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Vingåker december 2013

Nog visste vi vad som hände. Ingen av oss kan påstå något 
annat för tillsammans såg vi allt, hörde allt. Några av oss 
skakade visserligen på huvudet när vi stötte ihop vid chark-
disken på Cityhallen och med låga röster frågade oss om vår 
kommunordförande, Olle Nygård, verkligen hade kläm på 
vad han sysslade med. Men i sanningens namn stödde de 
flesta Olle av hela sitt hjärta.

Ja, nog visste vi, och även om våra åsikter ibland gick isär 
och den enes upplevelse inte alltid överensstämde med den 
andres, så har tiden som en väldig näve knådat samman dem 
till en och samma historia. Och säg, när gör den inte det? Vi 
som är födda och uppväxta i Vingåker vet att vi alltid sveper 
av oss mössan och bockar för patron som går förbi. 

Ty så förtäljer historien. 
Men var det då ingen som satte sig upp mot Olle? Någon 

som till skillnad från oss andra inte liknade de småfåglar som 
böjer på nacken när de pickar i sig smulorna från caféborden 
nere vid ån? Jo, visst var det det. Ett varningens ord steg från 
talarstolen i såväl pingstkyrkan som i småföretagarförening-
en, insändare skrevs i Kuriren och det var till och med någon 
som hov upp sin röst på ett partimöte och krävde ett slut på 
dumheterna.

Men inte var det många som hade någon lust att lyssna. 
Inte då. Inte när vi för en gångs skull var med om något nytt. 



Något nytt och stort som gjorde det lättare att andas när vi 
cyklade över järnvägsbron på väg till jobbet på  syfabriken 
eller i bilverkstan. Något som fick oss att småprata med 
 grannen var gång vi möttes i tvättstugan eller ta i med full 
kraft när vi drog våra nykomponerade hejaramsor från kan-
ten av fotbollsplanen. 

Ty är det något som vi fortfarande är överens om så är det 
att vi under de där månaderna rörde oss i ett annat ljus. Ett 
varmare och mer försonande ljus. 

Det var som om vi var förälskade. I varandra och i Ving-
åker.



FÖRSTA DELEN

I de innersta allra minsta rummen 
pågår ett tyst och ständigt färgspel, 

oåtkomligt för ögon
Harry Martinson
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1
Intet av allt jag vill, blir 

WarszaWa–gdansk 
26 mars 1968

»Tag min ensamhet. Tag min ensamhet. Tag min ensamhet ifrån 
mig.«

Karin var inte säker på om det var hon själv som formade 
orden eller om det var vagnshjulens dunkande mot rälsen 
som fick henne att tro att någon annan formade dem åt hen-
ne. Hon kastade en blick på de tomma sätena i kupén och 
kröp närmare väggen. Orden fortsatte att dunka vidare i takt 
med ljudet från skarvarna och Karin lösgjorde händerna som 
legat hårt sammanknäppta i knäet. Om det var en bön som 
hade stigit över hennes läppar så ville hon inte att Gud skulle 
tro att den var riktad till honom. Gud hade övergivit henne 
för länge sen. Eller om det nu var hon som hade övergivit 
honom.

Hon drog ner jumpern och strök handflatorna mot kjol-
tyget innan hon lade dem över magen. Rörde dem långsamt 
nedåt och lät dem sedan vila på det ömma området nedanför 
naveln. Hon hade inte blivit sövd, bara lokalbedövad, och 
ögonen sved av trötthet när hon lutade pannan mot tåg-
fönstret och stirrade ut över det polska slättlandskapet som 
enbart lystes upp av ett svagt stjärnljus. 
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På kliniken hade ljuset varit skarpt. Vitt och kallt hade det 
strömmat ur lysrören när hon rullades in i operationssalen 
och såg bordet av stål, verktygen, läkarens blick ovanför det 
gröna munskyddet. Sedan hade hon knipit ihop ögonen och 
det som återstod hade bara varit ljud. Fraset av tyg, några 
enstaka ord på ett språk som hon inte förstod, klirret av 
metall. 

