En skitbra bok

Bildroman
Kalle Strokirk

Jag måste ha sovit mycket tungt den där natten. När jag vaknade på morgonen
hade någon stulit mitt hus. Endast min säng stod kvar i trädgården. I fotändan låg
mina kläder och på dem stod mina skor prydligt uppställda. För övrigt var allt
borta. Inte ens buskarna fanns kvar.
Det blåste kallt. Jag såg mig förvånat omkring. Så hörde jag mumlande röster
och vände mig om i sängen. Borta vid häcken stod mina grannar. De betraktade
mig skeptiskt.
- Vad är det som har hänt!? skrek jag och drog täcket över axlarna. Inget svar.
- Vem har gjort det här? Såg ni det? De såg oförstående på mig. Plötsligt fick jag
se ett blått ljus vispa runt vid grinden. Grannarna nickade kort åt mitt håll och in i
trädgården stegade två poliskonstaplar tungt.
- Hur var de här då? sa den ene som var stor och blond med norrländsk dialekt.
Hans kollega, en tuggummituggande uppnäst ung dam med hästsvans, såg sig
förbryllat omkring.
- Det är någon som har lyft bort mitt hus medan jag sov, flämtade jag och insåg
hur idiotiskt det lät. Den norrländska konstapeln glodde storögt på mig med ett
tvivelaktigt flin i ena mungipan.
- Va hade nån gjort sa du?
Jag kände mig torr i munnen.
- Jag förstår att det låter minst sagt galet men när jag somnade i går var allt som
vanligt, harklade jag torrt fram.
- Använder ni några droger? frågade den kvinnliga konstapeln syrligt.
Jag kände hur det hettade till i kinderna.
- Vilken jävla … tänkte jag och bet mig i tungan.
- Nej! Verkligen inte! svarade jag högdraget. Två folköl var det enda jag tog. Inte
ens tomburkarna finns kvar nu. Fråga mina grannar här! Jag har väl alltid varit
försiktig med spriten?
Poliserna vände sig mot häcken. Mina grannar skruvade sig olustigt och skakade
på huvudena.
- Är det nån av er som har sett något ovanligt här i natt, undrade norrlandspolisen
medan kollegan tog fram sitt kollegieblock.
Alla skakade avvärjande på huvudet och började dra sig undan.
- Nähä! Tja då är det nog lika bra du klär på dig och följer med till stationen så vi
får klara upp det här, avrundade Norrland grötmyndigt.
På stationen blev jag förd till en liten ekorrpigg herre med en mittbena som
doftade billigt hårvatten. Han ögnade blixtsnabbt genom den pekfingervalsade
rapporten och iakttog mig slugt.
- Det här var väl en märklig historia? började han lent. Vad har vi att säga till vårt
försvar?
- Försvar? utbrast jag uppbragt. Jag kom inte hit för att försvara mig. Jag kom för
att anmäla en stöld! En stöld av mitt hus!!
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Den lille vesslan bakom skrivbordet lutade sig sakta bakåt och knäppte sina små
vita händer.
- Sååååå… En stöld! En stöld av vadå?
- Mmmmitt hus, mumlade jag. Någon har rivit det i natt. Och forslat bort det
nånstans.
Han lyfte på ena ögonbrynet och betraktade mig tyst ett par sekunder.
- ”Någon” har rivit ert hus säger ni… Kan ni bevisa det?
- Bevisa? Jag blev alldeles kallsvettig. Vad trodde han egentligen?
- Ni kan ju själv ha rivit huset när era grannar sov exempelvis! log han snett och
slog ut med handflatorna. Har ni rivningstillstånd?
- Rivningstillstånd!? Vad pratar ni om? Varför skulle jag riva mitt eget hus? Det
var ett gammalt fint hus som min släkt ägt i generationer? Ett av de äldsta i hela
Enskede!
- Försäkringen! Var det försäkrat? avbröt han abrupt.
- Va? Naturligtvis! Men va då?
- Ni kanske ville åt försäkringen! bet han av. Har ni ekonomiska problem?
Spelskulder kanske?
Nu kände jag hur nackhåren började resa sig.
- Nä, nu får det fan mig vara nog!! Tror ni jag…
- Sa! Sa! Sa! Nu tar vi och sansar oss lite va! Han harklade sig ljudligt och in
klampade Norrland och hästsvansen igen.
- Jag tror att herrn här har drabbats av en smärre sinnesförvirring. Dessutom
börjar han bli våldsam.
Han vände sig åter mot mig och log rart.
- Som ni förstår är det här inte riktigt vårt bord. Vi handlägger brottsärenden och
eftersom ni inte anser er ha begått något brott så måste ju det hela bero på något
annat. Om ni följer med Jansson och Flykt här så får ni tala med en av våra
utmärkta läkare i lugn och ro i stället.
Läkare! Plötsligt insåg jag att jag inte hade något val. Jag måste vinna tid…
De förde mig till Södersjukhusets psykakut. Här var det uppåt. Folk skrek och
suckade i väntrummet. En gammal dam betraktade oss med milda, nästan
genomskinliga ögon och viskade hemlighetsfullt: Välkomna till folkhemmet!
Poliserna svarade inte utan gick bort till andra ändan av rummet där de föredrog
att viska med en sjuksköterska.
Hon nickade ironiskt och strax uppenbarade sig en förtroligt leende kvinnlig
läkare med pagefrisyr och runda glasögon. Poliserna travade iväg och jag fick slå
mig ner i ett litet rum framför doktorns kliniskt rena skrivbord.
- Berätta nu vad du har för problem, log hon inställsamt och la benen i kors. Hör
du röster?
- Gud! tänkte jag . Här gäller det att väga orden på guldvåg annars kunde jag
antingen hamna i häktet igen eller i spännbälte.
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- Öhhrm! Jag har sovit lite dåligt på sistone och haft en del mardrömmar, började
jag trevande. Det hela är bara ett litet missförstånd. Får jag bara sova ut här ett
par timmar så blir det nog bra igen.
Hon smilade diplomatiskt och slog sedan nickande ihop sin lilla pärm.
- Ja, det där låter bra tycker jag. Vi skall ordna en säng och så får vi se i morron
bitti igen.
Jag höll färgen perfekt. Sömntabletten la jag under tungan som jag sett Jack
Nicholson göra i filmen Gökboet. Sen spottade jag ut den i en tom vas när ingen
såg.
- Hur känns det i dag då? kvittrade doktorn dan därpå.
- Tack bra! svarade jag hurtigt. Jag har sovit som en stock.
I själva verket hade jag knappt fått en blund i ögonen och till slut tvingats fiska
upp sömntabletten ur vasen igen.
- Vi kunde tyvärr inte hitta dina personuppgifter i datorn, beklagade doktorn men
fortsatte sedan snabbt för att få sängen ledig: Men nu är ju allt som det skall
igen! Eller hur?
- Tror jag det! log jag soligt, tryckte käckt hennes hand och gled ut i det fria.
Solen stack i ögonen men jag rös och kände mig matt. Det kurrade i magen och
jag mådde illa. Om jag inte haft så bråttom därifrån kunde jag kanske ha fått
frukost.
Jag gick in på ett fik. Tog en espresso och en skinkmacka. Cigaretterna var
nästan slut och jag hade bara några hundra kvar i plånboken. Vad var det som
hade hänt? Det hela var ju inte klokt. Kunde det bara ha varit en ond dröm?
- Jag måste tillbaka och se efter, tänkte jag. Fyran kom påpassligt och jag åkte
mot Gullmarsplan. Hoppade på T-banan till Enskede. Allt verkade som vanligt.
Ingen glodde misstänksamt på mig. Nej, de såg snarare rakt igenom mig.
Horder av skränande dagisgrupper förpestade vagnen. Jag ålade mig lättad av vid
Sandsborg. De gamla villakvarteren låg tysta och fridfulla som alltid. Jag smög
längst häcken. Det var ingen dröm. Där mitt vackra hus hade legat fanns bara en
stor sandplan. Jag skakade på huvudet och torkade svetten ur pannan.
Såg mig ängsligt omkring och gick in genom det tomma grindhålet där det förr
faktiskt alltid varit en grind. En grind som jag målade om bara för ett par dar sen.
Märkligt! grubblade jag. Inte ett spår! Inte ett grässtrå ens.
Jag sprätte med foten i gruset. Något borde väl finnas kvar? Följde häckens
insida. Endast torra löv, papper och skräp som blåst in från gatan. Jag böjde mig
ner och krafsade med handen. En bit av en gammal korkmatta stack fram bland
bladen..
En korkmatta? Den var brun och hade en omisskännlig repa. Kom plötsligt att
tänka på att Affe och Berra var ju hemma hos mig igår. Affe hade hittat ett par
gamla konståkningsgriller och full som han var tog han ett par skär på hallgolvet.
Naturligtvis försökte han bromsa med skridskoskenornas framtaggar och seglade
då med ett indiantjut rakt in i hallspegeln. Det blev en tjusig lång repa i
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korkmattan. Just en sån repa som i den lilla mattbiten jag nu höll i min hand. Jag
stoppade den snabbt i fickan och smög därifrån. En gammal man med en raggig
terrier kom linkande på trottoaren utanför.
Jag kände igen honom. Han brukade ofta gå här. Jag fick ett infall.
- Ursäkta herrn! ropade jag. Vart har huset som låg här tagit vägen? Han ryckte
till och glodde surt på mig.
- Här har aldrig legat något hus vad jag kan minnas, muttrade han och skyndade
vidare. Jag kallsvettades. Hade alla blivit tokiga? Kanske var det ändå bara en
mardröm? Men korkmattan då? Den var ju verklig. Då kom jag på något.
Närmaste telefonkiosk! tänkte jag och rusade iväg.
Jag fann en men gick svärande ut igen. Dom jävlarna hade ju slutat med
kataloger!
- Den lilla tobaksaffären, kom jag plötsligt att tänka på och hastade vidare.
Gubben bakom disken plockade vänligt fram katalogen. Jag slog upp
fastighetsregistret. En ung dam svarade svalt i andra ändan.
- Förlåt, men jag skulle vilja veta vem som äger fastigheten på Nyponvägen 19A
i Enskede, undrade jag ödmjukt. Det blev tyst en stund. Endast svaga röster,
radio Vinyl och knattret från datorerna hördes svagt.
- Fastigheten 101:4 ägs av kommunen, kom det tonlöst från andra ändan av
tråden.
- Kommunen! Sen när då? flämtade jag smått panikslaget.
- Det tycks den ha gjort sedan 1928, svarade damen torrt.
- Men det är ju omöjligt! skrek jag. Tobaksgubben kikade nyfiket ut ur sin
skrubb.
- Tyvärr, så är det, konstaterade damen. Om ni inte tror mig så kan ni ju komma
hit själv och se originalhandlingarna, snoppade hon av och la på.
Jag darrade i hela kroppen. Den lilla tobaksgubben tittade roat på mig.
- Sa du Nyponvägen 19A ? På den sandplanen kickade jag boll när jag var
grabb…
Jag stirrade på honom. Fick plötsligt en snilleblixt. Jag ringde upp telefonnumret
till kåken. Väntade spänt. Så kom det.
- Numret har ingen abonnent! Var god kontrollera numret i telefonkatalogen!
Jag tappade luren. Gubben iakttog mig ängsligt. Jag grep åter katalogen. Letade
och letade. Mitt telefonnummer var borta!!
- Va i helvete?!!
Gubben såg rädd ut.
- Va fan är det här för en jävla katalog!? skällde jag upprört. Är den ny?
Gubben skakade bakom disken.
- Näh, den är ett år gammal. Den nya har inte kommit än.
Jag suckade och stirrade tomt ut genom butiksrutan.
- Det är nog bäst att herrn går nu, gnällde gubben.
- Jo, jo, stönade jag och lämnade butiken.
Han tittade oroligt efter mig bakom gardinen.
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- Jag måste få prata med någon vettig jävel, tänkte jag förvirrat. Måste få ett
råd… Affe förstås! Det var ju han som hade åkt på korkmattan. Jag sprang in i
butiken igen.
- Jag måste tyvärr låna telefonen en gång till, sa jag urskuldande. Gubben
nickade och vred sina händer bakom disken. Jag slog numret.
- Affe Lindblom, svarade en hes ölbas.
- Tjena Affe! Det är jag, Kalle Svensson. Jag har råkat ut för en jävla soppa.
- Vem sa ru att du va? hördes ölbasen muttra.
Jag kom av mig.
- Öh, öh Affe! För helvete! Det är ju jag, Kalle Svensson! Är du full? Kom du
ihåg att du åkte skridskor på mitt hallgolv i förrgår?
- Du grabben! Dra den där om tomten också va! Ring inte och stör oss knegare
jävla pundare! Klick!
Jag stirrade på luren. Gick chockad ut igen. Bakom mig hörde jag hur gubben
omsorgsfullt låste dörren om sig.
- Jävla Affe! morrade jag för mig själv. Ville han inte stå för vad han hade gjort?
Vi var ju ganska pruttfulla allihop. Mer än jag ville erkänna för grannarna när
snuten var där. Visst hade jag somnat tungt. Men inte så jävla tungt så att någon
kunnat bära bort kåken. Eller? Grabbarna stack ju innan jag stöp i säng vill jag
minnas så de kunde ju tyvärr inte ha sett något. De skulle nog inte ha märkt något
ändå i det tillståndet.
Det började skymma.
- Jag måste ha någonstans att sova, kom jag på. Var fanns närmaste bankomat?
Måste hämta ut pengar.
Det låg en bakom hörnet till tobaksaffären. Jag körde in kortet, knackade in
koden och summa tusen kronor. Kortet försvann!
- Va fan nu då? skrek jag och skakade automaten. Jag gick in på banken som låg
bredvid.
- Mitt kort försvann in i apparaten! fräste jag.
- Vad har ni för kod, klippte kassörskan av.
Hon fick den och knattrade på sin PC.
- Tyvärr! Det finns inte, konstaterade hon och studerade mig forskande. Vad har
ni för personnummer?
Hon fick det också.
- Konstigt. Det finns inte i registret, mumlade hon och kikade misstänksamt på
mig.
- Va? Finns jag inte??
Jag riktigt flaxade med armarna. Det här är ju löjligt!
- Jag kan tyvärr inte göra något åt det. Ni är uppenbarligen inte kund här i alla
fall, mästrade hon och vinkade demonstrativt med fingret till sig en atletisk herre
i vit skjorta.
- Har ni problem? sa vitskjortan som tydligen var bankdirektören själv.
- Jag finns inte! säger er kassörska.
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- Det är nog bäst att ni lugnar ner er lite, antydde bankdirektören överlägset och
jag såg hur han diskret tryckte på en liten knapp vid disken. Jag fattade vinken
och lämnade surt men snabbt lokalen. Jag hann knappt runt hörnet förrän jag fick
se konstaplarna Janssons och Flykts välbekanta nunor under sitt blåljus. Tog
raskt till harvärjan i riktning mot T-banan. Nu låg jag skrynkligt till insåg jag.
Ordningsmakten var intresserad av mig trots att jag uppenbarligen inte fanns
längre. Absurt!
Vart skulle jag ta vägen? Hur långt kom man med 230 kr och 50 öre på fickan?
- Till stan i alla fall, tänkte jag och köpte en biljett. Sjönk ner på galonsätet och
pustade ut.
- Stressat läge?
Jag tittade upp. Mitt emot satt en ung kille och flinade åt mig. Först blev jag
förbannad men sen upptäckte jag att det inte var något elakt i hans blick. Den var
bara lite fräckt uppriktig och med en tilltalande glimt. Det kändes nästan tryggt i
denna röra.
- Tja, de kan man nog säga, skrattade jag uppgivet. Jag finns inte förstår du…
- Finns du inte!? skrattade han hjärtligt och la in en snus. Han hade en lustig
guldtand på +1, det vill säga ena framtanden. Jag kunde inte låta bli att
fascineras. Varför hade en ung grabb en guldtand?
- Det är häftigt, svarade han som om han läst mina tankar.
- Hur blev du osynlig? Jag hajade till. Något ställd. Vad menade han? Snackade
han om sin guldtand eller om min något prekära situation?
- Ha, ha, ja ru de e en lång… näh, snarare kort historia … mätt i tiden alltså…
Han studerade mig nyfiket och guldtanden glimmade lustigt under snuset.
Verkade sympatisk. Kunde ha varit min egen son om jag hade fått någon.
Jag gillade hans blonda toviga lockar och den fräknigt uppkäftiga snoken.
- Ska ru ha en bärs? skrattade han och grävde i sin plastkasse.
- Ja, de e lugnt, flinade jag och minns min tid från ungdomens Årsta när man satt
med Affe och Berra bakom Årsta Centrum och drack Beyaz eller Årstawhisky
som vi kallade det. Egentligen var jag ju en ”ordentlig gosse” så att säga.
Morsan hade ju stuckit från farsan redan när jag var liten och bosatt sig vid Årsta
torg med en försupen skribent från Dagens Nyheter när jag var mycket liten.
Pengar hade det aldrig fattats. Farsan pröjsade rundhänt. Han var tät. På vilket
sätt fick jag aldrig riktigt veta. Jag lärde aldrig känna honom. Kåken jag sen fick
ärva hade jag knappt varit i och hann inte se mycket av innan den nu försvann så
mystiskt.
- Det satt fint, hostade jag ur mig med en rejäl rap som avslutning.
Guldtanden skrockade belåtet.
- Jag visste inte att folk med en sån svid som du kunde rapa, frustade han rått.
- Ha! Av födsel och ohejdad vana som dom brukar säga, fnissade jag och kliade
mig i knoppen.
- Aharu! Och va ska ru göra nu rå? Fortsatte han i en nu plötsligt allvarligare ton.
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- Tja, säg de du? Vad skulle du göra om du vaknade en morgon och nån snott ditt
hus?
Han drog upp ena mungipen så att snuspåsen nästan gled ner på hakan.
- Skämta ru? Har någon snott ditt hus? He! He!
