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"Ack du min moder..." 

 

Jag har provat alla era masker 

Innanför de stora fönstren på gamla Hamburgerbryggeriets fasad stod de 

gigantiska bryggpannorna i koppar och mot Frejgatan låg infarten. Man körde 

fortfarande ut öl med häst och vagn och på Norrtullsgatan, gick 7:ans spårvagn. 

Där gick även vagnarna till Sumbyberg och Solna. Jag kunde alltså som barn sitta 

i vårt fönster och se när gubbarna körde ut öl med sina skramliga vagnar. Vi 

bodde i 43:an. 41:an hade ett valv som ledde in på gården. Där inne låg fabriker. 

Gårdsfastigheten hade Akla, som gjorde plåster och gasbindor. Det fanns första 

hjälpen och förbandslådor som det stod Akla på. En trappa ner i gårdshuset hade 

Goodrich sitt däcklager. Hela gårdshuset har nu byggs om till skola. I gathuset låg 

postkontoret. Några bovar sprängde en natt kassaskåpsdörren och tjuvade alla 

pengar. 

Vilken smäll! 

Gårdens staket vetter mot Gamla borgerskapets änkehus. I parken, som numer är 

öppen för allmänheten, satt tanterna i sina stora vilstolar. Där bodde bara rika 

damer och de hade ett eget kapell där inne. Ackla hade en snickare som hette 

Andersson. Han hade, inne på Acklas egen gård, under ett tak av korrugerad plåt, 

ett virkeslager. Säkert hade han någon liten klinga också. 

Guldsmeden, Kilström eller Kilbom, jag minns inte riktigt, hade sin verkstad in 

mot gården och affär ut mot gatan. Han registrerade alla som köpte vigselringar 

och förlovningsringar. En gång tog han in mig och visade den sida i boken där han 

med vacker handstil skrivit upp att mamma och pappa köpt sina ringar av honom. 

I fastighetens andra hörn, till höger om vår port, låg kaffet, som idag är 

restaurang. 
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Barnkammaren 

På tredje våningen bodde jag, Fred, som då hette Bosse, Ingalill, morsan och 

farsan i tre rum och kök. Brorsan har berättat för mig att farsan under kriget hade 

kaniner i burar uppe på vinden för att hålla familjen med kött. Då kriget var slut 

saknades det arbetskraft. Sverige importerade greker, polacker och turkar, för att 

fylla tomrummen i fabrikerna. Och kvinnorna, som tidigare stannat hemma i 

städrock sedan de fått barn, skulle nu vara kvar på kontoren och i affärerna. Det 

var inte längre fult att vara gravid. Mitt i allt detta gjorde morsan sin uppfinning. 

Hon tog 35 kr ur matkassan och gick ner på EPA vid Odenplan. Där köpte hon tyg 

som hon klippte till och snörpte samman så gott hon kunde. Uppfinningen bestod 

av en byxa och en snäv kjol som kunde tänjas ut i takt med de gravida magarna. 

Men sy kunde hon inte. Då hon testat att det fungerade, åkte hon därför till sin 

syster som var sömmerska. Systern fick sy ihop det. Sen såldes det till väninnor 

och folk i bekantskapskretsen och för vinsten köpte hon mer tyg. Systern, jag vill 

minnas att hon hette Anni, sydde mer och mer och allt såldes. Till sist startade 

morsan "Mammaklänningen" och öppnade försäljning i lägenheten. Till och med 

prinsessorna var uppe och handlade av morsan. Farsan skruvade upp stänger i 

taknivå, dit det var så högt att han var tvungen att göra en speciell käpp med klyka 

på. Med den kunde man lyfta upp och ner plaggen. Det var kläder i hela 

lägenheten och bakom klädvagnarna, alltså klädställningar på hjul, stod enkla 

sängskåp. På kvällarna rullade vi vagnarna mot mitten av rummet och vek ner 

sängarna. I barnkammaren som den kallades, det rum som Fred, Ingalill och jag 

bodde i, stod ett stort bord. Där satt vi om kvällarna och ritade. På dagarna 

användes det som lunchrum för expediterna. 

Vad Ingalill och Fred gjorde under dagarna vet jag inte, men jag som var 3-4 år 

gammal fick sysselsätta mig själv ute på bakgården. Där druttade jag runt och för 

att överleva snidade jag på en egen inre värld. Det skaffades också en tax, en tik, 

som hette Lassie och min far var varje morgon ute i Hagaparken med hunden. Det 

är ganska långt dit, men där gick han runt varje morgon. Tidigt som fan. 

Militäriskt. Och ordning hade han på jycken, med 

Lassie fick valpar. En av dem var lite speciell. Den gillade jag. Den kallades 

Klumpe, för den var dubbelt så stor som de andra. När farsan kom hem sprang 

Klumpe alltid fram till ytterdörren. Han hörde nämligen vem det var som kom. 
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Svansen var så kraftig att den slog som en trumpinne mot golvet och då visste 

man att farsan var på ingång. 