Dunsen.
Ett slammer från tågkorridoren fick Karin att lyfta pan-

nan från fönstret och vända sig mot dörren. Den gled upp 
och i öppningen stod en äldre man med en sliten resväska i 
handen. Ansiktet var fårat och han kisade med ögonen som 
om lampskenet i kupén besvärade honom. Med låg röst och 
mjukt rullande r tilltalade han henne på franska.

»Är det ledigt här?« 
Hon drog åt sig kappan som låg på sätet. 
»Visst«, mumlade hon. »Je vous en prie.«
Hon vek ihop kappan och lade den i knäet. Hon måtte 

ändå ha fallit i sömn eftersom hon inte lagt märke till att 
tåget hade stannat och släppt ombord nya passagerare. I 
mannens spår följde en ung kvinna klädd i pälsjacka med 
ett spädbarn i famnen, och efter henne kom ytterligare en 
man med en gul galonväska hängande över axeln. De bägge 
männen stuvade undan väskorna på bagagehyllan medan 
kvinnan satte sig mitt emot Karin och öppnade filten som 
var svept runt barnet. 

Förmodligen var det en flicka. Den vita mössan var över-
sållad med broderade blommor och knuten med ett siden-
band under hakan. Ett par sekunder passerade innan Karin 
förmådde släppa mössan med blicken för att i stället se på 
barnet. Kinderna var svagt rosafärgade och munnen öpp-
nades och slöts likt en fisk som snappar efter luft. När ett 
smackande steg från de plutande läpparna kramade en hand 
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till om Karins livmoder och för att dölja smärtan som skölj-
de i en våg genom kroppen knöt hon armarna över bröstet, 
vände sig mot fönstret och slöt ögonen. 

»Så tag min ensamhet. Tag min ensamhet. Tag min ensamhet 
ifrån mig.«

Vad hade hon trott? Att Axel skulle resa sig från sitt skriv-
bord på förlaget, lämna vänner och sitt oberoende ungkarls-
liv för att ta henne i famn och lova att aldrig vika från hennes 
sida? Att hon till slut hade kommit i besittning av något som 
var så värdefullt att till och med Axel skulle falla till föga och 
vilja bli en del av hennes liv? 

Smärtvågen ebbade ut och hon lät armarna sjunka. Ja, 
det var vad hon hade inbillat sig under de där veckorna när 
den första förnimmelsen av fostret som blivit till inuti henne 
hade skickat rysningar av lycka över huden. Oförmögen att 
se verkligheten i ögonen var det inte förrän Axel hade dykt 
upp i hennes lägenhet i Fredhäll med tågbiljetter och pengar 
i ena handen och en lapp med namnet på en abortklinik i 
Polen i den andra som hon insåg vad som höll på att hända. 

»Det är över, Karin«, hade han sagt och hon hade stirrat 
på hans tungspets som for fram och tillbaka över de strama 
läpparna. »Det var fint så länge det varade och tack för den 
goda samvaron och allt det där, men, som sagt, det är över.«

Sedan hade han lagt lappen tillsammans med biljetterna 
och sedelbunten på hallbordet, vänt sig om och gått.

Karin blinkade för att hejda tårarna som steg i ögonen 
medan hon stirrade ut över den polska slätten som utan 
avbrott fortsatte att breda ut sig utanför tågfönstret. Axel 
hade inte bara berövat henne sin kärlek utan för alltid 
stäckt hennes dröm om att en gång få barn. Hon hade fyllt 
fyrtio två och vad återstod när drömmen om att bilda familj 
var över? Mat, sömn, arbete? Ensamma promenader längs 
gator där hon hur hon än ansträngde sig aldrig skulle känna 
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sig hemma? Kvällar framför teven med en kopp örtte på 
bordet och stickningen i knäet? Och sedan? Mer mat, sömn 
och arbete?

