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första kapitlet

Flykten

Klättra, johan! Klättra då!
De stod i en ivrig klunga runt trädstammen nedan-

för mig, kanske tio pojkar i min egen ålder och äldre. 
– Klättra då! Klättra!
Jag hade tagit mig ett par meter upp i trädet, från gren 

till gren. Men till min mössa som dinglade där uppe var 
det lika långt kvar. 

Deras anförare, en av de äldsta pojkarna som kallades 
Fretten därför att han med sin bleka hud, sina vita ögonbryn 
och rödaktiga ögon liknade en vit iller, hetsade mig vidare:

– Mössan, Johan! Vill du inte ha din mössa? 
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Tveksamt ställde jag mig upp och fick tag i nästa gren 
ovanför mig. Hävde mig uppåt med tyngden vilande på 
armarna, kände barken skrapa mot huden på magen när 
skjortan gled upp.

– Klättra, Johan! Törs du inte?
Fötterna släppte grenen jag stått på, nu var det armarna 

som bar hela min vikt. Jag drog upp ena benet, försökte få 
knät att stödja mot den nya grenen men nådde inte ända 
upp.

– Högre! Klättra!
Med alla mina krafter pressade jag mig uppåt och lyfte 

samtidigt benet. Kände trädgrenens skrovlighet mot mitt 
bara knä. Förlorade balansen och föll handlöst ner i gru-
set, hörde hånskratten omkring mig.

– Inte halvvägs ens en gång!
De hade haft sitt roliga nu, fått vad de ville ha. Jag låg 

kvar på marken och hörde hur de drog sig därifrån. När de 
hade försvunnit ett stycke bort satte jag mig upp och kän-
de efter på armar och vrister. Inget verkade vara brutet, 
ingen av fotlederna stukade. Skrubbsår på knän, armbågar 
och händer, men sådant var jag van vid.

Varje dag efter middagsmålet, innan vi måste gå till 
eftermiddagens arbete, hade vi barn en timme att leka på 
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den grustäckta gården utanför barnhemsbyggnaden. Poj-
karnas lekar gick alltid ut på att springa fortast, klättra 
högst, vara starkast. De brottades, de mulade varandra 
med snö på vintern. De lekte krig med träpåkar som svärd, 
de tävlade om vem som vågade sig högst upp i det stora trä-
det som stod invid planket kring barnhemsgården. Däri-
från kunde man se världen utanför, den som vi annars bara 
fick en skymt av på söndagarna när vi i raka led marsche-
rade till kyrkan och tillbaka efter gudstjänsten.

Själv fick jag svindel av att klättra. Jag var liten och tunn 
för min ålder och blev alltid den som fick ge mig i brott-
ningsmatcherna. Sprang gjorde jag ganska fort, men inte 
tillräckligt fort för att inte bli upphunnen av pojkar med 
längre ben. Det var många som gärna gav mig en extra 
hård smäll med träpåken eller blandade snöbollen med 
grus som rev upp rispor i ansiktet. Näsblod och blåmärken 
var priset jag fick betala för att höra till den utvalda grup-
pen pojkar som slapp arbeta på förmiddagarna och fick 
göra oss märkvärdiga med våra skolböcker och räknetal.

Min mössa hängde fortfarande där uppe i trädet. Det 
var inte jag som hade kastat dit den, men det var jag som 
skulle få skulden och bestraffas för att jag hade varit vårds-
lös med barnhemmets egendom. Ett kok stryk. Ingen 
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kvällsmat. Få sova ensam i den mörka skrubben där skur-
hinkarna och borstarna förvarades.

Kanske en sten? Om jag kunde kasta prick och få mö ssan 
att lossna och falla till marken.

Jag fick leta en stund innan jag fann en sten som var 
lagom stor. Jag var så upptagen av letandet att jag inte 
märkte att de andra barnen började röra sig mot ingången, 
ensamma, parvis eller i klungor. Med stenen i handen gick 
jag tillbaka till trädet, ställde mig snett nedanför och för-
sökte beräkna kastvinkeln. Det kunde nog gå. 

Just som jag slungade iväg stenen var det någon som 
grep tag i min arm. Kastriktningen blev fel och i stället 
för att flyga upp i trädkronan for stenen i en klumpig båge 
över planket. Jag hörde en dov duns när den slog i gatan 
utanför.

