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H

Jag har funnits länge.
Jag minns när träden i allén var späda små buskar och när 

skeppen vid horisonten hade master och segel. 
Jag har hört de nyföddas förfärade skrik och de döendes lättade 

suckar. 
Jag har sett glädje och sorg, rikedom och nöd, grönska och torka.
Varje år har vårsolens första strålar återvänt och fyllt mig med 

framtidstro. 
Men nu känner jag hur det sista hoppet håller på att rinna ur 

mig. 
Jag har väntat. 
Väntat. 
Väntat.
De levande har glömt mig.
De döda tänker bara på sig själva. 
Det är länge sedan jag var någons stolthet. 
Snart är det nog min tur att utplånas för gott.
Men inte riktigt ännu.
Jag har en sista chans. 

Nu tar jag den. 
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1

PORTVAKTS - 
STUGAN

1 DECEMBER 1975

De reste till havet den första december. Flora hade skrivit 
in det i köksalmanackan med röd kulspetspenna, det såg 

både juligt och lite argt ut: 
Till Helmersbruk!!! 
Ingen vettig människa reser till havet mitt i vintern. Vitsen 

med havsresor är att man ska bada, leka i sanden och sola sina 
ben. Men det brydde sig mamma inte om. Hon var bombsäker 
på att en månad vid havet var precis vad de behövde, Flora och 
hon.

Istället för solparasoll och baddräkter packade de ner sina 
varmaste tröjor, yllestrumpor och stövlar. Flora skulle släpa 
med sig alla sina skolböcker också. Hennes lärare hade gett 
henne en lång lista med uppgifter som hon skulle göra före 
jullovet. En hel del hade Flora hunnit med redan innan de 
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åkte iväg. Hon var snabb med skolarbetet när hon fick sitta i 
lugn och ro utan att någon slängde knäckebrödsbitar i hennes 
hår eller kallade henne Snor-Flora. 

Mamma packade med sig sin orangefärgade skrivmaskin. 
Hon skulle skriva på sin nästa bok medan Flora höll på med 
skolarbetet. Om kvällarna skulle de elda i öppna spisen, äta 
smörgåsar med prickig korv och spela kort, sa mamma. 

Det där med smörgåsar och brasa lät trevligt, men Flora 
var tveksam. Mamma fick ibland sina infall, och nu när inte 
längre pappa fanns kvar och kunde sätta stopp för de vildaste 
idéerna hade Flora inget annat val än att hänga med. Det 
skulle bli skönt att slippa gå till skolan, men varför måste de 
åka så långt bort? 

När de steg av bussen blev Flora ännu mer skeptisk. 
Vad var Helmersbruk för ett ställe egentligen? Det var mörkt 

och trist överallt. När bussen kört iväg kunde de inte se en le-
vande människa fast de befann sig mitt i någon sorts liten stad. 

– Alla är nog hemma och äter middag, trodde mamma. Kom 
så går vi. 

– Är det långt? stånkade Flora. 
Ryggsäcken vägde ett ton och hon hade en stor kasse med 

lakan i den ena handen och en kappsäck med kläder i den andra.
– Nej, inte alls, sa mamma men det hördes på henne att inte 

heller hon hade någon aning.
Det kändes som om de slukades av ett jämntjockt klibbigt 

dis när de vandrade iväg. Det hade börjat skymma och lykt-
stolparnas lampor såg ut som obehagliga enorma eldflugor 
som svävade ovanför dem. Efter ett tag började det till råga på 
allt att duggregna.

De gick och gick. Flora blev helt slut i benen och de tunga 
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väskorna skar in i hennes händer så att de blev alldeles skrynk-
liga. Hon fick hejda sig från att hela tiden fråga mamma ”är vi 
framme snart?” så där som småbarn gör. 

Vägen färgades orange av gatubelysningen, allt annat var 
svart. Ibland tyckte Flora att hon kunde skymta enstaka ljus 
på högra sidan av vägen, det kanske fanns hus där? Men inget 
av husen var det som de skulle till.

– Jag måste vila en stund, gnällde Flora och ställde ner 
väskorna på marken. 

Det dunsade till lite så där ihåligt och Flora insåg att hon 
stod på en bro. Det fanns räcken på båda sidorna och hon kunde 
höra vatten brusa någonstans långt där nere. Hur hög var bron 
egentligen? 