Valparna såldes. Men i kullen fanns en liten tax som fick heta Kickan. Henne tog 

Anna Eugenia Jacobsson, pappas moster, som vi kallade farmor, som sin hund. En 

sommar när jycken var hos någon släkting, eller väninna ute på landet, blev 

hunden gravid och födde en enda valp med knorr på svansen. Den fick heta Jacki 

och blev syrrans hund. 

Jacki och jag stod varandra väldigt nära, fast på något sätt i hemlighet. Vi hade 

någonting ihop, som ingen annan visste om. Någon sorts närhet. Han fick till 

exempel inte ligga i sängarna. Men när det var mörkt smög han upp under mitt 

täcke. På morgonen var han borta. Vi hade många sådana tricks för oss. Men så en 

dag ute på gården hände en ganska otäck historia. Det var vinter och jag började 

kasta snöboll på Jacki. Jag var så ursinnig på hunden att jag med snöbollar drev 

honom in i ett hörn och där fortsatte jag kasta hårt kramade snöbollar på honom. 

Han tjöt hysteriskt. Förstod väl inte varför jag plötsligt blivit så elak. 

Jag har aldrig tidigare förstått varför jag blev så arg på hunden. Men idag tror jag 

att det var för att det gjorde så ont i mig att stå honom så nära. Att den närmaste 

närhet jag hade med någon, var med en hund och inte på "riktigt" med en 

människa. Jag orkade inte med situationen och var därför tvungen att bli arg på 

hunden, så jag fick den på distans. Men efter den händelsen litade hunden aldrig 

riktigt på mig, trots att han levde kvar hemma ända tills han som gammal dog i ett 

epileptiskt anfall. 

När morsan flyttat ner företaget till butikslokalen brukade Jacki vara där. Då han 

ville ut skällde han till en gång. Då släppte man ut honom. När han sen ville in, 

skällde han en gång. Då släppte man in honom. Hans uteliv var alla Stockholms 

gator. En gång när jag som 12 åring kom cyklande mötte jag honom nere vid 

Hötorget. Och jag som tyckte att jag var långt hemifrån. Hur fasiken gör jag nu? 

Tänkte jag. Jag kunde inte ta med honom på cykeln. Men morsan hade tagit en 

speciell drulleförsäkring på hunden. Hunddjävulen var försäkrad för massor av 

pengar så vi inte skulle bli skadeståndsskyldiga om Jacki ställde till en olycka i 

trafiken. Så jag lät honom vara och när jag kom hem var hunden redan inne i 

butiken. Han tog sig alltid hem själv. 
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Till vänster, på vårt våningsplan, bodde min kompis Classe Pettersson. På andra 

sidan Norrtullsgatan låg en stor tegelröd byggnad. Det var Norrtulls sjukhus, som 

då var barnsjukhus och hade ett gjutjärnsstaket med spetsiga stolpar. Där satt varje 

år hundratals, kanske tusentals, nyckelpigor. De kom i moln och klamrade sig fast 

på stolparna. Men jag var ett barn, kanske 5 år gammalt, som uppfattade världens 

alla detaljer som otroliga. Det kan alltså ha varit färre nyckelpigor. Kanske det 

inte var varje år, utan bara en gång. Men ett minne, en stark upplevelse, var det. 

Jag samlade också de mjuka, mörkbruna kastanjerna som växte på två stora 

kastanjeträd ute vid den trafikerade vägen, Där Norrtullsgatan 16 ligger, låg då 

inget kvarter. Där gick trottoaren och trafiken in i en böj och en kväll när jag 

byggt en snögrotta, förändrades ljuset. Kanske tändes gatlyktorna. För plötsligt 

gnistrade hela kullen av små fina snöstjärnor. Jag kunde se detaljerna i deras 

mönster och sådana upplevelser sparade jag på i min inre värld. 

Jag kröp inte heller som andra barn. Kom aldrig upp på alla fyra, utan hasade med 

vänster ben under mig. Jag liksom halvsatt på vänster ben, åkte på det och sköt 

mig fram med höger ben och händerna. 

Jag såg förresten en sådan unge i Rolambshovsparken i somras och det var helt 

fantastiskt vilket rörelseschema killen hade. Han satt på vänster ben, precis som 

jag gjort och åkte på gräsmattan, som om han inte skulle ha något vänsterben. Jag 

kommer fortfarande ihåg hur det kändes och då jag berättar om det kan jag 

uppleva känslan i benet. 

