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1.

Om det bara ville regna, tänkte Ingmar där han stod 
böjd över den praktfulla Madame Hardy och lät fing-
rarna vandra längs med bladen. De gamla grenarna var 
beskurna sedan länge och överallt sköt den nya skott. 
I slutet av månaden skulle det komma vita, ibland ljus-
rosa blommor och omsluta det lilla gröna ögat i mitten. 
Mjuka blad som skyddade knoppen där inne. Växtbäd-
den hade fått ordentligt med kogödsel i en väl avvägd 
blandning av jord och sand så att marken kring busken 
fick den där riktigt leraktiga konsistensen. Allting var för-
berett, det fanns inte mycket mer att göra, ändå tyckte 
han om att stå där och ägna sig lite åt henne. Hon var en 
tålig och pålitlig ros som sällan drabbades av sjukdomar 
eller skadedjursangrepp. Perfekt placerad på en halv-
skuggig plats som gav all näring hon behövde. Om det 
bara inte hade varit så torrt.

Annars var det en bra sommar. Den bästa på flera år. 
Sedan Inger gick bort var somrarna inte sig lika. Mer som 
en dålig kopia där det viktigaste saknades. Första året 
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var nästintill outhärdligt. Varenda syssla bar på minnen 
som gång på gång högg honom i bröstet. Den ödsliga 
sänghalvan när han vaknade på morgonen. Hennes tav-
lor som täckte väggarna i huset. Hand dukarna med mo-
nogram, servisen, medicinlådans dubbla fack, penslar 
och pannåer, alla hennes små, små saker som hon spred 
omkring sig, askkoppar, hårnålar, nagelfilar, burkar med 
krämer, snoddar och pennor. Hennes sönderspelade 
Taubeskivor som nu bara stod och samlade damm. De 
små kaffepauserna på terrassen, alla radioprogram han 
inte längre fick diskutera med någon och därför upp-
levde som allt mer obegripliga. Samma sak med teven. 
En enda lång räcka påminnelser om vad som inte längre 
var. Och så de där klasarna av rosor som blommade så 
skoningslöst livskraftigt att det stack i ögonen. 

I början kom han bara halvvägs med saker och blev 
sittande mitt i landet stirrande på skott som Inger skulle 
ha beskurit vid det laget. Alltid lodräta snitt, så att kry-
pen inte fick fäste. Flera timmar senare kom Erik och hit-
tade honom orörlig där i samma ställning. Vid rosorna. 
Ingers rosor.

För bara några år sedan hade han inte alls förstått stor-
heten med en trädgård. Visst tyckte han om att sitta där 
och fika och prata men han var alldeles för upptagen 
av annat. Rosenbuskar var inte viktiga. De hade ingen 
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betydelse för Ingmar. De fanns där, som mycket annat, 
som en kuliss. Han tänkte aldrig på dem. Lade märke till 
dem ungefär lika mycket som han lade märke till gol-
vet i foajén på teatern. Rosor var någonting man fick på 
premiärer. Som man glömde kvar i en hink på scenen, 
eller gav bort till en regiassistent. Ingmar hade ett arbete 
att tänka på, en karriär, en uppgift här i livet som krävde 
hängivenhet och disciplin. Han hade ett kall. Och rosen-
buskarna … Han tyckte mest att de hade fåniga namn: 
Dronning Margrethe, Kronprinsesse Mary, Astrid Lind-
gren. Han kunde inte förstå vad det var med blommorna 
som fick Inger att ägna dem så mycket uppmärksamhet. 
Visst var de vackra, men den där besattheten? 

Nu var den hans.
På kort tid hade de blivit hela hans värld. Det gick 

nästan av sig självt. Utan att tänka på det gick han dit 
och skvätte lite vatten. Bröt av någon torr gren. Så små-
ningom beslutade han sig för att verkligen ta hand om 
dem, vårda dem. Lära sig om de här fåfänga växterna 
och göra dem till sina. Om inte annat så för hennes skull. 
Han läste på och tog sig an rosorna med samma iver som 
han tidigare ägnat arbetet. Och varje år blommade de 
lika storslaget som troget.

Med tiden återvände också något av den där still-
heten som han kände igen som ett svagt eko från sin 
barndoms somrar. Han fick ett lugnare förhållande till 
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alla minnen och sorgen övergick så småningom till en 
sorts lågintensiv melankoli. Den här sommaren hade 
hittills varit både solig och varm och stilla på ett sätt 
som om allting lugnat ner sig en smula. Som om livet 
bjöd honom på ett par bonusår. Arbetet med rosorna 
gav honom en enkel vardag, utan sensationer, som han 
kanske på sätt och vis letat efter hela sitt liv. Där fanns en 
stillsam skönhet som var naturens egen. Blommorna gav 
så mycket tillbaka, tänkte han när han rafsade undan lite 
vissna blad och grenbitar. Allting skulle ha varit ganska 
fint. Om det bara ville regna.