Flora lät väskorna ligga kvar och gick fram till det ena 
räcket och kikade ner. 

Det var bara mörkt, hon kunde inte se vattnet. Kanske stod 
hon vid en jättedjup avgrund? 

Hon skyndade sig att komma ikapp mamma. 
– Vi är nog framme alldeles snart, sa mamma men övertyga-

de varken Flora eller sig själv. 
Efter bron blev det glesare mellan lyktstolparna, emellanåt 

gick det knappt att se sina egna fötter. Flora förstod ändå att 
de var nära havet nu, för det blåste ordentligt och luktade salt 
och ruttet. 

Plötsligt tvärstannade mamma och ropade till.
– Titta, Passadvägen! Nu kan det inte vara långt kvar.
Namnet stod på en skylt som hängde på en rätt hög tegel-

mur och när de gått längsmed muren ett tag fick de syn på ett 
hus. Ett urgammalt litet hus var det, också det byggt i tegel så 
att det nästan smälte ihop med muren. 
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– Är det där vi ska bo? utbrast Flora.
– Jag tror det.
– Hur kommer man in då?
– Där borta är en grind i muren. Kom nu, jag fryser!
Mamma högg tag i den lilla grinden. Först drog hon i den, 

sedan knuffade hon. Grinden ville visst inte öppnas. 
– Nämen, vad i fridens dagar? flämtade mamma. 
– Ska jag försöka?
– För all del, men den tycks ha rostat fast eller något. 
Mamma klev åt sidan och Flora tog tag i handtaget.
Grinden gled upp med ett litet gnissel, det lät nästan som 

att den sa ”ha-haa”.
Mamma brast ut i skratt. 
– Hur gjorde du det där?
– Jag bara drog, den är ju inte ens trög. Kom nu. 
De gick genom grinden och vidare runt husknuten där de 

hittade en kort trappa som ledde upp till en dörr. 
– Vi knackar väl på? sa mamma.
– Men gör det då!
Flora hade inte menat att snäsa, men hon kunde inte låta 

bli. 
Vad hade mamma ställt till med? Det var mörkt och kallt 

och hemskt och huset var … ja, vad skulle man säga, så himla 
ensamt. Det var något ledsamt över det. Skulle de verkligen bo 
här i en hel månad? I ett litet sorgligt hus i ett stort klibbigt 
mörker?

Men när dörren slogs upp flödade varmt ljus ut över  trapp an. 
I dörröppningen stod en farbror. Han såg allvarlig ut, men inte 
det minsta farlig. 

– Jaha ja. Där ser man, sa han med en fundersam min.
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Det var en lite märklig sak att säga, tyckte Flora. ” Välkomna!” 
eller ”Gick resan bra?” hade väl varit mer naturligt. Men man-
nen tecknade istället med handen att de skulle stiga in och 
plirade intresserat på dem när de kånkade upp sina grejer för 
trappan. 

Han var liten för att vara en farbror, kortare än Flora fast 
hon bara var tolv år. Han hade fjunigt ljust hår som spretade 
hit och dit, och ljusblå ögon. Det var svårt att gissa hur gam-
mal han var, men äldre än mamma i alla fall. Han såg ut som en 
blandning av en ganska bister tomte och ett stort barn. 

– Goafton goafton, hojtade mamma pinsamt högt. 
Det var varmt inne i huset och luktade så där skarpt men 

gott som det gör när man eldar i en öppen spis. Huset såg 
ledsamt ut på utsidan, men inuti var det hemtrevligt.

Flora lät de tunga väskorna dimpa ner på tamburgolvet och 
pustade ut. 

– Det regnar ser jag, mumlade mannen och såg på deras 
blöta kläder. Vi får hoppas att det inte fryser till och blir halt. 

Mamma hade fått av sig vanten och sträckte fram handen. 
– Trevligt att träffas. Det är jag som är Linn Winter och 

det här är Flora. 
– Jaha ja. Fridolf heter jag. Jag bor här bredvid.
Flora krängde av sig skorna och tassade in i ett litet var-

dagsrum. Två fåtöljer stod framför den sprakande brasan, det 
var väl där de skulle sitta och äta de där korvsmörgåsarna. 
En dörr ledde till ett kök med citrongula skåpluckor och från 
hallen gick en trappa upp till övervåningen. 