- Ja garva du, pustade jag och spanade ut genom fönstret på alla klottriga
förortskåkar som fladdrade förbi.
- Sånt där pysslar inte jag med i alla fall, sköt han in och kollade fundersamt på
mig.
- Näh näh, det har jag inte påstått heller, viskade jag men jag har faktisk blivit
snodd på min kåk. Tro fan va du vill…
- Okay! Okay! Inte fan vet jag! Hö! Hö! Men medge att det låter lite skruvat.
Jag slog ut i en lam gest och försökte samla ihop mig. Drog efter andan och tog
sats.
- Om du vaknade en morgon i trädgården i din säng och kåken var borta vad
skulle du då dra för slutsatser? Plus att alla dina identitetshandlingar var raderade
från alla landets datorer…
Han strök sig över hakan och iakttog mig ett par sekunder.
- Du verkar varken knäpp eller påtänd vad jag kan se, fortsatte han. I min släkt
har vi alltid kunnat känna igen såna. Du verkar okay så fortsätt, log han
godkännande och blinkade glatt.
Jag skrattade till och skakade på huvudet.
- Man får tacka för förtroendet! Ja, hö, näh, de e ju inte klokt. Vi hade en liten
fest polarna och jag. En åkte skridskor på korkmattan… den har jag förresten
kvar här… och sen var kåken puts väck!
- Verkar ha vart ett jävla röj! Bara en bit korkmatta kvar tydligen…
Jag satt tyst en stund medan vi passerade Gullmarsplan igen.
- Och nu då? Vart skall du åka?
Jag skakade på huvudet.
- Häng med till min farsa! Han har en gammal pråm vi Södermälarstrand. Han är
inte så kräsen. Till och med du skulle va välkommen… ah, förlåt jag skojade
bara. Kom igen!
Han klatschade till mig på min stukade kostymaxel och jag garvade generat.
- Han är en riktig rövare så du får ta honom som han är. Pysslar med lite av varje.
Måste ju överleva vet du!
Vi steg av vid Slussen och knallade ner mot kajen. På en sliten rostigt svart pråm
satt en kille i min egen ålder och läste DN med en öl i nypan.
- Tjena farsan! Vi har besök!
Han tittade hastigt upp och vinkade glatt med biran.
- Per Svensson, bullrade han och hälsade med ett kraftigt grepp. De brukar kalla
mig ”Sankte Per” för att jag körde likbil förr i världen…
Isen var bruten.
Jag är också en ”Svensson”, skrattade jag. Kalle Svensson.
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- Som gamle fotbollsmålvakten i VM –58 va? mullrade han gillande. Då skulle
du varit med Bosse, blinkade han åt sin son. Då satt man som klistrad vid
radioapparaten.
- För att inte tala om året därpå när Ingo spöade Floyd, sköt jag nostalgiskt in.
Vi började finna varandra.
Jag såg mig omkring på skutan. Visst var den sliten men den var inte förfallen.
Allt verkade vara i sin ordning. Och han hade i alla fall ett hem…
- Var huserar du nånstans då, for det plötsligt diskret ur honom som om han
anade min belägenhet.
- Tja, harklade jag ur mig. Det är just de… Jag är husvill så att säga. Mitt hus har
försvunnit hur otroligt det än kan låta.
Han betraktade mig utan förvåning, som om det vore helt normalt.
- Ja ha ru. Sånt händer. Min farfars gamla kåk brann upp en gång i tiden. Det
blev början till vår släkts speciella öde har jag hört berättas när jag var grabb av
min farsa.
- Min brann aldrig, mumlade jag. Den bara försvann, i förgår…
- Så där utan vidare bara? undrade han och nickade tankfullt.
- Jo. Geschwint wie der wint, som tysken säger. Fattar inte hur det gick till. Jag
vakna bara i min tomma trädgård.
Inte ens mitt personnummer har jag kvar. Det fick jag höra på banken. Det
är rena mardrömmen och på hispan ville dom inte ha kvar mig heller.
- Ta en bärs du. Sånt här brukar lösa sig. Känner många polare som råkat ut för
märkliga tokerier. Du kan kvarta här så länge.
Jag kände mig rörd. Hur kunde han våga låta en vilt främmande stolle som jag
bo hos sig så där utan vidare? Jag kunde ju vara mytoman eller till och med
psykopat.
- Jag kände många av dem som bodde vid Lugnet nere i Hammarbyhamnen,
fortsatte han sakta och halsade ut det sista ur ölburken. Många av dem var
hyggligt folk som råkat hamna lite på sidan om bara. Det var inget ont i dem…
Han reste sig, kisade leende mot Gamla stan och sträckte på sig.
- Nä, nu går vi ner i kajutan så skall jag sätta på pannan! Skall du ha socker och
grädde? flinade han.
Jag förstod inte riktigt poängen förrän han skjutit undan en panel i väggen och en
välkänd siluett skymtade fram.
- Jag kallar henne Ellen, viskade han diskret och smekte hennes ”höfter.” Hon
har just nedkommit med en ”kull” till.
Han drog fram en vit plastdunk och satte en tratt i en flaska Absolut.
- Ställ fram kopparna Bosse, kommenderade han milt med en stadig blick på
tratten så inget skulle förspillas. Ikväll tar vi en funderare över saken och i morrn
går vi till ”Sakförarn”. Han är bra på det mesta.
Han hade en liten fin kvart ombord med rödblommiga bordelltapeter á la 70-tal.
På väggarna trängdes allsköns hötorgskonst, modell gråtande barnet och
fiskargubben i gula sylvestern stack fram i sin gipsrelief från ett hörn.
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Ett gammalt skott med diverse småprylar i prydde en kortvägg. I de små facken
hade han stoppat in gamla sedlar, en mungiga, två tärningar, ett gammalt FNLmärke, små keramiktomtar, stormtändstickor och tre paket kondomer.
- Gamla souvenirer, mumlade han generat med en road glimt i ögonvrån.
Bosse hällde upp ”fikat” i tre öronlösa koppar som det stod Postgirot Open på.
Med ett samfällt aaah!! lutade vi oss belåtet tillbaka i Sankte Pers rottingfåtöljer
på däck medan solen gick ner över Riddarfjärden.
Jag vaknade med ryck. Solens laserstrålar grillade mig genom det lilla runda
kajutafönstret. Uppe på däck hördes ett stilla skvalande. Sankte Per stod bredbent
filosofiskt däruppe och lät sitt vatten.
- Morrn! Morrn! Sovit gott? bullrade han och skakade av snoppen mot relingen.
- Jo tack! Idag känns det lite bättre trots allt, svarade jag tacksamt.
- Det är bra. Ta en fika du så kör vi igång sen. Jag har sonderat terrängen lite.
Vi skall till Öfvre Östermalm och göra lite efterforskningar…
Jag hällde upp en rykande kopp svart kaffe och bredde mig en fet messmörsmacka. En sån hade jag inte ätit sen jag var liten. Föredrog annars jordnötssmör
med salt på. Kom att tänka på morsan den där gången när hon oväntat hade
kommit upp ur tvättstugan i sin blommiga sommarklänning och hilkan på
knoppen.
- Tjyväter du nu igen? fräste hon. Du äter mig ur huset!
Själv hade hon varit på Hjälmaren kvällen innan med Kurre, journalisten, och
frossat medan jag fick sitta hemma och sleva i mig fiskbullar i hummersås. Jag
funderade över gårdagen. Kvällen hade ju i alla fall varit riktigt angenäm. Sankte
Per hade visat sitt varulager. Hela pråmen var fylld av udda mojänger.
Jag tog upp en boll som såg ut att vara gjord av gamla gummisnoddar.
- Åh! Dom där! skrattade han och vägde den i handen. Farsan och farfar tyckte
att smågrabbarna på Söder skulle behöva en ny revolutionerande bolltyp.
Samtidigt hade de kommit över ett parti gamla torra innerslangar som inte gick
att laga längre.
- Nu vet jag! minns jag att farfar sa. Han hämtade en rejäl häcksax och klippte
upp slangarna till gummisnoddar. Så tog han ett suddgummi och lindade lager på
lager av snoddar runt. De blev rejäla studskulor även om de var lite ojämna.
Vi sålde dom i våran diversebutik på Högbergsgatan.
- Så ni hade egen butik, visslade jag till.
- Javisst se ru! ”Påhittiga Perssons prylar” hette den. Farmor ärvde den och en
trea på Brännkyrkogatan efter sin morsa. Där gjorde vi många lukrativa affärer
under åren, fortsatte han och fick något ömt i blicken.
- Alla affärer var väl inte så lysande, kontrade Bosse och la in en snus till. Berätta
om bumerangimporten!
- Ja, ja… Den var kanske ingen höjdare. Det var Isse på Blekingegatan som köpt
in ett parti. Vi sålde dem till busgrabbarna i kvarteret. Affärerna gick lysande tills
det började dyka upp den ena förgrymmade butiksinnehavaren efter den andra
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med räkningar från glasmästarn. Isses brorsa var visst glasmästare. Honom såg vi
aldrig mer…
Jag tittade upp ur mina funderingar och ut genom rutan. Det lät som en symaskin
därute. Det var Bosse. Han kom gungande i en liten rosa Cittra modell CV2.
- Va gillar´u firmabilen? tjoade han stolt och tvärnitade. Kärran dallrade som en
brylépudding.
- Den är söt, skrattade jag förtjust och uppriktigt. En sån där har jag alltid velat
haft.
- Nu drar vi till de ”fiijna” kvarteren, ropade Sankte Per och knäppte upp en bira
till.
Bosse drog ut den lilla lustiga stroppen vid startnyckeln och ”symaskinen” spann
igång. Vi svajade mot city och Grevgatan.
- Här är det, hojtade Sankte Per och Bosse bromsade in med ett gnissel vid en
antikaffär.
- Här bor Sakförarn, upplyste han med ett hemlighetsfullt leende.
Inne i butiken satt två medelålders herrar och spelade schack. Bredvid dem låg en
tovig spaniel och gnagde på en gustaviansk stol.
- Paternerar du varorna, Boberg? Muttrade Sankte Per ironiskt. Skall du kränga
stolen till nåt filmbolag?
- Va? Nämen Putte då! Inte nu igen! Fyyy! gnällde antikhandlaren som såg trind
och vänlig ut. I ena handen hade han en pipa som det bolmade bränd matta om.
- Nepal eller Afghan? spekulerade Sankte Per med vibrerande näsvingar.
- Röturk, upplyste antikhandlaren medan han sorgset betraktade resterna av sin
fina stol.
- Så här går det alltid när vi tar ett parti schack och klipper en hövding, suckade
en annan liten fetlagd figur med snedbena och elegant svart kostym utan slips.
- Jasså du är pank nu igen, skrattade Sankte Per och pekade på kostymen.
- Ja, eh, man måste ju bära sin tillfälliga insolvens med värdighet, svarade
Sakförarn högdraget. Man har väl stil…
- Jo ru! Självklart! log Sankte Per. Det får du strax bevisa för oss. Vi behöver din
hjälp. Det kanske kan löna sig för dig.
De sistnämnda orden fick herr Sakföraren att liksom svälla under kavajen. Han
vädrade ”schaber” eller pengar fritt översatt.
Han gnuggade sina små feta labbar och kinderna riktigt glänste på honom.
- Vad kan jag stå till tjänst med?
- Du skall leta fram en kåk som försvunnit, svarade Bosse och pekade åt mitt
håll.
- Försvunnit? Hur då? undrade den förbryllade Sakförarn och fingrade på hakan.
- Nån rev eller lyfte bort den medan jag sov, tjatade jag pinsamt om igen.
Hans ögon började anta tefatsmått eller som vi sa i Årsta på 60-talet: Dom stod
som råttpittar!
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- Vad drar du för slutsatser av det? undrade Bosse torrt.
Sakförarn flyttade ett torn och kliade sig i nacken.
- Ja ha ru… Vakna ru sen då he, he?
- De e inge skoj! De e på riktigt! Avbröt Sankte Per. Sakförarn flyttade damen.
- Okay! Okay! Då får vi se…
- Du kan inte flytta damen dit, anmärkte antikhandlarn. Då blir du schack!
Sakförarn drog tillbaka damen och betraktade grubblande min solkiga kostym.
- Har du också jobbat på börsen?
Jag hajade till.
- Vadå? Nej för fan! Inga såna affärer!
- Vadå för affärer? Va menar du? muttrade Sakförarn förorättat.
- Kylskåp, svarade jag snabbt. Jag har bara pysslat med kylskåp bland annat…
- Kylskåp? sa Sakförarn.
- Tja, he! Vi hade en firma jag och mina kamrater. Eller flera firmor faktiskt…
- Aha ru! Aktiebolag? sköt Sakförarn in.
- Jovisst. De var ju billiga att starta på den tiden. Vi köpte in en massa kylskåp
och sålde dem blixtsnabbt och när vi sen skulle betala gick vi i KK och slapp
undan eftersom det var aktiebolag.
- Och sen startade ni förstås en ny firma med nån annan i gänget som ägare?
Jag rodnade lätt.
- Jo, men eftersom vi bara var tre stycken så blev det bara tre bolag.
Sakförarn gjorde en rockad och nickade leende. Antikhandlaren grymtade
besviket.
- Har du några fiender? fortsatte Sakföraren och njöt åt sin motspelares bitande i
läppen.
Jag funderade.
- Näää… inte vad jag vet. Polarna i ”firman” har jag känt sen jag var barn. De
lärde mig kröka, sniffa och sätta speglar på skorna som vi sköt in under kjolarna
på tjejerna.
- Såna polare skall man va rädd om, frustade Sankte Per och klappade mig på
axeln.
- Inga andra fula affärer då? kastade antikhandlaren in och försökte med en
löpare.
- Nä, nä, jag la av med det där. Det var ju så länge sen. På 60-talet…
Har tagit det lugnt sen dess. Bara vanliga Svenssonkneg. Mer eller mindre i alla
fall…
Jag tänkte tillbaka. Minns hur telefonerna ringde. Affe satt och förställde rösten
när folk ville ha stålar.
- Får jag tala med chefen?
- Ett ögonblick så får ni tala med herr Bomb!
- Bomb!
- Det här är Gunnar Andersson från Horred. Det gäller den obetalda räkningen…
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- Ett ögonblick så får ni tala med kamrer Lök!
- Lök!!
- Det här är Gunnar Andersson från Horred…
- Ett ögonblick så får ni tala med direktör Blixt…. och så vidare.
- Schack matt! väste Sakförarn och tände en liten cigarill. Han såg lycklig ut.
- Aaha! Du har kommit på något som vanligt, myste Sankte Per och såg riktigt
lyrisk ut.
Sakförarn log pillemariskt men teg. Han studerade hunden som tassande försökte
återta sin position vid den gustavianska stolen. Antikhandlarn blåste besviket på
en holk till och satte på en gammal stenkaka med Louis Armstrong and his
Allstars.
Tiger rag fyllde brölande salongen och alla väntade på undret.
Sakförarn slickade sig om sina tunna läppar och iakttog oss med ett lustigt
leende.
- Nu är ni nyfikna va? kluckade han lätt sadistiskt och tog ett par lätta sippar på
pipan.
- Äh, lägg av nu! Kom igen! viftade Sankte Per otåligt.
- Vi skall till Älta och träffa Helige Helge, utbrast Sakförarn bubblande.
- Nej! Nej! Inte han, stönade Bosse. Vi har haft nog av honom. Hans taskiga
bilskrot. Jag minns när min 240 kvaddade. Trots att jag pröjsade honom för
bärgningen fick jag inte ut skrotavgiften. Bilen hade hamnat i Södertälje. Några
andra hade bärgat den men han fick stålarna på nåt kufiskt sätt. Jag lät saken
bero. Orkade inte tjafsa…
- Jo! jo! Helge är speciell men han har sina förtjänster. Vi kan väl ge honom en
chans?
Innan vi hunnit protestera hade han försvunnit in i den lilla skrubben inne i
butiken varifrån Louis Armstrongs tutande kom ifrån och ringt ett samtal. Han
var straxt tillbaka lycklig som en Årstagrabb som just lurat stenkulorna av bästa
kompisen.
Vi klämde in oss i lillcittran. Sakförarn stank hasch, billig deodorant och
malmedel från kostymen. Jag höll andan hela vägen. Vi svängde in i ett sandtag.
Mellan grusalperna låg ett par ruffiga träskjul med korrigerade plåttak omgivna
av högar med rostiga bilvrak, virkestravar, rör, handfat, fönsterbågar,
tjärpappsrullar, tegelpannor, cellplast, gammal rockwool, eternit och blymönja.
Vi gick in i den lilla butiken. Helige Helge från Tornedalen satt behagligt
tillbakalutad i sin skitiga gamla snurrfåtölj.
- Vaad kan jag stå till tjänst med? Han såg lycklig ut. Oförskämt lycklig.
- Tjena re Helge, fnös Bosse. Hur går affärerna?
- Som man förtttjjänar, blinkade Helge filosofiskt. Vad önskas??
- Vi vill bara kolla dina varor, hostade Sakförarn artigt. Inget personligt alltså…
Har'u fått in nån kåk nyligen?
- EN kåk? Jag får alltid in vad skall jag säga kåk… fragment, myste Helige Helge
och himlade med ögonen.
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- Jag skulle vilja se på lite korkmattor, for det plötsligt ur mig.
- Det kan ooordnas, log Helge och gjorde en svepande gest över sitt imperium.
Jag grävde fram mattbiten ur fickan och traskade efter honom medan han stolt
förevisade sina snudd på kilometerlånga hyllor av korkmattor, parkettskivor och
linoleumimiterade plankgolv.
- Den där! Flämtade jag och tyckte mig ha gjort ett fynd.
Helge drog fram rullen och jag halade fram korkbiten ur fickan. Den stämde… ta
mig fan!
- Kan du rulla upp den?
Han gav mig en snabb blick.
- Kan oordnas!
Jag ålade mig över hela ytan. Helvete! Den var intakt.
