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Till Maria och åkrarna 
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Jag och anJa stoD på en sten framför ett fält 
med brännässlor. Stenen var platt och uppvärmd 
av solen. De mjuka bladen låg som ett täcke framför 
oss. Om jag går igenom måste du också gå. Jag såg 
framför mig att vi skulle stå mitt i havet med det 
dovt gröna runt oss. Varför? frågade Anja. Jag ryck-
te på axlarna. Sträckte fingrarna mot ett taggigt 
blad, kände hur det hettade som eld på huden. Jag 
tog tag i stjälken, knäckte den och sträckte den mot 
henne. Känn, sa jag, men Anja ville inte känna. 





– 9 –

Vi låg i rummen bredvid varandra på BB. Anjas 
mamma brukade säga att man hörde mitt skrik 
precis innan Anja kom ut, men att Anja hade varit 
tyst. Hon hade sett sig omkring i rummet med sto-
ra blå ögon som såg ut som stenarna gör i Spanien. 
Jag visste inte hur stenarna såg ut i Spanien, men 
Charlotte sa att de var mjuka som pärlor. Och att 
det var ögonen som gjorde att det gick att skilja oss 
åt när vi var små, mina gröna mot Anjas blå. 

Jag vet inte hur Anjas mamma kunde minnas 
saker så tydligt. Jag frågade mamma en gång, det 
var vinter och frosten låg över bilarna på gården, i 
mina händer en liten snöskyffel och i mammas en 
stor. Jag höll upp en vante för ansiktet och sa: Vad 
har jag för färg på ögonen? Sluta fjanta, sa hon och 
hivade snön åt sidan. Säg då, sa jag. Du har mele-
rade, sa hon, olika färger i en enda sörja. 

Det var inte konstigt att jag och Anja var lika var-
andra som bebisar. Alla barn är lika då, blossande 
röda och runda. Det som var konstigt var att Char-
lotte hade legat i rummet intill, att mamma och 
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hon var klädda i vita sjukhuskläder, i varsin säng 
med frasiga lakan eller var det papper man låg på? 
Att de hade krystat fram en människa. Att de hade 
delat upplevelse. 
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anJas mamma Var chef. Det var inte många 
i byn som hade mammor som var chefer, men 
Anja hade det. Charlotte styrde över den lokala 
arbetsförmedlingen och hade bruna läderstövlar 
som gick upp till knäna och en guldkedja runt hal-
sen som glittrade i solen. Till Anja sa hon: När du 
blir stor behöver du inte gå till arbetsförmedlingen. 
Du kommer att ha en utbildning som kommer göra 
så att arbetsgivaren inte väljer dig, du kommer att 
välja dem. 

Charlotte sa också andra saker om hur det skulle 
bli när Anja blev stor. Att hon skulle få en bil om 
hon var nykter och rökfri tills hon fyllde arton. En 
stor kombi med krockkudde. Anja tyckte att det 
var en bra överenskommelse. Hon berättade det för 
mig när vi satt i en av bilarna hemma på gården, 
i Saaben med spruckna lädersäten. Runt oss: tolv 
andra rostiga bilar, vissa hade varken kaross eller 
däck kvar, stod bara där som skelett. Hon satt i 
passagerarsätet och jag, som alltid, i förarsätet för 
Anja tyckte inte om att köra bil, det var det som 
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störde mig. Du vill ju inte ens ha en bil? sa jag 
och tittade på instrumentbrädan. Jag kunde alla 
funktioner, kunde avläsa temperaturmätaren till 
motorn, varvmätaren. Det är alltid bra att ha en bil, 
sa Anja. Man måste kunna ta sig till platser. När 
hon sa det tittade hon bort mot skogen. Vilka plat-
ser? sa jag. Inte vet jag, sa hon, typ andra städer och 
gator. Säg en stad då, sa jag. Stockholm kanske, sa 
hon, eller Göteborg. 

Jag tänkte på Stockholm som en myrstack, folk 
som strömmade in och ut ur tunnlar. Inte vet väl 
jag, sa hon, man kan ju inte vara kvar här i alla fall, 
eller ska du det? Hennes hår långt och ljust, kin-
derna var rosa när hon var utomhus. Palla bara dra 
härifrån och skita i alla andra, sa jag. Som vilka? sa 
Anja. Jag ryckte på axlarna. Vadå, ska du vara nyk-
ter hela sjuan till nian? Anja drog med ena nageln 
under den andra så att smutsen pressades ut. De 
behöver ju inte veta att du dricker? sa jag. Det 
spelar väl ingen roll, sa Anja, jag vet ju att jag har 
druckit. 

