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Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pikareskromanen fungerar som genre och som 

samhällskritik. Genom att i ett litterärt experiment använda typepisoder från tidiga antika 

romantyper samt samhällsskildringen i Strindbergs Röda rummet undersöks hur främst genus, 

tid och den fysiska platsen påverkar romanen. Uppsatsen innehåller även en kort genomgång 

av genren och några exempel på pikareskromaner. I analysen av experimentet blir det tydligt 

hur valet av pícaro eller pícara, det vittne som obemärkt kan spegla sin miljö och sin samtid, 

samt var och i vilken tid berättelsen utspelar sig påverkar möjligheten att kritiskt beskriva 

samhället. Beroende på vem som ikläds rollen som vittne skiftar perspektivet och möjligheten 

till överblick och detaljkunskap förändras.

Title in English

Margot – a senior citizen Pícara in Umeå

An investigation of the picaresque novel as contemporary social criticism with focus on 

gender and aging.
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Inledning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pikareskromanen fungerar som genre och som 

samhällskritisk roman. Genom att undersöka genrens typiska stildrag, främst som de tar sig 

uttryck i August Strindbergs roman Röda rummet från 1879, men även i tidigare exempel på 

romanformen och sedan prova resultaten i ett litterärt experiment med andra utgångspunkter.

     Det är främst hur Strindberg använt genrens möjligheter att med ett samhällskritiskt 

perspektiv skildra den stad han levde i och de värderingar som präglade samhället i stort som 

fångat mitt intresse. Mitt litterära experiment består av att skriva delar av en moderna pikaresk 

där en äldre kvinnas möten med människor och företeelser i dagens Umeå sammantaget ger 

en bild av vårt samhälle. 

     Med avstamp i de typepisoder som följt med från de tidiga antika romantyperna in i 

pikareskgenren, och som beskrivs av Michail Bachtin i Det dialogiska ordet1 samt de 

stiltypiska dragen i pikareskgenren i stort och i Strindbergs Röda rummet i synnerhet tänker 

jag använda de möjligheter som genren ger att fokusera på samhällsfrågor, tiden och den 

fysiska platsen. 

     Den pikareska romanen har fått sitt namn av den munviga skälmtypen pícaro, som lurar 

godtrogna, småstjäl och ofta jobbar som betjänt. Han är en antihjälte som med sitt 

kringstrykande liv är en parodi på den ädle vandrande riddaren och som genom sin 

samhällsställning får möjligheter att se och höra mycket. 

     Min antihjälte, en ensamstående kvinna i 75-årsåldern, lever inte ett kringstrykande liv, då 

hon har både fast bostad och pension, men hon passar ändå i rollen som observerande skälm 

då äldre människor inte riktigt räknas i vårt samhälle. Äldre som grupp, och särskilt äldre 

kvinnor, befinner sig i en utsatt situation när det gäller exempelvis inflytande, ekonomi och 

hälsa. De ojämlikheter som finns generellt mellan könen förstärks när vi blir äldre. Som 

exempel kan nämnas att skillnaden i inkomst mellan män och kvinnor ökar markant i och med 

pensioneringen. Kvinnor skattar sin hälsa lägre än vad män gör i samma åldersgrupp och 

söker vård i högre grad än män, men deras vård kostar mindre än männens. Denna skillnad 

ökar med åldern och efter 65 års ålder kostar männens hälso- och sjukvård 20 procent mer än 

kvinnornas. Mäns mediciner kostar också mer då de får både dyrare och nyare läkemedel 

förskrivna. 

                                                
1 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, Gråbo: Anthropos, 1991 s. 16-17.
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     I mitt experiment hoppas jag kunna smälta samman genretypiska stilgrepp och Bachtins 

typepisoder med Strindbergs utförliga sociala rundmålning och skildring av staden och

därigenom ge smakprov på hur en nutida samhällskritisk pikareskroman skulle kunna se ut. 

Det centrala i projektet har varit att undersöka vad som händer när huvudkaraktären är en 

kvinna, som till skillnad från de kvinnor som förekommer i äldre pikareskromaner, varken är 

prostituerad eller ung. Jag är främst intresserad av hur tid, plats, genus samt ålder påverkar 

experimentet.

     De frågeställningar som jag vill ha svar på är hur de genretypiska elementen påverkas 

genom att använda en äldre kvinna som pícara och med henne som vittne skildra den lokala 

samtiden både realistiskt, kritiskt och en smula dråpligt. 

Metod

Metoden är det litterära experimentet och utgångspunkten är att skriva tre episoder, kapitel 

eller del av kapitel, i en tänkt pikareskroman. I de olika kapitlen kombineras en typepisod med 

en samhällsföreteelse. Typepisoderna kan vara okänd välgörare, piratanfall, skeppsbrott, 

skendöd, öde, tecken, drömmar, slumpen, vägen, fånge osv.2 De kombineras med 

samhälleliga företeelser som exempelvis hälso- och sjukvård, sociala medier, den omfattande 

plastikkirurgin, kyrkan, nyandlighet, konsumtion, miljöengagemang och 

pensionärsföreningar.

     I analysen av de litterära experimenten kommer jag, förutom ett antal pikareskromaner, att 

i huvudsak använda Elisabeth Hästbackas redogörelse för vad som kännetecknar en 

pikareskroman från avhandlingen Det mångstämmiga rummet 3samt Anne J Cruz artikel om 

genus i den tidiga spanska pikareskromanen ”Figuring Gender in the Picaresque Novel: From 

Lazarillo to Zayas” i Romance Notes, 2010, Vol.50(1).

Pikareskromanen

Genren har fått sitt namn från den munvige skälmen pícaro som försörjer sig genom att lura 

godtrogna, småstjäla eller ta ett påhugg som betjänt. Muntliga berättelser om denne skojares 

bravader på gator och landsvägar ledde så småningom till en egen romangenre där den äldsta 

                                                
2 Bachtin, s. 16-17.
3 Elisabeth Hästbacka, Det mångstämmiga rummet, Örebro: Hjalmar Bergman sällskapet, 1990, s.161-162.
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bevarade är från 1528. Författaren låter honom, för det är nästan uteslutande män, oftast själv 

berätta om sina upplevelser i olika miljöer där han tjänar den ena husbonden efter den andra. 

En genomarbetad komposition eftersträvades inte utan den ena episoden avlöser den andra 

utan inre sammanhang. 

     Den litterära pícaro-gestalten kan karakteriseras som en antihjälte och är i sitt 

kringstrykande liv en parodi på den ädle vandrande riddaren. Hela genren med sina realistiska 

skildringar av livet på ett lågt socialt plan kan ses som en reaktion mot såväl riddarromanernas 

fantasier som herderomanernas fadda och falska idyll.

     Elisabeth Hästbacka beskriver i Det mångstämmiga rummet skillnaden mellan 

bildningsromanen och pikareskromanen. I bildningsromanen strävar hjälten alltid efter att 

hitta eller återvända till ett hem. Han vill bli delaktig i en gemenskap eller ett sammanhang på 

lika villkor som de övriga som befinner sig där. Hjälten strävar efter att försonas med sig 

själv, med sitt förflutna eller med sin plats i tillvaron. En förändring har skett då hjälten i 

slutet har byggt sig själv eller materiella ting. Pícaron däremot har inget hem och kan aldrig få 

något och det är heller inte målet. Resan är sitt eget ändamål. Som social gränsvarelse kan 

pícaron komma i nära beröring med de mest skiftande miljöer och personer och se dem 

inifrån, utan att för den skull bli en del av eller likadan som någon av dessa.4

     Hästbacka hänvisar till Michail Bachtin, som härleder pikaresken från en äldre romanform 

som han kallar "äventyrs- och vardagsroman". 5 Romanformen var känd redan under antiken 

och ett av Bachtins exempel är Apulejus Den gyllene åsnan, där huvudpersonen förvandlas 

till en åsna och får se världen ur ett annat perspektiv. Ett av romangenrens syften är att skildra 

vardagslivet och människors privatliv inifrån. För att det ska vara möjligt krävs en karaktär 

som kan se och lyssna och samtidigt var så oviktig att ingen bekymrar sig om vad han ser 

eller hör. Genren kräver någon som är maktlös och inte kan använda information som 

exempelvis en människa som förvandlats till en åsna eller en tjänare, idiot, narr och så vidare. 