– Kastar du sten, din lymmel?
Läraren var röd i ansiktet av ilska. Greppet om min 

arm hårdnade. En örfil brände mot kinden och fick det att 
slå lock för vänster öra.

– Du, av alla! Du som har mer i huvudet än resten av 
pojkslynglarna här tillsammans. Och vad gör du här ute, 
när klockan redan ringt? Du borde varit i spinnsalen nu. 

Det var ingen mening med att förklara. Läraren skulle 
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ändå inte tro mig, och om det kom fram till de andra poj-
karna att jag skvallrat skulle de klå upp mig nästa dag.

– Jag hörde inte klockan, var det enda jag fick fram. Jag 
ber så mycket om ursäkt.

– Kasta sten över planket! Någon kunde ju fått den i 
skallen. 

Läraren fortsatte att muttra och skälla medan han drog 
mig med sig mot porten, fortfarande med samma hårda 
grepp om min arm. 

– Upp med dig nu, ge dig iväg!
Jag fick en hård knuff i riktning mot trappan och sprang 

uppåt, förbi våningen där sovsalarna låg och vidare upp till 
vindsvåningen. Dörren till spinnsalen var stängd och låst 
som vanligt. Jag fick knacka hårt innan spinnmästarinnan 
kom och öppnade.

– Var har du varit? De andra är igång med arbetet för 
länge sedan.

Hon rappade till mig över ryggen med sin käpp, en gång 
och en gång till. Svedan från slagen lades till värken som 
fortfarande molade i vänsterörat. Kinden kändes öm och 
svullen. Jag skyndade mig bort till min spinnrock, tog upp 
en kardad ulltott och började arbeta. Garnet löpte mellan 
fingrarna, jag trampade taktfast på pedalen och försökte 
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låta bli att tänka på vad som skulle hända efter arbets dagens 
slut. Fretten och en av hans kumpaner som satt strax fram-
för mig vände sig om och log elakt medan de med ges-
ter och miner visade vad jag hade att vänta: mer stryk när 
barnhemmets föreståndare upptäckte att mössan saknades. 
Såvida jag inte berättade hur allt hade gått till, men då skul-
le de själva i stället slå mig för att jag skvallrat.

När klockan ringde för kvällsmålet kom spinnmästarin-
nan fram till min plats och granskade det spunna garnet.

– Det är ojämnt, sa hon.
Jag kunde inte se att det var något fel på garnet, men det 

lönade sig inte att säga emot.
– Du kom för sent, och så slarvar du med arbetet. Det 

duger inte. Det här ska tvinnas om, och det här med.
– Jag gör det i morgon, viskade jag.
– I morgon? Nej du, du gör det nu. Du stannar här och 

arbetar tills det blir mörkt. Sedan kan du sova på en av 
ullsäckarna, för jag har annat att göra än att komma och 
släppa ut dig.

När alla hade gått, bullrande med sina träskor nerför 
trappan, kändes spinnsalen ödslig. Vårkvällsljuset var till-
räckligt för att arbeta i, men i hörnen lurade mörka skug-
gor. Spinnmästarinnan hade låst dörren och ingen skulle 
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släppa ut mig förrän nästa morgon. På så sätt slapp jag ju i 
alla fall bli slagen mer den dagen.

Jag arbetade så länge ljuset räckte. I takt med det snur-
rande spinnrockshjulet och fotens trampande tänkte jag, 
om och om igen: 

Jag måste bort. Bort härifrån. Måste bort. Bort häri-
från. Bort, bort härifrån!

Från tiden före barnhemmet mindes jag ingenting. Men 
jag hade ju varit så liten när jag kom dit, knappt ett par år 
gammal. När föreståndaren på barnhemmet frågade efter 
den lille pojkens namn kunde han inte svara. Kanske hade 
han glömt det, eller också hade han aldrig vetat att han 
hade ett namn. Den okända person som lämnade barnet 
utanför grinden en oktobernatt gav sig inte till känna och 
hade inte ens brytt sig om att fästa en lapp med namnet 
vid den smutsiga tröjan. I registret blev jag inskriven som 
Johan Höst, efter årstiden när jag kom.