Jag öppnade dörren och gick mot grusgången. 
Tittade mot skogen, de täta granarna. Förr hade 
vi suttit i timmar i Saaben. Jag vet inte ens vad vi 
pratade om då. Den senaste tiden var det som om 
orden började ta slut. 
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hos anJa Var Det fint men lätt att göra fel. Jag 
hade egen tandborste där, en med mjuka strån som 
byttes ut så fort den blev spretig. I skåpet under 
handfatet låg Anjas pyjamasar vikta. Vilken ska 
du ha? frågade jag och Anja svarade alltid: Välj du 
först. Om kvällarna la Charlotte ut madrassen på 
golvet i Anjas rum och bäddade åt mig. Hon gjor-
de alla rörelser bestämt och med rak rygg. Innan 
hon skulle gå lutade hon pannan mot Anjas panna, 
höll händerna kupade över hennes kinder och sa: 
Mamma älskar dig, det vet du va? Och Anja nicka-
de för hon visste att hennes mamma älskade henne 
mer än hon älskade någon annan. Jag tittade på 
tv:n, den svarta rutan som snart skulle ändras till 
Pocahontas.  Vi var för gamla för den. Men när Poca-
hontas med det långa håret och de starka benen 
sprang över stenarna blev jag lugn. Vi låg tysta med 
täckena upp till hakan. När Anjas ögonlock slöts 
smög jag fram till tv:n och knäppte av den. 

Danne, hennes brorsa, hade rummet vägg i vägg. 
Han spelade musik på hög volym och ibland kom 
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han in i Anjas rum med sina kompisar, drog av oss 
täckena eller öppnade fönstret på vid gavel. Anja 
vaknade och skrek: Jävla idiot, är du helt jävla tap-
pad eller? När de hade gått ville jag att de skulle 
komma tillbaka. 

Anja somnade med det ljusa håret över ansiktet 
och jag låg vaken, lyssnade till rösterna från rum-
met intill. Kropparna som rörde sig. Deras djuriska 
läten, jag ville vara bland djuren. 

På nätterna längtade jag tills vi skulle börja sjuan, 
det var fyra månader kvar. Jag skulle gå i samma 
korridorer som Anjas brorsa och hans kompisar. 
Kanske skulle de hälsa på mig, de kände ju mig, 
hade sett mig. Kanske skulle de bjuda på en ciga-
rett och jag skulle röka som en filmstjärna. Stå och 
blossa och ingen skulle veta vem jag var och alla 
skulle undra: Vem är hon? Och Danne skulle säga: 
Du rör henne inte. Kanske skulle jag luta mig mot 
honom. 

Ibland låtsades jag sova på morgonen för att 
vara kvar i tankarna. Jag kunde höra att Anja var 
vaken, hur hon vred sig i sängen. När jag blundade 
visste ingen vad som fanns inuti mig, var jag var i 
drömmarna, att jag gick över skolgården med rak 
rygg och håret gungade i vinden. 
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efter frukosten fölJDe Jag Anja över den 
öppna planlösningen. Vi smög fram på tårna, 
hälarna fick inte dunsa i golvet, då skulle Charlotte 
säga: Om ni ska springa får ni gå ut. 

När jag nådde Anjas rygg viskade jag: Du har 
den! Vad det var jag gav henne visste jag inte, bara 
att jag ville bli av med den och att jag blev lättare 
när hon fick den. Jag vände mig om och tog stora 
kliv upp för trappan, de ludna trappstegen, Anja 
precis bakom, förbi Dannes stängda dörr, tills jag 
kom fram till fönstret i Anjas rum. 

Gardinerna hängde som draperier. Om man stod 
och lutade sig mot fönsterbrädan kunde man se de 
vita blombladen från äppelträden flyga i luften. Du 
har den! sa Anja och daskade till mig med handen 
på axeln. Jag stod kvar. Ska vi måla? sa hon och 
tog fram stora papper och målarpenslar. Jag grep-
pade fönsterbrädan, tittade på ladan som stod ute 
på ängen. Tänkte tillbaka på förra våren när snön 
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legat kvar på marken. Danne och hans kompisar 
hade lekt krig och vi frågade om vi fick vara med. 

Vi hade stått på grusplanen och Danne pekade 
med hela armen: Anja, du är med Jonsson, Sebbe 
med Oskar och så kör jag med Andréa. Vi sking-
rades där på tomten, några sprang bakom huset, 
några mot skogen, till marken klädd av vitsippor, 
och jag och Danne kutade mot ladan. Hela gården 
var en krigszon. Vi höll pinnar som kalashnikovs 
i våra händer. Jag sprang så fort jag kunde i den 
genomblöta ängsmarken, Dannes skor skvätte 
upp vatten på mig, han saktade in. Jag smög efter 
honom in i ladan, gick genom de dunkla rummen, 
rädd för att välta något, krattor, spadar, högafflar. 
Rörde mig efter honom upp för den knarrande 
trappan. På vinden stod bråte och dammade, pack-
at hö. Sch, sa Danne och jag slutade andas. 