     Pícaro-gestalten är en utveckling av denna spion från antiken, en gestalt som inte tas på 

allvar och är tillräckligt osynlig för att kunna spionera och skvallra men samtidigt har ett eget 

öde och en egen historia. Men hans uppdrag ligger utanför den värld han befinner sig i då 

pícaron alltid befinner sig på genomresa. Förmågan att samtidigt smälta in i olika 

sammanhang och förbli en utomstående ger den nödvändiga överblicken och inblicken för att 

                                                
4
 Hästbacka, s. 161.

5 Ibid, s. 161.
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kunna berätta om det som händer som någonting samtidigt välbekant och främmande. Pícaron 

är ett vittne i en mängd olika gestalter.
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Kort om valda verk och författare

August Strindberg, Röda rummet (1879)

Romanen innebar Strindbergs genombrott. Den skildrar författarens samtidsmiljö och utspelar 

sig 1869–70. Huvudpersonen är Arvid Falk, en studerad ung man från borgarklassen, 

journalist och en medlem i artistbohemen i Stockholm som får inblick i spelet bakom 

samhällets kulisser. Under sina försök att hitta en försörjning och en plats i samhället 

upptäcker han hur korruption, lögn och penningbegär styr i ämbetsverk och riksdag, affärsliv 

och religion, press och teater. Samhället framstår i romanen som skrämmande, groteskt 

komiskt trots att skildringen ändå samtidigt är realistisk. 

     Trots Arvid Falks erfarenhet och hans ansträngningar att avslöja missförhållanden möter 

han ett samhälle som förblir dolt och oåtkomligt. Samhället beskrivs som en lång rad 

överraskande och mystiska sammanträffanden och plötsligt antydda samband mellan personer 

och intressen: "Här funnos osynliga band, starka olösliga kanske" funderar Falk på julmiddag 

hos sin nyrike bror.6      

     Boken kom ut i tid när Sverige förändrades i en allt snabbare takt. Hela samhället 

påverkades när den gamla ämbetsmanna- och bondekulturen försvann i och med 

industrialiseringen. Arbetarrörelsen börjar växa sig allt starkare och samma år som Röda 

rummet kom ut slogs den första större strejken, Sundsvallsstrejken, ner med vapenhot. 

Strindberg var den nya tidens man och modern med sitt engagemang för samhällsproblem och 

sin lust att skriva om och debattera sociala problem. 

     Röda rummet blir dessutom den första i en serie svenska romaner som också handlar om 

en ung man under prövning. Romanerna som handlade om prövning, bildning, desillusion och 

anpassning och var ett uttryck för att individens socialisering sågs som ett problem i samtiden. 

Dessa romaner skildrade den tidens unga arga män som sökte efter en plats i samhället. 

Samtidigt är det något som på ett övergripande plan kan sägas om alla romaner. Hela 

romangenren, från Don Quijote och framåt, behandlar på ett eller annat sätt individens 

problematiska förhållande till verkligheten och samhället.7

     Det fanns föregångare i andra länder. Strindberg inspirerades exempelvis av Balzacs 

sociologiskt motiverade studier och scener ur olika samhällsmiljöer. Om föregångarna sett 

äktenskap och borgerligt yrke som romanprojektets standardlösning blev individens 

                                                
6 August Strindberg, Röda rummet, Höganäs: Bra Böcker AB, 1969, s. 230.
7

Lönnroth och Delblanc, Den svenska litteraturen, De liberala genombrotten, Stockholm: Bonnier Fakta, 1989,

s. 85.



7

undergång, död och sociala katastrofer det moderna genombrottets standardslut. Men Arvid 

Falk går trots allt inte under. I slutet av romanen finner man honom i rikssalen som härold vid 

trontalet, och vare sig han har anpassat sig till samhällets regler eller bara hämtar krafter för 

fortsatt uppror och ifrågasättande så lever han.8

     Epokgörande blev Röda rummet genom sitt språk. Vad som finns i romanen är ett helt nytt 

seende, på en gång rörigt och exakt och i omedelbar kontakt med verkligheten. "Det subjekt 

som bildas i den traditionen skiljer sig från romantikens intimt fångade och ensamma röst. Det 

är eminent socialt: flytande, orent, skiktat, prövande och fyllt av konflikter. Som romanen."9

Thomas Mann, Svindlaren Felix Krulls bekännelser (1954)

I förordet till Forums pocketutgåva av Manns roman berättar Hans Levander att Thomas 

Mann vid en uppläsning 1916 kallade boken för en skälmroman och samtidigt en medveten 

parodi på den gamla tyska bildningsromanen.10

     Mann påbörjade romanen på 1910-talet och la den sedan åt sidan för andra projekt. Hans 

Levander menar att när Mann upptog arbetet igen i slutet av 1940-talet förändrades 

huvudkaraktären Felix Krull från en sjaskig gestalt till en juvel- och kvinnotjuv som blev allt 

mer gudalik, som Hermes – en tjuv, kvinnogunstling och upptågsmakare. Protagonisten är 

precis som diktaren en bedragare, illusionist och svindlare. 

     Felix Krull fascineras och inspireras redan som barn av förvandlingskonsten vid 

teaterbesök och av sin gudfaders maskeradgarderob. Han utvecklas till en ung man som 

strävar efter förändring och förvandling och är beredd att göra nästan vad som helst för att 

slippa sitt vardagliga tråkiga jag. 

     När systern gifter sig och byter efternamn blir han svartsjuk då hon helt utan ansträngning 

lyckas med det som han eftersträvar. Genom att ta sin makes namn förvandlas hon och blir i 

någon mening en annan. Hon får en ny identitet och en ny familj.

     Han är en snygg, smart ung man som sätter frihet och förändring högst. Så när han kallas 

till mönstring gör han allt för att slippa bli fast i det militära. Genom att studera medicinsk 

litteratur lyckas han spela upp ett epilepsianfall för mönstringsläkaren som är så trovärdigt att 

han blir frikallad och kan dra vidare. Senare i sitt jobb som servitör på ett bättre hotell 

studerar han både personalen och de förnäma gästerna och ser deras ställning i tillvaron som 

utbytbar: "Det var tanken på utbytbarhet. Med en annan kostymering kunde många av de 

                                                
8 Strindberg, s. 290.
9

Lönnroth och Delblanc, s. 88.

10 Thomas Mann, Svindlaren Felix Krulls bekännelser, Stockholm: Bonnier Forum, 1975.
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serverande ha varit herrskap och lika många av dem som med cigaretten i mungipan låg 

utsträckta i de djupa korgstolarna – kypare."11

    Felix själv menar sig klara den förvandlingen även om den kräver lite förfining. Han köper 

en frack, klär om och byter samhällsklass, och går förklädd ut och äter på finare ställen. Han 

känner sig hemma överallt och ingenstans, lika utklädd både som servitör som gäst.

     I det sista äventyret tar han över en Marquis de Venostas identitet och beger sig ut på en 

årslång världsomspännande bildningsresa för att markisen ska kunna stanna kvar och fortsätta 

sitt förhållande med en skådespelerska. När markisen, för att komplettera sin dubbelgångares 

garderob, ger Felix en klocka i guld med monogram och platinakedja, en samling guldföremål 

som cigarettetui, penna och pennkniv i guldkedjor som sitter ihop med ett spänne samt en 

signetring med familjevapnet får han en konstig känsla. "Denna handling, en pantomims: "Bli 

såsom jag!" väckte så många minnen från sagornas välbekanta invignings- och 

upphöjelseceremonier, att den inte kunde undgå att gripa mig på ett sällsamt sätt."12     

Anonym författare, Lazarillo de Tormes (1554)

I denna korta pikareskroman, av vissa ansedd som genrens höjdpunkt, skildrar en medelålders 

mans sitt liv där han varit i tjänst hos den ena husbonden efter den andra efter att hans 

mamma sålt honom till en tiggarmunk. Genom sina anställningar hos bland andra väpnare, 

avlatskrämare och olika präster skildrar han det spanska samhället ur ett grodperspektiv. I 

stort sett alla arbetsgivare är elaka, snåla och brutala. På ett ogenerat sätt skildras 

maktmissbruk, bördsstolthet och omoral i stormaktstidens Spanien. I slutet får han genom att 

gifta sig med domprostens frilla ett kungligt ämbete som offentlig utropare.

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote 1–2 (1605 och 1615)

Miguel de Cervantes var son till en fattig läkare och levde ett äventyrligt liv som ung. Som 

menig soldat deltog han i många strider, blev svårt sårad, tillfångatagen av pirater och såldes 

som slav i Alger. Hemma igen, efter att hans familj lyckats köpa honom fri, försökte 

Cervantes utan framgång försörja sig som författare. Han började då arbeta som 

skatteindrivare och reste runt i Andalusien i tio år. När en bankir som han anförtrott statliga 

medel gjorde konkurs hamnade Cervantes i fängelse, miste jobbet och levde resten av sitt liv 

med skulder till staten.