Tio år senare var jag elva år på det tolfte, en av hundra-
talet bleka och snoriga barnhemsungar i slitna gråbruna 
klädpaltor och slamrande träskor. På morgnarna när jag 
vaknade i sängen som jag delade med en annan pojke och 
såg mig omkring i den stora sovsalen kändes det ibland 
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som om jag hade glömt vem jag var. Jag kunde ha varit 
vem som helst av alla dessa pojkar som motvilligt satte ner 
fötterna på det kalla golvet och började dra på sig byxor, 
skjortor och tröjor. Med vårt kortsnaggade hår såg vi alla 
likadana ut och någon som inte kände oss skulle knappt 
kunna skilja oss från varandra. 

Kortklippningen var till för att det skulle bli lättare att 
hålla lössen borta, men flickorna fick ha sitt långa hår kvar, 
hårt benat och flätat. Genom den tunna brädväggen som 
skilde pojkarnas sovsal från flickornas brukade det höras 
gråt och skrik när de äldre flickorna hårdhänt redde ut 
de yngres hår och drog så att det stramade i pannan och 
nacken. Den plågan slapp vi i alla fall, jag och de andra 
pojkarna. Vi blaskade bara av oss i ansiktet och på halsen 
med det iskalla tvättvattnet. Sedan vällde vi ut ur salen 
mot trappan, där den grå strömmen av pojkar flöt ihop 
med den andra från flickornas håll.

Frusna, hungriga och trötta trängdes vi barn i bän-
karna för att lyssna till morgonbönen. Efter den fick vi 
äntligen en slev gröt och en brödbit innan det var dags för 
skola eller arbete. De pojkar som ansågs ha lätt för att lära 
fick undervisning av barnhemmets lärare, medan de andra 
barnen skötte olika sysslor i och kring huset. Jag var en av 
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de lyckligt lottade som fick lära sig läsa, skriva och räkna. 
Att flickor skulle få lära sig något annat än att laga mat, 
tvätta och sy kunde ingen ens tänka sig.

När jag läste beskrivningarna av städer, byar, slätter och 
skogar i läseboken förstod jag att det fanns en värld utanför 
barnhemmet, en värld som jag inte kände till ännu, men 
som jag skulle lära känna en dag. Men på eftermiddagarna, 
när jag och de andra äldre pojkarna satt i spinneriet och 
slet med ullen som skulle spinnas till garn, tänkte jag att 
jag aldrig skulle komma därifrån. Eller att om jag gjorde 
det skulle det bara bli till något annat, liknande ställe, där 
jag låstes in för att arbeta och fick stryk om jag inte var till-
räckligt flitig. Barnhemmet var min värld, det fanns inget 
före, inget efter och inget bortanför.

Jag sov oroligt, fast ullsäcken som jag krupit ihop på var 
mjukare än sängen nere i sovsalen och fast jag hittat en tom 
säck att dra över mig som skydd mot nattkylan. Underli-
ga skuggor rörde sig i det stora vindsutrymmet, trägolvet 
knakade trots att ingen trampade på det, en uggla hoade 
kusligt utanför. Jag blev ängslig av ensamheten, van som 
jag var vid att känna en annans varma kropp nära intill 
min egen och att höra ljuden av många sovande omkring 
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mig. Gång på gång vaknade jag med ett ryck och måste 
påminna mig var jag befann mig. Och var gång jag vak-
nade till fanns tanken där: bort, bort härifrån!

Det hade förstås hänt under de år jag varit på barnhem-
met att pojkar rymt, någon gång också en av de äldre flick-
orna. Nästan alla hade varit tillbaka inom några dagar eller 
veckor, ditsläpade av någon av stadens gråklädda ordnings-
vakter. Bestraffningen hade varit hård nog för att avskräcka 
de flesta av dem från att försöka igen, men jag kom ihåg en 
pojke som gjort tre rymningsförsök och slutligen lyckats. 
Och flickan som rymt, henne hade vi aldrig sett till igen. 

Kunde det vara så att det var lättare för en flicka att 
hålla sig undan? Att en pojke från barnhemmet var lättare 
att känna igen, inte bara på det snaggade håret?

Och om föreståndaren anmälde till polisen att en pojke 
hade rymt, och om det då inte fanns någon pojke att finna? 

Det tog några dagar innan jag hade planen klar för mig. 
Det var så mycket jag måste tänka på. Kläderna. Håret. 
Att ha mat för de första dagarna så att jag inte behövde dra 
uppmärksamheten till mig genom att tigga.

