han själv i alla fall. 

Men nu stod han här i sitt sovrum med fotografier av sin familj 
och ville inget hellre än fly fältet. Hur skulle han kunna göra 
det utan att prata igenom en skilsmässa med Viola? Den här 
gången var han säker på att han ville skiljas. Hon skulle med all 
säkerhet bli hysterisk och deras röster skulle stegra sig tills de 
nådde taket. Men han visste att det var Monika han ville ha. Hon 
var en sexgudinna och själv ansåg han sig vara som gjord för 
henne. Han ställde ifrån sig sitt glas med whiskey på byrån och 
gick fram till deras gemensamma garderob. Efter några minuters 
letande hittade han vad han sökte. Kennet drog ut sin stora svarta 
resväska i skinn, slängde upp den på dubbelsängen och började 
packa. Sist av allt packade han ner pärmarna med allt som rörde 
deras gemensamma ekonomi. Viola hade aldrig bekymrat sig 
för ekonomin tidigare, så varför skulle han låta henne få veta 
något nu? Han ville titta på alla papper i lugn och ro, utan att 
Viola hängde över hans axel. När han var klar drack han upp det 
sista ur glaset, ställde det på hallbordet och gick ut till bilen som 
han parkerat på uppfarten till villan. Han slängde ner resväskan 
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i bagageutrymmet tillsammans med andra väskor, slängde igen 
luckan och satte sig vid ratten. Han trevade efter tuben med 
munspray i handskfacket. Sprutade in en dos och stack i nyckeln. 
Bilen gick igång med ett dovt spinnande. Härlig bil, tänkte han 
belåtet. Han stannade till utanför Daniels och Miriams entré, 
hoppade ur bilen, sprang med små steg fram till deras brevlåda 
och stoppade ner ett brev. Det var adresserat till Daniel Gullberg. 
För säkerhets skull hade han klistrat igen det. Inte för att han 
trodde att Miriam skulle tjuvläsa Daniels post, men som sagt 
bara för säkerhets skull. Han hoppade tillbaka in i bilen. Dörrens 
stängdes nästan ljudlöst. Han tryckte ner gaspedalen och bilen 
gav ifrån sig ett svagt morrande och gled iväg. 

                                                 *

Viola satt ute på altanen och bläddrade i en av Miriams 
veckotidningar. Hon slutade vända blad i samma ögonblick som 
Kennet gasade och drog förbi. Hon tyckte att hon kände igen 
motorljudet, men det kunde det väl ändå inte ha varit, tänkte 
hon. Viola skakade misstroget på huvudet och fortsatte bläddra 
i tidningen i väntan på maten. Daniel var den ende som såg 
Kennet. Han hade varit i köket för att hämta dressing till salladen, 
när han såg Kennet hoppa ur bilen och springa fram mot deras 
entré. Först trodde han att Kennet skulle komma in, men sedan 
upptäckte han ett vitt kuvert i hans hand och såg när han slängde 
ner brevet i postlådan. Daniel blev oerhört nyfiken på vad som 
kunde finnas i kuvertet. Han gick in med dressingen och ställde 
den på bordet. Han log mot Miriam som stod mitt i grillröken. 

– Det är snart klart, ropade Miriam till alla. Skulle tro att det är 
klart om högst fem minuter. 
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