Han klättrade sakta in mellan höbalarna, vis-
kade: Kom, och jag klättrade efter. De gula stråna 
stack mot knäna. Han sträckte handen mot mig, 
jag tog den och han drog mig nära. Ingen skulle 
hitta oss här. Vi måste vara tysta, viskade han. 
Den kalla handen mot huden, lukten av stark par-
fym, ansiktet nära mitt, de tjocka ögonbrynen, 
födelsemärket på den högra kinden. Jag öppnade 
munnen för att säga något, men inget ljud kom. 
Han satte fingret mot mina läppar, lät det glida in 
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i munnen, nudda vid min tunga. Han gjorde det 
långsamt. 

Ett ljud nerifrån hördes, ett knarr, och han tog 
sig ut. Stegen ned för trappan. Bam bam bam, 
skrek han. Jag satt kvar. Stoppade fingret i munnen 
för att känna det han hade känt, lät fingret glida 
över tänderna, det taggiga hårda. Jag hasade mig 
ut från höbalarna och borstade rent byxorna från 
höet. Gick över det knarrande golvet. Drog handen 
över någon gammal hästvagn som stod och dam-
made, skrev mitt namn, suddade ut. 

Jag kom ut och ingen var där, ängen låg tyst 
framför mig. Jag tittade bakom hörnen för att se om 
någon stod där och gömde sig. Gick över ängen till-
baka mot Anjas hus. Solen höll på att gå ned. När jag 
kom fram till hustomten hukade jag mig och smög 
bakom den finklippta häcken, genom grenarna såg 
jag att de andra var samlade framför grinden. Jag 
gick fram till dem. Ryggarna vända mot mig som en 
jävla vägg. Var har du varit? sa Anja. Det trassliga 
håret mot de rosiga kinderna, i hennes händer en 
liten bukett med vitsippor. Gick vilse, sa jag. Hur 
fan kan du gå vilse? Är du dum eller? Nej, men du 
kanske är, sa jag och lämnade gården. 

Det var mer än ett år sedan, men det var fortfa-
rande något med ladan som fick mig att bli tom inuti. 

Skulle vi måla eller? sa Anja som satt i sängen 
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nu. Jag ryckte till, vände mig om. Jag kan titta på 
när du målar, sa jag och kröp upp bredvid henne. 
Kände med tungan mot mina tänder, följde tand 
efter tand. Hon doppade penseln i det blå, drog 
den i en vågrät linje över pappret. Är det Storsjön? 
sa jag. Anja doppade penseln i det blå igen, fyllde 
pappret: Det är havet i Spanien, sa hon. Jag nick-
ade, försökte föreställa mig om havet såg annor-
lunda ut än Storsjön, om det var blåare, som på 
Anjas papper, om det skummade som det gör i bub-
belbad, om man kan lägga sig i vattnet och flyta 
utan att behöva röra på armarna. Vi satt så hela 
förmiddagen, Anjas penseldrag skapade rum att 
försvinna in i, jag tittade på. 

Nedifrån ropade Charlotte: Maten är klar. Anja 
släppte penseln. Följ med, sa hon och tog min hand. 
Danne satt vid bordets långsida, armbågarna spet-
siga, axlarna breda. Jag satte mig bredvid Anja 
i kökssoffan. Charlotte ställde en stor portion 
spagh etti med köttfärssås och riven morot framför 
mig. Glaset fylldes med mjölk. Danne hackade 
upp spaghettin i små bitar och skottade in maten 
i munnen. Kepsen låg på köksön, Charlotte tillät 
inte huvudbonad vid matbordet. Jag tyckte om att 
se hans hår, kort och rakat i nacken. Jag föreställde 
mig att jag skulle dra handen genom håret och att 
det skulle kännas som nyklippt gräs. 
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Är det bra med mamma? sa Charlotte. Det är bra, 
sa jag och drack mjölken, klunk efter klunk tills det 
hade gått så lång tid som möjligt. Vad gör hon om 
dagarna? Danne reste sig, tallriken helt ren, han 
ställde den i diskmaskinen och gick från bordet. Det 
var bara han som fick göra så. Andréa? sa Charlotte. 
Men gud, vad du frågar, sa Anja. Danne stängde 
ytterdörren. Man får väl fråga, sa Charlotte. Anja 
tittade på mig och och jag på henne. Ljudet från 
mopeden som gasade tre gånger innan han åkte 
iväg. Tänk vad tiden har gått, sa Charlotte och log. 
Jag tittade noggrannare på Anja för att se om något 
var annorlunda. Anjas hår som ljust bröd. Ögonen 
tama, två runda klot som stilla såg på mig. Näsan 
stor som en kran mitt i ansiktet. Allt var precis som 
det alltid hade varit. 