Dagis och fritis var inte uppfunnet på den tiden. Det var i alla fall inte självklart 

att man skulle gå där. Men det fanns något som hette lekskola och det tyckte 

morsan var bra, för då var jag väl ur vägen några timmar. Lekskolan låg nere på 

Roslagsgatan. En ganska god bit hemifrån. Morsan följde mig dit. Där skulle jag 

sen fungera tillsammans med de andra ungarna. Men jag var överaktiv, slet och 

ryckte i leksakerna och skulle göra allt på en gång. Jag fick bara vara kvar en dag 

eller två. Ingenting av mänskliga relationer med kamrater i samma ålder, eller 

med fröknar, som skulle vakta och styra mig fungerade och det kaoset hade jag 

säkert gemensamt med Fred. 

Fred kunde aldrig knyta skosnören. Han kunde inte knäppa sin gylf och fick stryk 

av farsan för att han inte kunde. Ett år var man på en stor julgransplundring 
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tjugondag knut, jag skulle tro att det var på Frälsningsarmén. Då skulle barnen stå 

utmed väggarna och på ett givet kommando springa fram och ta vad de ville ha 

från julgranen. Fred fick ingenting. Han kom aldrig igång. Stod bara och hackade 

och när han kom fram till granen fanns ingenting kvar. Detta har gått som en rolig 

historia i familjen. Men man kan också ta Freds egna ord: 

    "Och i skolan så fortsatte skitet, jag var stor, jag var tafatt och rädd, jag var 

klumpig i lekar och idrott, ständigt rädd för att bli hånad och smädd." 

På somrarna bodde vi på Kärsö, den lilla ö som ligger mellan Drottningholm och 

fastlandet. Där hade mamma och pappa ofta tältat när de var unga. En 

campingförening där man så småningom fått bygga sig små masonithus som 

skulle gå att montera isär. Vi bodde alltså i masonithus, med vingmuttrar i hörnen. 

De skulle plockas ner varje höst och ligga under presenningar för att åter resas på 

våren. Men det var ingen som gjorde det. Kåkarna blev bara stadigare och 

stadigare med åren. Morsan jobbade i sitt företag och farsan var kvar på Kärsö. 

Han skulle vakta barnen så att säga - vakta syrran och mig. 

En midsommarafton nere på ängen, som var en naturlig samlingsplats, halsade jag 

ur en läskedrycksflaska. Det var mycket folk där, men farsan var kvar uppe i vårt 

hus. Jag kände plötsligt hur jag fick någon ting i munnen. Det hade kommit en bit 

ner i halsen och då jag harklade mig kom det upp en geting, som dyngsur kröp i 

högervarv. Den hade väl krupit ner i min halvdruckna läskedrycksflaska, för att 

det var sött och gott där. Jag blev naturligtvis livrädd. 

Jag kom gråtande och skrikande. Han frågade vad som hänt och jag berättade. 

- Jaha, svarade farsan. Men det kan inte vara någon fara sörru. Den har i alla fall 

inte stuckit dig i halsen. 

Att den kunde ha gjort det, hade jag inte ens tänkt på. 

- Den har i alla fall inte stuckit dig i halsen, sa han. För då hade du inte kunnat 

andas nu. Och hade den gjort det, då hade du nu haft svullen hals och då hade jag 

bara tagit en kniv och stuckit rakt in här under struphuvudet, lite ovanför 

nyckelbenen på dig. 

Så satte han som demonstration, handen till min hals och fortsatte: 
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- Då hade du fått luft igen. Sen hade vi ringt efter ambulans. Men du är inte 

svullen, så du kan gå ner och leka igen. 

Det fanns på Kärsön något som hette första, andra och tredje, badberget. Från dem 

såg man Drottningholms slott. Vid andra badberget var vi oftast, för det var bäst. 

Farsan lärde mig att simma genom att uppe vid huset, sittande på marken, visa hur 

man gjorde bentagen. Sen lade han sig på gräset och visade hur man gjorde med 

armarna. Därefter skulle jag gå ner till sjön och göra som han sagt. Till badvakt 

hade jag syrran som var fyra år äldre än mig. Vi släpptes ensamma ner till 

badberget, dag efter dag, med en liten badfilt. Jag hade fått en uppblåsbar simdyna 

som satt över bröstkorgen och med den plaskade jag runt i vattnet och tänkte: Hur 

var det nu han sa med armarna och hur var det han sa om benen? Och på något 

sätt fick jag ihop det. För en dag upptäckte jag att jag simmade under vattnet, nere 

vid bottnen, där jag sett nånting blänka. 

Först när jag kom upp till ytan insåg jag vad jag gjort och tänkte: Kan jag simma 

nere på botten. Då kan jag simma! Så kastade jag av mig simdynan och simmade. 

Men jag kunde lika gärna ha drunknat. 