– Aj så trevligt här är, sa mamma. 
Fridolf nickade allvarsamt. 
– Joom, sa han. Portvaktsstugan har jag alltid tyckt om. 
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– Portvaktsstugan?
– Joom. Fast nån portvakt behövs int längre. Jag bor borta 

i tvättstugan jag. 
– Varför bor du i tvättstugan? undrade Flora.
– Int är det en tvättstuga längre, jag har byggt om den till 

bostad. Portvaktsstugan är för stor för mig. Tvättstugan är 
lagom. 

Flora hade alltid tänkt att tvättstugor var sådana man hade 
i källaren i höghus. Men det var ju mer logiskt att tvättstugan 
faktiskt var en stuga. 

– Finns det fler hus här? frågade hon.
– Joom. Ett garage och ett stall finns det. Några gårdshus 

och orangeriet, och så herrgården förstås. 
Flora studsade till. 
En herrgård! 
Mamma hade inte sagt någonting om att det skulle finnas 

en herrgård! 
Flora hade alltid älskat gamla hus. Hon önskade att hon en 

vacker dag skulle få bo i ett riktigt stort gammalt och krusi-
dulligt hus istället för i en tråkig stadslägenhet. Hon kanske 
måste vinna på lotto eller något. 

Portvaktsstugan var nog också gammal, men den var inte 
direkt pampig. Flora hoppades att herrgården var riktigt stor 
och vacker. Hon hade gärna rusat iväg genast för att ta en titt, 
men det var nog för mörkt ute. 

– Bor det någon i herrgården? frågade hon.
Fridolf skakade på huvudet.
– Nee. Int har det bott nån i den von Hiemska herrgården 

på femti år. 
Fridolf och mamma försvann ut i köket. Mamma pladdrade 
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på med hög röst och Fridolf muttrade någonting om vatten-
ledningar och spjäll. Han verkade inte speciellt glad att se dem, 
tyckte Flora. Varför hyrde man ut ett hus om man inte ville ha 
hyresgäster? Å andra sidan tyckte Flora att det var irriterande 
med sådana där tillgjorda människor som skulle flina upp sig 
hela tiden. Då föredrog hon bistra, men snälla, små farbröder.

Hon gick uppför trappan till övervåningen. Hon hamnade 
i en liten hall med tre dörrar, öppnade den som var närmast 
trappan och steg in i ett rum med blommiga tapeter. I hörnet 
stod en gammaldags säng med en snirklig järngavel, och ett 
litet nattduksbord. Vid fönstret fanns ett skrivbord och en stol, 
och precis innanför dörren stod ett stort vitmålat klädskåp 
med speglar på dörrarna. 

Hela grejen med Helmersbruk och en månad vid havet 
började kännas lite bättre nu. Sådana här tapeter hade Flora 
alltid önskat sig. De vita spetsgardinerna var också snygga, 
de såg gamla ut. 

Det är ett riktigt Anne på Grönkulla-rum, tänkte Flora och 
lade sin röda ryggsäck på det virkade sängöverkastet. Mössan, 
den långa halsduken och jackan lade hon på stolen.

Hon gick fram till fönstret och kikade ut i hopp om att få syn 
på den där herrgården, men trots att hon nästan tryckte näsan 
mot rutan kunde hon bara se mörker och sin egen spegelbild. 

Nerifrån tamburen lät det som om Fridolf var på väg att gå.
– Nu får ni klara er på egen hand. Knacka på om nånting 

bekymrar er. Jag är alltid hemma.
– Tack så mycket, sa mamma. 
Fridolf såg upp mot Flora som stod i trappan. 
Han såg med ens förvånad ut. De stora blå ögonen under 

de buskiga ögonbrynen stirrade på Flora. 
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– Nog är det underligt …, mumlade han tyst men innan 
Flora hann fråga vad som var så underligt med henne vände 
han sig mot mamma istället. 

– Nåjo. Ni ska nog trivas. Det har bott bra människor i det 
här huset. Det goda sitter i väggarna. Märker ni det?