Han visade ett skinande tandgarnityr. Jag köper baara intakta varor!! Något
annat?
Jag skakade uppgivet på huvudet och studerade trött min mattbit. Sakförarn kom
struttande lätt framåtlutad och andfådd. Han torkade nästan pedantiskt noga
dammet från ansiktet med en brunrutig fransig tygnäsduk.
- Du ser besviken ut käre bror!
Helige Helge studerade mig roat.
- Han vill visst baara ha stuvbitar…
Sakförarn tog min hand och klappade den stillsamt och förtroligt.
- Nu skall vi gå på fest! Sen kommer vi alltid på något.
Vi återvände till cittran. Jag undrade förbryllat vad han var för en figur
egentligen. Han verkade inte elak men ändå inte riktigt vaggad. Kanske taskig
potträning…
- Är det dags för ett av dina knäppa partyn igen? flinade Sankte Per misstroget.
Sakförarn sträckte oberört på sig så gott han nu kunde inklämd i baksätet på en
cittra. Här satt han, en gentleman som stod över drängfasoner, plebejisk
avundsjuka och tarvligheter.
- Kör till Valhallavägen 12!
Sakförarn lotsade oss in i en elegant port och plötsligt befann vi oss i en liten
festvåning. Här var fullt med folk. När Sakförarn dök upp slutade sorlet och alla
iakttog honom förväntansfullt.
- Varsågoda och inta era platser, hojtade Sakförarn som en van domptör på en
cirkus.
Jag förvånades över vilken hand han tycktes ha med folk. Snabbt och elegant fick
han dem dit han ville, det vill säga in i en liten salong där de placerades efter en
gästlista. Damer med långa skrynkliga halsar nickade artigt mot herrar med
glansdager i flinten.
- Knopp! sa den första damen.
- Knopp! svarade flinten mittemot förvånat.
- Så lustigt, utbrast damen bredvid. Jag heter också Knopp!
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Ett hest väsande drog över den vita duken. Bakom en gungande gåslevermage
stack ett falurött tryne fram: Jag heter också Knopp…
- Vad är det för lustigt med att heta Knopp? Det har jag alltid varit stolt över att
heta! Vad är det här för ett ställe?
En skinntorr medelålders kvinna snörpte ihop munnen som öppningen på ett
sovsäcksfodral.
Sakförarn tog mig diskret avsides.
- Studera sällskapet i andra bordsändan, viskade han sadistiskt leende. De har alla
”mustaschfobi”…
Jag förstod ingenting. Plötsligt dök serveringspersonalen upp. Alla, såväl män
som kvinnor, bar mustasch!! De närmade sig bordssällskapet från tre håll
bakifrån.
- Middagen är serverad! mässade Sakföraren och klappade snärtigt med sina
knubbiga tassar.
Servitörerna anföll blixtsnabbt. De stack in sina brickor som knivar mellan
gästerna med ett artigt: Varsågod! Som ett sillstim vände de tacksamma
middagsätarna exakt samtidigt sina huvuden mot de servilt smilande
serveringsmustascherna.
En chockvåg av gallskrik, välta stolar, rullande buteljer och glaskrossning dånade
genom salen och på tre sekunder var halva bordet rent. Endast den blå röken från
herrarnas cigarrer svävade tungt över förödelsen. Mitt i alltihopa låg Sakförarn
och vred sig i skrattspasmer.
Jag hjälpte honom på fötter och drog honom diskret avsides.
- Dddde e inte över än! hostade han och pekade med darrande hand på en lång
stilig herre som just satt sig bredvid en vacker kvinna som tycktes vara i sällskap
med en herre av sydländskt ursprung.
- Det där är senior Graziano Gabrielini från Palermo med fru. Han är mycket
svartsjuk…
- Då får vi hoppas att killen som just kom håller sig i skinnet, svarade jag smått
oärligt.
Sakförarn skakade på huvudet.
- Sorry! Vare sig han vill eller inte kan han inte undvika en katastrof… Han lider
av ticks.
Jag begrep ingenting förrän Sakförarn påpassligt hade presenterat dem för
varandra. Senior Gabrielini iakttog misstroget sin nye bordskamrat och hälsade
artigt stelt. Så kom turen till fru Gabrielini och då hände något.
Plötsligt började det rycka i den unge herrns vänstra öga. Den vackra damen såg
generad ut och senior Gabrielinis kinder började glöda. Vilken karl som helst i
hela världen som inte var trött på livet skulle i ett sånt här läge hastigt tackat för
sig och dragit sig tillbaka till någon säkrare plats. Så icke denne charmör. Han
fortsatte att blinka. Ögonlocken verkade ha låst sig på högsta växeln och nu
stirrade hela salen på honom. Herrar och damer Knopps infekterade namndispyt
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avstannade och de mustaschprydda servitörerna tog skydd bakom de stora
ekskåpen i bortre ändan av salongen.
Det började rinna saliv ur senior Gabrielinis mungipor och han vibrerade otäckt.
Stolen knarrade och han gungade av och an. ”Flörtkulan” fortsatte mekaniskt
leende sin terror. Han tycktes inte förstå församlingens reaktion på sin lilla
egenhet. Så for korken ur flaskan och senior Gabrielini kastade sig vilt flaxande
upp ur stolen.
Flaskor och kandelabrar regnade över flörtisen som nu hastigt slutade blinka.
Sällskapet Knopp slängde sig skrikande på golvet och vi andra gled skyndsamt ut
till Cittran.
- Ett ovanligt lyckat kalas, kluckade Sakföraren saligt. Jag känner det som ett kall
att anordna såna här små trivsamma tillställningar. Folk vet aldrig varför de blir
bjudna men likt förbannat är de så nyfikna och smickrade att de alltid kommer
mangrant när jag kallar.
- Jo du allt en riktig skämtare du, hummade Bosse och la in trean med det fåniga
paraplyhandtaget till växelspak som fransmännen av någon obegriplig anledning
brukade rusta sin bilar med förr. Berätta om dina bisarra husaffärer!
Sakförarn viftade generat avvärjande.
- Asch! Det där var ju bara lite på skoj… Jag hade kommit över en mobiltelefon
på Skärholmens loppis. Eftersom ingen kunde spåra mitt telefonnummer tänkte
jag skämta lite så jag satte ut en annons i Gula tidningen. ”Trevlig sommarstuga
med sjötomt i Roslagen 150.000 kr” skrev jag. Snart ringde halva kungariket. Jag
sa att jag behövde snabba slantar och beskrev vägen.
- Var låg den kåken? undrade Sankte Per som inte riktigt hade lyssnat.
- Vilken kåk? flabbade Sakförarn. Klart det inte fanns någon. Jag skickade
idioterna i cirklar runt, runt längst en färdrutt som jag kollat in på en turistkarta
över Singö. Lång åt helvete! Hö! Hö! Själv låg jag bakom en buske i trakten med
en kikare och en flaska Cognac och mådde superbt. Sån är jag!
- Skitkul, mumlade Bosse och gasade på mot Söder igen. Det här gick ju inget
vidare va?
Sakförarn började svettas. Kom plötsligt ihåg sitt uppdrag och för sin inre syn
såg han nu med fasa sedlar med vingar på som flaxade iväg bort som i en Kalle
Anka tidning.
- Ge mig en chans till, rosslade han. Kör till Hötorget!
Vi klämde oss in mellan stånden. Kommersen var högljudd. Kinkiga
östermalmstanter klämde på turkarnas bananer.
- Fina grejor vet du! skrattade ett guldtandsleende under sin mustasch.
- Tjenare Omar! Har du sett till Buttjo? vinkade Sakförarn hjärtligt.
- Nej men hon den där Blomsterbettan vet du, är här som vanligt.
Sakförarn ryckte uppgivet på axlarna och muttrade: Den tokfan lär man väl inte
få nåt vettigt ur…
- Hej älskling, kvittrade det hest bakom honom. Han kände sig obehaglig till
mods.
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- Inte skall du väl försmå din gamla flamma. Presentera mig för dina vänner va!
- Det här är Bettan. Blomsterbettan, viskade han generat.
En rödmosig bamsig dam iklädd en blå särk, med gula elefanter taskigt
påbroderade kors och tvärs, vräkte sig fram mellan grönsakerna.
- Hej pojkar! Vill ni tjacka liljekonvaljer av mig?
- Spänn av Bettan, morrade Bosse. Vi vet att du plockat dem längst banvallen i
Bandhagen. Har du inte några vissna margueriter från Högdalstoppen också?
- Jorå, flinade Bettan glatt. Men dom har jag sålt till Omar här.
- Hon hotar alltid med att sjunga Alptoppens ros och steppa om jag inte köper,
urskuldade sig Omar leende med en blinkning och en uppgiven knyck på nacken.
- Ett erbjudande man inte kan säga nej till va? suckade Sakförarn filosofiskt. Har
du sett till Brakar-Buttjo på sistone?
- Skulle du köpa några liljekonvaljer eller…?
Jag halade fram en femtiolapp och fick ett älskvärt leende tillbaka.
- Än finns det gentlemän kvar i stan, log hon sött. Buttjo är tillbaks i sin gamla
kåk igen. Jag såg han i morse.
- Saken är biff, mumlade Sakförarn och pekade mot bilen.
Vi drog mot Slussen igen och upp till Mosebacke. Vi lotsades in på en bakgård
men här fanns då rakt ingen kåk förutom de fina hyreshusen och i dem kunde han
väl knappast bo i. Inte om han tillhörde Blomsterbettans vänkrets. Sakförarn gick
fram till en blå sandlåda och kängade till.
Ett lätt pys hördes inifrån och så öppnades locket med ett gnissel.
En liten gubbe med tovigt hår kikade yrvaket upp och borstade sand ur öronen.
- Tjenare Buttjo! hälsade Sakförarn och hjälpte upp gubben ur lådan. Hur är det
med dig nuförtiden?
- Bbbbrrrraaaa! svarade Buttjo på ett alldeles speciellt sätt.
Jag höll mig diskret för näsan och fläktade med handen.
- Har du träffat några damer på sistone? fortsatte Sakförarn.
- Ppppppyyyscchha!! blev det originella svaret.
Luften dallrade och jag backade lite.
- Jasså en sån dam, log Sakförarn sirligt och fortsatte: Om någon tog ditt ”hus”
var skulle du leta då?
Buttjo grimaserade och slöt ögonen. Så körde han ner händerna innanför
brallorna och värmde dem mellan skinkorna. Vi väntade andaktsfullt och höll
andan.
- Ppppppprrrreeeeben!!
Sakförarn höjde förvånat på ögonbrynen och låtsades snyta sig i sin fina näsduk.
- Och var kommer denna herre ifrån då?
- Pppprrraaag!
Sakförarn såg plågad ut bakom sin näsduk men fortsatte tappert: Var har du
träffat honom då?
- Pppputtgarten!
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Sakförarn gick ett par steg runt i gruset för att få lite distans till gubben innan han
la in nästa fråga.
- Och när kan jag få träffa honom då?
Buttjo tog ett stadigt grepp om skinkorna och krystade: Pppppå tttooooschda!!!!
Nu knäade hela gänget. Till och med gårdsråttorna hade försvunnit ner i sina hål.
- Tack, tack ska du ha Buttjo, flämtade Sakförarn så artigt han förmådde. Bara en
sista fråga. Var nånstans?
Buttjo tog sats och avslutade snärtigt: Ppppphhhoooolemsgaatan
schhhhhuuuu!!!!!
Vi retirerade hastigt mot porten. För att inte såra honom vinkade vi käckt och
bockade som japaner. Då blev det liv i gubben. Ur den gamla sjaskiga rocken slet
han fram några skrynkliga kartongbitar som han ivrigt viftade med.
- Det är hans ”franska kort”, viskade Sakförarn. Han ritar dem själv. Vi blir nog
tvungna att köpa ett par stycken…
Jag tog en titt på dem. Det föreställde naivt ditklottrade damer i korselett, modell
1956. En sån hade morsan minns jag. Det var inga mästerverk precis. Snarare
som illustrationerna i DN:s ”På stan”. Jag gav honom en femtiolapp. Snart skulle
jag var helt gul. Då började han plötsligt vissla och dansa lustigt över gården.
- Nej! Nej! Inte loppcirkusen igen! kved Sakförarn och höll sig på behörigt
avstånd från honom.
Själv blev jag nyfiken och gick närmare. Då fick jag se det! Ur Buttjos rufsiga
flottiga kalufs rörde sig något märkligt sakta ner för hans panna. Till de visslade
tonerna av leksakernas paradmarsch i Disneys ständiga julaftonsfilm trampade
nu taktfast en kollon feta loppor ner mot näsan. Vi stod som förstenade.
Buttjo knäppte med fingrarna. Disciplinerade som preussare gjorde lopporna helt
om på nästippen och tågade raskt upp i hårbottnen igen. Han kröp tillbaks ner i
sin låda och släppte en sista avskedsfis innan locket föll.
- Snuskig typ, muttrade Sankte Per och kliade sig på magen.
- Man skall inte förakta en sann konstnär, mästrade Sakförarn. Dessutom lever
han bara på gammal surkål som han får av Omar på Hötorget.
- Jaharu, sa Bosse. Vad händer nu då? Vad fick du ut av det här?
Sakförarn höll masken.
- ”Preben” är lösningen, visslade han hemlighetsfullt och såg ut över strömmen.
Vi vandrade över Mosebacke torg. En liten fet gubbe kopplade loss en tax som
var bunden vid en stolpe.
- Aj! Aj! Fiffige Alf är aktiv igen, flinade Bosse och iakttog roat den lille fete
figuren som så hastigt han förmådde släpade den motsträviga promenadlimpan
efter sig runt närmsta gathörn.
- Fiffi! Fiffi! Var är du? hördes ett hjärtskärande skrik och ut ur en butik kastade
sig en kollosalt fäktande gammal dam.
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Plötsligt stod Fiffige Alf framför henne med den vilt sprattlande taxen under
armen.
- Är det här damens vovve? log han charmigt och lyfte på kepsen. Jag fann
honom lös bakom hörnet här…
Den gamla damen överöste hundkräket med blöta pussar och drog därefter
darrande fram en sliten portmonnä.
- Här! Ta den här slanten som ett tack! snyftade hon och vacklade iväg med
jycken krampaktigt i famnen.
Fiffige Alf betraktade hundringen med ett flottigt leende och blinkade fult åt oss.
- Man är väl djurvän? tillade han och körde ner sedeln djupt i bröstfickan.
- Affärerna går bra ser jag, anmärkte Sankte Per.
- Det är synd att klaga, svarade Fiffige Alf ödmjukt. Kan jag stå till tjänst med
något? Hundar? Katter? Marsvin? Minigrisar?
- Tack! Svin är vi själva, avbröt Sankte Per. Men lite information skulle sitta bra.
Säger namnet Preben dig något?
Fiffige Alf rullade tankfullt med ögonen och lät vänstra handflatan pockande
glida fram som en vaggande orm.
Jag förstod piken och la motvilligt en femtiolapp i ”kollekten.” Fiffige Alfs
giriga klor slog ihop med ett knak runt sedeln.
- Preben är en skitig skuttfirma på Kungsholmen, kom det som en vision från
honom. Han höll blicken drömmande högt som vore han självaste Nostradamus.
- Polhemsgatan sju, mumlade Sakförarn.
Sankte Per nickade förbryllat och fortsatte: det är Long Tall Sallys distrikt. Vi
sticker dit!
Vi brände av längst Hornsgatan och över Västerbron. Bosse bromsade in vid en
telefonkiosk. Det lät som en motorsåg inifrån kiosken. Jag slet upp dörren och
hoppade till.
- Va fan e re om? Får man inte kvarta ifred? röt någon ovanför mitt huvud. Långt
däruppe vid taket stirrade ett krulligt sursömnigt kvinnohuvud ner på mig.
- Förlåt att vi väckte dig ur skönhetssömnen, fjantade Sakförarn putslustigt.
- Skitkul! morrade den långa damen som för övrigt var iklädd arbetsoverall. Vid
hennes sandalskodda fötter stod en plasthink och i denna låg en fönsterskrapa.
- Putsar du fönster? försökte jag trevande.
- Va tro ru? Ser jag ut som en balettdansös kanske?
Jag valde att inte svara. Hon var ju mycket större än mig…
- Vi skulle behöva lite hjälp från dig, sköt Sakförarn diplomatiskt in och gjorde
en diskret gest åt min plånboksficka.
- Jasså det är dags nu igen, väste jag för mig själv. Hade jag några tjugor kvar
kanske?
Hittade tursamt nog ett par och viftade lätt med dem. Utan att svara snöt hon dem
och blängde buttert på oss.
- Har du putsat fönster åt firma Preben nån gång?
- Firma och firma. Har väl hänt. Hurså?
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- Vad pysslar dom med? undrade jag.
- Inte fan vet ja. Men om ni vill kan jag luska lite. Har ett jobb där i morron.
- Schyst, Sally! pep Sakförarn förtjust och tänkte klappa henne på axlarna men
hejdade sig hastigt när han insåg att han inte nådde upp.
Jag blev riktigt rörd och lyckades hitta en femtiolapp i plånboken.
- Ta den här som en förskott!
Ett litet embryo till leende vibrerade i hennes mungipa.
- Det är lugnt. Nu kanske jag slipper sova i kiosken i natt i alla fall…
Vi lämnade henne och jag kände mig illa till mods. Bodde hon verkligen i en
telefonkiosk? Kom plötsligt att tänka på att jag själv inte ens hade den förmånen.
- Nu drar vi till pråmen och tar en sup och en pannkaka så får vi se vad
morgondagen har för glada överraskningar, rekommenderade Sakförarn. Och
ingen protesterade.
- Brännvin och pannkaka. Vilken jävla ohelig allians, småskrattade jag för mig
själv. Sankte Per försvann ner i sin ”sakristia”.
- Helvete! hördes plötsligt från underjorden. Slangen är paj. Hela satsen ligger
nere i kölsvinet. Vi måste ha assistans. Ring Ishinken! Bosse stönade och reste
sig motvilligt ur rottingfåtöljen.