                                                
11 Mann, s. 206.
12 Ibid, s. 235.
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     Cervantes var ungefär 55 år när han började skriva Don Quijote, ett verk som i början var 

tänkt att vara en kort parodi på de redan gammalmodiga riddarromanerna. Huvudpersonen 

Don Quijote är en medelålders fattig adelsman på landsbygden som förläser sig på 

riddarromaner. Han plockar ihop en riddarrustning av det han hittar på gården och drar ut i 

världen för att skydda de svaga mot övergrepp och orättvisor på sin hästkrake Rosinante. 

Problemet är att han inte är i stånd att skilja på verkligheten och sina egna fantasier. 

     En riddare ska strida för sin dams ära och han väljer ut en bondkvinna och kallar henne 

Dulcinea del Toboso. Med sig på äventyren har han sin vapendragare, bonden Sancho Panza, 

som i allt är sin herres motsats. De olika äventyren ger ett panorama över det utfattiga Spanien 

som skildras med ett myller av karaktärer. Precis som föregångarna i pikareskgenren har 

boken realistiska miljö- och karaktärsteckningar. Romanen anses vara en av 

världslitteraturens största mästerverk med sin humor, realism, karaktärsteckning och lysande 

prosastil och utgångspunkten för den moderna romankonsten.
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Analys av typiska stildrag

I analysen av de valda romanerna och under skrivandet av det litterära experimentet blir det 

tydligt hur skillnader och likheter mellan dagens Umeå och 1870-talets Stockholm, valet av 

huvudkaraktär och berättarperspektiv påverkar möjligheterna att kritiskt skildra ett samhälle.

Berättarperspektiv

I de tidiga pikareksromanerna är det oftast pícaron som själv berättar om sina bravader hos 

olika husbönder, vilket också är fallet i exempelvis Svindlaren Felix Krulls bekännelser. I 

Röda rummet varierar berättarperspektivet med en allvetande berättare som i första hand 

följer Arvid Falk men även andra karaktärer genom berättelsen. Slutet av historien berättas 

genom några sammanfattande brev skrivna av en av Arvids vänner. 

     Perspektivet i mitt litterära experiment är uteslutande Margots vilket också stämmer med 

hennes lägre sociala position och hennes obefintliga möjligheter till insyn i maktens sfärer. 

Som äldre kvinna i Umeå 2016 registrerar och tolkar hon det hon ser och är med om men hon 

gör inget anspråk på att ge någon helhetsbild eller kunna förmedla sanningen om Umeå. Arvid 

Falk däremot brinner för att avslöja samhällets orättvisor och ruttenhet.

Komposition

Strindberg använder på det stora hela det för genren typiska sättet att berätta med hjälp av löst 

sammanhängande episoder med en del undantag. Vissa kapitel, eller episoder, är helt 

fristående och skulle kunna stoppas in på många ställen i handlingen, som exempelvis besöket 

hos den prostituerade Marie eller Karl Nicolaus kamratfest på kontoret, medan andra följer 

logiskt på varandra. Större delen av romanen är en cirkelkomposition som utspelas under ett 

år, från maj till maj, men följs upp med ett höstkapitel samt summerande brev som knyter 

ihop alla trådarna.

     Utgångspunkten för mitt litterära experiment var att hålla mig strängt till det episodiska, så 

att varje kapitel eller episod skulle kunna byta plats, men det fungerade inte som jag hoppats. 

Bara en sådan sak som årstider ställer till problem. Det kändes inte som ett alternativ att avstå 

från att beskriva naturen eller beskriva den årstidsneutralt. Jag förmodar att just den faktorn är 

besvärligare på våra breddgrader då årstidsväxlingarna är så markanta men jag har inte tittat 

närmare på naturskildringarna i exempelvis Don Quijote.

     Men även utan natur är det svårt att skriva utan händelsesamband. För att kunna spegla 

samhället genom Margots ögon krävs människor som gör och upplever olika saker vilket är 
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mycket svårt att beskriva utan orsakssamband. En lösning skulle kunna vara att skildra en ny 

plats och nya människor i varje episod men jag hittade ingen realistiskt koppling till Margot 

och hennes liv.

Städerna

De äldre pikareskromanerna, men även Svindlaren Felix Krulls bekännelser som gavs ut på 

1950-talet, fokuserar i huvudsak på handling. Miljö beskrivs i den mån det behövs för att vi 

ska förstå vad det är som händer. I Röda rummet är Stockholm som plats en viktig aktör i

berättelsen.

     Röda rummet inleds med en vy över Stockholm. Det är en afton i början av maj och Arvid

Falk står i trädgården på Mosebacke och tittar ut över staden. Strindberg tar hjälp av både 

solen och vinden för att visa upp staden med dess byggnader, kyrkor, gator, vatten, båtar och 

människor i ett mycket större perspektiv än vad Arvid kan se där han står högt uppe på söders 

höjder. Den inledande bilden av Stockholm inkluderar allt från sparvarnas bobyggande i 

trädgården till vinden som vänder ute i havsbandet och rusar tillbaka in till staden.

Långt nere under honom mullrade den nyvaknade staden; ångvincharne surrade nere i 

stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, 

ångbåtarne vid skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den 

kullriga stenläggningen ; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på 

strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, 

arbetarhjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och 

rörlighet.13

Genom hela romanen är Stockholms byggnader och gator viktiga för berättelsen. De 

detaljerade redogörelserna ger ett dokumentärt intryck och trovärdighet åt Strindbergs 

beskrivningar av ett korrupt och sedeslöst samhälle. 

     Var Arvids bror, linkramshandlare Carl Nicolaus Falk, har sin bod eller affär beskrivs med 

gatuadress, Österlånggatan, snett emot Ferkens gränd, samt vad bodbetjänten ser när han tittar 

ut: ”ett stycke av en ångbåt, ett hjulhus, en klyvarbom eller så, och en trädtopp på 

Skeppsholmen samt en bit luft ovanför.”14

                                                
13 Strindberg, s. 8.
14 Ibid, s. 19.
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     När Arvid går för att besöka bohemerna i Lill-Jans beskrivs promenadvägen ingående på 

nästan två sidor:

[…] han följde vänstra trottoaren utanför Dramatiska teatern och befann sig snart inne på 

Norrlandsgatan; han vandrade utan mål och gick rätt fram; snart började stenläggningen bli 

ojämn, träkåkar efterträdde stenhusen, illa klädda människor kastade misstänksamma blickar på 

den snyggt klädde personen, som så tidigt besökte deras kvarter, och utsvultna hundar morrade 

hotfullt mot främlingen.15

    I mitt litterära experiment försöker jag på samma sätt ge stort utrymme till Umeås gator, 

byggnader och befolkning

Efter att hon korsat Östra kyrkogatan låg den i höstas färdigställda cykelvägen längs hela 

Nygatan framför henne. Cykelbanan flankerades av breda trottoarer och gatan påminde om en 

landningsbana. Det var bara de små, nyss planterade björkarna, som mjukade upp intrycket 

något. 

     Hon noterade med glädje att båtskrovet av grenar nedanför Fridhemsskolan stod kvar intakt.  

Det var förstås bara en fråga om tid innan någon idiot fick för sig att demolera hela konstverket 

men det var fint så länge det varade.16

Tiden
Röda rummet utspelar sig 1869-1870. Riksdagsreformen 1867, då en tvåkammarriksdag 

ersatte den gamla ståndsriksdagen, är en viktig utgångspunkt. Den nya ordningen innebar att 

ledamöterna till första kammaren valdes indirekt genom landstingen och de största städernas 

kommunala beslutande församlingar för en period av nio år. Den ansågs representera 

”bildningen och förmögenheten” och ledamöterna fick inget arvode. Till andra kammaren 

kunde manliga svenska medborgare som fyllt 21 år och som hade en förmögenhet eller 

tjänade tillräckligt med pengar (minst 800 riksdaler) välja andra män som fyllt 25 år och hade 

rösträtt.

    Det är långt från våra dagars demokrati men Arvid Falk har, i alla fall inledningsvis, stora 

förhoppningar på reformen: ”Vi räkna nu vårt anno III, med romerska siffror, ty det är nu 

                                                
15 Strindberg, s. 27.
16 Litterärt experiment
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tredje året som den nya representationen sammanträder, och vi skola snart se våra 

förhoppningar förverkligade.”17

    Tiden i mitt litterära experiment är ännu mera samtida till själva skrivprocessen då jag 

försöker ta med dagsaktuella detaljer, även om skildringen inte gör anspråk på att vara 

dokumentär. Valet av kandidater inför det stundande presidentvalet i USA är en sådan 

tidsmarkör liksom det ännu inte färdigställda badhuset.