Hela trakten var torr som Arabiska halvön. Inte en droppe 
regn på flera veckor och redan ovanligt låga grundvat-
tennivåer. Kommunen hade därför utfärdat ett generellt 
bevattningsförbud. Förbudet gällde alla med kommu-
nalt vatten, även näringsliv och föreningar. 

Än så länge klarade sig växterna tack vare Ingmars 
flitiga springande med hinkar och kannor, men solen 
och torkan verkade inte ge med sig och Ingmars dåliga 
knä gjorde det svårare och svårare att släpa vattenkan-
nor fram och tillbaka. Vissa dagar hade han så ont att 
han måste sätta sig flera gånger på vägen och försöka 
massera bort det värsta. Smärtan sköt pilar hela vägen 
upp i låret. Det värkte så illa att han inte kunde tänka på 
någonting annat. 
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Han kunde ju ha bett Burman om hjälp, men då måste 
han också inlåta sig i samtal med honom och det slutade 
sällan harmoniskt. Burman ansåg sig på alla sätt bättre 
lämpad att sköta en trädgård. Det var aldrig ett samtal, 
alltid en lektion. Trots att han var minst tio år yngre fick 
han ofta en lite mästrande ton så fort det handlade om 
trädgårdsskötsel. Inger hade aldrig haft några problem 
att ta råd och tips från Burman, hon hade utarbetat en 
särskild förmåga att avgöra när det var dags att sluta 
lyssna och bara se glad ut, men Ingmar orkade inte med 
de där ständiga anvisningarna. 

– Inte väta bladen, förmanade Burman. Det bränner 
sönder dem, förstår du. Alltid vattna underifrån, vid ro-
ten.

Ingmar svarade aldrig. Bara nickade och hoppades att 
han snart skulle gå därifrån. Vad var det för skitsnack? 
Nog hade väl Inger alltid vattnat uppifrån. Hade hon 
inte? Så länge man inte hällde för hårt och för mycket på 
en gång var det väl ingen fara. Ingmar fortsatte att hälla 
uppifrån. Men det var tungt att bära alla kannor och det 
gjorde förbaskat ont i knät.

Det låg en förebråelse i de där goda råden också. Nå-
gonting som hade att göra med att Ingmars trädgårdsin-
tresse blommat sent. En anklagelse av typen »Jaså, det är 
så dags nu«, eller »Du ska inte tro att du bara kan klampa 
rakt ut i rabatten och veta allt genast«. Ingmar hade äg-
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nat en stor del av sitt liv som regissör åt att avkoda den 
där sortens undertexter och utvecklat en alldeles egen 
sorts känslighet för de små statuskamperna i vardagen. 
Principen gällde naturligtvis alla grupper som av en el-
ler annan anledning fick en nytillkommen deltagare och 
ingen skulle tro att trädgårdsskötsel var undantaget. 
Men Ingmar ville inte ingå i någon gemenskap. Han ville 
inte ha någon som helst del i småpratet kring fiber nät 
och lämpliga häckhöjder och hur man hejdade kirs kålens 
framfart eller hittade rätt sorts täckbark. Han ville inte 
prata överhuvudtaget. Han ville bara vara ifred och sköta 
Ingers rosor. Han visste att han inte hade särskilt gröna 
fingrar men gjorde hellre sina egna misstag än lät sig lä-
ras upp av Burman och de andra trädgårdsfascisterna. 
Han tömde de sista dropparna i vattenkannan över Eden-
rosen vid trappen. Rakt ovanifrån.

Det hade naturligtvis varit mycket lättare att i smyg 
koppla på slangen men alla grannar bevakade varandra 
noggrant och han ville inte ha någon av de där självut-
nämnda poliserna springande här uppe hos honom. Det 
var sannerligen ett kritiskt läge med vattenmängden. 
Han märkte själv att det var dåligt tryck på strålen i bad-
rummet. Än så länge var det ingen fara men det var tyd-
ligt att det bara blev sämre. 

Ingmar lyfte försiktigt på en av Eden-rosens grenar. 
Nog såg hon lite hängig ut. Det här skvättandet med 
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vattenkannor var naturligtvis långt ifrån tillräckligt. 
Det skulle behövas en rejäl omgång som trängde långt 
ner i rotsystemet. Gräsmattorna var redan bruna. Stora 
sprickor syntes i uppfarten. Det dammade om honom 
när han gick.

Han drog sig till minnes att den förre ägaren hade 
nämnt någonting om en kran till en gemensam pump 
som tog sommarvatten från den lilla sjön. Visst gick de 
och tittade på den, han och Inger, när de precis hade 
köpt huset? På baksidan, vid den gamla vedboden neråt 
i backen. Men det var länge sedan. Det var ett helt annat 
landskap här då. Långt före Ingers rosor. 