- Okay farsan! Jag kör dit. Under protest…
Han vinkade trött åt mig och vi lommade iväg ut till Cittran.
- Nu skall du verkligen få träffa en riktig döskalle, mullrade han och drog ut
startstroppen. Han lever på sin planet. Tro mig!
Vi körde bara ett par kvarter. Inne på en bakgård hördes ett intensivt fågelkvitter.
Bosse slängde resolut upp ett par stora brunbetsade träportar och tjattret tilltog så
man trodde sig vara på Skansen.
- Är du inne Hasse? skrek han irriterat och borrade pekfingrarna rakt in i öronen
så mycket han förmådde.
- Nämn inte ordet "Ishinken"! Det tar vi sen, hyschade Bosse och vinkade
varnande.
En hippieliknande typ i min egen ålder dök upp i mörkret inne i lokalen. Han bar
ett rödblommigt pannband samt stickad väst utan skjorta.
- Har´ u nåt på gång? pustade Bosse stressat.
”Ishinken” såg ut som en hundvalp som just pissat på bästa persermattan.
- Va ´e re Hasse? Har mäsken härsknat?
Ishinken såg olycklig ut och vred sina smala bleka långa fingrar.
- Ddddom har varit här igen! Dom stod i en korsliknande formation på gården
alldeles nyss…
Bosse suckade.
- Jaha du! Kunde du inte ringa om hjälp då?
Han blinkade menande åt mig.
- Nej! Nej! det gick inte! skrek Ishinken. Det stod en tvåmeterskvinna utanför
dörren och hindrade mig…
- Det var nog bara Sally som ville ha en skvätt, lugnade Bosse.
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- Så var det inte! skrek Ishinken. Jag har en giftorm i min tvättmaskin! Se efter
själva får ni se!
Bosse gick tålmodigt in i tvättstugan och körde handen in i trumman.
- Här ligger bara en gammal slips vad jag kan se…
- Man skall inte tro allt man ser, mumlade Ishinken skamset. Vill ni se min
senaste uppfinning?
Bosse skakade på huvudet. Självklart Hasse…
Som en glad tomte hasade den nu lättade Ishinken, glidande på sin nötta
strumpor som en skridskoåkare, in i nästa sal.
- Välkomna alla ledamöter! hördes en nasal röst från ett dunkelt hörn.
- Aah! Det är bara Kurt, min pelikan, ursäktade Ishinken. Vi håller på att repetera
Svenska akademins intåg i mitt laboratorium.
- Hur fan ha´ru fått pelikanen att snacka? undrade Bosse imponerat.
- Bananer, sa Ishinken i en smått skitvikig ton på bred norrbottniska. Sånt där
förstår ni inte här nere. Uppe i Jörn brukade farsan fodra riporna med ”Vargtass”
och renskit. Sen stod de vid vägkanten, slog sig för bröstet med vingarna och
kluckade kaxigt som fan som om de ville mucka gräl. Det är faktiskt sant…
- Det där har jag sett på TV Hasse, log Bosse milt. Var det verkligen din farsa
som…
Ishinken betraktade Bosse med avsmak.
- Tror du att farsan ljög va? Han var den förste i Jörn som fångade älg med
nät. Vi hade varit hos handlarn i Harads och fått ett par badmintonnät till
ett bra pris. Turisterna ville inte ha dem. Det gick ju inte att lira uppe i våra
myrmarker. Farsan spände upp dem mellan några trän och drog igång
motorsågen. Älgar är ju vana vid motorljud så de brydde sig inte så mycket utan
fortsatte att beta där de nu befann sig. Men då, se ru, började vi sjunga
snapsvisor, och då trodde dom att drevkarlarna var på ingång och för säkerhets
skull drog de sig åt vårt håll. För vi var ju bara fredliga skogsarbetare i deras
ögon…
Vi väntade ett par minuter och så kom en tjugotaggare med kalv… Snacka om
serve-ess!
Bosse kliade sig på hakan och kunde inte hålla sig.
- Berätta om stadspuben i Luleå… Is…Hasse! En snabb skugga av bristande
förtroende fick Ishinkens ansikte att för en sekund mörkna. Men han
höll stilen som den skogens man han var, drog in luft och skakade lätt på axlarna.
- Schuu! Jo den vill du höra va!? Jo jag var på Statt och tog en Nyckelöl.
Fram stolpade ett sånt där fläskberg som man sett på Arosmässan i Västerås eller
var de nu håller till.
- Skall vi dansa? flåsa hon. Va tror ni jag gjorde?
Ingen av oss gissade. Ishinken fortsatte forcerat sin skröna.
- Tyvärr! Jag har fastnat!!! skrek jag och lyfte högerfoten som jag just
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påpassligt nog kört ner i en ishink under bordet.
Då förstod jag poängen i hela dess vidd. Själva drapan var välkänd från
ett riksradioprogram. Den trodde Ishinken ingen annan hade hört.
Det hade vi naturligtvis men höll masken.
- Okay Hasse. Har u nå borsten? klämde Bosse slutligen fram.
Ishinken skakade och pekade åt rummet vi kom ifrån.
- Vill du inte visa kompisen alla mina fåglar? Jag har ”gråstarar”, ”slängtrutar”
och ”svängsnipor”…
Nu var Bosse minst sagt ”lack”.
- Knäpp igen näbben, Ishinken! Såna där existerar inte i våran sinnevärd!
Var ha´ru lagt kröken?
Ishinken darrade.
- Det är slut med det där nu… snacka med ”Vattenänglarna”… jag mena inge
illa… hade bara gjort några misslyckade försök på sistone som resulterade i
träsprit… och det köpte dom glatt av nån anledning som jag inte förstått
förrän nu… Gud vad har jag gjort!?
Han sjönk darrande ihop i dammet med ett rosslande.
Bosse skakade på huvudet.
- Det här verkar läbbigt på nåt sätt. Men honom lär vi inte få nåt intelligent ur
i kväll. Vi måste hitta ”Sölige Sixten” var han nu kryper omkring.
Jag såg mig omkring i rummet. Det var stort och dominerades av jättelika
burar med allsköns fåglar av alla arter från ugglor till måsar. Hur de kunde
hålla sams kunde jag inte bli klok på. Måste va Ishinkens duperingsförmåga.
Kanske ville de hellre ha underhållning än föda. Och va va de här då?
I taket hängde flytvästar i vätgasballonger.
- Asch! Bara en av hans uppfinningar, fräste Bosse. Dom är till för
skridskoåkare utifall de hamnar i en vak. Vi lämnade stället med ett leende.
Jag studerade tankfullt fjäderfäna och ballongerna.
Bosse skrattade och la armen över mina axlar.
- Ishinken är ett födgeni på sitt sätt. En gång kom han på idén att man kunde göra
en slags berg- och dalbana som lösning på energiproblemet. T-banan
skulle gå som på Grönan. Först ner i en dal och upp igen. Resenärerna skulle
sitta och trampa i vagnarna som i familjen Flinta så att de kom över krönen.
Sen var det bara ner igen. Ha, ha, ingen dum idé kanske. Och de som
hoppade framför T-banan skulle man fånga upp med stora mjuka soffor
framför tågen…
Jag kände mig plötsligt trött av all denna ”kreativitet” och avbröt: Förlåt!
Vem är nu den där ”Sölige”…?
- Sixten, menar du! Jag skall slå en signal. Jag har faktiskt en mobil.
Vi väntade en kvart. Vi väntade en kvart till. Bosse verkade oberörd.
Själv blev jag rastlös. Kvällen var ju sen och den där Sixten hade ju lovat komma
inom fem minuter.
- Bry dig inte, flinade Bosse. Jag måste bekänna en sak. ”Sölige Sixten”
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är inte som oss. Han är reinkarnerad snigel.
Jag glodde surt på honom.
Bosse slog ut med handflatorna och försökte igen: Sixten tror, på fullt
allvar, att han var snigel i sitt förra liv. Det är därför han sätter en ära i att
alltid komma för sent.
- Verkar va en jävligt bekväm ursäkt för lättja, harklade jag mig men fick
just se något fett och svettigt i ryggsäck komma ångande längst gränden.
- Schysst att du kom, ropade Bosse glatt.
- Det va i sista minuten! Jag kom så fort jag kunde! flåsade Sölige Sixten
oskuldsfullt. Nu är det bråttom!
Till och med Bosse spärrade upp ögonen.
Den lille kutryggige knoppen bar sin stora knöliga ryggsäck som ett snäckskal
på ryggen och verkade onormalt, skyndsamt orolig.
- ”Rut och Knut” har ballat ut, stönade han. De har fått dåligt samvete för nåt. De
har förlorat sin tro.
Han sjönk ihop på en parksoffa och pekade ner på trapporna mot Slussen.
Vi lämnade honom i sitt ”slem”.
På en liten parkbänk skymtade siluetten av ett gammalt par. Bosse närmade sig
med avvaktande steg.
- Finns det något hopp för en törstig själ? viskade han och bockade artigt.
De stirrade på honom. Han kände sig olustig. Så där hade han ju alltid gjort.
Det var en gammal fin tradition så att säga. Rut och Knut var en institution.
Jag betraktade dem på lätt avstånd. Ett nött åldrande par vad jag kunde se.
Inget märkvärdigt med dem. Som utskurna ur en ”Döderhultsgrupp”. Kantiga
som bonnfolk nånstans från Tornedalen eller Småland. Allt efter fördomar eller
romantiska förebilder.
Plötsligt försvann det svarta molnet som hade dolt fullmånen och nu sken de upp
som under en förhörslampa. Han hade randig kostym och grått bakåtstruket
hår. Händerna var stora som snöskovlar. De hade likadana ansikten. Gamla
allvarliga ekar. Det fanns ingen kärlek i deras blickar, men inte heller någon
ondska. De bara fanns…
- För sent, sa kvinnan. Det blir inget mer. Vår tid är utmätt.
- Det gick inte riktigt som vi trodde, hördes det plötsligt som en torr vind
från den gamle mannen. Han såg som rakt igenom min panna. Vi lämnade
henne där borta… dom har nog hämtat henne nu.
Den gamla kvinnan betraktade sina skor och skrapade sina torra händer.
- Vi ville aldrig något illa… vi var bara gamla gråsossar. Vi förstod att det
inte gick att rädda folkhemmet längre. Vi ville bara lindra deras lidande…
Jag kände mig torr i munnen. Vad var det de ville säga?
- Vad har ni gjort? flämtade jag.
- Förstår du inte det pojk? svarade mannen och såg på mig med sin
nästan transparant blå blick. Vi har befriat Per-Albins svagaste barn…
Då insåg jag och kände något rått och tungt tränga igenom min skjorta.
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- Hon brukade köpa av oss ibland men hon var inte den typen, fortsatte
mannen och såg ut mot Gamla stan. Så hon fick alltid det vanliga…
Den gamla damen viftade efter sin feta pudel och harklade sig: Men häromdan
tyckte vi att hon hade kommit in i högsta serien så att säga…
Jag började svettas och sneglade åt Bosse. Han bet sig i läppen.
- Vad innebär det? andades jag.
- Att det var dags, pustade den gamle och borstade tankfullt av sitt randiga
byxben.
De satt alldeles stilla ungefär en minut. Så flåsade den gamla damen till och
fortsatte: Vi trodde ju inte hon skulle komma tillbaka. Men det gjorde
hon… vi var inte riktigt beredda. Det hade ju ingen gjort förut…
det ingick ju inte i vår, var skall jag säga, mission…
Hon torkade bort något torrt ur ögonvrån och log stillsamt. Blev plötslig allvarlig
igen och tog sats: Fruntimret dök upp för ett par timmar sen och bad om en
flaska till, satte sig bredvid oss på en bänk en bit härifrån och för varje
klunk ur flaskan spydde hon sin sista bikt över oss.
- Vvvva berättade hon då? flämtade Bosse.
Den gamle mannen kliade sig i nacken och rynkade på näsan.
- Hon hade använt den första flaskan till att ha ihjäl sin man. Om det var med flit
eller inte blev vi inte riktigt kloka på men dog gjorde han.
Hon hade visst träffat honom på restaurang Hjälmaren i Årsta. De var visst
skilda och hade inte setts på flera år. Mannen hade alltid velat vara med
om en riktig ”trekant” men det hade han aldrig fått henne till.
Den gamla damen log och kliade sin gamla hårlösa pudel på magen.
- Det hade visst hans far blivit lovad en gång och sen blivit blåst på, la hon till
som extra krydda.
Nu var hon lite på röken och tänkte skoja med honom lite. Eftersom hennes
nuvarande man supit ihjäl sig lovade hon nu att han äntligen skulle få sin trekant.
De kunde gå hem till henne och ta ett par glas. Hon skulle be grannfrun ställa
upp.
Jag började svettas. Det var något obehagligt bekant över historien.
- Karln verkar ha varit korkat godtrogen eller bara full och pilsk, suckade den
gamle mannen och sparkade bort en hundlort som en av hans döende pudlar
släppt ut framför fötterna på honom. Väl hemma bjöd hon mannen på flaskan
hon köpt av oss. Själv föredrog hon vin, sa hon till honom. De började fyllna till
och stämningen blev uppåt. Hon slängde fram en gammal blommig klänning och
ett par pumps och insisterade att han skulle prova dem. Det skulle ge hela akten
en extra kick. Mannen krängde förtjust på sig paltorna och när hon sen bad
honom gå ut och köpa cigg i stassen gick han med på det också. Tyckte tydligen
att det skulle va kul att se om kreti och pleti på gatan gick på det hela. I fall han
var ”söt” nog.
- Men han kom inte så långt, fortsatte den gamla kvinnan och fuktade sina läppar.
Han började, av förståeliga skäl, plötsligt att må riktigt illa och vinglade tydligen
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in på en gård för att kräkas. Där fann man honom på morgonen. Stendöd…
- Fruntimret förnekade, under det efterkommande polisförhöret, att han varit hos
henne trots att kyparn på Hjälmaren sett dem gå därifrån tillsammans och tjallat.
Jag bara satt där. Iskall och stirrande ut i allt det svarta.
- Då hade farsan varit där i alla fall, rusade det genom skallen på mig.
Jag störtade upp och skrek: Var lämnade ni henne nånstans?
De glodde förvånat på mig och pekade upp mot Mosebacke. Hon ligger in i
parken…
Jag rusade iväg med den oförstående Bosse i hälarna. Framme vid Triumfbågen
som leder in i parken stod en ambulans. Just som vi kom fram drog den iväg. Jag
flämtade tungt och hörde två hundägare muttrande lämna platsen med
kommentarerna: Den kärringen var lika dö som min gamla kanariefågel. Tro
mig…
- Det är min morsa de snackar om, viskade jag.
- Lägg av! Då var det ju din farsa som…
- Jo! Jag fattade inte att det var där han varit. De var ju inte såta vänner direkt.
Men va fan mena de med den där ”trekanten” egentligen? Skulle farfar min ha
velat …?
Vi gick tysta mot bilen igen.
- Skall vi inte åka upp till Södersjukhuset och se om vi hittar henne? föreslog
Bosse efter en stund.
- Kanske det, mumlade jag. Även om jag inte direkt sörjer henne. Men hon
kanske kan bringa klarhet i saker och ting.
Vi for upp till Södersjukhuset. Parkeringen låg mörk och ödslig. Det kändes
sorgligt och tomt. Plötsligt insåg jag att jag nu var föräldralös trots att jag aldrig
hade haft några egentligen. Vi fördes in i en sal. Där låg hon. De hade inte lyckas
rädda henne utan skakade bara på huvudet. Hon såg lugn ut. De ständigt
missbelåtna strecken runt mungiporna var borta. Som nollställda… av Rut och
Knut. Men det höll jag käft om. Bugade mig bara hastigt och gick därifrån med
ett brev man hittat i hennes handväska. Det var adresserat ”Till min son”. Redan i
receptionen hade jag haft tur. Där satt Elsa, min gamla skolkamrat. Hon kunde
intyga vem jag var annars hade jag aldrig vare sig fått träffa morsan en sista gång
eller fått loss brevet. Jag existerade ju inte heller nu…
Det kändes tungt där nere i kulverten. Bosse gick tyst vid min sida. Visste inte
riktigt hur han skulle ta det hela.
- Man är ju ingen Prälle direkt, tänkte han.
Jag slet darrande upp kuvertet och läste:
”Jag ville bara skoja med honom. Ända sen din farfar blev lurad på den där
olycksaliga ”trekanten” av din farmor för många år sen har din far varit som
besatt av den. Vet inte om han berättat om den för dig. Jag ville aldrig och jag
var rädd att han skulle bli lika besviken som farfar din blev och råka lika illa ut.
Det var därför jag lämnade honom och det förbannade huset. Jag ville egentligen
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aldrig bo där. Liklukten satt ju i väggarna bokstavligen! Hade hon inte fått
honom att lura sin bror mot det där snusklöftet och sen svikit så hade de kanske
levat än idag. Och vi två också. Men nu vill jag inte.”
Jag var tvungen att sätta mig ner på golvet.
- Hu e re? Behöver du hjälp på nåt sätt? undrade Bosse oroligt.
- Det går snart över, andades jag långsamt. Måste bara samla mig lite…
Reste mig och vacklade stödd mot Bosse ut i friska luften.
- Vi åker till båten och kvartar. I morgon skall vi till stadsbiblioteket.
Sankte Per väckte mig stillsamt med frukosten.
- Äppelkaka och vodka, log han deltagande. Det receptet lärde jag mig i Polen en
gång.
Jag åt och drack under tystnad. Tinade sakta upp medan Sankte Per försiktigt
kikade under lugg på mig.
- Nu känns det bättre, mumsade jag. Kan vi åka till Stadsbiblioteket idag? Jag
tror det finns en ledtråd där.
- Visst för fan! Cittran är under varmkörning skrattade Sankte Per lättad.
Väl framme började jag leta i tidningsläggen efter ett visst år och datum.
Det flimrade på skärmen och jag ryggade till inför den svarta rubriken.