Fem små flygplan 
Fred jobbade som sättarlärling på ett tryckeri. Han cyklade varje dag från Kärsö in 

till Stockholm på en växelcykel som han var mycket stolt över. En dag berättade 

han att där Tranebergsbron sluttar mot Alvik hade han cyklat fortare än bilarna 

körde och för det var han mycket mallig. Men det egentliga minnet av brorsans 

cyklande var när han en dag kom över Kärsöbron och hade med sig en leksak åt 

mig. Det var en papperskarta med formpressad plast ovanpå och under plasten 

fem små flygplan. Leksaksplan som inte kunde flyga men som det gick att leka 

med, i olika färger. Denna leksak hade han köpt åt mig och det var en oerhört 

stark upplevelse att få den presenten. Så jag blev riktigt, riktigt glad. Som om jag 

fått något otroligt stort. 

Fem små plastflygplan. 
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Älskvärd och iskall 
Nu är det juli 1998. Jag sitter på Nordangärdet i norra Uppland och sätter "Ack du 

min moder...". Under tiden kommer jag att tänka på brorsan. Han hade två sätt att 

vara. Å ena sidan kunde han vara hur älskvärd som helst, ge hur mycket som helst 

och berömma hur mycket som helst. Å andra sidan var han helt iskall, totalt elak. 

Som om han hade en K-pist bakom ryggen, vilken han plötsligt kunde plocka 

fram och hota med. Det var för mig väldigt jobbigt att hänga med i. Varje gång 

han var så där älskvärd hoppades jag att det skulle bli bättre mellan oss! Men det 

blev aldrig så. Han svek alltid, och det var han säkert medveten om, för det har 

han skrivit en visa om: 

"Två tungor har mitt hjärta, två viljor har mitt sinn. Där kuttrar det en duva och 

där väser det en orm". 

Just så upplevde jag honom. Som en kuttrande duva och en väsande orm. 

 

En vackert buteljgrön Oldsmobil 

Farsan hade stått som tapetserare i Anna Eugenia Jacobssons sängklädesaffär och 

morsan hade stått i mjölkbutik. Men då morsans företag gjort oss rika tog sig 

farsan titeln köpman. Han var i 40:års åldern och lyckades efter många om och 

men, greja till sig ett körkort. Då han fått det köptes det en stor amerikanare. En 

Oldsmobil, vackert buteljgrön, med vit cabriolet och vita snobbringar på däcken. 

Antennen var elektrisk och gick att hissa upp och ner. Rutorna gick också upp och 

ner elektriskt, liksom cabrioleten och suffletten. Ett riktigt vrålåk var det och det 

kan inte ha funnits många sådana i Sverige vid den tiden. Det köptes vita 

motorluvor åt mamma och pappa, åt syrran och brorsan och fan vet om inte 

hundar och katter också fick luvor Sådana som gamla tiders flygare hade. Men jag 

fick ingen. Det hette att det inte fanns så små luvor. 

När vi kom i större korsningar, som Sveavägen-Kungsgatan, Sveavägen-

Odengatan, stannade folk i gathörnen. Man kunde faktiskt höra busvisslingar. Och 

när vi packade för att åka till landet brydde sig servitriserna på caféet inte om att 

servera sina kunder utan hängde i fönstret och glodde på den knasiga familjen i 

sina vita luvor. 
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Jag har alltid undrat hur människorna på Kärsö reagerade. Fattigt folk som knappt 

hade råd till cykel åt familjemedlemmarna. De bar i ryggsäck och åkte buss, som 

vi tidigare gjort. Plötsligt kom vi i detta slagskepp. Men mamma fortsatte åka buss 

mellan Kärsön och Fridhemsplan. En dag fick jag följa henne till stan. Jag hade 

fått en liten skolbag och det kändes som att åka in och jobba. Jag tänkte: 

När jag väl börjat skolan. När jag väl får något att åka till. Då ska allt bli bra. 

Sommaren 1998 står Torbjörn och jag på skolgården till Matheus folkskola och 

läser vad det står på väggarna: 

"Vishetens begynnelse". 

"Vad äldst jag minns är min moders blick". 

Alltså: Vad jag kommer att minnas på ålderns höst är min moders blick! Ja, ack 

du min moder! 

Här står: 

"Hedra fader och moder" och "Långa år får gälda vad stunden brutit." 

Vid ena ingången står det "Kunskap är makt" och här står: 

"Styrka båtar föga där vett ej finns". 

Det är med andra ord ingen idé att vara stark om man är dum. 

Allt detta står på väggarna till mitt första plågotempel och där finns målningar av 

välmående barn som håller stora trianglar, passare, böcker och fjäderpennor. 

På den tiden var gården helt kal utan rabatter, men trädet stod här. Kanske är det 

en lind. Hur som helst var det här jag stod och tänkte att jag aldrig skulle våga bli 

pappa eftersom det var så svårt att vara barn. 