Nu såg han på Flora igen. 
– Jo, sa Flora för det kände hon faktiskt.
Det satt något gott i väggarna i portvaktsstugan. Det kanske 

var därför hon redan blivit lite gladare. 
Dörren blåste igen med en smäll bakom Fridolf. Mamma 

fnittrade till. 
– Han var ju ingen solstråle precis, men han verkar snäll. 
– Jag tycker om honom, sa Flora. 
– Jag med. Men vad säger du nu då, Flisan? Om huset och 

allt?
– Det är bra. 
– Är det säkert? Tror du att det här blir bra?
Mamma såg ängslig ut. Det var så dags att vara ängslig 

nu. Nu kunde de ju inte längre ångra sig. 
Men Flora bestämde sig för att vara vänlig och klappade 

mamma på armen.
– Det blir säkert finemang!
De försökte göra sig hemmastadda med en gång. De bädda-

de sängarna, mamma ställde skrivmaskinen på ett bord i var-
dagsrummet och Flora radade upp skolböckerna på skrivbord-
et i rummet med de blommiga tapeterna. Anne på Grönkulla och 
Spöket på Canterville lade hon på nattduksbordet. I klädskåpet 
hängde en massa gamla kläder, bara en hylla var tom. Men det 
spelade inte så stor roll, för Floras kläder tog nästan ingen 
plats.
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 – Kom ner så äter vi, ropade mamma från köket. 
Flora släckte lampan i sovrummet och skulle just gå ner när 

hon råkade titta ut genom fönstret. 
Det var konstigt nog en aning ljusare där ute nu fast det 

var sent på kvällen. Kanske dimman hade lättat och månen 
tittat fram?

I samma stund såg hon något vitt som fladdrade till utan-
för fönstret! 

Och inte nog med det, något prasslade där ute. Det lät som 
en viskning!

– Det är hon! 
Det vita försvann så fort att Flora inte hann uppfatta vad 

det var, men för några hemska ögonblick inbillade hon sig att 
det var ett blekt ansikte som hade tittat in på henne och viskat. 

Men rummet låg ju på övervåningen, ingen kunde väl titta 
in här?

Flora stod kvar i dörröppningen, stel som en pinne. 
Skulle hon våga gå fram till fönstret och titta?
Hon svalde några gånger.
Nej, så här mesig kunde hon inte vara. Hur skulle det gå 

att bo i ett gammalt hus i en hel månad om hon blev vett-
skrämd varje gång hon såg eller hörde något oväntat?

Hon gick fram till fönstret och tittade ut.
Om hon ansträngde sig kunde hon urskilja några trädgren-

ar en bit bort. Men hon kunde inte se något vitt någonstans. 
Jag såg nog fel, tänkte Flora, det kanske bara var min egen 

spegelbild? Och det där som lät som en viskning var nog en 
kvist som svepte mot husväggen i blåsten …

– Kommer du någon gång? ropade mamma. 
Det luktade ugnskorv och Flora gick ner. 
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2

HERRGÅRDEN

F lora sov inte alls bra den första natten i portvaktsstugan 
i Helmersbruk. Madrassen kändes knölig och kudden 

luktade konstigt fast hon bäddat med sina egna lakan. Laka-
nens bruna och gula mönster passade inte alls ihop med resten 
av rummet. Här borde man ha bäddat med välstrukna lakan 
med spets, helst haft på sig ett långt vitt nattlinne också. 

Flora kunde se sig själv i spegeln från sängen. Hon passade 
inte heller in. Hon var lång för sin ålder och hade breda axlar 
och runt ansikte. Hennes hår hade en sådan där tråkig mitt-
emellanfärg. Råttfärgat brukade ponnyflickorna kalla det. 

Flora flätade sitt råttfärgade hår i två långa flätor och steg 
upp ur sängen. Det var ännu mörkt ute och väldigt kallt inne 
i huset. 

I vardagsrummet satt mamma och försökte få fart på brasan. 
Det gick inget vidare. 

– Brasan kanske är för gles? sa Flora. Eller för tät, då funge-
rar det inte heller. 
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– Det var då rysligt vilken expert du är, sa mamma och lät 
irriterad. Var har du tillskansat dig all denna visdom?

– Pappa visade mig, sa Flora.
Mamma sa ingenting men hennes rygg såg ledsen ut. Men 

då knastrade det plötsligt till i spisen.
– Nu så! sa mamma och reste sig.
Det var fortfarande iskallt så Flora drog på sig en mörk-

blå herrkofta som hängde i tamburen. Fridolf hade sagt till 
mamma att de fick använda allt som fanns i huset. Koftan gick 
henne nästan ner till knäna och hon svepte den runt sig som 
en morgonrock. Den luktade gammal gubbe och stacks men 
var åtminstone varm. 