”HÖGG IHJÄL FRUN MED YXA OCH HÄNGDE SIG PÅ VINDEN!”
Svetten bröt fram ur pannan medan jag läste ingressen.
”En villaägare i Enskede högg i fredags kväll ihjäl sin fru med en yxa och
hängde sig efteråt på vinden. Polisen har ännu ingen förklaring till dådet. Parets
son var inte hemma vid tillfället och har inte kunnat ange någon orsak.”
Nu förstod jag plötsligt varför jag aldrig fick gå upp på vinden och leka. Hade
överhuvud tagit inte någonsin satt min fot där. Jag grubblade över ”trekanten”
igen. Kom att tänka på att gubben hade sagt nåt när han var full en gång.
- Kärringar som lovar dig en stund vid trekanten skall du aldrig lita på!! hade han
sluddrat och sett förgrämd ut. Hade inte tänkt mycket på det. Jag trodde han
menade sjön ”Trekanten” vid Liljeholmen och glömde bort det hela.
Sankte Per och Bosse studerade nyfiket artikeln.
- Farfar min hade visst också en kåk i Enskede, påpekade Sankte Per. Det hände
nåt med den som han aldrig ville snacka om. Känsligt som fan tycks det ha varit.
- Kan vi inte be honom berätta om det? undrade Bosse. Det var ju så länge sen
vad jag kan förstå.
- Nja… för det första vet jag inte riktigt var han håller hus nu för tiden och
dessutom är han en grinig jävel. Ändå sen stan rev kåken där vi hade vår
diverseaffär och farmor kola vippen har han varit avig som fan. De senaste åren
har han hållit sig undan nånstans ute på Södertörn. Fan vet var. Skulle va farsan
då…
- Ja! Självklart! tjöt Bosse. Vi far dit!
Han vände sig mot mig och förklarade: Min farfar alltså, är lite lustig. Han bor ut
i skärgår'n nånstans som en enstöring. Farmor vägrar bo där. Hon har kvar
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kvarten på Söder som vi ärvde efter min gammelfarmor. Det är alltså MIN
gammelfarfar som bor ute på bystan nånstans om du fattar…
Jag log och tänkte efter. Sankte Pers farfar, det vill säga sonen Bosses
gammelfarfar var den som huserade ute i spenaten på Södertörn.
- Det är grönt, skrattade jag. Skall vi besöka far din i skärgår'n? Det kan väl va
kul?
Sankte Per slog resignerat ut med armarna.
- Okay då! Varför inte? Han behöver förresten lite proviant från stan. Vi får ta
”Olga”. Hon är mindre och smidigare än pråmen.
Ett mödosamt kånkande tog sin början. Tre lådor konserver och åtta backar
Pripps senare for vi iväg ut genom ”Skilsmässoslussen” i en liten plastbåt. Det
var här många äktenskap sprack när gubbarna försökte hinna in på Systemet vid
kajen innan slussportarna hann öppna sig.
- När jag jobbade på SL kom jag över en lämplig bostad åt farsan, upplyste
Sankte Per med ett mystiskt leende på läpparna.
Snart hade vi korsat Baggensfjärden och styrde ut längst Erstaviken förbi Tyresö.
”Skomakarskeppet” syntes majestätiskt och kalt på avstånd och efter ett tag var
vi på väg genom Dalarö kanal.
- En sup på hotellet får vi ta när vi återvänder, tröstade Sankte Per och svängde ut
på Nämdöfjärden.
Det började glesna mellan holmarna och plötsligt fick jag se något rött sticka
fram mellan ett par vindpinade martallar på ett större skär.
- Kolla! Där har vi farfars stuga, hojtade Bosse och viftade med armarna.
Jag trodde inte mina ögon. Dold i grönskan stod en gammal dubbeldäckad SLbuss!
Bosse hoppade i land och förtöjde Olga vid en björk.
- Passa're för Väs och Fräs! varnade han och spejade in mot ön. De är hans
vakthundar.
Innan jag hann reagera hördes ett gällt beppande inifrån ett buskage. Det lät som
om nån tutade med ett gammalt bilhorn och innan jag hunnit sätta mig i säkerhet
såg jag dem i vitögat. Två gigantiska kanadagäss kom hotfullt vaggande mot mig
på stenarna.
- Eld upphör! hördes någon vråla och som på en femöring vände sig de bägge
slagskeppen besviket snattrande om och gungade tillbaks in mot ön.
- Tjena Farfar! gastade Bosse som en liten skolpojke och kastade sig om halsen
på en stadig liten gubbe.
- Vi har Bullens pilsnerkorv och bira med oss, lockade Sankte Per som en
jultomte.
- Inte en dag för tidigt, ropade gubben och sträckte ut stora famnen. Vem har jag
äran att träffa?
- Kalle Svensson, svarade jag och slängde fram handen. Den nästan vissnade i
gubbens skruvstäd till näve.
- Ja, så här bor jag, konstaterade han. Se dig runt vet ja!
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- Varför har du målat halva bergknallen grön, Farfar? undrade Bosse och
betraktade en tom färgburk, ett grönt trasigt nät samt en hel drös fjädrar som låg
spridda ut i terrängen.
- Tjaaaa…. De där va bara en liten olyckshändelse som slutade i en lyckad affär,
urskuldade sig Farfar och vinkade avvärjande.
- Berätta nu farsan, skrattade Sankte Per roat. Vad har du nu haft för dig? Inte har
väl kustbevakningen fjädrar?
- Önskar dom hade de ibland, mumlade gubben och gav med sig.
- Om ni nu prompt måste avslöja mina affärshemligheter så… Det råkade fastna
en mås i nätet för en tid sedan. Den förde ett herrans liv och flaxade runt som en
toking. Innan jag lyckats få in ett grepp hade han viftat till en färgburk och blivit
alldeles grön. När jag äntligen fått loss den hörde jag nån som sa: Mein gott!
Was ist das für ein vogel? Framför mig stod en pösig tysk turist och gapade. Hur
han lyckats smita förbi Väs och Fräs är mig en gåta. Men där stod han i alla fall
och nu gällde det att bli av med honom elegant och geschwint.
- Es ist ein schwedischer ”Papierengojen”, hasplade jag ur mig i tron att det
betydde papegoja på tyska. Hur det var med det fick jag aldrig veta men tyskens
ögon började tindra och innan jag hann säga nåt mer hade han öppnat sin digra
läderdoftande börs och ropat in ”gojan”. Han fick den välpaketerad i fisknätet
och lämnade ön glatt visslande: Joppe di hej di hej da! Joppe di joppe da…
Gubben var inte klok. Vi gjorde entré i bussen. Här fanns det mesta.
Hembränningsapparaten stod helt ogenerat på hedersplats. Gubben hällde upp
varsin skvätt och hälsade oss välkomna. En gammal vattentank var ombyggd till
en kolossal vedkamin med rör som stack iväg i alla riktningar runt om i bussen.
På taket satt en finurligt hemsnickrad vindsnurra ansluten till en massa
bilbatterier och sladdar. En gammal fälttelefon låg i ett hörn. Här tycktes inget
fattas. Han skulle klara millenieskiftet galant. Troligen ett världskrig också.
- Som du ser har jag allt utom fruntimmer för det mesta, sa han genomskådande.
Men hon kommer då och då när jag ringer på fälttelefonen. Annars har jag Urban
där borta. Han fungerar som e-mail eller vad de kallar det för nuförtiden.
Han pekade upp i en gran där en gammal ful kråka satt och sov.
- Vad lever du på här ute då? försökte jag diskret.
Gubben log krokigt.
- Här går det ingen nöd på en. Jag är en jävel på att tjyvfiska plattfisk bland
annat, skrattade han belåtet. Minns du grabben, när vi lurade sommarstugeägarna borta i viken?
Sankte Per nickade och tog över historien: Jovisst! Vi höll ett nät mellan oss, i
midjehöjd under vattenytan, och låtsades bada i viken. De var ingen jävel som
fattade vad vi pysslade med.
- Rena ”Ishinksskrönan”, tänkte jag och betraktade leende en annan trut som
också svävade långt däruppe i det blå.
- Vill jag göra större svep så har jag andra knep, föll gubben in.
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Jag brukar förse en annan ”badjävel” härute med brännvin och som tack har han
gått med i det frivilliga så kallade medborgargardet som skall hålla utkik efter
oss tjyvfiskare. Så när de spanar i nordost fiskar jag i sydväst så att säga.
Annars har jag ju hönsen. Blir jag ensam kan jag alltid snacka med älgarna som
far min lär göra. De brukar simma förbi här ibland.
- Ha'ru sett några u-båtar på sistone? flinade Bosse respektlöst.
Gubben låtsades inte förstå gliringen.
- De sista ryssarna som var här hade faktiskt busskort och ville åka med till
stan… de satt en halvtimme på övre däck i bussen min med sina kartor, som de
rivit ur telefonkatalogen, och väntade på att jag skulle köra. Grannen trodde de
var spioner men de var bara blåbärsplockare från S:t Petersburg. De hade setat
och supit med kaptenen på en Waxholmsbåt. Det blev dimma i dubbel
bemärkelse och han körde förstås vilse. Ryssarna gick av och pissade här på ön
och då drog han vidare. De trodde de var på fastlandet. Allt var ju vitt… som
Akvavitt.
- Ack, va vitt! va de visst en av dem som sa, minns jag. Han kunde inte mer
svenska.
- Nu får du ge dig farsan! frustade Sankte Per med hoppande mage. ”Skvätt upp
en hojt till” som de säger på TV!
Gubben var inte sen att lyda befallningen.
Nu kunde inte Bosse hålla sig längre.
- Hörrö farfar! Hur va re med gammelfarfars kåk i Enskede egentligen?
Gubben stramade upp sig.
- Jasså det är dags nu… Jag förstod att ni skulle börja rota i det där till slut.
Han tog ett rejält grepp om den vita plastdunken. Satte en tratt direkt i glaset och
hällde med säker hand utan att darra.
- Jaha ja. Får väl berätta det lilla ja vet, startade han och grundade med två djupa
klunkar. Farsan min hade en kåk ja… Den var fin som fan förstod jag av det lilla
han berättat. Han brukade sällan dricka. Men en gång, straxt efter att farmor dött
och de hade rivit butiken vi hade, söp vi till han och jag. Det var enda gången jag
såg honom riktigt på kanelen. Han var på nåt sätt både bitter, skamsen och
sorgsen på en och samma gång faktiskt.
Han la in några bamsiga vedklabbar i sin monsterkamin, tuttade på med gamla
hopknycklade DN, en skvätt sponken och fortsatte: Jag minns hur far min satt
där alldeles paralyserad med händerna under hakan och grät. ”Jag skall säga dig
en sak grabben. Man kan göra tavlor på två sätt. Antingen tjänar man på dem.
Eller också förlorar man rejält. Jag förlorade nåt du skulle ha kunnat vuxit upp i.”
Mer sa han inte. Sen somnade han och när jag vaknade hade han dragit.
Efter några månader fick jag ett kryptiskt vykort från honom där han skrev: Om
du prompt vill ha tag i mig så snacka med ”Kalle Krydda.” Han har en gammal
järnhandel vid Vendelsö gård.
Elden började ta sig i vattentanken. Ja, det började faktiskt bli alldeles förbannat
hett. Vi gick ut och satte oss. Tog dunken med och såg ut över fjärden.
56

57

- Kalle Krydda var en riktig bodknodd. Han stod där i grå rock och darrade lätt
med handen. Senare fick jag höra att han tyvärr led av Parkinson, berättade
gubben smått melankoliskt vidare. Butiken hans var fylld av gamla stövlar,
spadar, arbetshandskar, myggfällor och skottkärror. Han hade inte höjt priserna
sen femtiotalet!!
Den du! Borde ha blivit k-märkt. Jag fick adressen av honom och blev, om inte
direkt förvånad, så i alla fall lätt full i skratt över farsgubbens senaste anhalt! Han
hade ju alltid vägrat att bo i en villa av någon anledning. Nu bodde han i
ett…Ha! Nä, ta mig fan, det måste ni se själva!
Innan vi fått slutpoängen reste han sig, smått lurig som han var och började
deklamera en, som han sa, gammal historisk folklig dikt: Gustav Wasa sket i en
trasa! Stoppa'n i mun så blev han en kung!
Alla exploderade. Va pysslade han med?
- Nu tar vi en Ruben Nilsson! förkunnade han och gjorde en piruett över sin
grönmålade bergknalle: Bergsprängarkalle Wahlgren han har en gammal häst!
Som han har fått i arv utav sin far! Och den var allt för gammal så nog var det väl
bäst att kräket finge sluta sina dar! skrålade han så det ekade över fjärdarna.
Vi höll för öronen och plågade oss igenom visan. Moralen i denna var inte helt
fel. Kalle Wahlgren hade liksom gammelfarfar fått ärva något. I visan var det en
gammal häst som vägrade bli avlivad och som genom list och skicklighet i att
ducka fick leva vidare. Vad hade gubbens far här på ön fått ärva… som inte ville
låta sig avlivas? Vi gick och la oss.
Jag vaknade till doften av gammalt snusmalet kaffe. Ute på det grönmålade
berget satt gubben och spelade ”Drömmen om Elin” på sitt Hagströmsdragspel
med den fula kråkan Urban på sin högra axel. Varje gång gubben slog takten
med foten fyllde kråkan Urban i med ett grått krax!
- Alla kan ju inte vara musikaliska, muttrade jag med sprängande huvudvärk och
fyllde svart kaffe i en vit emaljkopp med ett ”von Schanskt” så kallad ”nom” på.
Kort och gott! Det var kantstött…
- Nu åker vi till far min! Nu lämnar en gammal sjöbuss äntligen sin buss!
- Såååå lustigt farsan, hördes Sankte Per rossla under en rutten eka. Men visst!
För fan! Ja e me på allt dumt…
Vi lastade på tre burkar Bullens och två plattor Pripps på Olga. Färden mot stan
flöt i trög frid till och med förbi Utö värdshus.
- Här lär Christer Pettersson ha varit så hit törs inte fan komma längre, flinade
Sankte Per och ökade farten ett par knop till.
- Jag vet en genväg, kom det plötsligt från gubben. Kör genom Ällmorafjärden
och in mot Raksta vid Tyresö slott!
”Kapten Per” lydde och vi anlände så småningom till ett gammalt kraftverk.
”Berits kiosk” stod det på en vilsen korvmoj i en vägkorsning. Vi la till och
köpte varsin elektronugnsmacka av en tacksam medelålders dam.
- Och hur gör vi nu då? undrade Bosse ungdomligt stressat.
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- Tror u man e tappad bakom en vagn va? triumferade gubben och gick bakom
kiosken. Berit och ja e gamla vänner.
Under en presenning fiskade han otroligt nog fram ett fordon. En röd Epatraktor!
- Den köpte jag av Grävar-Bosse, som bor här borta, förra året. Han hade bytt till
sig den av en desperat konstnär som behövde tonvis av sand till sin backe för ett
par år sen. Berit har låtit den få kinesa här ut i fall att.
Jag skakade på huvudet och trängde ihop mig på flaket med Bosse. Sankte Per
fläskade in sig i den trånga förarhytten som var prydd med julgransglittrande
smålampor i kulörta färger samt en väldoftande ”Wunderbaum.” Till tonerna av
Fats Dominos ”Blueberryhill”, där bandets svenska trummis lär ha inspirerat Fats
till att sjunga ”den ligger intill” insprängd i texten, skumpade vi iväg mot
den mystiska kultplats gammelfarfar förhoppningsvis skulle befinna sig på.
På vindlande vägar kom vi slutligen fram till ett relativt nybyggt villaområde. En
ung välskapt tonåring gick välmående längst vägkanten. Gubben tvärnitade
naturligtvis. Hela Epaekipaget gungade till med ett gnissel. Den barlast som
bestod av oss på flaket klistrades med ett torrt smack, som flugor, våldsamt mot
förarhytten.
- Tack ska ru ha farfar! Bussigt! stönade Bosse.
- Kan lilla fröken tala om var Måndalsfortet ligger? brummade gubben som en
annan Maurice Chevalier och gjorde honnör.
Fjortisen pekade fnissande upp mot skogen och vi lämnade henne hostande i ett
oartigt sandmoln.
- Inget mer fjäsk än nöden kräver, tänkte jag elakt och höll mig kvar så gott jag
orkade.
- Nu blir det skogsvandring, predikade den gamle hurtigt och tog ett par raska
kliv upp för en kulle.
- Kan du ta ölplattan va, Bosse?
Vi svettades i stigningen som bara ökade. Vart var vi på väg egentligen? Här
kunde väl ingen bo? Då fick jag se några mossiga konturer som inte riktigt
stämde in i naturen. En lång rak grön siluett bröt av mot de glesa buskarna.
- För helvete! tänkte jag. Det här är ju en gammal bunker!!
- Bäääääh!!!! brölade det oväntat till mitt bland alla enbuskar och tallar. Kände
en dov smäll i rumpan och for i en vid båge in i ett snår.
- Bra gjort Oskar! hördes ett belåtet grymtande bortifrån den gröna
betongklumpen. Håll dom jävlarna kort bara!
- Håll igen själv, farsan! vrålade plötsligt ”farfar från ön” och motade irriterat
bort ännu en anfallande getabock med en käpp.
Det blev tyst. Vi tog ett par steg närmare det svarta hålet i bunkern. Getterna
förhöll sig avvaktade som om de väntade på nya order. Men ingen sådan kom.
Plötsligt hördes bara en svordom inifrån det fuktiga mörkret.
- Fan också! Är ni här nu?
- Nu ska ru inte va vrång farsan? Kom och hälsa på Bosse! Lillgrabben.
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Något dök upp och plirade misstänksamt emot oss. Mer troll än människa.
- Är det verkligen lillgrabben?
”Trollet” haltade ut ur sin grotta och blinkade skumögt mot Bosse. Han iakttog
honom uppmärksamt uppifrån och ner och mumlade: Det var inte i går gossen
min…
Så log han och greppade stadigt om Bosses axlar.