Och det var någonting med den där kranen, mindes 
Ingmar. Kanske fungerade den inte. Kanske hade den 
rostat igen? Eller om det inte var tillåtet eller hur det 
nu var. Ingmar fäste ingen vidare uppmärksamhet vid 
sådana saker på den tiden, det var ju Inger som skötte 
vattningen och hon hade inte velat röra den på alla år. 
Han ville minnas att han till och med erbjudit sig att röja 
upp där bakom vedboden en gång i tiden men Inger 
hade inte tyckt att det var lönt. Till sist hade Ingmar näs-
tan glömt den. Förmodligen gick den väl inte att använ-
da längre. Om den ens fanns kvar, tänkte Ingmar.

Ändå tog han en lov bakom huset bortåt vedboden till 
och kikade neråt slänten. Det var länge sedan han rört 
sig där. De använde aldrig öppna spisen sedan sotaren 
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kom och förklarade att det fanns sprickbildningar i skor-
stenen. Och tog tretusen femhundra kronor för besvä-
ret. De tände inte några andra brasor heller och hade 
egentligen aldrig brytt sig om vedboden. Där var fullt 
med halvmultna grenar och löv som nästan blivit jord. 
Brännässlor över alltihop. En yta som ingen mänsklig 
hand rört på flera år och naturen tillåtits ta över totalt. 
Murgröna hade vuxit vilt upp över hela baksidan på 
boden tillsammans med ett humlesnår med stora blad. 
Här hade förmodligen funnits ordnad växtlighet en 
gång i tiden men nu hade björkarnas vildskott blivit till 
små buskar. Någon med en ganska rejäl stam. Anade han 
rabarber där? Massor av växter och blad som han inte 
kunde namnet på. En fläderbuske? Inte en skymt av nå-
gon kran. Kanske fanns det ingen. Kanske hade han blan-
dat ihop det eller bara inbillat sig alltihop.

Han hämtade den största häcksaxen från den stora plast-
boxen på terrassen där Inger haft alla sina trädgårdssa-
ker och gick tillbaka till området bakom ved boden. Han 
klippte allt han såg framför sig så att det till sist blev som 
en liten gång mitt i allt sly. Han tog bort stora sjok och 
funderade en stund på att hämta skottkärran nerifrån 
garaget för att forsla bort de stora  högarna av grenar 
och blad som bildades runt honom men bestämde sig 
till sist för att låta det ligga. Han brände sig på nässlorna 
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och rev sig på hårda björkgrenar. Ogräset hade växt sig 
högre än han trodde. Marken sluttade rejält och då och 
då fick han ta pauser och sätta sig för att massera knäet 
men lugnt och metodiskt arbetade han sig in i djungeln. 
Det var varmt i solen och en helt annan sorts insekter där 
inne i buskaget. Med jämna mellanrum kände han hur 
han blev biten i nacken och på armarna. Till och med i 
ansiktet. 

Längst där inne, ganska nära väggen, hittade han den. 
Han såg den först på någon meters håll. En trästolpe som 
en gång i tiden varit faluröd, med ett rostigt fäste och 
en kran. Han vek undan de sista bladen och grenarna. 
Där närmast baksidan på boden, långt nere i backen, 
växte allt långt över huvudet på honom. Det var som 
en hemlig grotta, och han kunde inte komma ifrån att 
han kände sig lite som en arkeolog eller äventyrare som 
grävt sig fram till ett bortglömt, överväxt kapell som nu 
uppenbarade sig framför honom.

Solen gick i moln. Det var skönt. Det gick lättare att 
arbeta i skuggan men insekterna var mer aggressiva. Det 
här var deras område, tänkte han. Han gjorde intrång i 
deras värld och de hämnades genom att krypa långt in i 
skägget och bita honom där han inte kom åt.

Han kröp ut ur gången och satte sig en stund och pus-
tade ut. Torkade svetten ur pannan och masserade knäet 



en smula medan han vilade sig. Sedan gick han och häm-
tade slangen i plastboxen. Den var knallgul och lyste där 
han kånkade runt på den, så han skyndade sig att bära 
bort den bakom huset så diskret det bara gick. Om han 
drog den längs med marken där gräset var som högst, så 
skulle varken Burman eller någon annan i grannskapet få 
syn på den och börja undra. Han rullade ut den, hasade 
ner bland alla grenar och löv och fäste den på kranen 
bakom vedbon och vred på. Det gick trögt. Han hörde 
hur det susade i rören. Han letade upp andra änden av 
slangen och håvade in den. Länge kom det bara en brun 
sörja som han spolade över de gamla rabarberna där i 
slänten men så småningom klarnade vattnet. 

Han kände en lätt vindby i håret, löven på schersmin-
busken fladdrade till. Molnen blev mörkare och tyngre 
och lagom till att vattnet i slangen porlade klart och rent 
i en jämn takt, kom regnet. 