Pikaresken som samhällsskildring

På samma sätt som Röda rummet skildrar staden som plats redovisar den också hur 

huvudstaden och i förlängningen hela riket, trots regeringsreformen, styrs av en 

maktfullkomlig elit där pengar, relationer och yta betyder allt. På samhället botten finns 

majoriteten av invånarna, arbetare och hantverkare som lever i misär. Arvid Falk ser mörkt på 

den stad han lever i: ”För övrigt avskyr jag samhället, ty det vilar ej på fritt fördrag, det är en 

vävnad av lögn – och jag flyr det med nöje!”18

     I inledningskapitlet beskrivs den svenska statsförvaltningen där ämbetsmännen alla jobbar 

så lite som möjligt och vissa inget alls. De som uträttar något verkar besatta av att gräva ner 

sig i meningslösa detaljer. På samma sätt beskrivs arbetet i riksdagens andra kammare. 

Ledamöterna kommer och går som de behagar och den journalistiska bevakningen handlar 

mycket lite om vad som sägs utan mer om vad de styrande och läsarna vill höra. När 

riksdagsledamoten Sven Svenson börjar tala om fattigvård går alla och äter och kammaren 

töms på folk. 

Men Falk, som har en viss svaghet för allt som blir obemärkt, stannar kvar och får höra vad han

aldrig hört på länge; en ärans man, som sin väg ostraffligen vandrar och som frambär de 

förtrycktes och misshandlades klagan – som ingen hör på.19

     Egenintresse präglar även relationer i familjer och mellan vänner och likadant är det inom 

kyrkan, konstakademin, förlagen, tidningarna, välgörenhetsinrättningarna och 

försäkringsbolagen. Att upprätthålla fasaden är det viktigt och vänskap värderas efter hur 

användbar den är. Arvids bror, Carl Nicolaus, har behov av en viss typ av vänner, sådana som 

                                                
17 Strindberg, s. 10.
18 Strindberg, s. 17.
19 Ibid, s. 95.
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är ”pålitliga, tillgivna som hundar, undergivna, behagliga, alltid laddade med smicker och 

aldrig begivna på motsägelser”.20

     Den store gudsmannen Natanael Skåre har gjort frälsningen fashionabel. Kristendomen 

fungerar som en handelsvara bland andra och Skåre leder ett imperium av publikationer, 

bönhusaktiebolag, förlag, missionsångare med mera. Han vill bättra på sin image och försöker 

förmå Arvid att sätta sitt namn under en redan färdigskriven biografi.

     Både tidningar och enskilda journalister byter åsikter som kappan efter vinden. I romanen 

får tidningsbranschen ett helt kapitel där skribenterna utmålas som inkompetenta figurer som 

hatar allt nytt. Ett exempel är recensionen av en målning som Arvids vän Sellén ställt ut på 

Akademin. Först skrivs både konstverket och konstnären ner å det grövsta av den 

konservativa tidningen Gråkappan men två dagar senare står det att läsa i morgontidningen att 

Hans Majestät inköpt Selléns mästerliga landskapsmålning. Nu är goda råd dyra. Genom att 

sparka recensenten, skriva falska insändare och en ny recension räddas tidningen.

     Både Margot och Arvid har svårt att förstå sig på sin samtid men med helt olika 

utgångspunkter. Arvid har, trots att han själv anser att han ställt sig utanför samhället, en helt 

andra möjligheter än Margot när det gäller insyn och tillgång till affärsvärlden, societeten, 

politiken och så vidare. Genom sitt kön, sin klasstillhörighet och sin utbildning tillhör han en 

elit i Sverige medan Margot är en vanlig fattigpensionär.

     Margot har inte samma tillgång till förstahandsinformation som Arvid. Hon förlitar sig i 

huvudsak på nyhetssändningar i radio och tv och det hon ser med egna ögon när hon ger sig ut 

i staden eller vad hon får höra av de människor hon möter. Hennes perspektiv är både snävare 

och bredare än Arvids. 

     I romanen Röda rummet bygger den bild som förmedlas av 1870-talets Stockholm och 

Sverige, med undantag för Arvids rehabilitering i skärgården och Rehnhjelms korta karriär på 

en småstadsteater, på vad som händer innanför stadens tullar. Margot har, i alla fall i teorin, 

tillgång till i stort sett en oändlig mängd information om samhällets tillstånd i både ett lokalt 

och globalt perspektiv. Världen har kommit närmare samtidigt som den blir allt mer komplex 

och svår att beskriva. I mitt litterära experiment tycker Margot att det finns mycket i världen 

som det är svårt att förstå sig på. 

Två vittnen 
Arvid Falk är en ung studerad man från borgerskapet som är ungefär 25 år då romanen 

utspelar sig. Han beskrivs som naiv och har blivit uppfostrad att tro gott om andra och dåligt 

                                                
20 Ibid, s. 43.
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om sig själv. Han är, enligt brodern, en försynt och timid natur, som aldrig sätter sig upp mot 

någon i onödan. Brodern Carl Nicolaus å sin sida tycker om att titta ner på både människor 

och förhållanden. När han lurat Arvid på en stor del av hans arv och lyckas få det till att det är 

Arvid som inte är ärlig blir Arvid stum och flyr. Han klarar inte av bråk och konfrontationer 

och skyller det på sin uppfostran.

han var en sådan genom uppfostran förskrämd natur att han alltid trodde sig göra orätt; han hade 

sedan barndomen hört dessa förfärliga stora orden, rättrådig, ärlig, uppriktig, sann, uttalas 

dagligen och stundligen, att de för honom stodo som domare, vilka alltid till honom sade: 

skyldig!21

     Bland bohemerna på Röda rummet väljer Arvid att gå undan istället för att konfrontera om 

han misstänker att det finns risk för bråk. Det enda som får honom att mörkna och dricka för 

mycket är att se kamraten Olle Montelius på håll i Röda Rummet. Olle håller sig undan, vill 

inte genera, eftersom han är den enda i gänget som fortfarande sliter hund.

     Genom romanen behåller han sin konflikträdsla. I slutet av romanen, när han åter är 

ämbetsman blir Arvid god vän med en stillsam äldre herre, aktuarien för de avlidne, som 

uppskattar honom både för hans ovanliga lugn och för att de delar intresset för mynt och 

autografer. Han värdesätter ”att han är så fri från opposition, något så ovanligt hos ungt 

folk.”22

     Med sin dåliga självkänsla och tillbakadragna natur kan Arvid Falk trots sin privilegierade 

ställning som man och studerad borgarson fungera som vittne då han i början av romanen 

hoppat av sin ämbetsbana som extra ordinarie notarie i Kollegiet för utbetalande av 

Ämbetsmännens löner och blivit fri litteratör. Jobbet som journalist ger honom tillträde till 

samhällets olika nivåer och miljöer men är ett stort kliv nedåt karriärmässigt. Samtidigt har 

han genom sin bakgrund kvar vänner, bekanta och släktingar som kan förse honom med

kunskap om livet i Stockholm.

     Min pícara Margot har en liknande försiktig personlighet i grunden. Dessutom har hon 

växt upp med 1950-talets kvinnoideal och varit gift med en dominant man. Hon har som barn 

uppfostrats till att vara tyst och lyda och som ung anpassat sig till det rådande kvinnoidealet 

och först som änka hittat strategier för att leva livet som hon själv vill. Hon bär, till skillnad 

                                                
21 Strindberg, s. 24.
22 Ibid, s. 272.
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från Arvid, inte på någon skuldkänsla utan vet av erfarenhet att hon inte har något att vinna på 

att bråka och leva rövare.

     Margots låga samhällsställning stämmer bättre med den traditionella pícarons men hon har 

genom sin relativa orörlighet inte samma tillgång till förstahandsinformation om myndigheter, 

konstnärskotterier eller framträdande medborgare som Arvid Falk. Detta handikapp hoppas 

jag kan övervinnas dels genom den moderna informationsteknologin och dels genom att välja 

ut bifigurer genom vilka hon kan få kunskap om delar av samhället som hon annars inte skulle 

känna till. Ett exempel är Margots vana att se nyheterna på tv. ”En onaturligt orange Donald 

Trump fyllde hela rutan, slog ut med armarna mot publiken och skrek ”Hillary är inte ärlig! 

Hon är inte ärlig” när det ringde på dörren.”23

     Både Arvid och Margot kan med sin likartade läggning tämligen friktionsfritt möta olika 

personer och företeelser. De ger oftast inte uttryck för sina åsikter utan är tysta och i de flesta 

fall passiva åskådare eller vittnen. I båda fallen tar omgivningen ingen större notis om dem.

Ett fåtal kvinnor

Först i det fjärde kapitlet, ”Herrar och hundar”, möter vi en kvinna i Röda rummet. Hon 

presenteras som Carl Nicolaus Falks tjugotvååriga fru. Efter ytterligare fyra sidor får vi veta 

hennes namn, Eugenie, när hon undertecknar en biljett till Revisorskan Homan. Hon har 

genom giftermålet kommit sig upp i samhället och njuter av livets goda och av att slippa 

arbeta. Någon kärlek talas det inte om. 