- Du har ta mig tusan min fars kroppshållning och det var en rejäl karl det…
- Får vi stiga på och se vad du berikat dig med sen sist? undrade Bosse generat.
Farsan har berättat att du samlar ”skatter”…
- Visst! Självklart! Stig in i min ”skattkammare” bara och se om ni hittar nåt
värdefullt! Jag har inte gjort det än, ha, ha!
- Det här är vår kompis, Kalle Svensson, presenterade Sankte Per. Han är ute och
letar efter sitt försvunna hus…
Gammelgubbens blick glimmade till för en kort sekund och han hälsade med en
deltagande huvudskakning: Jaha du! Jo man måste nog var rädd om sitt hem
annars kan det försvinna fortare än man anar.
- Det här ”hemmet” lär de väl inte ta ifrån dig farsan? Hit hittar väl ingen?
skrattade farfar från ön.
- Nej knappast. Och de bärplockare som till äventyrs letar sig hit jagar Oskar
iväg.
- Du menar getfan? muttrade Sankte Per och glodde misstänksamt in bland
buskarna.
- Va mycket Hötorgskonst du har, flinade Bosse respektlöst. Såna här begriper
till och med jag mig på.
- Säg inte det du pojk! suckade Gammelfarfar leende. Rätt var det är hittar jag
tillbaks mina guldkorn igen.
- Jasså du har blivit guldgrävare, muttrade Sankte Per sarkastiskt. Och vad blev
de andra så kallade guldkornen av då?
Gubben tystnade och skar upp en korvburk. Efter att ha svalt tre råa Bullens och
ett antal ölklunkar tog han sats och började berätta: Jag hade några riktigt fina
tavlor en gång må ni tro. Far min hade köpt dem av berömda konstnärsvänner
som han umgicks med på den tiden. Han var ju storbyggmästare och hade gott
om pengar. Jag begrep mig inte på konst och tyckte bara att de var fula. Men
brorsan min, den fan, han begrep han. Och hans stycke till fruntimmer…
Han tystnade fundersamt och stirrade surt på sina gamla tavlor.
- Hade du en brorsa, farsan? utbrast farfar häpet. Varför har du aldrig berättat
det?
Gammelgubben skakade olustigt på sig och tryckte in en Bullens till mellan
kinderna. Mumsade tankfullt, svalde och gick vidare: Det var en dum jävel trots
att han faktiskt var min tvillingbror. Men han fick vad han förtjänade har jag
hört. En gång försökte han till och med sno en dam från mig. Han uppvaktade
henne skitig och full och försökte få henne att tro att det var jag. Sen dök han upp
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dan därpå och presenterade sig som brorsan. Trodde väl det var grönt. Det
slutade bara med en örfil och att hon fick avsmak för oss bägge två.
Han skrattade till och tände en gammal pipa: Så det där med kloning tror jag inte
på…
- Nä, det kan tydligen alltför lätt leta till pinsamma förväxlingar, sköt jag
filosofiskt in.
Gammelfarfar studerade mig ett par sekunder under tystnad.
Jag visste inte om jag sagt nåt dumt eller klyftigt.
- Vad hände med ditt hus då, grabben?
Jag skruvade mig och drog ramsan igen: Jag vaknade bara i min säng i en tom
och öde trädgård…
- Öde sa du. Hmmm!
Han satt tyst och liksom funderade en lång stund innan han tog till orda igen: Vi
hade ärvt tavlor både bror min och jag. En dag kom han och erbjöd mig en
skitsumma för mina. Dum som jag var antog jag budet. Det skulle jag aldrig ha
gjort. Brorsan sålde dem svindyrt. Det kunde jag aldrig förlåta honom. Jag var
luspank och han plötsligt stormrik.
Så reste han sig plötsligt och gick efter sin gamla rock.
- Det är dags för en liten utflykt pojkar, sa han och vände sig till mig. Skall vi
åka och titta på din ödetomt?
Alla stod som gapande gäddor. Skulle gubben lämna fästningen?
- Jag fick faktiskt ärva en gammal Cheva Impala av Kalle Krydda, fortsatte han.
Den tar vi och drar in till stan med.
Förvånade fann vi en gammal fin Cheva inne i ett garage bakom det som en gång
varit Kalle Kryddas snusbod. Den gick faktiskt igång.
- Det tycks ligga i släkten att gömma gamla veterankärror här och där i terrängen,
anmärkte Sankte Per. Själv föredrar jag snus och fruntimmer på tillgängliga
platser.
Gammelfarfar tryckte elegant en rutig sportkeps tillrätta och gled ut på
Gudöbroleden.
Vi satt alla tysta. Tagna av situationens oväntade vändning. Gubben körde lugnt
och säkert via Nynäsvägen och av mot Skogskyrkogården. Jag började känna
igen mig. Plötsligt stannade han med ett gnissel.
- Är det här nånstans kanske?
Förvånat klev jag ur och nickade mot grinden: Ja, faktiskt. Där inne är det.
Gammelfarfar gick först genom grindhålet. Han stod stilla en stund med kepsen i
handen och betraktade den ödsliga platsen. Så började han gå mot en av de två
höga granhäckarna som skilde tomten från de övriga och vek undan grenarna för
att komma igenom. Vi stirrade på varandra men följde efter in. På andra sidan låg
ett stort hus. Det var exakt likadant som mitt eget!
- Va i helvete?! flämtade jag och vacklade till.
Gammelfarfar log.
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- Jag tyckte nog att det var nåt bekant över dig, fortsatte han. Här har du ditt
hus…
Jag såg mig omkring. Allt var som jag minns det före den osaliga festen.
Visserligen hade jag ju inte hunnit vara här så ofta efter farsans död och inte
innan heller. Vi bodde ju inte där så länge och jag minns knappt nåt av den tiden.
Men mitt hus var det tydligen. Men hur hade jag hamnat på ödetomten bredvid?
- Farfar byggde varsitt exakt likadant hus åt oss, sa Gammelfarfar och såg upp
mot fasaden som om han vore tillbaka igen på den tiden. Det var en enda tomt
från början som sen styckades till 19A och 19B. När din farfar hade lurat av mig
mina pengar blev jag så bitter att jag söp mig full och en kväll när jag somnat i
fyllan vaknade jag av att hela huset stod i lågor. Jag hade glömt ett stearinljus
och en gardin hade fattat eld. Huset var oförsäkrat och jag sålde marken för en
struntsumma till kommunen. Ville bara bort från alltihop. Sen dess har jag aldrig
velat bo i ett riktigt hus. Nej hellre då i en bunker…
Vi betraktade honom stilla och jag viskade skamset: Så då är vi alltså släkt.
Sankte Per slängde stammade lätt chockad ur sig: Mmmmen då är vi ju nästan
brorsor Kalle! För fan!
Han gav mig en spontan kram och jag kände att något konstigt tungt löstes upp
inom mig. Jag hade plötsligt fått tillbaka mer än jag kunnat drömma om. Men
fortfarande surrade det av oförklarliga frågor i huvudet på mig.
- Hur kunde jag hamna på ödetomten?
- Dina påhittiga polare bar väl dit dig när du somnat, spekulerade Bosse.
- Ja jäklar! Men varför kom jag tillbaka till ödetomten när jag återvände från
sjukhuset? Nummerskylten satt ju på grinden till den och inte hit.
Bosse sprang ut till grinden.
- Det finns ingen skylt här! ropade han och efter en stund: Men här borta står det
visst 19…A? Eller står det B?
Vi gick ut på gatan. Det fanns mycket riktigt inget nummer vid grinden till huset.
Det satt på grindhålet till ödetomten! Det var handmålat, slitet och svårtytt.
- Jag tycker det står ett A, sa jag tveksamt.
Gammelfarfar satte på sig glasögonen.
- Nej! Inte då! Det står B! Det minns jag bestämt. Det var ju jag som målade
skyltarna…
Jag hajade till och visslade lågt.
- Då var det därför! Första gången jag kom hit stannade taxin vid den här skylten
eftersom det var den enda skylt med nummer 19 som han kunde hitta. Den andra
var tydligen borta. Eftersom jag tyckte det stod A trodde jag mig ha fått fel
nummer av advokaten och tänkte inte mer på det. Men då satt ju skylten borta
vid mitt hus förstås…
- Dina skämtsamma kompisar måste ha flyttat den hit till ödetomten,
konstaterade Sankte Per. Men varför då?
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- De kanske verkligen ville att jag skulle tro att det var här huset hade legat,
grubblade jag. Eftersom jag trodde det var ett A så fick jag upplysningen av
Fastighetsregistret att detta var min tomt.
- Dina kompisar, va va de nu de hette Affe och Berra, tycks av någon anledning
velat få bort dig från kåken, funderade Bosse. Våffö då då??
- Preben, viskade jag. Vi jobbade på Postens adressregister en sommar och
sorterade läkarräkningar. En av läkarna hette ”Preben Fix”! Det tyckte vi var
skitkul. Det räddade hela sommaren.
Bosses mobil började rassla.
- Tjena, de e Sally. Jag har hittat lite grejor här på firma Preben …
Vi tryckte oss mot luren.
- Kör hårt Sally! flämtade Bosse. Vi hör!
- Jag är faktiskt inte bara en jävel på att putsa fönster. Jag kan lite data också…
De kunde visst dom också. Och bra kontakter tycks de ha haft. Hur man får bort
folk från bank-, tele- och vissa socialregister tydligen. I varje fall av det jag
hittat. De var visst ute efter en kåk… Men de tycks ha försvunnit nånstans för jag
har kunnat jobba ostört.
- Du är en skatt Sally! Vi hörs snart!
Han tryckte in antennen.
- Skall vi gå in? föreslog jag.
Det luktade minst sagt unknare än jag minns.
- Kolla korkmattan! Jag drog upp min lilla bit ur fickan och la den på plats.
Därmed skulle saken vara bevisad eller hur? skrattade jag muntert men avbröt
mig mitt i meningen. Det låg en yxa mitt på hallgolvet...
- Åh fy fan! skrek Sankte Per. Mitt framför fötterna på honom låg ett kladdigt
bylte på rygg i en blodpöl …
- Det är Affe, andades jag tungt.
Han hade soffan över sig och var nerspydd. Tavlorna hängde snett och i öppna
spisen hade någon roat sig med att bajsa. Här hade det gått livat till innan … ja
vadå?
Gammelfarfar suckade: Så här måste det ha sett ut den där gången …
Jag fick en obehaglig ingivelse och gick sakta fram till trappan. Hade ju aldrig
varit däruppe. Solen sken in genom takfönstret och där såg man tydligt siluetten.
Jag satte mig ner och tog mig för pannan. Framför mig svängde Berra sakta runt i
ett rep under takbjälken.
Bosse knackade desperat på mobilen. De första som dök upp var naturligtvis …
konstaplarna Janson och Flykt! De kom inklättrande genom granhäcken.
- Vi skulle till Nyponvägen 19 A men där fanns det ju inget hus ...
- Det gjorde inte det näh, log jag triumferande från en gammal hammock. Det sa
ja ju sist vi träffades. Inte sant?
De såg inte alls roade ut.
- Nu ska du inte va stöddig va öh, öh!
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- Seså, seså. Här har tydligen skett ett missförstånd hördes en oljig stämma från
grinden. Det var den lille vesslan från polishuset som gjorde entré.
Vi följde honom in och guidade. Då fick jag se något som stack ut ur Affes ficka.
Det såg ut som en sida ur en telefonkatalog. När vesslan vände sig om snappade
jag åt mig den och smet ut i köket. Det var Svenssonsidorna. Min adress var
understruken… Då förstod jag. Tacka fan för att jag inte kunde hitta mig själv i
telefonkatalogen uppe hos tobaksgubben. Det var ju Affe som rivit ur den för att
hitta adressen tydligen.
- Nä nu åker vi hem till mor på Söder och sköljer ner det här med en cognac, sa
farfar från ön. Du måste ju få se vårt gamla rävgryt och träffa gumman min, Pers
mor.
- Ja, här har man ju ingen lust att stanna, mumlade jag. Och knappt återvända till
heller…
- Se det inte så, kom det oväntat från gammelfarfar. Förbannelsen kanske är hävd
nu. Jag tror vi skall fundera på saken lite. Låt dem sanera och vädra ut så kan vi
blåsa ny frisk luft i kåken igen.
Bosse halade fram mobilen: Tjena Farmor de e ja! Sätt på en jättebalja sambi för
nu blir re storfrämmande!
Gammelfarfar rättade till sportkepsen och rev loss ett rejält dammoln över
konstaplarna Janson och Flykt innan vi gled vidare mot Globen.
En rund och glad gumma väntade redan nere på gatan. Hon kastade sig i famnen
på gammelfarfar: Det var på tiden! Jag trodde du skulle förvandlas till mossa!
- En ja då? Får inte din egen gubbtjuv nån björnkram?
Farmor betraktade sin äkta hälft med ett skeptiskt spefullt flin: Ska va för att du
fått hem skogstrollet då…
Våningen var trivsam och proppfull med gamla vaser på piedestaler,
solnedgångar i guldram med belysning, seldon och bonderedskap som klättrade
längst väggarna samt ett gytter av släktporträtt i ovala svarta ramar.
- Här har du oss! pekade gammelfarfar och satte fingret mot ett slitet gulnat foto
av två ynglingar.
Jag skärpte blicken och försökte föreställa mig hur han varit… min farfar.
Den lilla gumman kom ut ur köket tillsammans med Sankte Per. Till min häpnad
och stolthet gav hon till och med mig en bamsekram.
- Per har berättat. Du är ju nästan min pojk du med…
Gammelfarfar fick sig en kask som han drack på fat. Han såg tankfull ut.
- Lever den där Helige Helge från Älta ännu?
- Jo tack! stönade Bosse. Vi var där nyligen. Samma fåniga flin som vanligt.
- Låter höra sig, sa Gammelfarfar belåtet och sörplade i sig en skvätt till. Vi kan
komma att behöva honom…
Bosse suckade och skakade resignerat på axlarna: Okay, okay! Är det nån mer
neandertalare vi kommer att behöva? Sakförarn kanske?
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- Speciellt han! Ja vi kommer att behöva alla. T o m Brakar-Buttjo i värsta fall!
Det sista blev för mycket för Bosse. Han greppade en serietidning och låste
demonstrativt in sig på muggen.
- Ring upp Sakförarn och ge mig luren sen! kommenderade Gammelfarfar med
något visionärt i blicken. Sankte Per lydde motvilligt.
- Hej du! Hör du vem det är? Du gör det ja, jo jag skulle vilja ha lite hjälp av
dig… ja det kan löna sig. Jag vill att du ringer Enskede stadsdelsnämnd och
frågar varför tomten på Nyponvägen 19A står tom. Ring hit till våningen på
söder sen. Du har väl numret? Bra! Vi hörs!
- Och va har du kokat ihop nu då, fnittrade gumman och slog upp en kask till åt
honom.
- Det skall ni få se tids nog, sörplade gubben.
Stadsdelsnämndens ordförande, Britta Spång sjönk bekvämt ner bakom sitt
skrivbord med en kopp kaffe. Plötsligt skrällde telefonen till och hon svor hest:
Fan också! Skall man aldrig få vara ifred? Ja, hallå! Jo det är jag. Om jag hör
vem det är? Det blev tyst i luren.
(tystnad) Är det du Sakförarn? He, he… lever du fortfarande efter alla skandaler?
Om jag haft några själv? Nej vet du vad! Jag sköter mig. Har blivit vuxen till
skillnad mot vissa andra. Vad var det du ville egentligen?
Sakförarn harklade sig och tog sats: Jo, gumman min! Det finns en ödetomt på
Nyponvägen 19A. Varför har aldrig den blivit bebyggd?
- Lustigt att du frågar om just den tomten. Vi har haft ett helsike med den. Alla
idéer har gått i stöpet på de mest märkliga sätt. Först fick smågrabbarna ha den
som fotbollsplan. Men när vi tänkte bygga på den ställde de till en massa hyss så
den nye byggherren till slut drog sig ur.
- Och vad gjorde de då? skrattade Sakförarn roat.
- Vad de gjorde? De kastade koskit och sköt slangbella på byggjobbarna. En
morgon när de kom till jobbet hade någon hängt upp en docka i en snara som
påminnelse om det där hemska yxmordet som lär ha skett i huset bredvid. Då
fick gubbarna nog och sa upp sig.
- Skickligt, mumlade Sakförarn.
- Va sa du? röt Stadsdelsnämndens ordförande upprört.
- Äh, de va inget. Fortsätt! Vad hände sen då?
- Suck! Sen var det Zigenarna. De påstod att de fått lov att bo där. Det blev ett
jävla liv och tjafs med myndigheter och folkopinionen innan vi fick bort dem.
Märkligt nog brukar ju inte folk vilja ha dem inpå sig annars. Men nu var det en
grupp som kallade sig ”Romanis vänner” som bombarderade oss med skrivelser.
Men en morgon var de bara borta. Ingen vet vart de tog vägen.
- Intressant. Och sen då?
- Kan du tycka va!? Jo sen, ha, ha. Det var droppen. Vi tänkte bygga en lekpark
och det första som hände var att lektanten som skulle leda verksamheten föll ner i
ett stort hål och bröt foten! Hela tomten kryllade av sorkhål. Var dom nu kom
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ifrån. Sen dess har tomten legat i träda så att säga. Men vadan detta plötsliga
intresse för den här gamla tomten då din gamle räv? Vill du köpa den kanske?
Sakletarn spann generat: Jo det var just det…
- Hallå! Det här osar katt. Vad skall du med den till? Och vad får dig att tro att vi
skulle vilja släppa den till dig av alla?
- En ren hederssak gumman lilla…
- Heder! Du har väl aldrig haft nån heder vad jag kan minnas.
Sakletarn la in en len men dunkel ton: Kan hända har man väl gjort misstag
ibland… men det har väl hänt dig också gumman lilla.