Efter maten ställde jag tallriken på diskbänken. 
Äter man inte upp när man blir bjuden på mat? 
frågade Charlotte bakom mig. De rivna morötterna 
låg kvar som en orange gröt. Jag är allergisk, sa jag. 
Mot morötter? sa Charlotte. Hon tog tallriken och 
skrapade det orange i kompostpåsen. 

Har du packat till basketträningen? sa Charlotte 
och Anja sprang upp på rummet. Ska du inte börja 
du med? sa Charlotte till mig. Jag skakade på huvu-
det. Hade frågat morsan om det där med basket, 
hon sa: Om det är motion du vill ha så är det bara 
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att gå ut och springa, det är gratis. Till Anja sa jag 
bara att det inte är något för mig. Anja bad mig att 
komma och titta någon gång, men skulle jag sitta 
där på läktaren och titta på en boll som flög mellan 
händer? 

Ska vi skjutsa hem dig? sa Charlotte. Mamma 
kommer och hämtar mig, sa jag och gick mot hal-
len. Drog av jeansjackan från en galge. 

Grusgången var som alltid krattad. Vårvinden 
strömmade mot ansiktet. Anja bodde en bra bit 
från mig. När man gick från henne passerade man 
torget med en dyr ful fontän, människor gick med 
stora kundvagnar in och ut från ICA. Jag höll blick-
en riktad framåt, orkade inte se någon jag kanske 
kände. Gick förbi busskuren där det satt några 
alkisar med silvriga burkar. Magarna som hängde 
under tröjorna. De pratade högt, ropade HALLOJ 
när jag gick förbi och jag nickade. Jag fortsatte förbi 
ungdomsgården. Där stod Dannes moppe lutad 
mot huset, men han syntes inte till. I en klunga 
stod tjejer med färgat hår och pratade tyst. 

En dag skulle jag också stå i klungor med färgat 
hår, vara på väg någon annanstans, långt bort från 
den här skiten. Folk skulle undra vart jag tagit 
vägen och sedan, längre fram i tiden, skulle jag 
komma tillbaka och jag skulle vara någon annan då. 
Ingenting av mig skulle finnas kvar. Jag var någon 



– 21 –

man undrade vem hon var, och när jag sa: Det är jag, 
Andréa, skulle de bli förvånade, säga: Jaha, är det 
du, vad annorlunda du ser ut. Och jag skulle le och 
försvinna för jag hade någon annanstans att vara. 

Jag gick längs grusvägen, vidare över bro-
ar, sjön som låg stilla, den nedlagda skobutiken, 
frisörsalongen som gått i konka, och sedan kom jag 
till åkrarna. De som sträckte sig vida på båda sidor. 
Gårdarna med kossor och grisar. Jonsson och hans 
farsa kom ut från en av ladugårdarna, drog en 
nyslaktad gris i benen. De tittade åt mitt håll och 
jag tittade bort. 

Gårdarna blev färre, och till slut var det bara 
grusvägen och jag kvar. På toppen av en kulle låg 
ett litet rött hus med granar runt om. På håll såg 
det ut som förut, men ju närmare jag kom desto 
tydligare kunde jag se den flagnade Falu rödfärgen, 
det höga gräset som inte klippts på år. 

Det lyste i köket, i resten av huset var det släckt. 
Jag tryckte ned handtaget, det var alltid olåst hos 
oss. Innanför dörren låg reklam från ÖoB och 
Rusta och förslutna brev med mammas namn på. 
Karin Åsa Forsman. 

I vardagsrummet var tv:n av, på golvet bredvid 
fåtöljen en filskål. Jag bar den till köket, ställde 
den i diskhon och fyllde den med hett vatten för 
att m üs lin skulle lossna från kanterna. Hon hade 
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väl  suttit där, suttit där hela dagen och väntat på 
att dagen skulle bli en ny dag. Jag gick upp till mitt 
rum. Katten kom efter, strök sig mot mina ben, 
vita hårstrån fastnade på byxorna. 

Satte mig på sängen och tittade ut i rummet. Den 
blommiga fåtöljen som pappa skulle slänga när vi 
hade köpt en ny soffgrupp. Jag hade aldrig suttit i 
den. Ville bara ha något som fyllde ut rummet. 

På väggen en stor spegelvägg som pappa satt 
upp. Han sa att rum såg större ut med speglar. Men 
rummet var redan stort och med speglarna blev det 
ödsligt tomt. Jag ställde mig upp. Speglade nyck-
elbenen, kinderna, satte händerna i midjan och 
sög in magen, fingrarna möttes. Jag böjde nacken 
bakåt, tittade på håret, det tunna stripiga. Om jag 
böjde nacken tillräckligt långt bak nådde håret till 
mitten av ryggen. Jag ville alltid ha det där. 