– Vad har du på dig för ett schabrak? undrade mamma. 
– Portvaktens paradkofta, ser du väl! 
Flora stack ner händerna i koftans fickor och gjorde en 

piruett. Det låg något i den högra fickan. 
Det var en liten ängel av porslin.
– Kolla, den här låg i fickan! 
– Den var ju riktigt nätt! 
Flora undersökte varsamt porslinsfiguren. Den var skick-

ligt målad med försiktiga penseldrag, porslinsvingarna såg 
nästan ut som om de hade äkta fjädrar. Hon ställde ängeln i 
bokhyllan och kom plötsligt på en sak.

– Mamma! Tog vi med julpyntet?
Mamma tittade häpet upp. 
– Julpyntet? Nej, det gjorde vi inte. Vi var ju överens om att 

bara ta med det nödvändigaste!
– Men julpynt är väl nödvändigt? Åtminstone när det är jul.
Mamma såg förlägen ut.
– Ja, det är det nog. Jag har bara aldrig varit så pyntig av 

mig. 
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Det visste Flora mycket väl. Det var inte mamma som 
brukade klä granen, ställa fram ljusstakar och tejpa upp 
tomtar i köksfönstret. Pappa hade däremot älskat julen, att 
pynta hade varit hans och Floras grej. 

– Förlåt, sa mamma, jag tänkte inte på det …
– Det gör inget, sa Flora fast det inte var sant.
– Vi kanske kan pyssla här? Eller köpa lite glitter och tom-

tar inne i Helmersbruk?
Flora skakade på huvudet. Hon ville inte ha något nytt 

julpynt. Hon försökte låta bli att tänka på den gula papplådan 
som stod högst upp i ett köksskåp där hemma, men ju mer 
hon försökte låta bli, desto mer tänkte hon på lådan och allt 
som fanns i den.

Silverglittret som var lite glest på en del ställen men ändå 
fint, den rödmålade träljusstaken, pappersstjärnan som man 
skulle ha en glödlampa i och de ganska fula garntomtarna hon 
själv tillverkat som liten. 

Mest av allt tänkte hon på den lilla ljusbruna lådan med 
de gamla, ömtåliga julgranskulorna av glas som hade varit 
farmors. 

Varje år på julaftonskvällen hade pappa försiktigt lyft upp 
kulorna från bädden av silkespapper och sagt: ”Vi hänger dem 
på de stadigaste grenarna, för de här var farmors klenoder …” 

Det hörde till att han skulle säga exakt så, och det var i 
den stunden Flora brukade känna att nu var det verkligen, 
verkligen jul. 

Förra julen, den som blev pappas sista, hade han varit så 
svag att han nätt och jämnt kunde resa sig ur stolen, men 
han hade samlat alla sina krafter för att hänga upp den första 
kulan, sedan skötte Flora resten.
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Flora vände bort ansiktet så att mamma inte skulle se tå-
rarna som envist trängde fram. Inget julpynt, inga klenoder, 
ingen pappa. Bara en stackars liten porslinsängel i en bokhylla. 
Det skulle nog inte bli någon vidare jul, det här. 

– Jag tar en promenad, sa hon.
– Ha det så roligt, sa mamma. 
Det var skönt att komma ut i friska luften. Det blåste inte 

längre men det var mulet och färglöst. 
Flora drog på sig de ulliga vita vantarna med tofsar och 

blåste ut ett moln av ånga. Från farstutrappan kunde hon se 
en skymt av havet som var lika grått som allt annat. 

Nu såg hon också porten som portvaktsstugan hörde ihop 
med. Den breda öppningen i muren täcktes av en snirklig grind 
av svart järn, med två grindluckor som satt ihop i mitten. Mitt 
i krusidullerna högst upp fanns ett stort H som nog hade varit 
guldfärgat, men nu hade nästan all färg flagnat av. 

H som i Helmersbruk, tänkte Flora. Eller vad var det  Fridolf 
hade sagt att herrgården hette? Von Hiemska herrgården? Då 
kanske H:et stod för Hiems, då? Vilket mystiskt namn. 