Som förklädnad behövde jag en kjol, en flickblus och 
– viktigast av allt – ett huckle som jag kunde knyta om 
huvudet för att dölja min kala hjässa. Om någon ändå 
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märkte att jag inte hade något hår skulle jag säga att jag 
hade haft en svår feber som fått håret att falla av. 

Det enklaste hade förstås varit att smyga in i flickornas 
sovsal på natten och stjäla de plagg jag behövde strax innan 
jag gav mig iväg. Men om jag tog kläderna från en av flick-
orna skulle det upptäckas nästa morgon, samtidigt som jag 
själv var borta. Då skulle barnhemsföreståndaren kunna 
lägga ihop två och två och begripa att rymlingen var klädd 
som en flicka, och i så fall var det ju ingen mening med 
förklädnaden alls.

Jag fick finna mig i att vänta tills det var tid för tvätt. 
Det hände inte ofta, kanske någon gång i månaden eller 
ännu mera sällan. Men att döma av hur mina egna kläder 
luktade borde det snart vara dags. Det var de stora flick-
orna som skötte tvätten, övervakade av en av kvinnorna 
som arbetade på barnhemmet. Kläderna, de grova laka-
nen och handdukarna kokades med lut i tvättstugan som 
var ett skjul i ett hörn av gården, sedan sköljdes tvätten i 
kallt vatten i stora kar utanför skjulet och hängdes på linor 
som flickorna spände upp mellan stolpar. Jag hade sett det 
många gånger, och jag visste att oftast fick tvätten hänga 
kvar över natten för att torka. 

– Ska ni tvätta snart? frågade jag en flicka som höll på 
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att duka av bordet efter kvällsmaten.
– Angår det dig? svarade hon ilsket. 
Men sedan ångrade hon sig och sa: 
– I övermorgon, om du nu måste veta det.
Då hade jag bara två dagar på mig att spara bröd. En 

liten bit på morgonen och en på kvällen. Det var synd att 
jag redan hade ätit upp brödstycket som jag fått till kvälls-
mat. Men fyra bitar fick räcka. Jag kunde klara mig på en 
om dagen, och på fyra dagar skulle jag ha hunnit långt 
därifrån.

Mina egna pojkkläder skulle jag ta med mig, och när jag 
kommit tillräckligt långt bort från staden där barnhem-
met låg skulle jag byta tillbaka till dem och bli pojke igen. 
Något slags arbete skulle jag väl kunna få, på en bondgård 
eller hos någon hantverkare som behövde en hjälpreda. 
Eller i ett ullspinneri, för spinna kunde jag ju redan.

Det skulle bli bra. Eller skulle det inte? Värre än på 
barnhemmet kunde jag i alla fall inte få det, tänkte jag. 
Och nu hade jag hur som helst bestämt mig.

Genom fönstret i skolsalen såg jag hur flickorna, två och 
två, bar de tunga korgarna med ångande, våt tvätt ut till 
sköljkaren utanför tvättstugan. De senaste dagarna hade 
jag iakttagit flickorna – hur de rörde sig, hur de lyfte på 
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kjolarna när de skulle kliva över någonting, hur de knöt 
sina hucklen under hakan eller i nacken. Allt sådant behöv-
de jag veta för att kunna spela min roll utan att bli avslöjad.

Det var en solig förmiddag. Jag hoppades att det inte 
betydde att tvätten skulle hinna torka över dagen och tas 
in redan på kvällen. Planen byggde ju på att den skulle 
hänga kvar över natten.

Men nästa gång jag tittade ut och såg flickorna hänga 
blusar, skjortor och kjolar på linorna var himlen mulen, 
och det kom till och med några regnstänk. Det gjorde mig 
lugn.

Jag hade trott att jag skulle känna mig darrig av oro 
den här dagen som, om allt gick väl, skulle bli min sista på 
barnhemmet. Men i stället var det som om den rädsla jag 
känt skingrades nu när det snart var dags att göra det som 
jag bestämt mig för. Som om jag hade förbrukat all min 
ängslan när jag gång på gång gått igenom händelseförlop-
pet i min fantasi, så att jag nu skulle kunna utföra varje 
steg i min plan utan att oroa mig det minsta.

Dagen gick som om den varit vilken vardag som helst i 
mitt liv på barnhemmet. Skolan på förmiddagen, middags-
målet, lekstunden på gården, sedan det långtråkiga arbe-
tet vid spinnrocken på eftermiddagen. Kvällsmålet, när jag 
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smusslade undan en sista brödbit i byxfickan, aftonbönen 
med läsning ur Bibeln. 