Högst uppe under klockan låg aulan, men aulor hade man bara på gymnasiet, så 

den hette rätt och slätt samlingssal. Under den låg de tre gymnastiksalarna, som 

för mig var rena tortyrkamrarna, för jag var så klumpig. Jag kunde inte klättra i 

rep. Skulle jag hoppa bock så kom jag sällan över och kom jag någon gång över så 

gjorde jag det med dunder och brak. Men det fick inte låta något när man kom ner 
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från denna häst. Häst hette det ja! Det hette till och med häst! Gamla uttryck från 

kavalleriet hade man tagit in i gymnastikundervisningen! Kom jag över så 

dunsade jag ner på andra sidan och då skrattade alla åt mig. 

Mitt första möte med skolan har jag skildrat i en av de kortnoveller jag skrev då 

jag långt senare, i mitten av 90-talet, gick en utbildning på Telenova. 

 

Första gången 

Det var sommar, brittsommar, övermogen grönska, som bara stod där och 

väntade, på att få dra klorofyllet till sina rötter och rusta för kargare tider. 

Den bedövande värmen slog nästan ut allt annat som kändes. 

Jag gick med mamma över skolgården, för första gången. 

Vi höll inte varandra i handen. Vi måste ha varit sena, det fanns bara en 

plats kvar, i bänkraden vid fönstret. Stämningen var spänd. Barnen i 

bänkarna, mammorna i rader längs väggarna. Jag skulle 

skolmognadstestas. Bakom mej satt en kille som grät. Jag förstod att han 

var rädd. Men förstod dom andra, dom längs väggarna och hon framme 

vid katedern? Nej, dom gjorde inte det, ingen märkte honom. Ingen brydde 

sej om att det satt en övergiven och totalt utlämnad sjuåring i en skolbänk 

och grät. 

Då blev jag rädd, mycket rädd. Och undrade var jag egentligen hade 

hamnat. Kunde inte lösa den jobbiga och ångestladdade situationen, på 

annat sätt, än att låta blicken glida ut genom fönstret, ut i det varma 

sommar Stockholm. 

Jag måste ha gjort ett dåligt test, valde att inte vara närvarande, tiden i 

klassrummet bara flöt iväg. Själv hade jag förflyttat mej till en annan plats, 

till en annan tid. Långt bortom mammor, tester och fröknar. Såsom barn 

kan göra. Barn som är folk och som bor i ett främmande land. 

Jag hade räddat mej själv, för den gången, men rädslan jag kände, skulle 

sitta där, livet ut. 
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När jag kom till skolan var det så gigantiskt, så stora rum, så långa korridorer, så 

högt i tak och sån hög ljudnivå, så jag fungerade helt enkelt inte. Idag misstänker 

jag att jag fick mitt första panikanfall där. Det var också där jag för första gången 

fick mitt synfelet. Jag kallar det "seende blind". 

Lärarna förstod väl inte vad det var för konstig varelse de fått in i klassrummet. 

Men jag hade plötsligt, från min 'fria' tillvaro kommit in i ett system där det gällde 

att gå som Pavlos hundar. Jag skulle följa en klocka som var 45:onde minut 

ringde. Då skulle man lämna lokalerna. Och då det ringde 10 minuter senare 

skulle man åter upp till klassrummet. Det fixade inte jag. Jag stod kvar, eller satt 

kvar, och till slut vägrade jag försöka inordna mig. Det innebar att jag blev utkörd 

i korridoren där jag åter fick vara ensam. Jag blev utkörd så mycket att jag till sist 

gick ut självmant då jag förstod att jag snart skulle åka ut. Och så förblev det 

under hela skoltiden. Det var mitt sätt att behålla initiativet och slippa 

förnedringen. Det blev till slut så självklart att lärarna inte reagerade. 

Men redan efter en månad tog man dit en tant som Rorschach-testade mig. Jag 

fick en godispåse och en massa kort där bläckplumpar bildat olika former 

beroende på hur bläcket flutit ut då man vikt kortet. I dessa former skulle jag se 

saker och utifrån svaren var det meningen att hon sen skulle bedöma hur jag 

funkade emotionellt. Efter en vecka var käringen tillbaks. Det enda sätt jag kan 

tolka det på, är att svaren hon fått var så osannolika att hon var tvungen att kolla 

med ännu ett Rorschach-test. Jag vet alltså inte vad hon kom fram till. Men jag 

stod i korridoren och visste aldrig om man skulle ha blyertspenna, eller 

bläckpenna, om det var välskrivning eller matematik. Det var bara en djävla röra 

allt det där. 

Morsan följde mig till skolläkaren: 

- Varför är han som han är? Frågade hon. 