Hon gick fram och kände på porten men den gick inte att 
rubba. Kanske det bara gick att ta sig in genom muren via 
den lilla grinden en bit bort, så som de gjort igår.

Flora såg sig om efter Fridolfs tvättstuga, men kunde inte 
se några andra hus än portvaktsstugan. Någonstans bakom 
molntäcket hade solen visst hunnit en bit upp på himlen, det 
blev ljusare hela tiden. 

Det var tydligen en gammal park som låg innanför muren. 
Buskarna och träden såg vildvuxna ut, men det syntes att de 
planterats med eftertanke en gång i tiden. 

Flora gick runt en spretig buske och stod plötsligt i änden 
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av en allé med höga träd. Träden hade tappat sina löv men 
kronornas grenar var så yviga att de växte ihop högt där 
uppe och fick allén att se ut som en tunnel. Vägen nedanför var 
gropig och full av lerpölar så det gällde att se sig för. 

Flora klev, hoppade och trampade fram och tittade noga 
efter var hon satte fötterna. Hon insåg snart att hon borde 
ha tagit på sig stövlar istället för tygdojor, men det var ingen 
idé att gå tillbaka och byta för hon var redan lerig ända upp 
till knäna. 

Det susade i träden ovanför henne. En vindpust svepte 
 genom allén. Det var en märkligt ljummen bris som tog tag 
i hennes flätor och halsduk. 

Och ännu märkligare var att vinden viskade! En viskning 
som liknade den hon hört utanför sitt fönster kvällen innan.

– Det är hon! Hon är tillbaka! 
Flora tvärstannade och såg sig omkring. Vem var det? 

Hon kunde inte se en levande själ. 
Däremot såg hon nu den von Hiemska herrgården för första 

gången. 
Flora blev så tagen att hon omedelbart glömde bort den 

viskande rösten, sina blöta fötter och allt annat. 
Hon hade aldrig sett ett så underbart hus. Hon stod blick-

stilla en lång stund och försökte se sig mätt. 
Huset var tre våningar högt med spetsigt tak och utbukt-

ningar lite varstans. Det hade fönster i olika former, runda, 
fyrkantiga, ovala, stora och små. Precis som muren och port-
vaktsstugan var huset byggt av tegel. I ett av hörnen fanns 
ett litet torn, och en vägg täcktes nästan helt av någon sorts 
klängväxt. En del fönster hade ett rutmönster av färgat glas, 
andra hade någon spikat igen med bräder. 
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Det syntes minsann att ingen bott här på väldigt, väldigt 
länge.

Hon började nästan gråta, så vacker var herrgården där den 
låg i all sin förfallna, majestätiska glans.

Skulle hon våga gå lite närmare? Tänk om – hennes hjärta 
gjorde en kullerbytta i bröstet – tänk om dörren inte var låst 
och hon kunde gå in och ta en titt? Inte ta någonting, inte ens 
röra en endaste grej, bara se sig omkring …

Hon tog ett steg framåt men hejdade sig. Det kändes oartigt 
att gå raka vägen fram och rycka i dörren. Kanske borde hon 
först gå runt huset och titta på det från alla håll? 

Det visade sig vara lättare sagt än gjort att gå runt hela 
byggnaden. Hon fick ta sig genom en igenvuxen träddunge, 
sedan höll hon på att trilla ner i en gammal fontän. Därefter 
gällde det att ta sig förbi några täta buskar, över en liten mur 
och runt en mossig staty som föreställde en halvnaken dam 
med en kruka i famnen. 

Det var ändå värt besväret för baksidan av herrgården var 
nästan ännu vackrare än framsidan! En veranda med sirliga 
fönster vette ut mot en stor trädgård med flera statyer och 
plattformar på olika höjd. Säkert hade det vuxit rosor och 
formklippta buskar här en gång. Det måtte ha sett underbart 
ut! En riktig slottspark, med rosenträdgård och allt!

Ovanför verandan fanns en stor balkong med höga dörrar 
som antagligen ledde in i ett stort rum. En balsal kanske? 
Eller var det bara i sagoslott man hade balsalar? 

Flora tog några steg bakåt för att beundra herrgården på 
avstånd, sedan gick hon närmare igen för att kunna se alla 
detaljer bättre. 