- Det där sista hörde jag inte, flämtade Stadsdelsnämndens ordförande nervöst.
- Ta det inte så, oljade Sakletarn på. Jag har visst fortfarande kvar det där kortet
från vår ungdom när du satt där naken på pickalurven och kissade i ett grogglas
mitt på bordet hemma hos farsan när de var borta.
- Det här är utpressning!
- Nu skall du inte vara ofin. Häll upp ett glas rödvin som du brukar göra när du
kommer hem och fundera på mitt lilla förslag. Todilo! Klick!
Sakletarn lyfte belåtet luren igen och slog ett välbekant nummer.
- Hallå! Är det du Bosse. Har du kvar numret till killen på djurparken? Bra! Möt
mig vid Enskede gård i morgon bitti klockan sju! Ta med dig Kalle och Per. Vi
skall uppföra ett litet skådespel.
Morgonen därpå satt vi där och huttrade i gryningsdimman.
- Va fan har den fåntratten nu hittat på? muttrade Sankte Per och kisade genom
det grå töcknet.
Plötsligt kom en stor skåpbil sakta rullande som en flygande holländare mot oss.
- Kom ut och hjälp till, hördes Sakletarns käcka stämma.
Vi kravlade oss ut ur cittran och betraktade vidundret.
- Nu skall vi skapa en rar illusion, snattrade Sakletarn förtjust och öppnade
portarna till skåpet.
Jag höll på att trilla in i häcken bredvid. Nerför rampen klev två rosa elefanter
sakta men värdigt ner på gatan.
- Det tog ett bra tag att spraya dem med den här kritfärgen men jag tror det skall
fungera, konstaterade han sakkunnigt och klappade elefanten i rumpan.
- Va skall de här nu va bra för? undrade jag skeptiskt.
- Bär icke tvivel broder! mässade Sakletarn och föste in elefanterna i trädgården
till ett litet prydligt enplanshus. Här mina vänner, bor Stadsdelsnämndens
ordförande. Jag tror hon har haft en sömnlös natt med mycket portvin.
Vi väntade ett par minuter medan de rosa elefanterna stillsamt klunsade runt i
dimman där inne.
- Nu är det dags, skrockade Sakletarn och klappade i händerna.
Ett öronbedövande trumpetande blev svaret och plötsligt tändes ljuset i villan. Ett
gallskrik följdes av krossat glas och en påpasslig busvissling från Sakletarn.
Elefanterna travade disciplinerat ut ur trädgården igen och in i skåpet.
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- Nu drar vi, viskade Sakletarn. Utmärkta cirkuselefanter det här. Tur att man har
sina kontakter kvar.
Vi rullade diskret från platsen.
- Nu är det bara att vänta, fortsatte han och fingrade på sin mobiltelefon.
Vi åkte ner mot Enskede ridskola och lämnade över elefantskutan till en flinande
liten gubbe som tacksamt mottog ett antal sedlar av Sakletarn. Då började det
ettrigt pipa i hans mobil.
- Okay! Låt oss få saken ur världen, hördes en hes kvinnoröst.
Sakletarn log sött.
- Tack skall du ha gumman. Jag kommer över i eftermiddag och diskuterar
detaljerna. Puss! Puss!
Han log soligt och avslutade filosofiskt: Det är sånt här man kan kalla politikerkontakt med gräsrötterna…
Det var eftermiddag. Jag stod vid grindhålet tillsammans med Sankte Per och
Bosse.
- Saken är ”Oskar”, morrade Sankte Per förväntansfullt. Där kommer gubben.
Det sprätte i gruset när Gammelfarfar bromsade in sin blanka cheva framför oss.
Han lyfte på sportkepsen och blinkade.
- Tomten är vår!
- Vad kostade kalaset? undrade Bosse.
Gubben log och gjorde en ful grimas: Samma pris som jag sålde den för.
Sakletarn måste ha haft många hållhakar på damen i fråga.
- Ja, och det var väl tur att vi fick så mycket draghjälp av alla huliganer,
aktivister och … sorkar, flinade jag.
Gubben betraktade mig roat och gav mig en kraftig stöt i bröstet: Tror du man är
nån gammal stut va som drar sig tillbaka för att de tillfälligt snott ballarna av en?
Jag rynkade pannan och såg förvånat på honom. Han hade fått en ny resning på
nåt sätt. Han såg elegant och nästan adlig ut. Det var bara äppelknyckarbrallorna
och taxen som fattades. Han gjorde en teatralisk piruett i gruset och tog sats: Fick
jag inte bo här skulle ingen annan heller få göra det svor jag när jag sålde tomten.
Det löftet har jag hållit.
- Hur då? flämtade Sankte Per och halade upp en Falcon Bayerskt ur en medhavd
massäckspåse i gedigen plast från Ica.
- Vem tror du det var som mutade smågrabbarna och försåg dem med koskiten?
Fråga tobaksgubben han minns! Och vem tror du gjorde dockan med
hängsnaran? Jag var händig redan då. Det hade jag efter far min. Förresten
glömde politikertanten en viktig detalj. Det som verkligen fick byggjobbarna att
väta i byxorna var inte dockan. Åh nä! Det var statyn, den vita nakna
marmorstatyn som de upptäckte en morgon. De trodde nån jäkel skämtat och
snott den från nån park. Den hade en diskus och stod i kastställning.
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- En jävla staty är väl inget att pissa på sig för? invände Bosse skeptiskt.
- Inte normalt sätt, fimpade gubben tvärt. Men det här var ingen normal naken
diskuskastande marmorstaty. När gubbarna kom ett par steg närmre gjorde den
plötsligt ett utfall och svischade diskusen tätt över skallarna på dem. Då tog
dom” time out” så att säga.
- Det var en originell staty må jag säga, hostade Sankte Per och torkade sig om
pannan. Han hade fått bärsen i luftstrupen.
- Äsch! Det behövdes bara lite mjöl. Jag var rätt smärt på den tiden…
- Jaharu, fnissade Bosse imponerat. Men zigenarna då?
- Ååh! Dem kände jag sen gammalt. Vi gjorde en deal. Sen uppfann jag
”Romanis vänner” och skrev alla inläggen. Det var allt.
- Återstår sorkarna, suckade jag. Var kom de ifrån?
- Där de brukar. Från naturen. Jag fick hjälp att fånga in dem och sprida ut dem.
Grannarna runt om la ut råttgift i sina trädgårdar så de höll sig på ödetomten.
- Just det, tänkte jag. Det stod ju råttgift i källarn till kåken.
- Hur fan skall vi bli av med dem nu då? gnällde Sankte Per uppgivet. Det skulle
behövas tonvis med arsenik. Eller skall vi spränga bort dom jävlarna kanske?
Gammelfarfar svarade inte. Han tog ett par långa storkfjät bort till sitt veteranåk
och slet upp bakluckan. En unken odör steg dallrande upp och spred sig i
grannskapet.
- Ich sterbe! Jag dör! flåsade Bosse. Varför har du Brakar-Buttjo med dig???
Gammelfarfar gjorde en artig inviterande gest åt det lilla monstret. Denne hasade
raskt in i gruset och började genast nosa ner i närmaste sorkhål. Vi stod som
fastnaglade vid häcken och iakttog fascinerade det makarbra skådespelet.
Så satte han sig ner med en duns på rumpan över ett hål. Tre snabba fjärtar fick
marken att vibrera och nu jävlar! började saker att hända. Ett våldsamt tjatter,
krafs och gnäll följdes av något som påminde om en jordbävning. Hela
sandplanen var i upplösning och såg ut som en sockerkakssmet som någon
stuckit en elvisp i. På arton sekunder var tomten rensad kunde vi konstatera när
dammolnet hade lagt sig.
- Det tror jag var allt! sa nu plötsligt Brakar-Buttjo med klockren stämma. Han
lämnade oss värdigt och saluterade med tre dova knallar tre kvarter bort.
- Jaha! Nu borde vi få byggnadstillstånd, konstaterade Gammelfarfar belåtet och
gjorde en liten bock i ett block. Dags att besöka Helige Helge!
Helige Helge var älskvärdheten själv. Han kutade runt som en liten alf och visade
sitt lager.
- Här finns reglar och lösvirke som jag förmånligt erhållit på herrens
outgrundliga vägar, predikade han salvelsefullt… Här har vi en sändning från
Globenbygget och här lite som ”blev över” när de byggde en skola och här…
- Suveränt Helge! utbrast märkligt nog Bosse.
- Va ska du ha för allt detta, sporde Sankte Per oroligt.
- Aaaaah…. Tjänster och gentjänster, hymlade Helge och såg upp mot molnen.
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Okay! Du får min samling Hötorgstavlor då, skrattade Gammelfarfar. Du kanske
kan hitta en Strindberg på baksidan till nån av dem. Eller göra som du brukar.
Förvandla dem från vatten till vin på ditt speciella sätt…
- Man tackar! Man tackaaaaar! sa Helge och rullade sig i dammet. Något
aaaannat?
- Ja! Allt som behövs till att bygga upp kåken, gormade Sankte Per frustrerat. Du
får mina sex kära flakmoppar fast det skär i mitt hjärta!
Helge rullade ett varv till och log lyckligt.
- Du kan väl åta dig en tids leverans av ”hä, hä” också farsan, sköt Bosse snillrikt
in. Sankte Per nickade. Helge kysste hans fötter.
- Du kanske kan få farsans Epa-traktor och hans ilskna kanadagäss också som
vakthundar, kom Sankte Per på. Helge grät och snorade rört.
- Varför inte också de uppstoppade måsarna som han målat bruna och krökt
näbben på under en gaslåga så att de skulle gå som örnar ifall det dök upp några
fler tyskar på ön efter den senaste lyckade affären, bubblade jag på. Det berättade
han för mig i går kväll.
- Lysande! applåderade Gammelfarfar. Jag skall försöka övertala honom. Det kan
bli en strålande affär. Inte sant Helge?
Helige Helge var inte längre kontaktbar. Han bara låg där i en vattenpöl och
guppade som i trans. Hade gjort sitt livs klipp. Trodde han. Vi lämnade honom
diskret och började välja och vraka i ”butiken.”
Så var det dags. Grunden låg murad framför våra fötter. Fixad av Fiffige Alfs
svartjobbande ”frimurare” mot en veckas dygnetruntpass vid apparaten för
Sankte Per plus assistans från farfar ute på ön och hans tryckkokare.
Nu stod vi där allihop och inväntade Gammelfarfar.
- Där kommer han. Men va fan har han på sig? muttrade farfar från ön.
Chevan stannade och dörren öppnades. Ut kom en stilig gammal herre i svart
väst med fickrova i guld samt vit skjorta… och plommonstop!
- Det är hans farsa, byggmästarns gamla arbetskläder, viskade farfar från ön. Nu
är det HAN som är byggmästarn! Gud min skapare!
- Ja då kör vi igång pojkar, basade Gammelfarfar med tummarna i västen. Jag har
gjort en exakt ritning efter det andra huset. Det skall bli en perfekt kopia. Jag vill
inte veta av något slarv!
Vi kikade i lönn på varandra. Vad hade tagit åt gubben? Hade urfadern stigit upp
ur sin grav och tagit över hans lekamen eller hade han bara fått allmänt
storhetsvansinne?
- Han har alltid velat bli byggmästare, anförtrodde Sankte Per. Det är bara att
hålla med honom… Det här kommer nog att bli intressant.
Reglarna kom på plats och restes under Gammelfarfars dirigentpinne.
- Och du Edvin! Var noga med vattenpasset!
Jag stirrade på farfar från ön. Hette han Edvin? Det hade jag aldrig hört nån kalla
honom för. Nu visste jag det i alla fall.
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Edvin från ön gick och tjurade: Jävla skitgubbe! mumlade han. Om han får hållas
blir vi aldrig färdiga.
Gammelfarfar beordrade oss att lägga ut golvplankor efter hans instruktioner.
- Den där plankan passar in efter den där långa. Vi får inte slösa med virket. Det
gjorde aldrig far min.
Edvin från ön stönade: Vi har ju virke så det räcker och blir över. Det här tar ju
bara en massa onödig tid.
Gammelfarfar hötte med fingret: Dom kan vi ha användning för senare om vi
behöver reparera.
Edvin ryckte surt på axlarna och lommade iväg. Så var det dags att sätta
spånskivor till innerväggarna. Gammelfarfar gick fram och ritade små runda
ringar med rödpenna där de skulle spikas mot reglarna. Han tog fram en
hammare och undervisade mästrande mig och Bosse: Hammare! Att spika med!
Bosse höll på att få krupp: Lägg av! Det där är ju min gamla hammare. Nog fan
vet jag hur en sån fungerar…
Gammelfarfar låtsades inte om insinuationen utan fortsatte: Sätt spikarna i de
runda markeringarna bara.
Vi bara gapade och kom oss inte för att protestera. Bosse hamrade ilsket och
slängde de krokiga spikar han slagit i snett vilt omkring sig.
- Spik är dyrt pojkar. När ni gjort klar den här sidan kan ni sätta er och räta ut
dem krokiga spikarna!
Innan vi hunnit få tillbaks talförmågan var han borta igen.
Vi fyllde de röda ringarna med spik under tystnad och satte oss sen att hamra de
krokiga jävlarna som inte ville bli raka hur vi än bultade och slog.
- Den här är bra men den där går nog att få lite rakare, recenserade Gammelfarfar
när han åter dök upp under en av sina inspektions ronder. Edvin smög fram och
såg sig mystiskt om: Det är snart dags att spika upp brädorna på ytterväggen. Då
skall jag lura iväg ”byggmästarn”. Han gick belåtet visslande sin väg.
- Jag åker och fixar mer spik, sa Gammelfarfar efter en stund. Ni kan ju plocka
ihop virkesspillet så länge och sortera det i högar efter storlek.
Vi höll färgen och nickade.
- Va ska de va för vits me å sortera ved efter storlek? grymtade Bosse. Han
tänker väl inte bygga en hundkoja av et eller?
Edvin dök upp med ett beslöjat flin på läpparna.
- Hämta virket grabbar! Nu skall ni få se hur man jobbhar industriellt.
Sankte Per kom fram och studerade honom förväntansfullt.
- Här! Ta alla brädor som är tillräckligt långa och spika fast dem rakt av bara
längst väggen!
- De som är för långa då och sticker ut? undrade Bosse oroligt.
- Det skall du få se då, mumlade Edvin. Kör igång nu. Jag kommer snart tillbaka.
Vi spikade upp ena väggen i våningshöjd och satte oss att invänta undret.
- Är ni klara hördes det bakom knuten?
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Det knattrade till och där stod Edvin med en monstruös motorsåg. Med ett vrål
gick han lös på väggen. De utstickande brädbitarna fladdrade iväg över tomten.
- Snabbt och elegant va? flåsade han och snöt sig. Skynda er och göm undan
spillbitarna nu bara!
Vi hann knappt få undan dem förrän chevan rullade in på tomten. Gammgubben
rafsade sig i knoppen och mumlade: Har ni redan… det gick fort.
Han stirrade misstroget längst väggen och drog över skarvarna med tummen. Så
skakade han på huvudet och försvann utan ett ord. Vi hade vunnit första ronden.
- Nu skall vi göra en trätrappa här, kommenderade Gammelfarfar och höll upp en
gigantisk ritning. Den får du ta hand om Edvin.
- Visst, visst, farsan, sa Edvin oväntat lamt.
- Har han gått, sa Edvin efter ett tag och gick fram till virkeshögen som
Gammelfarfar placerat på den plats hans trappa skulle byggas på.
- Så här gör jag! sa Edvin och slängde ritningen. Han måttade med
hammarskaftet och bank, bank, bank växte blixtsnabbt trappan fram mellan hans
flinka improviserande tassar. Vi var rejält impade. Nu hade Edvin tuppkam.
Gammelfarfar var snart på plats och granskade misstroget trappan. Han
hummade och försvann grubblande igen med sin ritning. Vi vred oss av skratt
men kände oss smått taskiga.
Nu hade ordningen kommit till hallgolvet på övervåningen. Samma visa igen.
Bort med gammgubben och fram med hammaren. Planka efter planka lades på
plats. När vi närmade oss andra väggen upptäckte jag felet.
- De ligger snett, viskade jag. Edvin har slarvat. Vi måste göra om hela skiten
innan gammgubben kommer och far i taket.
- Vi måste få iväg Edvin, hyssade Sankte Per. Vi får inte såra hans stolthet.
Och iväg med Edvin och bräckjärnen i plankorna fort som fan innan gubbarna
var på tillbaks igen. Kompromissen hade segrat…
Det var dags för invigningsfesten. Sally hade putsat fönstrena och nu skulle
husets damer komma med en festmåltid fick jag höra.
- Husets damer? funderade jag. Det fanns väl bara en dam och det var ju Sankte
Pers farsa, den nu namngivne Edvin från öns mulliga och goa fru Monika. Vem
var då den andra?
- Där kommer dom, ropade Edvin och kramade om sin fru som just kom in
genom grinden kånkande på två stora matkorgar. Bakom henne kom en flicka i
trettio- trettifemårsåldern ungefär.
- Margueritte, hälsade hon med ett oväntat fast handslag. Det är jag som är
Bosses syster.
Jag blev lite ställd. Hade ingen aning om att Sankte Per hade en dotter. Jag
kikade i smyg på henne. Hon var söt på ett naturligt friskt sätt med sitt röda hår
och sin vidöppna ärliga blick som inte vek åt sidan när jag mötte den. Hon
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smålog då jag presenterade mig: Jasså det är du. Det kunde man ju nästan
förstå…
Jag kände mig generad och förstod inte vad hon menade. Hon verkade inte blyg
precis, snarare rakt på sak utan att vara otrevlig och med en viss ovanlig humor
bakom.
Gästerna började anlända. Sakletarn kom först med antikhandlarn i släptåg…
samt hör och häpna… stadsdelsnämndens ordförande Britta Spång.
- Ja, vi är ju faktiskt gammalt fästfolk, svalde Sakletarn generat.