     Eugenie har gått med i en nyligen instiftad förening för kvinnans rättigheter. Hon förklarar 

för sin man:

– Det är inga dumheter, det är tidsandan, ser du. Den nya lagstiftningen skulle bli så: att jag 

skulle ha haft hälften när vi gifte oss och med den hälften hade jag fått köpa vad jag velat 

– Och när du köpt upp den, så hade jag fått försörja dig ändå? Det hade jag vackert gjort!

– Du hade väl varit tvungen, annars hade du fått arbetshus! Det står i lagen om den som inte vill 

försörja sin hustru.24

     Fru Falk använder en stor del av sin tid till att bygga nätverk. Hon deltar i bjudningar, 

föreningar, välgörenhet och går på visiter med så inflytelserika och fina människor som 

möjligt. Hon sitter bland annat med i direktionen för Barnkrubban Bethlehem.

                                                
23 Litterärt experiment.
24 Strindberg, s. 99.
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    Det förekommer endast en handfull kvinnor i Röda rummet. En av dem är Marie, en 

tjugofyrårig prostituerad som bohemgänget besöker efter en glad kväll på Röda rummet.

Grabbarna, som alla uppger antagna namn, sitter i hennes lilla rum, dricker öl och pratar. Hon 

beskrivs som en lycklig hora som väljer prostitutionens frihet framför att slava som piga. 

Marie har en sparad slant på banken och en fästman som inget annat vill än att få gifta sig 

med henne. Hon blir så småningom lurad på sina besparingar och är i slutet av romanen nöjd 

med att få plats på ett ”Magdalenahem” som fru Falk och hennes välgörenhetsförening startat. 

     Agnes är en sextonårig skådespelerska på en landsortsteater. Hon är älskarinna åt teaterns 

förste älskare, förlovar sig med konstnärsgängets adelsman Rehnhjelm som vill bli 

skådespelare och ligger med teaterdirektören för att få spela Ofelia. Rehnhjelm blir förtvivlad 

och ger upp sina drömmar när han upptäcker fästmöns svek.

     Några månader senare uppenbarar sig samma flicka på konditori Naples på Lilla Nygatan 

där hon sitter och syr medan målaren Sellén läser för henne. Hon heter nu Beda och vi får veta 

att Falk är kär i henne och vill gifta sig. Sellén menar att hon nog låtsas ta saken alvarligt om 

hon tror sig bli gift men att hon kan tröttna eller ha andra under tiden om giftermålet dröjer. 

Borg kallar henne ”den slinkan Beda - du vet” i ett brev till Sellén. Agnes/Beda dyker upp i 

slutkapitlet som ett bäckenben, nummer 38, i Akademiens patologiska samling. Nu är hon helt 

reducerad till sitt kön, en födslokanal, ett hål.

     Det finns även andra kvinnor i romanen, osynliga namnlösa kvinnor, som uppmärksammas 

först när de inte är tillgängliga för att utföra sina sysslor. Pigorna längst ner på samhällsstegen 

är en så självklar del av varje borgerligt hushåll att kamraten Borg undrar var Selléns piga är 

när han kommer till målarens utkylda kyffe till ateljé och bostad mitt i natten. Han vill skicka 

ut henne efter kol. Till och med en utfattig konstnär förväntades ha en piga.

     Detta sätt att beskriva kvinnor är enligt Anne J Cruz typiskt för pikaresken som genre. Hon 

konstaterar i sin studie av genus i pikareskromaner “Figuring Gender in the Picaresque Novel:

From Lazarillo to Zayas” att pikaresken är en genre med män i fokus. I en typisk pikaresk blir 

en pojke övergiven av sin mor och kommer i kontakt med en serie omoraliska fadersfigurer 

och möter som man kvinnor genom misslyckade kärleksrelationer. Med La vida de Lazarillo 

de Tormes som exempel visar Cruz på pikareskgenrens negativa skildringar av mödrar och 

fruar. I pikareskromanen är det modern eller kvinnan som gör pícaron till ett offer. I romanens 

cirkelkomposition speglas huvudpersonens prostituerade mor i domprostens frilla som han i 

slutet gifter sig med och går på så sätt från en hora till en annan. Båda kvinnorna har också 

övergett sina barn och är onaturliga mödrar. Detta sätt att komponera romanen med dåliga 

kvinnor i både början och slut är, enligt Cruz, typisk för genren. 
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     Cruz menar att den värld som skildras i de tidiga pikareskromanerna är en mansvärld som 

upprätthålls av kvinnors prostitution och där kvinnors motiv för att gifta sig ifrågasätts eller 

misstänkliggörs. De många berättelserna om otacksamma kvinnor som gifter sig för pengar, 

för frihet från föräldrar, lärare eller för att slippa försörja sig själva är en spegling av den 

kvinnosyn som präglade Spanien under denna period. Kvinnorna är inte bara beräknande utan 

också drivna av lust och fåfänga och vill ha en man som de kan gömma sin omoral bakom.

     August Strindberg följer den traditionen och vi kan känna igen både Eugenie Falk och 

Agnes/Beda i den beskrivningen. Trots att Röda rummet skrevs i slutet av 1800-talet är 

romanens kvinnosyn i stort sett densamma som i 1500-talets Spanien.

     Margot har en rad föregångare i genren. Det fanns tidigt en mängd pikareskromaner med 

kvinnor som pícaras där den tänkta publiken var män som ville läsa något erotiskt 

stimulerande. Cruz räknar i artikeln upp ett tiotal exempel. Men om det är list som är den 

manlige pícarons medel att klara sig i världen är det sin sexuella förmåga som flickorna och 

kvinnorna måste lita till. Dessa romaner är till stor del berättelser om hur kvinnor från lägre 

klasser utnyttjas sexuellt. För att kunna börja tjäna pengar så tidigt som möjligt får de ofta 

hjälp av en kopplerska eller sin mor att komma igång med sexhandeln genom att de säljer 

hennes oskuld. Böckerna var skrivna för att underhålla sina till största delen manliga läsare. 

     Men det fanns undantag. Den spanska författaren Maria de Zaya skrev en mängd 

underhållningsromaner och i El castigo de la miseria från 1637 ligger hon nära den 

traditionella pikaresken och förklär sin samhällskritik med en ironisk och ofta dråplig intrig. 

Hon kritiserar hur kvinnor behandlas, att de inte har rätt till utbildning eller möjlighet att 

publicera sig som författare. 

     I romanen använder de Zaya det folkliga motivet "bedra en bedragare" och det är två 

kvinnliga pigor som tar hem spelet på slutet. Men det är ett undantag och Cruz konstaterar:

As the sole female author of a picaresque novel, Zaya grants her women protagonist far more 

agency then the pícaros. In the male authored picaresque, women are either punished or serve as 

background for male adventures.25

     I vilket århundrade vi än lever är vi fångna i vår tids kultur och värderingar oavsett om vi 

ser oss själva som konservativa eller progressiva – fördomsfulla eller fördomsfria. En 

pikareskroman har aldrig som uppgift att ge lösningar på samhällsproblem eller förmedla 

                                                
25 Anne J. Cruz “Figuring Gender in the Picaresque Novel: From Lazarillo to Zayas”,  Romance Notes, 2010, 
Vol.50(1), s.7-20 
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visioner om en bättre framtid. En pícaro är en observatör som vittnar om den tid och den miljö 

som han eller hon befinner sig i. Läsaren får själv ta ställning till om en förändring är 

nödvändig och hur den i så fall skulle kunna se ut. Men med sitt val av miljöer och människor 

som pícaron möter väljer författaren hur han eller hon vill presentera sin bild av romanens 

verklighet där frågor om bland annat genus, politik, miljö och vetenskap konkretiseras.

          Mitt litterära experiment kan sägas spegla den samhällsutveckling som skett under de 

snart 150 år som gått sedan Strindberg skrev Röda rummet. Kvinnor kan idag ta plats i 

samhället på ett helt annat sätt än på Strindbergs tid. Men trots att min huvudkaraktär är 

kvinna och det förekommer ungefär lika många män som kvinnor i texten vill jag i mitt 

experiment visa att det fortfarande är en bra bit kvar till jämställdhet mellan män och kvinnor.

     Ett av många symtom på ojämlikheten i vårt samhälle som jag lyfter i mitt litterära 

experiment är ett allt starkare fokus på kvinnors kroppar. Det finns inte en millimeter av 

kvinnokroppen som inte kommersialiserats för att tjäna pengar på alla som vill förbättra sitt 

utseende eller kanske till och med jagar efter den perfekta kroppen. Så här formulerar jag det i 

mitt experiment:

         

– Barbiekirurgi är när man fräschar till snippan, opererar bort fladdrande blygdläppar och så. 