Skolläkarn undersökte högt och lågt och sa: 

- Ja, fru Åkerström. Det är inte mycket att bry sig om. Det kommer att växa bort 

på pojken. 
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Tulpaner från Amsterdam 

Sommaren 1955, då jag var 8 år skickas jag till Åland. Vi hade nämligen ett 

hembiträde. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men hon var född på en ö i 

Ålands skärgård som hette Lädsöra. Hennes dotter hette Mona och var 

jämgammal med mig. Detta hembiträde tog mot betalning hand om mig denna 

sommar. Jag blev sommarbarn på Lädsöra och kom där in i 1800-talsmiljö med 

totalt självhushåll. Kor som gick lösa i skogen, en häst; en morfar som satt i 

vedboden och gjorde alla vispar, slevar och krattor och så fiskades de. Vi åt mest 

fisk. Det enda de köpte var bränsle till båtarna, salt, peppar och kanske synålar 

och sånt. Jag överdriver inte för till och med patronerna till gevären gjorde 

gubbarna själva. De satte ny tändhatt i papphylsorna, stoppade nytt krut och nytt 

hagel i dem. 

Till den miljön blev jag skickad och det var en mycket händelserik sommar. Vi 

jagade säl. Kokade sälkött i bastun. Sen dukades långbord. Morfarn fick det 

godaste på sälen. Framfenorna, som nästan såg ut som händer och ansågs vara en 

delikatess. 

Så var det under sommaren och då jag kom tillbaks till Stockholm fick jag veta att 

morsan och farsan skiljt sig. Några känslor kring det orkade jag inte ha, men jag 

kände mig lurad. Och så är skilsmässan förknippad med en melodi, för samma dag 

jag kom hem gick syrran och jag ner mot Odenplan och då började hon sjunga: 

- Tulpaner från Amsterdam. Och jag frågade: 

- Vad är det där för något? 

Jag hade inte hört någonting ute i Åländska skärgården. 

Då svarade hon: 

- Det är årets melodi! 

Dvärgtuppen och dvärgtuppens fru 

Morsan hade alltid kallat pappa för "min lilla prins". Från början var han inte 

involverad i morsans företag 'mammaklänningen'. Det var mamma som ägde det. 

Men hon har berättat för mig att en dag, då hon flyttat ner verksamheten till 

lokalen hon övertagit efter Anna Eugenia Jacobsson, kom farsan hem och hotade 
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ge morsan en omgång om hon inte skrev på papper som gjorde honom till 

delägare. Hade hon vågat stå emot hade farsan inte fått en spänn vid skilsmässan. 

Men hon skrev på. På så sätt blev farsan delägare och direktör i företaget. Så var 

det med "dvärgtuppen och dvärgtuppens fru", som Fred sjunger om. 

Sen var karlfan aldrig hemma. Han fick nämligen för sig att han skulle börja 

simma. Han gick med in i någon sorts simhopparklubb, men där fick han inte vara 

kvar. Gubben kunde nämligen inte fungera i sociala sammanhang. 

Han var sällan hemma på morgnarna då vi ungar vaknade. När vi frågade var han 

var sa morsan: 

- Han har gått till sportpalatset för att bada. 

Sportpalatset var det stora badet som Stickan Andersson senare köpte och gjorde 

studios av. Europas enda femtiometersbassäng inomhus tror jag att det var på den 

tiden. Huset ligger på vänster sida när man kommer över St:Eriksbron till 

Kungsholmssidan. Det grön-turkosa huset. Där låg även en biograf som hette 

Riverside, eftersom det låg vid Karlbergs kanal. Riverside, en Ri-biograf. 

Morsan sa ofta: 

- Res dig kvinna, res dig kvinna! 

Och hon hyrde sig två detektiver. Två privatdetektiver, som skulle spana på 

farsan. Pappa åkte omkring i sin Oldsmobil och detektiverna kom efter i vanlig 

bil. Men redan efter något dygn upptäckte farsan dem och förstod att det var 

käringen som anlitat dem. Han tvärnitade, ryckte upp deras bildörr och sa: 

- Grabbar. Det ser så förbannat fånigt ut när ni hänger efter mig. Är det inte bättre 

att ni åker i min bil. Och vem har ni för övrigt fått jobbet av? 

Jag vet sen inte om morsan bytte deckarbyrå, eller om det var byrån som bytte 

deckare till skärptare killar. De nya deckarna spanade i alla fall så diskret att 

farsan trodde spaningen upphört. Det fördes noggranna anteckningar och efter 

skilsmässan fick jag av morsan häftet som bestod av 100-150 A4 sidor, där det 

timme för timme, dag efter dag, vecka för vecka, antecknats vad farsan haft för 
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sig. Han hade tillbringat kvällarna på dansställen, för att framemot nätterna hamna 

hos olika fruntimmer. 