Hur gammal kunde herrgården vara? Säkert jättegammal, 
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flera hundra år. Varför byggde man inte sådana här hus längre? 
Det var ju så mycket finare med vackra fönster och spetsiga 
plåttak än fula fyrkantiga höghus. 

Vem ägde herrgården och parken, tro? Det kunde knappast 
vara Fridolf, varför skulle han i så fall bo i tvättstugan? Nej, 
Fridolf var nog snarare någon sorts gårdskarl, tänkte Flora. 

Kanske någon släkting till den von Hiems som byggt herr-
gården ännu levde? Då var det nog den där släktingen som 
ägde huset, lyckans ost. 

Men varför bodde ingen här nu? Visst var huset förfallet, 
men om herrgården varit Floras hade hon gärna stått ut med 
att den var lite sliten. Speciellt det där tornet, tänk att ha det 
som sitt rum!

Det var knäppt, men Flora kände med ens att hon älskade 
varenda kvadratmillimeter av det gamla huset. Trots att det 
var en kylig morgon blev hon alldeles varm. Var det så här 
det kändes när man blev kär? Var man konstig om man blev 
kär i ett hus trots att man aldrig varit kär i en människa? 

Fast då är jag gärna konstig, tänkte Flora.
Parken tycktes vara större än Flora anat. Själva trädgården 

övergick så småningom i skog så ägorna kanske fortsatte hur 
långt som helst. Någon dag skulle hon gå lite längre bort och 
se om det fanns något spännande i skogen också. 

När hon långsamt gått runt hela byggnaden var hon tillbaka 
på gårdsplanen vid allén. 

En trappa ledde upp till en massiv dörr av mörkt trä. Det 
fanns ett ovalt fönster i dörren som påminde om ett strängt 
öga. Det kändes faktiskt som om herrgården tittade på Flora 
när hon kom närmare. Hon blev blyg. 

– Umm … hej, jag ska inte störa, jag vill bara se mig om-
kring lite.
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Så fjantig hon var som stod här och pratade med ett gam-
malt hus. Tänk om ponnyflickorna hade sett henne! Men det 
där ögonfönstret fick henne att känna att det var artigt att 
hälsa. 

Hon gick uppför trappan, lade handen på det stora dörr-
handtaget och försökte trycka ner det.

Dörren var låst. 
Förstås. 
Flora suckade besviket. Ååh, så hon längtade in i huset! 

Nyfikenheten fick henne att vilja hoppa jämfota. Skulle hon 
gå runt huset igen och känna på verandadörren? Eller kanske 
ett fönster gick att öppna?

Då hörde hon plötsligt musik.
En svag melodi spelades någonstans i närheten! 
Hon kände igen melodin. Det var julsången Du gröna gran, 

i en mild plingande version. Det lät inte som ett instrument, 
kanske snarare som en speldosa. 

Men var fanns den i så fall? Det lät som om musiken kom 
inifrån herrgården, men det kunde ju inte stämma. Huset var 
öde och tillbommat och en speldosa måste väl vridas upp? 

Flora tog ett steg tillbaka och såg sig omkring, med ens 
misstänksam. Det kanske var någon som försökte lura eller 
skrämma henne? 

Sådant var Flora van vid. Döda spindlar i pulpeten, rutt-
na äpplen i skolväskan, att någon släckte taklampan när hon 
duschade efter gymnastiken. Ponnyflickorna tröttnade aldrig, 
det var bara att försöka famla sig fram till lysknappen medan 
den förtjusta kören utanför fnissade.

Tvätta bort snoret ordentligt nu, Snor-Flora.
Här har du några tama spindlar som kan bo i ditt hår. 
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Spindlar trivs i råttbon, hi hi hii …
När hon nu stod där på trappan till den von Hiemska herr-

gården hundratals kilometer från skolan och ponnyflickorna 
gav Flora sig själv ett löfte.

Hon sa det med hög och bestämd röst: 
– Ingenting här i Helmersbruk ska skrämma mig. 
Hon skulle minsann inte bli rädd för några viskande röster, 

bleka ansikten eller speldosor som plingade i övergivna hus. 
Hon blickade trotsigt ut mot allén. 
Den som försökte skrämma Flora Winter skulle bli gruv-

ligt besviken. Så fick det bli.
Musiken hade dessutom tystnat. 
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