Det är jättevanligt i USA och jag läste i en tidning, eller kanske på någon blogg, att det börjar bli 

vanligt här också. Jag bara pratade om det. Det känns som om det är den pusselbiten som 

saknas. Nu när jag nästan fått den perfekta kroppen med all tid jag lägger på träning och alla 

pengarna på hår och naglar och vaxning.

     

Frågor som kräver svar

Elisabeth Hästbacka beskriver i sin avhandling Det mångstämmiga rummet Bachtins 

litteraturvetenskapliga förhållningssätt. Han närmar sig inte litteraturen med frågor om vad 

litteratur är, utan vad det gör. För vem är det skrivet, till vem är dess tilltal riktat, vad är det ett 

svar på?

     Bachtin ser människans handlingar som samtidigt fullständigt socialt förankrade och 

fullständigt unika. Han utgår ifrån att författaren möter en situation som på ett eller annat sätt 

kräver hans unika svar eller tilltal. Författaren är hänvisad till att använda sig av befintliga 

genrer och språkliga strukturer för att utforma sitt svar eller sina frågor. Olika genrer tillåter 

emellertid bara vissa, genrespecifika, frågor eller sätt att ställa dem på. När författaren 

använder genren för sina egna syften förskjuts alltid i någon mån relationen mellan olika 
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element i genren. Det leder till att varje författare kommer att förändra den genre han eller hon 

jobbar inom. Genren ger ramar men de ställda frågorna påverkar och utvecklar den.

     Pikareskromanen visar upp ett panorama över det omkringliggande samhället genom att 

följa med pícaron eller pícaran på deras resa genom världen. Röda rummet ställer genom att 

visa upp ett tvärsnitt av Stockholms samhällsliv frågor om rättvisa, människovärde och 

livshållning, frågor som tidigare romaner i samma genre ställt men då på ett annat sätt.

     Bachtins begrepp dialogicitet har att göra med författarens förhållningssätt till sina diktade 

gestalter och deras inneboende, genrebundna logik. Ett dialogiskt förhållningssätt innebär 

framför allt att betrakta och behandla det som omtalas eller utforskas som ett självständigt 

subjekt, d v s som något eller någon som är i stånd att svara utifrån sin specifika position och 

erfarenhet. Det betyder att fiktionen används i första hand för att pröva deras och därmed 

giltigheten hos författarens egna föreställningar. Det betyder att författaren både ställer frågor 

till texten under tiden som han eller hon skriver och till läsaren när boken är färdig.

     Michail Bachtin menar att varje genre rymmer en föreställning om världen, människan och 

livet: “Genre is reborn and renewed at every stage in the development of literature and in 

every individual work of a given genre […] A genre lives in the present, but always 

remembers its past, its beginning”27

     Eposet kännetecknas av profetian och romanen av förutsägelsen som baseras på analys av 

samtida förhållanden. Vilket betyder att sanningen inte längre uppenbaras i myten utan måste 

sökas. I romanen blir sanningen relativ och kan omprövas och författaren får en annan och 

synlig position. Hans eller hennes värderingar syns och kan ifrågasättas till skillnad från 

eposet. Romanens författare, den som ser, är själv synlig och kan ifrågasättas.

     I arbetet med uppsatsen har denna dialogicitet varit till stor hjälp både i läsandet av andras 

texter och i det egna skrivandet. I Röda rummet ställs frågor om 1870-talets samhälle utifrån 

August Strindbergs position på samma sätt som min position blir synlig genom mitt svar och 

mina nya frågor. Dialogen mellan texterna slutar inte här utan fortsätter fram och tillbaka då 

jag genom det litterära experimentet uppfattar Strindbergs position tydligare vilket ger upphov 

till ännu fler frågor och så vidare.

     Milan Kundera har en liknande syn på romanen vilket han utvecklar i Romankonsten. "Att 

upptäcka det som bara en roman kan upptäcka är det enda som skänker romanen 

existensberättigande. Den roman som inte finner en hittills oupptäckt sida av tillvaron bryter 

mot all moral."28

                                                
27 Hästbacka, s. 17.
28 Milan Kundera Romankonsten, Stockholm: Bonniers, 1988, s. 13.
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     Kundera ser romanen som ett sätt att upptäcka tillvarons olika sidor och vad det innebär att 

vara människa. Han anser att den första romanen var just Cervantes Don Quijote.29 Den 

skildrar hur den gudomliga sanningen splittras och världen blir mångtydig. Med det följer 

insikten om det ovissa och att det inte fins något givet rätt eller fel. Don Quijote ger sig ut i en 

vidöppen värld som tycks utan slut och kan när som helst återvända hem. Men med tiden 

krymper horisonten och människans, och därmed också romanförfattarens, handlingsutrymme 

blir allt mindre.

     Röda rummet anses vara den första moderna romanen i Sverige. Det som lyfts fram som 

nytt är det journalistiska och dokumentära greppet att låta stadens mångfald av intryck 

tillsynes osorterat flöda fram och skapa bilden av rörlighet och omedelbarhet. Romanen ställer 

frågor om hur det är att vara människa genom tid och rum.

Samanfattning

Genom att analysera några pikareskromaner, främst Röda rummet, och skriva ett litterärt 

experiment provar jag vilka genretypiska stilelement och berättartekniker som är viktiga för 

att pikareskromanen ska förmedla samhällskritik. Jag undersöker vad som är tidsbundet och 

vad som kan överföras direkt samt vad som måste modifieras för att passa i modern tid och 

med en äldre kvinna som huvudkaraktär. 

     Under arbetet fann jag att den viktigaste faktorn är att hitta rätt huvudperson. Picarons, 

eller i detta fall pícarans, personlighet, sociala status och tillgång till information om aktuella 

frågor och centrala personer är avgörande.  I experimentet visar jag att en äldre kvinna i 

dagens Umeå kan fungera som píckara med stöd av modern informationsteknologi, 

släktingars berättelser och erfarenheter samt slumpartade möten. 

     Att vara insatt i den dagsaktuella politiken och intresserad av samhällsfrågor och samtidigt 

vara en utanförstående, ett vittne, ställer till problem. Både Röda rummets Arvid Falk och 

Margot som är huvudkaraktären i det litterära experimentet har inte mycket gemensamt 

förutom en undfallande karaktär. Arvid Falk hamnar tillfälligt utanför samhället då han 

hoppar av en karriär inom den offentliga verksamheten för att bli fri litteratör medan det för 

Margot är ålder, kön och socio-ekonomisk status som leder till att hon inte riktigt räknas. 

Picarons utanförskap måste anpassas utifrån tid, plats och genus. 

                                                
29 Ibid, s. 12.
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Litterärt experiment

Skeppsbrottet

En båtutflykt på Nydalasjön, där Margot upptäcker att alla sorters fula fiskar tenderar att 

samlas i vattendrag.

Margot vaknade och kände sig ett kort ögonblick oväntat nöjd med sig själv. Men så snart hon 

satt sig upp i sängen och fått på sig glasögonen kom saknaden och sorgen tillbaka. Hon satt en 

stund och tvekade om hon skulle bry sig om att gå upp när det inte fanns någon som ivrigt 

väntade på att hon skulle skölja ansiktet och få på sig kläderna och komma iväg för en första 

kisspromenad. 

     Klockan var inte ens sju men solen lyste upp rummet och skickade regnbågsfärgade 

reflexer från kristallvasen i fönstret över hela kortväggen. Hon fnös och vände bort huvudet. 

Det behövdes mer än ett billigt trick med elektromagnetisk strålning för att muntra upp henne. 

Ännu en skärva isolerad kunskap som hon varken hade någon användning för eller visste vart 

den kom ifrån. Hon reste sig och drog ner sidenmorgonrocken från kroken på baksidan av 

dörren. Tyget var fortfarande tjockt, glansigt och mönstrets blommotiv i rosa, grönt, vitt och 

svart lika anslående som när hon fick den i morgongåva av sin man. Margot tänkte att vilka 

fel man än kunde skylla Sven-Erik för så hade han varit kvalitetsmedveten. Den gamla 

linoleummattan var sval under fotsulorna när hon tassade in i köket och satte på 

vattenkokaren. 