Med det gick morsan till rätten och begärde skilsmässa. Det gällde ganska stora 

pengar och det var ju morsan som skapat företaget. Hon hade en advokat och två 

revisorer med sig i rättegångssalen. Farsan kom från sportpalatset, nybadad med 

håret bakåtkammat. Han såg ut som en mafioso. Hade ny svid, skjorta och slips, 

men ingen advokat. Han hade inte ens penna med sig in i rättssalen. Det var klart 

att morsan skulle sätta dit honom. Hon som hade så mycket bevis och så mycket 

folk omkring sig. Men den djävla räven klarade ut det. Domaren sa nämligen och 

det hade farsan räknat ut: 

- Men otrohet är inte olagligt! 

Då blev det alldeles tyst i rättssalen. Morsans advokat, som väl kom från 

Strandvägen och hennes två revisorer, deckarna och alla andra hade alla varit så 

förblindade att de inte tänkt på det. 

Farsan bara log: 

- Jag erkänner alltihop, sa han. Varenda klockslag stämmer. Jag erkänner alla 

fruntimmer. Omoraliskt kanske, men det ska inte rätten ta ställning till. 

- Det är riktigt, sa domaren. 

Sen fortsatte processen med att farsan accepterade skilsmässan: 

- Jag vill inte skilja mig, men eftersom Inez vill det så går jag med på det. 

Farsan fick bilen, han fick filialen i Malmö; med egen tillskärning och 

sömmerskor, som morsan byggt upp efter samma modell som butiken i 

Stockholm. I utbyte mot att morsan fick moderbolaget slapp farsan betala 

underhåll till barnen! 

Farsan slapp alltså, enligt morsan, betala underhåll till mig som var 8 år och till 

syrran som var 12. Däremot skulle morsan betala underhåll till honom. Jag vet 

inte hur många år det varade, men jag har själv suttit och skrivit ut 

postgirotalonger på 1 500 kr till honom när jag på 60-talet jobbade i företaget. 
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Rättegången tog tid och till sist tänkte morsan: 

- Jag ska bli fri från den djävulen! 

Därför berättade hon att farsan medvetet skrivit ner kassorna. Att han under alla år 

gömt undan pengar och deklarerat för mindre än vad de sålt för. 

Då höll advokaten och revisorerna på att dö. 

- Det här klarar du aldrig, sa de till morsan. 

- Det struntar jag i, svarade hon. Jag ska bli fri från honom. En gång för alla! 

Det blev revision. Två man från skatteverket gick igenom hela bokföringen. 

Morsan fick en restskatt på dryga 200 000 kr. 

Farsan flyttade till Malmö där filialen var inredd med bostad och morsan hittade 

en ny karl som vi barn var tvungna att kalla Onkel. Fred, som en tid bott i ett rum 

hos portvakten, flyttade med farsan till Malmö. Syrran och jag bodde kvar i 

barnkammaren och Onkel flyttade in i morsans dubbelsäng. 

Vid Nantes 

Morsan, Onkel, syrran och jag hyrde den sommaren ett landställe som hette 

Björnhamra och låg vid Nantes, ett färjeläge, där färjorna gick över till Resarö. 

Morsan ville egentligen bo på ön, dit färjorna gick. Hon tänkte också bli en 

frigjord kvinna och ta körkort, men det blev nästan som i Karl Gustaf Lindstedts 

sketch "Bilskolläraren": 

- Håll till vänster, håll till vänster. Så hamnar de inne i en snabbköpsbutik. Då 

skriker körskolläraren: 

- Ta till höger om konservburkarna! 

Så hopplös påstår syrran att morsan var då det gällde att ta körkort. Morsan kunde 

inte skilja på höger och vänster och kunde väl inte heller läsa teoriboken. Till sist 

körde hon in i en höstack och där gav körskoleläraren upp. Men hon hade redan 

köpt sig bil. En Carmangia. Det var Volkswagen som kommit ut med en tvåsitsig 

liten sportbil och den hade morsan köpt, trots att hon hade familj med tre barn och 

hund. 
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Läsklass hos fröken Åkerbrandt 

I tredje klass fick jag en fröken Thörnkvist. Jag var hemskt orolig och kunde inte 

koncentrera mig och fick därför gå till en specialklinik på Gustav Vasaskolan. Jag 

förstod aldrig vad jag gjorde där. Men tydligen presterade jag inte va de 

förväntade sig av mig, för mitt under terminen blev jag förflyttad till 

Kungsholmens folkskola. Läsklass hos en fröken Åkerbrandt. Hon kunde inte 

varit mer än 20-23 år gammal. Klassen bestod av 15 elever så att lärarinnan skulle 

ha mer tid för varje elev. Om denna period handlar en annan av kortnovellerna jag 

skrev på Telenova. 

 

Bestraffning 

Hon var speciallärare, jag var hennes elev, gick i hennes läsklass. 

Hon var ung, några och tjugofem skulle jag tro. 

Hon var mitt hopp om att tillvaron skulle bli något så när dräglig dom 

närmaste åren. 

Hon hade en romans, med en manlig lärare i klassrummet intill. 

Jag var den enda eleven som kände till den hemligheten. 