- Det hade vi nog varit än i dag om inte den där sabla Blomsterbettan kommit
emellan.
- Tjoho! Är det mig ni pratar om? hördes det från grinden och in stormade en
yvig dam med stor blommig hatt.
- Nä nu jäklar är det dags! hördes stadsdelsnämnden ordförande och innan någon
hunnit sära på de paranta damerna hade de flugit i strupen på varandra med
utfällda naglar, stillettklackar samt hattnålar. Sakletarn försvann in i granhäcken.
När det hela var över sjönk de utpumpade ner på en trädgårdssoffa och tog
varann i hand.
- Så här roligt har vi aldrig på våra möten i stadsdelsnämnden, flåsade
Blomsterbettan. Jag är ju ledamot för Miljöpartiet.
- Ho, ho, ho! stönade Britta Spång och tog fram en liten parfymflaska ur
handväskan. Här! Ta dig en jamare! Jag hade ingen aning om att det var DU som
var den där Blomsterbettan. Men nu bordlägger vi den frågan. Hutt på dig!
- Nej ingen mer ”motion” idag, suckade Blomsterbettan.
Sakletarn vågade sig nu fram igen och inbjöds att sitta mellan sina älsklingar.
- Jag har alltid varit fascinerad av politiker som slåss om sina ”väljare”, lismade
han inställsamt.
Han slapp att få sig en orre. Det vore under damernas värdighet.
- Vi har väl fått de ”väljare” vi förtjänar, skrattade Blomsterbettan och fick ett
nickande bifall från ordförande Spång.
- Det här börjar ju bra, viskade jag till Margueritte. Vilken idiot dyker upp
härnäst tro?
Jag hann inte tänka tanken klart förrän håret reste sig på mig. Bakom häcken
hukade två krokiga siluetter. Rut och Knut! De vinkade diskret år mig och jag
smög på skakiga knän fram till dem.
- Vi ville bara försöka reparera obehaget vi åsamkat dig, sa Rut med raspig
stämma. Här är ett litet bidrag till festen.
Knut tog fram en vidunderlig plastdunk och blinkade narraktigt. Jag blev torr i
munnen.
- Nä… nä! Var inte orolig. Det här är äkta grejor från Ishinken den här gången.
Vi har druckit det själva. Se här vi tar oss en klunk nu som goda munskänkar.
De drack direkt ur dunken.
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- Du är ju ingen loser. Du har ju livet framför dig. Vad skulle vi vilja ”hämta
hem” dig för? Det är alldeles mot våra principer, avslutade Rut och så försvann
de som skuggor in bland träden.
- Vilka var de där? undrade Margueritte. Vilket mysigt gammalt par. Varför bjöd
du inte in dem?
- Äh, de har så mycket att göra vet du… hjälper folk som skall resa bort å så där
ja du vet…
- Nej, inte riktigt skrattade hon och iakttog mig under lugg. Det där får du nog
förklara.
- Vadå… äh… äsch de jobbar inom stadsmissionen bara. Det är inget mer med
det. Men vi fick den här till festen. De träffar ju så mycket folk…
- Jaha! Vigvatten! Självklart! skrattade hon och höll sig för munnen.
Jag tog mig friheten att lägga ena handen om hennes axel och med dunken i den
andra räddade jag situation genom att återvända till kalaset. Två flugor i en smäll
alltså. Och hon protesterade inte.
Det knattrade till bakom häcken. Ett högt föremål dolt under en presenning kom
glidande. Bakom det mystiska schabraket satt en löjligt stolt Helige Helge på en
flakmoppe.
- Har kalaset börjat? log han konspiratoriskt.
- Va har du nu släpat med dig? undrade Bosse och försökte kika under skynket.
- Inte än! Inte än! förmanade Helge och knäppte honom på fingrarna.
Istället drog han fram en platta Falcon 7,0 % och stånkade glatt in i trädgården.
- Så giiiftigt, suckade han och slickade sig gillande om läpparna.
Det var Sallys sandaler som rönte hans uppskattning. Hon hade lackat dem gröna
med plastspray dagen till ära.
- Tack, tack, mumlade hon och rodnade som en konfirmand.
- Jasså Helge gillar också damer, fnissade antikhandlarn och smulade diskret
något bekant i sin pipa.
Men innan Helge hann lägga in nästa stöt hördes plötsligt ett skärande tjatter från
himlen. Församlingen glodde storögt mot skyn. Däruppe flaxade en ohelig
allians av all världens flygfän som på flykt från Noaks ark.
Disciplinerat kom de emot oss bärande på en lång stång som de höll upp med alla
sina klor. I denna hängde en gunga. Och på den satt naturligtvis…
- Stön! Ishinken! pustade Bosse.
- Tänk att vissa alltid skall göra sig märkvärdiga, morrade Helge och anade oråd.
Ishinken vinkade stillsamt åt oss som en påve där uppifrån. Han kom allt närmre
och nu hörde vi att han sjöng något: Alla fåglar kommit ren! Vårens glada gäster!
- Ja, nu har pesten kommit till festen! deklamerade Helge tillbaka.
- Lappri! fnös Ishinken avmätt och tog mark.
Fågeluppbådet slog sig fjädrande ner i närmsta gran till Edvins huskråka Urbans
förtret. Kanadagässen ”Väs och Fräs” backade surt in bakom häcken.
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- Fint folk kommer alltid uppifrån, deklarerade Ishinken och satte sig högdraget
ner i en vilstol.
- Från Norrland menar du? stack Helge in. I så fall är jag finare än dig.
Jag kommer ju ända från Tooornedalen.
- Hörrudu! Norrland slutar vid Harads. Resten är lappverk och finnmarker!
flåsade Ishinken.
- Harads? Det mygghålet! Nu är du allt ut och cyklar, skrattade Helge lätt
irriterat.
- Cyklar? Myggor? I Harads har vi inga mygg. De försvann till Tornedalen när
jag åkte rullskridskor genom byn naken. Endast iklädd cykelhjälm… och med en
ringklocka på snoppen! Det var min första uppfinning.
- Var det därför du fick lämna Harads? undrade Helge ironiskt med huvudet lätt
på sne.
- Harads var inte stort nog för mig! svettades Ishinken och tittade hastigt bort.
- I Tornedalen hade jag en grekisk restaurang, fortsatte Helge uppmuntrad av att
ha fått Ishinken i gungning. Där friterade jag gummisnoddar i skorpsmulor och
serverade dem som bläckfisk…
- Och så fick du också lämna Norrland, utbrast Ishinken med ett soligt leende.
Helge teg.
- Näh nu får ni ge er grabbar! gormade Sally. Ta och häll upp lite vin åt mig va!
Två snabba labbar greppade blixtsnabbt varsin vinpava krockade över glaset och
skvätte ner hennes fina sandaler.
- Vilka gentlemän! Man blir riktigt rörd, hostade Sakförarn med tårar i ögonen.
- Och vad har du för dig då pojk? undrade Gammelfarfar plötsligt och studerade
Bosses omgivning med forskande blickar.
- Det är de förbannade flugorna. De kryper in i ölburkarna.
Imponerat studerade jag bordet framför honom. Han hade lagt spelkort över
öppningarna på alla tomburkar han druckit inklusive den han just påbörjat. För
varje klunk lyfte han snabbt på ett spaderess.
- Skvättarna skall tydligen också vara flugfria, skrattade jag. Tillsammans räcker
de nog till ett extra glas din snåljåp.
- Exakt! Och förresten är jag inte snål. Bara kreativ, mästrade han förorättat.
- En uppfinnare till vid bordet alltså, fnittrade Margueritte. Bravo brorsan!
Bosse rodnade och bugade sig.
- I Harads hade vi så stora älgar så vi kunde spela fotboll med älgskitarna,
började Ishinken igen.
- I Tornedalen stötte vi kula med björnskit, muttrade Helge och såg trött ut. Han
insåg att det var dags att avsluta det hela.
- Kom Sally lilla så skall du få se något! viskade han förtroligt och klappade
henne på armen.
Ishinken stelnade till och blev vit om kinderna. Sally försvann med Helge mot
grinden. Ishinken tassade svartsjukt efter med gnisslande tänder. Plötsligt
tvärnitade han så sulorna glödde mot asfalten ute på gatan.
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Ett kvarter bort stod ett par mörka siluetter och pussades. Bredvid dem stod en
flakmoppe. Och på den en… telefonkiosk!
- En egen telefonkiosk, hörde han Sally sucka.
Spelet var slut. Bäst att återvända till fåglarna. Han förblev inte ledsen många
sekunder.
- Va du ser slokörad ut sötnos! vrålade någon i örat på honom. Kom och sätt dig
här hos mig istället!
- Blomsterbettan, tänkte Ishinken med en lätt rysning. Men va fan! Drar man
hatten över skallen på na så är det ingen skillnad. Eller som vi sa i Harads: Dra
fittan över hövet så får du pälsmössa!
Han pussade henne artigt på handen och trängde Sakförarn åt sidan med sin
beniga skärt. Sakförarn såg tacksam ut.
- Ja, då får vi väl skåla för vårt nya residens! dånade Gammelfarfar. Och för alla
utvädrade lik från garderoben eller snarare vinden!
Jag rös lätt och slängde en hastig blick bort mot mitt mörka kråkslott.
Nu var det sanerat och polisutredningen var avslutad. Egentligen borde väl den
äckliga lilla kommissarien samt konstaplarna Janson & Flykt blivit bjudna. Men
det var väl inte för sent än beroende på vissa gästers eventuella infall, tänkte jag.
Ishinken höll stilen och slickade Blomsterbettan lätt i örat. Hon fnittrade förtjust
och gav honom ett hästbett i låret.
- Aah! Stönade Ishinken. Nästan som björn hemma i Harads.
Margueritte skakade på huvudet och gav mig ett menande ögonkast.
Antikhandlarn började bli flummig och satt svajande och sjöng på en stol för sig
själv: Jag känner en gammel kone. Som lägger sig på ryggen för en krone. Men
vis hon icke kronen får så tär hon på sig bysserna och går…
- Nu drar han sina gamla danska snuskvisor igen, flinade Sakförarn generat.
Innan antikhandlarn hunnit påbörja sin nästa skabrösa visa kollapsade emellertid
stolen under honom och han insomnade hastigt i en slags yogaställning på
gräsmattan.
Ingen brydde sig.
Stadsdelsnämndens ordförande Britta Spång var i högform. Hon skrattade i
falsett medan Sakförarn påpassligt och synnerligen regelbundet fyllde på hennes
vinglas. Han hade ett konstigt leende på läpparna.
- Hi! Hi! Hi! Nä, nu måste jag kila runt hörnet! tjöt hon. Gu så varmt det är!
hördes hon bakom häcken.
Plötsligt vispade ett blåljus till vid grinden.
- Nämen välkomna! ropade Gammelfarfar glatt och mötte de två förvånade
konstaplarna med varsin tallrik kyckling och öl.
- Tack! Tack! Mumlade Konstapel Jansson.
- Vi har fått en påringning från en granne, fortsatte Flykt generat med en glupsk
blick på kycklingfatet. Det lär sitta en naken dam på er grannes gräsmatta och
kissa i ett grogglas…
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När Sakförarn hämtat sig från skrattkramperna smög han hastigt iväg över
gräsmattan medan Jansson & Flykt satte käftarna i kycklingen. En sur granne i
huset mittemot kunde häpet beskåda hur den nakna damen på en pirra diskret
baxades in i en vedbod medan konstaplarna snaskade på sina kycklingben med
blickarna åt ett annat håll.
Ordningen var återställd och snart hade Jansson & Flykt glatt återvänt till sin
polisbil som om inget hänt.
- Nu går jag och knyter mig, gäspade Edvin från ön till Gammelfarfar som satt
och nickade i en gammal korgstol på verandan.
- Gör du det pojk! Jag sitter uppe ett tag till. Natten är ju så ljum och fin.
Han betraktade månen med ett lugn som Edvin aldrig sett hos honom förr.
- Det är bra farsan! Han tryckte gubbens axel lätt och gick sakta in i huset.
Nu var det tomt i trädgården. Antikhandlarn sov på gräsmattan. Sakförarn och
Britta spång hade något för sig i vedbon som inte kunde missförstås.
Ishinken hade flugit iväg på sin gunga med Blomsterbettan.
Allt var stilla.
Plötsligt hördes ett grymtande vid grinden.
- Har festen börjat redan? flåsade någon.
- Nä men, är det du Sixten skrattade jag lätt rörd.
Sölige Sixten klafsade in i trädgården.
- Jag blev ”lite” försenad. Mycke på gång vet du!
- Det är lugnt! Det finns lite käk kvar på bordet där borta. Snubbla inte över
antikhandlarn bara!
- Näh! Nu går jag och lägger mig, gäspade Margueritte och skakade leende på
huvudet åt Sixtens håll.
- Det gör jag med, instämde jag och sträckte på mig. God natt med dig!
Jag vaknade tidigt trots festen. Alla sov fortfarande. Solen sken milt. Men det
kändes kallt på nåt sätt ändå. Jag gick ut på verandan. Gammelfarfar satt i
korgstolen.
- Har du suttit här hela natten? utbrast jag förvånat.
Han tycktes sova som en stock.
- Skall du ha fika? undrade jag och knackade honom försiktigt på axeln.
Det skulle han inte…
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Solen glittrade i vattnet över Nämdöfjärden. Den gamla pråmen drev sakta över
den lugna ytan. Inga andra båtar syntes till. Jag stod vid fören och betraktade
Edvins gamla buss som stod uppställd på däck. De andra satt tysta och
försjunkna i sina tankar.
- Vi måste nog åka ännu längre ut så ingen ser oss, sa Edvin och bröt tystnaden.
Det var ju så här han ville ha det. En sista grandios resa utan SL-kort. Näst efter
byggmästare drömde han som grabb om att få bli busschaffis, fortsatte Sankte
Per med ett sorgset leende. Han älskade den här gamla bussen.
Jag kikade in genom framrutan. Gammelfarfar satt stolt fastspänd bakom ratten.
Som om han ännu levde.
- Får man göra så här? viskade jag diskret till Edvin.
- Sakförarn lär ha kontakter inom kyrkan, svarade han nästan allvarligt.
- Har vi nån präst med oss då? la jag till för ordningens skull.
Sankte Per nickade mot kajutan.
- Sakförarn lär ha fixat det med…
Nu började kobbarna och skären bli allt mindre och glesare. Vi åt korv och
pilsner under tystnad ett tag igen.
Bosse var otröstlig. Margueritte försökte trösta honom. Sankte Per suckade och
slog av motorn.
- Jag tror det blir bra här, sa han stillsamt. Måsarna svävade nyfiket över oss.
- Var har vi prästen då? undrade jag.
En hostning hördes från kajutan. Ut skred en herre i prästkåpa.
- Sakförarn! flämtade jag förvånat. Du är väl ingen…?
- Präst jo! Fast det var länge sen. En kort karriär tyvärr. Församlingen upptäckte
dessvärre att jag hade sålt en del av nattvardsvinet.
Stämningen lättade något.
- Vi får inte va så nogräknade, avbröt Edvin. Även Noah var ju svag för vin som
bekant… Nu sätter vi igång! Hugg i pojkar!
Sankte Per fällde ner en bit av relingen och ”fader Sakletarn” bläddrade förstrött
i den heliga skrift.
- Ja, vad skall man säga en dag som denna? började han med äkta darr på rösten
för en gångs skull. Det här ju inte Oljeberget precis… men det går väl att fara till
himlen härifrån också.
Bosse snorade över axeln på Margueritte. Själv kände jag en klump i halsen och
såg gubben framför mig dra loss i sin cheva.
- Nu får han i alla fall ta fembussen till ändhållplatsen, mässade Sakförarn
fyndigt.
- Du kunde ha blivit en utmärkt svartrock, mumlade Edvin imponerat.
- Klart för avgång! Eller som Gammelfarfar skulle ha sagt: Passagerare med
begravningståget! Tag plats! Stäng locket!
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Ett befriat leende ryckte i våra mungipor och på Sakförarns tecken tog vi plats
bakom bussen och började skjuta på. Sakta och värdigt rullade den över däcket
och gled med ett stilla plums ner i djupet.
Vi stod länge tysta och betraktade bubblorna som ploppade upp till ytan. En sista
hälsning från vår nyblivne körkarl. Kanske skulle han komma och hämta oss en
och en med bussen när det blev vår tur.

- Kom igen nu grabbar! Ropade Edvin hurtigt.
Bosse stönade.
- Nu är det han har som blivit ”byggmästarn”.
Sankte Per skrattade.
- Låt han hållas! Hjälp till och bära in skräpet! Och du Kalle! Fixar du skylten så
är du bussig?
Det rådde febril aktivitet i det nya huset. ”Påhittiga Perssons prylar” hade
återuppstått igen. Till grannarnas fasa. Men stadsdelsnämnden stod bakom oss.
”Den rödblommiga röran” eller stadsdelsnämndens järnladys bestående av damer
Blomsterbettan och Spång styrde nu med fast hand. Den som klagade fick
nattliga besök av Brakar-Buttjo.
Margueritte hjälpte mig med den kolossala skylten.
- Vi tycks ha konstnärliga talanger bägge två, skrattade jag.
- Ja. Vi borde kanske slå oss ihop, flinade hon och gav mig ett retfullt ögonkast.
Jag skrattade generat och kände hur öronen blev heta.
- Visst! För fan! kontrade jag nonchalant. Vi har ju hela mitt hus till ateljé…
Vi fortsatte under en oändlig tystnad.
- Hur har ni tänkt er att dela upp rummen då? började jag trevande.
- Det blir nog trångt, svarade hon och tittade upp mot mitt hus. Tänk att en del
skall behöva bre ut sig så mycket…
Jag fick en tupp i halsen och harklade mig besvärat.
- Ja det är hemskt, fortsatte jag sen efter att ha fått ordning på strupen med en kall
pilsner. Det är väl lika bra att du hämtar dina pinaler då. Skall jag bära dig över
tröskeln?
- Ja tack!
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