     Efter frukostbestyren, samma som alltid, borstade hon tänderna. När hon mötte blicken i 

badrumsspegeln kunde hon inte låta bli att le stort och visa tänderna som var gråaktiga och 

märkvärdigt spetsiga bakom hinnan av spott och tandkräm. Som vanligt tänkte hon att hon 

kanske skulle kosta på sig skalfasader men hon tyckte allt för mycket om att studera folks 

reaktioner när hon visade upp tänderna i ett stort leende. Margot log gärna och ofta mot 

kassabiträden, busschaufförer, bibliotekarier, badhuspersonal och hårfrisörskan som toppade 

hennes långa grå hår två gånger per år. Alla, även de som träffat henne förr, studsade till och 

ansträngde sig för att inte stirra på tänderna. Det roade henne och eftersom hon inte hade 

många nöjen såg hon till att ta tillvara på de tillfällen som bjöds. Sebastian brukade säga att 

hon såg ut som en smal Madam Mim, fast på ett bra sätt, när munnen var stängd. Men så fort 

hon visade tänderna så påminde hon mer om ett rovdjur eller den där varelsen Gollum. Men 

hade hon stått ut med sitt tandgarnityr i mer än 75 år så skulle det nog gå ett tag till.
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     Medan hon kammade och flätade håret började hon ångra att hon låtit sig övertalas att 

träffa en av medlemmarna på Regnbågsbron. Trots hon var den första att erkänna att det varit 

bra för henne att få kontakt med människor som varit med om samma sak, som också förlorat 

sin bästa vän, kändes träffen överilad. 

     Sebastians påtvingade snabbkurs om nätet har verkligen fått oanade följder. Hon förstod 

inte hur det kom sig att hon låtit honom komma hit och koppla upp sin gamla dator och sedan 

suttit och lyssnat på honom i timmar. Men han var snäll. Han ville bara väl. Det är klart att 

han blev orolig när hon knappt tog sig ur sängen den där första veckan efter Sickans död. Hon 

orkade ingenting och fick nästan inte i sig någon mat. Försvagad av sorg och lite yr satt hon 

där på en stol i arbetsrummet och upprepade fogligt hans manövrar på tangentbordet. Det 

dröjde inte länge förrän hon lärt sig surfa och skaffat ett e-postkonto. Men hon uppskattade 

Sebastians omtanke. Han var hennes snällaste och enda barnbarn.

     Men nu hade allt detta chattande på RBB, om ensamhet och saknad, resulterat i att hon 

skulle promenera runt Nydalasjön med Ulf, som förlorade sin bulldog Max för ett drygt halvår 

sedan. Hon hade känt stor tacksamhet och sympati för honom när han tagit hennes parti i en 

diskussion om hur lämpligt det var att låta hundar sova i sängen. Det var när hon var ny på 

Regnbågsbron. Margot kom inte ihåg exakt vad det var hon hade skrivit men det var 

någonting om att det var sent och att hon borde gå och lägga sig men att hon inte trivdes i sin 

tomma och kalla säng nu när Sickan inte längre låg där och väntade på henne. Så fort hon 

hade klickat iväg sitt meddelande hade kommentarerna börjat välla in. Alla ansåg att det var 

fundamentalt fel att låta hunden sova i sängen. Det fanns några som tog upp hygieniska 

aspekter men majoriteten menade att samsovandet var menligt för hundens och hundägarens 

relation. Deras av naturen givna roller skulle bli otydliga. Flera medlemmar hade blivit så 

upprörda att de använt versaler. Margot kom ihåg att hon undrat om de var rädda för någon 

form av sammanblandning, som i filmen Flugan, så man inte skulle vara riktigt säker på vem 

som var vem när man vaknade på morgonen. 

     Så här i efterhand var hon tacksam för att hon inte hunnit berätta mer om hennes och 

Sickans sovvanor. Hur de oftast sov tätt tryckta intill varandra, antingen rygg mot rygg eller 

så låg hon vänd mot Sickans varma lurviga rygg och snusade i hans nacke. De hade ofta 

suckat och grymtat lite åt varandra innan de somnade bara för att ge uttryck för hur härligt det 

kändes att få komma i säng och sova efter en lång dag. 

     Eftersom hon de senaste tio åren knappt umgåtts med en enda människa, förutom 

Sebastian, kändes det svårt och märkvärdigt att gå på träff. Men lovat var lovat. Det fanns ju 
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ingenting som sa att hon måste gå långt. Hon bestämde sig för att sluta äta och fokusera på 

städning och sedan laga sig en lätt lunch.

     Det fanns inte ett enda moln på himlen när hon tog ut cykeln ur förrådet och började 

trampa genom staden. Alla björkar efter Esplanaden och Nygatan var utslagna och de ännu 

unga löven lyste ljust gröna mot den blå himlen och fasaderna och asfaltens mörkare färger. 

Margot älskade att cykla och en av de få saker hon unnade sig var en riktigt bra cykel. Priset 

på den tioväxlade Monarken var en av de få lögner hon uttalat högt på många år när hennes 

dotter frågat vad den kostade.

     Innan hon ens hade hunnit korsa Vasagatan hade hon sånär kört på två glasflaskor som 

någon krossat bara ett par meter från varandra. Glassplittret glänste som frost mot 

cykelbanans mörka asfalt. Margot hade funderat en hel del över det krossade glaset som blivit 

allt vanligare de senaste tio åren. Hon hade aldrig sett någon kasta en flaska, men å andra 

sidan var hon oftast inte ute den tiden på kvällen när flaskor kastades. Ett tag hade hon en 

teori om att det var bilister som ville sätta stopp det ökande cyklandet som kastade flaskor i 

gatukorsningar och cykelöverfarter men eftersom de krossade flaskorna fanns även längs 

cykelleder, långt från bilvägar, hade hon övergett den teorin. Men hon kunde inte låta bli att 

fundera över vad det var för människor som brydde sig så lite om hur deras beteende 

påverkade andra. Tänkte de aldrig på alla cykeldäck som punkterades, småbarnen som 

skadade sig när de plockade upp en blank skärva, för att inte tala om alla blödande 

hundtassar?

     När hon passerade det nya badhuset som skulle öppna till hösten påminde hon sig själv om 

att kolla upp priser och pensionärsrabatter. Det var ingen vacker byggnad. Margot tyckte att 

arkitekterna borde ha ansträngt sig lite mer så bra betalt som de hade. Då hade resultatet blivit 

ett annat än en stor massiv och mörk kub som fyllde upp ett halvt kvarter. 

     Efter att hon korsat Östra kyrkogatan låg den i höstas färdigställda cykelvägen längs hela 

Nygatan framför henne. Cykelbanan flankerades av breda trottoarer och gatan påminde om en 

landningsbana. Det var bara de små, nyss planterade björkarna, som mjukade upp intrycket 

något. 

     Hon noterade med glädje att båtskrovet av grenar nedanför Fridhemsskolan stod kvar 

intakt.  Det var förstås bara en fråga om tid innan någon idiot fick för sig att demolera hela 

konstverket men det var fint så länge det varade.

     Efter den branta backen upp mot Berghem, förbi gymnasiet, cyklade hon förbi de första 

villorna på Axtorpsvägen och eftersom det var lördag var det många i villakvarteren som 

passade på att vara ute i solen. Några eftersläntrare krattade gräsmattorna så det torra gula 
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fjolårsgräset yrde medan andra grävde i rabatterna eller dukade fram lunch i skyddade 

söderlägen. En gubbe i hennes egen ålder spolade löddret av sin nyskrubbade bil så att vattnet 

rann i en bred flod längs gatan. Margot var nästan helt säker på att det inte längre var tillåtet 

att tvätta bilen på det sättet. Gubbar och deras bilar. Hon svängde in på det nybyggda 

Lilljansområdet och ökade farten inför den långa Mariehemsbacken.

Den dryga halvmilen till mötesplatsen på cykelparkeringen vid Nydalasjöns badplats 

avverkade hon på mindre än tjugo minuter. Det var drygt tio minuter kvar till den 

överenskomna mötestiden och det fanns inte en människa i sikte. Det enda levande hon såg 

var några måsar som cirklade över sjön. Badviken låg där bedrägligt inbjudande med sin 

gnistrande blå och stilla vattenyta, men så snart man kommit under ytan var vattnet kallt och 

opålitligt. Hur mycket badtemperaturen än skulle komma att stiga under sommaren skulle det 

aldrig falla Margot in att bada i Nydalasjön. Flera somrar i rad hade kommunen varnat för

fågelparasiter; varelser så små att de inte syns med blotta ögat, som borrade sig in i huden för 

att dö där och som gav kliande utslag.

     En lång ung man, Margot gissade att han var mellan 40 och 50 år, kom släntrande i gången 

mellan de låga grå byggnaderna. Först fäste hon inte så stor vikt vid honom men när han kom 

rakt mot henne började hon överväga om han kanske ändå var hennes promenaddejt. Men det 

verkade inte sannolikt. Han var alltför ung.

     – Hallå, hallå där. Visst är det du som är Margot41? 

     – Ja, född 41 då, inte som i 41 år.

     – Nej, nej, jag förstår. Hejsan, det är jag som är Ulf. Du kanske ska låsa cykeln så den inte 

försvinner medan vi promenerar? Man måste säga att vi har fått ett fantastiskt väder och det 

ser ut att hålla i sig om man får tro YR.