Han seglade, hade egen segelbåt. 

Jag var sjöscout, hade lärt mej segla ganska hyfsat, för min ålder. 

Hon kunde inte, visste ingenting, om segling. 

Jag fick hjälpa henne, lånade ut mina seglingsböcker. 

På små lediga mellanstunder, talade vi ofta om att kryssa och att länsa, hur 

dom olika vindarna blåser och hur man förtöjer vid natthamn. 

Lärde ut vad jag kunde, så hon inte skulle verka helt bortkommen, när hon 

seglade med honom. 

Men hur kunde hon? 
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Med berått mod och en gång i veckan, beställa bestraffning av mig hos vår 

träslöjdslärare, denna kvinna som jag trodde att jag stod nära och hade något 

gemensamt med. 

Han, träslöjdsläraren, slogs med en avsågad bandyklubba. 

 

På skolan fanns det en skolorkester som leddes av en speciell man, som titulerades 

musikdirektör. Jag såg hur de där eleverna bar på sina instrument och Arne 

Lambert var populär det året. Han var trumpetare och hans musik väckte mitt 

intresse. Kom man in i orkestern fick man dessutom låna instrument som man 

sedan kunde ha hemma för att träna på och man fick bära dem när man åkte 

tunnelbana till och från skolan. Jag frågade fröken Åkerbrandt om hon kunde 

hjälpa mig så jag fick börja i skolorkestern. Fröken Åkerbrandt tog kontakt med 

musikdirektören, men det blev avslag med motivering att jag var ordblind, vilket 

jag inte visste på den tiden. Musikdirektörn ansåg att jag därmed även saknade 

förmåga att läsa noter. Fröken Åkerbrandt meddelade beslutet. 

Matematiklektionerna hade vi för en annan lärarinna, som jag inte kommer ihåg 

namnet på. Men jag fick tio öre från varje klasskamrat om jag spelade så dum att 

lärarinnan fick ge mig separat undervisning. Medan hon gjorde det kunde klassen 

vila. Det gav mig en krona och fyrtio öre som jag omedelbart köpte snask för. 

Jag umgicks med Clas Pettersson, som bodde granne med mig och med två flickor 

från Vasastan, den stadsdel jag bodde i. När jag kom från Kungsholmens 

folkskola, stod Clas oftast i tunnelbanan och väntade på mig. Jag vet inte hur 

gamla vi kunde ha varit, 13-14 år kanske och flickorna var så kallad societet. De 

gick i privatskola bägge två. Vi hade vad man i den åldern kan kalla fast umgänge 

med flickorna och det var väl inte helt oväsentligt att jag kom från ett relativt 

borgerligt hem. Morsan var ändå egen företagare. 

En dag i lektionssalen sa jag till fröken: 

- Jag vill inte gå här. Jag vill gå i privatskola. 

Mina ord betydde ingenting och det var inte heller någon som klandrade eller 

hyllade mig för dem. Men långt, långt senare rann sinnet över på fröken 
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Åkerbrandt. Hon var väl trött på allt bus som gjorde att det knappt gick att 

genomföra en lektion. Så istället för att skälla på mig, sa hon: 

- Det är nog lika bra att du söker dig till den där privatskolan. 

Av någon anledning tog jag det väldigt hårt. Varför vet jag inte. Kanske för att jag 

visste, att jag inte kunde gå i en sådan skola. 

Karl för sin hatt 

Fred kom upp från Malmö. Det där med att bo hos farsan hade inte gått så bra. 

Han fick ligga i en bäddsoffa inne i vardagsrummet. Där fyllde han 21. 

Det var så här, att när vi barn blev myndiga fick vi vår egen postsparbanksbok. En 

bok där man satt in barnbidragen. Jag vet inte hur länge man sparat, eller hur 

mycket pengar det rörde sig om, men en ansenlig summa var det. Fred gick ner 

och köpte sig ett akvarium som han ställde intill bäddsoffan. Han köpte sin första 

gitarr. En Klein. Han spelade på Klein, en tysk gitarr byggd i lönn med granlock. 

Det var nämligen svårt att få de spanska gitarrerna att hålla här uppe i Norden, 

men tyskarna hade lyckats få fram en som var som en klassisk gitarr, som höll för 

vårt klimat. 

Då han köpt dessa saker och dessutom hunnit med några vändor på krogen var 

pengarna slut. Jag blev jätteimponerad. Hur vågade han köpa ett akvarium och 

uppe på det en gitarr? Utan att fråga morsan. Bara leksaker alltihop! 

Vi satt på den grå bäddsoffan med uppfällbart lock. Vid fotändan stod akvariet 

och gitarren hängde på väggen bakom oss. Jag var elva år och frågade: 

- Hur vågar du? 

Då stramade Fred upp sig lite och svarade: 

- Äh. Man är väl för faan karl för sin hatt! 