En grå ljusstrimma skymtade vid horisonten och hon såg 
på sitt armbandsur. Snart halv åtta. Inom en halvtimme 
 skulle de vara framme i Gdansk och därefter väntade ytter-
ligare många timmar ombord på färjan innan hon tidigt i 
morgon bitti kunde stiga iland i Ystad. Hon lyfte blicken 
från sekundvisaren som mätte ut tiden i lika obevekliga som 
meningslösa ryck och lät den fara över de bägge männen som 
nu satt med huvudena tätt tillsammans och lågt samtalade 
med varandra. Barnet gnydde och kvinnan vaggade det i 
famnen medan hennes ögon sökte Karins.

»Är du på väg till Sverige?« undrade hon.
I likhet med den äldre mannen hade hennes franska en 

slavisk anstrykning som lät mer rysk än polsk och trots att 
Karin inte hade lust att delta i någon konversation nickade 
hon. 

»Jo«, sade hon. »Jag är på väg hem.«
Barnets gny övergick i gråt och den yngre av de bägge 

männen reste sig och lyfte ner den gula galonväskan från 
bagagehyllan. Han öppnade den och tog fram en nappflaska 
som han fyllde med välling från en termos. Barnets mun 
slöt sig runt nappen och när barnet hade sugit i sig vällingen 
vände sig kvinnan till Karin igen.

»Min Oksanka är alltid hungrig«, förklarade hon och 
fortsatte sedan: »Vad tror du? Kan man heta Oksanka i 
Sverige?«

»Det är inte så vanligt, men det går säkert bra.«
»Hon heter Nina också. Nina Oksanka.«
»Nina är ett ganska vanligt namn i Sverige.«
»Då ska hon kallas för det.«
Kvinnan böjde sig över sin dotter och den äldre mannen 
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försvann ut i korridoren med den yngre i släptåg. Karin blev 
medveten om att ljudet från skarvarna nu kom med längre 
mellanrum och när hon vände sig mot fönstret såg hon grå 
hyreshus resa sig mot en disig morgonhimmel. I en aldrig 
sinande ström rörde sig bilar i riktning in mot Gdansk och 
Karin öppnade sin handväska för att försäkra sig om att 
passet låg i sitt fack tillsammans med biljetterna. När hon 
stängde väskan igen lutade sig kvinnan fram och lade sin 
hand på Karins arm.

»Vill du titta till min Oksanka en stund?« undrade hon. 
»Jag måste gå på toaletten.«

Karin såg på flickan som låg invirad i sin filt på sätet och 
blinkade sömnigt. En naken fot stack fram mellan filtens 
fransar och kvinnan stoppade om den innan hon placerade 
den gula väskan framför Oksanka.

»Nu kan hon inte ramla ner«, sade hon.
Sedan vände hon sig om och skyndade ut i korridoren.
Bilden av barnets fot hade bränt sig fast på Karins näthin-

na och en önskan om att som kvinnan få omsluta den med 
sin hand fick Karin att böja sig över väskan. Hon kunde redan 
föreställa sig värmen från hälen, tårnas tryck mot handflatan 
och doften som skulle sväva ut från det lilla knytet på sätet 
när hon hejdade sig. Det fanns ingen tröst att hämta hos en 
främmande kvinnas barn och att stjäla till sig några sekun-
ders lycka skulle bara göra ont värre.

Hon rätade på sig och några minuter senare rullade tåget 
in i Gdansks hamnområde. Flickan hade somnat och Karins 
blick vandrade ut över kajen. En grupp män i brandgula hjäl-
mar stod och rökte vid sidan av en container och lite längre 
bort skymtade hon färjans vita skrov. 