Till slut var det äntligen läggdags. Jag kröp ner under 
den trådslitna filten skavfötters med min sängkamrat, 
blundade och låtsades sova. Jag måste vänta någon timme, 
så att alla de andra säkert sov, och en av de saker som jag 
hade gruvat mig för var att jag själv skulle råka somna. 
Men nu när jag låg där i sängen var jag klarvaken. Jag kän-
de hjärtat slå och musklerna spritta, som om min kropp 
redan vore på flykt medan viljan höll mig kvar i sängen.

Det var långt fram på våren och skulle inte bli riktigt 
mörkt ute ens sent på kvällen. Kvällsljuset var både bra och 
dåligt. Bra för att det skulle ha varit svårt för mig att göra 
det jag måste göra i fullständigt mörker. Dåligt för att det 
fanns en risk för att föreståndaren, som hade sina rum på 
ena gavelsidan, eller någon av de anställda kvinnorna, som 
bodde i rummen intill köket, skulle få syn på mig ute på 
gården.

Men varför skulle de göra det? De sov väl också nu.
När alla ljud förutom suckar och snusningar hade upp-

hört i sovsalen smög jag upp. Golvplankorna knarrade, 
men ingen satte sig upp i sängen för att se vem som var 
uppe och gick. Det var ju inget ovanligt att någon måste 
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gå upp, pisshinken som stod i hörnet brukade vara full på 
morgonen.

Ut genom dörren, nerför trappan. Byxorna, skjortan 
och tröjan höll jag i ena handen, träskorna i den andra. Jag 
stannade till innanför porten och sköt sedan upp den med 
min kroppstyngd.

Gruset på gårdsplanen gjorde mina bara fötter illa, 
men jag vågade inte sätta på mig träskorna. Det knastrade 
ändå för varje steg, fast jag gick så försiktigt jag kunde. Så 
var jag framme vid tvättlinorna. Jag valde ut en kjol och 
en blus som såg lagom stora ut. Ett urblekt huckle, och så 
drog jag ner ett slitet lakan för att använda som knyte.

Nu återstod det svåraste: att ta mig ut från gården som 
var omgiven av ett högt plank. Att klättra på det släta 
planket var omöjligt, och grinden låstes på kvällarna med 
ett stort hänglås. Det fanns bara en väg ut: upp i klätter-
trädet, och därifrån med ett hopp över till andra sidan 
planket.

Jag tog på mig blusen och knöt schaletten om huvudet 
så som jag hade sett flickorna göra. Kjolen lade jag i kny-
tet tillsammans med mina egna kläder. Det var svårt nog 
att klättra upp i trädet i byxor; med kjolen slafsande kring 
benen skulle det vara omöjligt. 
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När jag stod under trädet och tittade upp kände jag 
hur modet sjönk. Hur skulle jag, som aldrig förut kommit 
längre än till de första grenarna, klara att klättra högt nog 
för att ta mig över planket, med ett knyte att släpa på till 
på köpet? Högt där uppe hängde min mössa kvar som en 
påminnelse om min oförmåga.

Jag fäste knytet som en ryggsäck och knöt fast tyg-
ändarna hårt över bröstet. Några sekunder tittade jag 
obeslutsamt på träskorna och bestämde mig sedan för att 
lämna kvar dem. Det var ju nästan sommar, jag kunde kla-
ra mig utan skor. Förresten skulle kanske de klumpiga trä-
skorna avslöja mig som en av barnhemsungarna, jag visste 
inte om andra än vi hade den sorten.

De första grenarna gick bra. Nu var jag lika högt uppe 
som den gången när jag klättrade upp efter min mössa. 
Det var nästa gren som hade fått mig på fall.

Jag fick inte falla, inte nu, inte på den här sidan planket.
Just när jag reste mig upp och fattade tag i grenen hörde 

jag en gök gala högre upp i trädkronan. Det var som om 
den ville uppmuntra mig. ”Kom, kom, och flyg din väg 
som jag!”

Jag hävde mig upp och fick fäste på grenen, ett gott 
stycke ovanför planket. ”Kom, kom”, gol göken. Så flög 
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den sin väg åt det håll där himlen fortfarande var som ljus-
ast. Västergök är bästergök, tänkte jag, slöt ögonen och 
hoppade.