Hon hade inte krävt att få någon hytt, lika lite som hon 
hade krävt något annat av Axel. »För mig är friheten det 
centrala i livet«, hade Axel deklarerat redan första gångerna 
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de träffades. »Det finns ingenting som jag skattar högre än 
den. Inte framgång, inte pengar, inte vänskap.«

»Men kärleken, då«, hade hon invänt. »Är inte den vik-
tig?«

Men Axel hade inte svarat och hon hade låtit ämnet falla.
Det gnisslade från bromsarna när tåget saktade in vid 

tullstationen och Karin reste sig. Kvinnan tog orimligt lång 
tid på sig på toaletten och efter det långa stillasittandet kröp 
det i benen. Strax därpå hördes steg i korridoren och Karin 
vände sig mot dörren. Men i stället för Oksankas mamma 
dök en passkontrollant upp i öppningen. 

Med den nitiska omsorg som Karin vid det här laget lärt 
sig känna igen som typisk för de polska myndigheterna 
granskade han stämplarna för både in- och utresetillstånd i 
hennes pass och svepte sedan med blicken över kupén. Utan 
att lägga märke till flickan bakom väskan nickade han åt 
Karin och försvann ut i korridoren. Under växande irritation 
gick Karin fram och tillbaka mellan sätena och med ännu 
en blick på den väl omstoppade flickan drog hon till sist ner 
fönstret och andades in den kyliga morgonluften. 

En skarp röst fick henne att vrida huvudet och kisande 
mot solen som steg över taket på en låg träbyggnad fick 
hon syn på några män i uniform som kom springande över 
järnvägsspåren. En av dem skrek något på polska och med 
handen på sitt pistolhölster närmade han sig vagnen där 
Karin befann sig. Hon lutade sig försiktig ut och ett tiotal 
meter längre bort fick hon syn på de bägge männen som hade 
delat kupé med henne. Med böjda nackar stod de på knä på 
perrongen, bevakade av två passkontrollanter.

Den uniformsklädde behövde inte dra sin pistol. Utan 
minsta motstånd sträckte männen fram sina händer och 
förseddes med handklovar. Därpå gestikulerade han åt dem 
att resa sig upp.



17

Ännu en passkontrollant var på väg ut från vagnen och 
Karin drog efter andan när kontrollanten med ett fast grepp 
drog ner Oksankas mamma från tåget. Kvinnan höll huvudet 
sänkt medan hon överlämnades till soldaterna och utan att 
se åt sina fängslade kamrater lät hon sig sedan föras bort 
i riktning mot träbyggnaden. Först när hon närmade sig 
fönstret där Karin stod lyfte hon huvudet. När deras blickar 
möttes tändes en ljusglimt i hennes ögon och när Karin sakta 
nickade drog ett leende över hennes läppar.

Sedan var hon borta.
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2
Vem du än är så är du min

gdansk–Ystad 
27 mars 1968

När tåget rullade ut från perrongen och lämnade tullstatio-
nen bakom sig blev Karin stående vid fönstret, oförmögen 
att röra sig. Det var som om hon befann sig utanför tiden 
och det enda som kunde sätta igång den igen var kvinnan. 
Kvinnan i den korta pälsjackan som hade överlämnat sitt 
barn i hennes vård och därefter förts bort av soldater. Hu-
den på armarna knottrade sig i draget från det öppna fönst-
ret, ändå stängde hon det inte. Scenen på perrongen var 
som tagen ur en film och om hon bara stod alldeles stilla 
skulle kvinnan strax uppenbara sig i kupén, be om ursäkt 
för att hon dröjt så länge och med ett tack till Karin ta upp 
sin dotter i famnen. 

Vagnen krängde till och Karin grep tag om fönsterbordet. 
Tåget var i färd med att äntra färjan och hon kastade en blick 
på flickan som alltjämt sov. Ögonen rörde sig fram och åter 
under de slutna ögonlocken och en droppe saliv blänkte i 
ena mungipan. 

Karin stod kvar med händerna knutna om bordsskivan 
medan flickans saliv bildade en sträng över hakan och vätte 
ner de vita sidenbanden. När en intorkad vällingfläck löstes 
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upp tog Karin fram en näsduk ur sin handväska, satte sig 
intill flickan och torkade henne runt munnen. 

Tåget bromsade in och stannade. I tystnaden som följde 
kunde hon höra flickans andetag. Små snusningar fyllde 
kupén och inom sig såg Karin återigen ljusglimten som hade 
tänts i kvinnans ögon då hon tillsammans med soldaterna 
passerade under kupéfönstret. Den var verklig och i den hade 
funnits en bön som Karin hade uppfattat lika tydligt som om 
kvinnan hade uttalat orden. 

»Ta hand om mitt barn. Ta hand om mitt barn åt mig.«
Karin behövde inte ljudet från tågskarvarna för att känna 

igen rytmen. Med blicken fäst på flickan väntade hon tills 
hon var säker på att färjan hade lämnat hamnen. Först då 
reste hon sig och gläntade på dörren till korridoren och när 
hon fann den tom, vände hon tillbaka in i kupén och öppna-
de den gula väskan.

Innehållet bestod av termosen som till två tredjedelar 
ännu var fylld med välling, några blöjor, en stickad tröja och 
en liten, fyrkantig ask. Karin betraktade den blygsamma 
anhopningen av saker och öppnade sedan asken. På en bädd 
av bomull vilade ett krucifix av guld fastsatt vid en tunn 
halskedja. Hon lyfte upp kedjan, lät smycket dingla i luften 
och såg ner på flickan som visade tecken på att vakna.

»Hur gammal är du?« viskade hon när flickan slagit upp 
ögonen. »Tre, fyra månader?« Flickans ansikte blänkte av 
svett och Karin tog av henne mössan och strök handen över 
det fuktiga fjunet som täckte flickans huvud. »Ska vi säga tre, 
och att du fick halsbandet i dopgåva?«

Flickan sträckte sig efter krucifixet som glimmade i ske-
net från taklampan och Karin lyfte det utom räckhåll för de 
viftande händerna. 

»Vi måste vara rädda om det, förstår du. Det är allt du 
äger här i världen.«
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Hon lade tillbaka smycket i asken, men i samma stund 
som smycket försvann ur flickans åsyn for hennes ben ut i 
en spark. Sparken träffade Karin i magen och smärtan fick 
henne att kvida till. Flickans underläpp började darra och 
Karin lyfte upp henne i famnen.

»Min lilla Nina«, sade hon och vaggade henne i takt med 
båtens rullningar. »Du behöver inte vara ledsen. Det gör inte 
ont längre.« Flickans gråt ebbade ut och Karin drog henne 
tätare intill sig.

När färjan långt senare närmade sig den svenska kusten tog 
Karin fram sin bag och tömde den på allt utom sin mor-
gonrock. Hon packade ner sina tillhörigheter tillsammans 
med flickans saker i den gula axelväskan och stuvade upp den 
på bagagehyllan. Sedan svepte hon in den sovande flickan i 
morgon rocken och lade ner henne på bagens botten.

Hon hade hållit Nina vaken större delen av natten. Så fort 
flickan hade visat tecken på att vilja sova hade hon sjungit 
för henne, dansat runt med henne i famnen och visat henne 
allt som fanns att se i kupén. När varken hon själv eller Nina 
orkade längre hade hon bytt Ninas blöja och gett henne det 
sista av vällingen. Innan flaskan var tömd hade flickans ögon-
lock fallit ihop och nu sov hon tungt.

Genom glipan i dörren kunde hon höra passkontrollanten 
knacka på i grannkupén. Med ännu en blick på den sovande 
Nina böjde hon sig över bagen, ställde ner den på golvet och 
drog igen blixtlåset. Sedan lutade hon sig tillbaka i sätet, 
tog en bok ur handväskan och slog upp den någonstans på 
mitten. Pulsen slog mot tinningarna och när passkontrollan-
tens steg närmade sig såg hon ner på bagen vid sina fötter. 
Det fanns ingenting som tydde på att den innehöll ett barn, 
men i stället för att lugnas av anblicken drabbades Karin av 
panik. Bagen var tillverkad av tätvävd poplin och så sent som 
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i vintras hade hon behandlat den med någon sorts impreg-
neringsmedel. Med fumliga fingrar drog hon upp blixtlåset 
och såg till sin lättnad Ninas bröstkorg höjas och sänkas i 
jämna andetag. Karin slöt blixtlåset igen och i samma stund 
som dörren gled upp föste hon in bagen under fönsterbordet 
och rätade på sig. 

Hon hälsade så vänligt hon kunde på passkontrollanten 
som på bred skånska bad om hennes pass och biljett. Hon 
öppnade handväskan och räckte över de begärda handlingar-
na och i syfte att dra uppmärksamheten från bagen på golvet 
såg hon upp i hans rödbrusiga ansikte och log.

»Hur länge dröjer det tills vi är framme?« undrade hon.
»En halvtimme.« Kontrollanten bläddrade fram och 

tillbaka mellan stämplarna i hennes pass och Karin kände 
hjärtat banka i bröstet.

»Hur har vädret varit här hemma?« fortsatte hon. »I 
Polen var det sol mest hela tiden.«

Han såg upp.
»Tre dygn?« sade han och läpparna kröktes i en föraktfull 

grimas. »Tre dygn i Polen? Var det tillräckligt?« Rodnaden 
steg på Karins kinder när han lät ögonen glida från hennes 
ansikte ner till hennes mage. »Fy, fan«, sade han sedan och 
slängde ifrån sig passet på sätet. »Fy, fan för såna som dig.«

Gryningen svepte in Ystad i ett grått ljus när Karin med Nina 
i bagen och den gula väskan dunsande mot höften skyndade 
bort mot Malmötåget. Ingen hade stoppat henne när hon mitt 
i strömmen av passagerare passerade den gröna skylten som 
innebar att hon inte hade något att förtulla och med hand-
flatorna drypande av svett hade hon lämnat tullstationen.

Hon var dödstrött, men ämnade inte ta in på något hotell 
i Ystad. Staden var för liten. En medelålders kvinna som kom 
gående från färjan med ett spädbarn i en bag och utan annan 
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packning än vad som rymdes i en axelväska glömde man 
inte i första taget. Hon kramade hårdare om bagens handtag, 
skakade avvärjande på huvudet åt en hand som räcktes ut för 
att hjälpa henne ombord på tåget och steg in i vagnen.

Några minuter senare satt hon med Nina i famnen och 
såg ut över det skånska landskapet som gled förbi utanför 
fönstret. Gårdsplanerna mellan husen låg tomma och det 
var ännu för tidigt för att några bilar skulle svänga in på de 
nedsläckta bensinstationerna som kantade vägarna in mot 
de små samhällena. Rydsgård, Skurup, Svedala. Ortsnamnen 
fick Karin att känna sig trygg och en behaglig domning spred 
sig i kroppen. Vad som än väntade så var hon åtminstone på 
svensk mark igen.

I Malmö kände hon sig ännu säkrare. Expediten i barn-
vagnsaffären hade inget emot att Karin lade ner Nina i en 
av de utställda vagnarna medan Karin samlade ihop de saker 
som hon trodde sig behöva och lade dem på disken. När 
allt var nerpackat och instuvat i barnvagnens underrede slog 
expediten in summan på kassaapparaten.

»Var det något mera?« undrade hon.
Hennes vänliga leende fick de sista resterna av Karins oro 

att försvinna. Hon tog fram plånboken och tittade upp mot 
mjukdjuren som trängdes på hyllorna ovanför disken. De 
blanka knappögonen tycktes be om att bli köpta och Karin 
pekade på en tyghund med en svart fläck under ena örat.

»Vad kostar den?«
Hon skulle visserligen inte få mycket över av pengarna 

som hon hade fått av Axel, men bristen på pengar bekymrade 
henne inte. Hon hade ännu inte fått ut honoraret från för-
laget för sin senaste översättning och i värsta fall kunde hon 
sälja lägenheten. Som det nu var fanns det ändå ingen möj-
lighet för henne att återvända till sitt gamla liv i Stockholm.