     –Yr?

     – Ja, jag vet inte var du brukar kolla men jag litar inte riktigt på SMHI. Vissa säger att 

Klart.se är bäst eller Weather men jag håller på YR. 

     – Jaha, prognoserna! Jag vet inte. Jag brukar se väderleksrapporten på tv och det är väl 

SMHI som gör dem? Är de inte bra?

     – Jag tycker i alla fall att YR brukar ha mera rätt men jag för ju ingen statistik. Det är mer 

en känsla. Ska vi gå en sväng?

     Margot kunde inte bestämma sig för om hon tyckte att han såg trevlig ut eller inte. Han var 

säker över en och nittio och kraftig, riktigt fet om hon var ärlig, och hade ganska långt lockigt 

brunt hår som stack ut under den rutiga kepsen. Hon tyckte att han valt opassande kläder för 
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en naturpromenad. Han hade blanka välputsade lågskor som säkerligen skulle bli både leriga 

och dammiga och en tjockare rutig kavaj med ylletröja och skjorta under. Han påminde henne 

om en välmående engelsman på landet som glömt att byta skor innan han gav sig iväg på 

skogspromenad med sina settrar.

     Ulf slog ut med armen och pekade på stigen som ledde runt sjön på den västra sidan. 

Margot låste cykeln och så vandrade de iväg. I början var det svårt att samtala för stigen var 

för smal och de tvingades att gå efter varandra. Margot, som hade tagit täten, höll ett högt 

tempo och försökte febrilt hitta på en ursäkt för att slippa promenaden och sällskapet. Men 

redan efter en knapp kilometer vidgades den smala stigen till en asfalterad cykel- och gångväg 

och de kom upp jämsides. Ulf svettades redan men såg lika glad ut som tidigare. 

     Margot fortsatte att gå fort och hon hörde hur Ulf andades ansträngt när de gick sida vid 

sida men han sa inget om att sänka tempot. Hon började förhöra sig om Max. Margot matade 

på med frågor om hur gammal hunden blivit, om han hade varit sjuk och skröplig länge och 

om han behövt mycket veterinärvård och vad det i så fall hade kostat. Ulf svarade mycket kort 

och Margot funderade på om det var vikten eller konditionen som var problemet och 

bestämde sig för att det förmodligen var en kombination av båda. Det blev inte mycket till 

samtal men hon ville ändå inte sakta ner eftersom hon var angelägen om att få promenaden 

överstökad. 

     Det var en fantastisk dag. Solen värmde och fåglarna sjöng. Hon blev tvungen att öppna 

den tunna dunjackan för att inte börja svettas och undrade hur långt de skulle gå innan hon 

kunde föreslå att de skulle vända samtidigt som hon började på en lång utläggning om vad 

man skulle tänka på om man bestämt sig för att köpa en ny valp. Ulf verkade nöjd med att 

lyssna eller också hade han inte tillräckligt med luft för att konversera. Margot undrade om 

han möjligen led av astma men ville inte fråga eftersom det skulle bli pinsamt om han nu inte 

gjorde det.

     När hon inte kom på något mer att säga gick de tysta bredvid varandra och hans ansträngda 

andning blev allt ljudligare. Margot såg i ögonvrån hur han gång på gång tittade på henne men 

aktade sig för att möta hans blick. Det började kännas mer som en kapplöpning än som en 

promenad.

     – Vi kanske ska ta och vända snart?

     – Inte än! Vi går ett par hundra meter till. Strax innan kinabron så har jag något jag vill 

visa dig.

     – Vadå?

     – Snälla du, vänta bara några minuter så får du se.
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     Margot visste inte vad hon skulle svara; ”nej, det vill jag inte” kändes både barnsligt och 

oartigt så hon nickade till svar.

    Ulf stannade vid brofästet och pekade på en illgul trampbåt som låg uppdragen på stranden 

en bit bort. Åsynen av den tillsynes splitternya trampbåten var så oväntad att Margot inte kom 

sig för att säga något. Hon stod länge och bara tittade. Ulf stod också stilla och tyst och hans 

andning återgick till det normala. 

     – Vad tror du om en liten åktur?

     Margot hade fortfarande svårt att få grepp om situationen och undrade om han inte 

skojade. Hon tittade upp på honom och han tittade tillbaka med ett förväntansfullt leende. Nej, 

alla tecken tydde på att menade alvar.

     – Ska vi trampa runt i den där?

     – Du behöver inte vara rädd. Den är konstruerad så att den i stort sett är omöjlig att tippa. 

Du kan ju själv se hur bred och stadig den är.

     Margot kände att det sista hon ville just nu var att sitta fast i en trampbåt på Nydalasjön 

med en ung man som hon inte kände och som fick henne att känna sig fruktansvärt obekväm.

     – Det är inte säkerheten som bekymrar mig, det är tiden. Jag måste nog börja bege mig 

hemåt nu. Jag får middagsgäster och det är mycket som ska göras.

     Ulf svarade inte utan hasade ner för slänten mot båten och började knuffa den mot vattnet. 

Hon hade svårt att protestera när han äntligen efter allt puffande sköt ut båten och en bit och 

sträckte ut handen för att hjälpa henne ombord.

     Han sa ingenting utan stod bara där med handen i luften och väntade. Hon funderade på 

om hon bara skulle vända och gå tillbaka men han såg så bedjande och hoppfull ut att det var 

svårt att göra honom besviken. Om hon gick skulle hon känna sig elak och snål och resten av 

dagen skulle vara förstörd. Margot suckade och klättrade nerför slänten till honom.

     Som förhäxad av den ovanliga situationen klev Margot ombord och satte sig tillrätta på det 

bortre sätet. Plasten kändes kall under stjärten men båten var torr och den gula ytan kändes 

slät och glatt under handen och blänkte i solen. Hon funderade på hur båten hade hamnat här. 

Den var inte låst och låg inte i anslutning till någon rastplats eller brygga. På något sätt måste 

någon ha fraktat den till sjön.

     Ulf sköt ut båten en bit till innan han tog ett jättekliv som fick farkosten att skjuta ut 

ytterligare ett par meter från land. Hans tyngd märktes knappt. Margot tyckte att båten började 

luta en aning men det kan ha varit inbillning. Han hade rätt. Det var verkligen en stabil liten 

båt.
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     Margot och Ulf försökte få fart på tramporna men det var svårt. Dels tog det en stund innan 

de lyckades synkronisera rörelserna och trampa åt samma håll och dels var farkosten extremt 

svår att få fart på. Margot fick ta i av alla krafter för att ens lyckas rubba pedalerna och då 

hade hon ändå fördel av att inte vara så lång. Ulf med sina långa ben och knäna nästan under 

hakan, tog i så han blev röd i ansiktet av ansträngningen utan att tramporna rörde sig 

märkbart. Båten drev i väg en liten bit och strandade mot en sten.

     – Det måste vara något som är fel.

     Ulf var märkbart irriterad.

     – Jag har en kompis som tänker testa den här i helgen för att kanske satsa på uthyrning i 

sommar. Det kändes som en kul idé att låna den när vi skulle ses. Bryta isen och så. Men det 

här är ju fan helt jävla hopplöst.

     Han blundade och satt tyst en liten stund. Margot kom att tänka på Sven-Erik som när han 

blev arg alltid försökte komma ihåg att räkna till tio innan han sa något.

     – Det måste vara något med mekaniken. Jag har inte tittat efter hur den ser ut under men 

det måste väl finnas någon förbindelse mellan pedalerna och skovelhjulet, någon stång eller 

kedja eller så. Kanske finns det någon spärr som vi borde ha lossat innan vi tog ut den eller 

också är den bara ny och behöver köras in. Vad tror du?

     Margot visste inte men kände sig ganska säker på att Ulf i alla fall inte var ingenjör eller 

bilmekaniker.

     – Vad jobbar du med?  

     – Jag jobbar på sjukhuset, på bakt-lab.

     – Är du läkare?

     – Nej då, inte alls. Jag jobbar som laboratorietekniker och gjuter odlingsplattor som man 

odlar bakterier och en del annat på. När mina kollegor började jobba på 70-talet så hämtade de 

moderkakor på BB som de malde och kokade buljong på för att plattorna skulle bli så 

näringsrika som möjligt.

     – Du, jag vet inte om jag är på humör för att lyssna på anekdoter från arbetslivet.

     – Nähä, men du då, vad gjorde du innan du pensionerades?

     – Musiklärare.

     Margot började oroa sig för hur de skulle ta sig tillbaka upp på torra land. Det var inte 

särskilt djupt eftersom det stack upp stenar över ytan på flera ställen men hon gissade att

bottnen var dyig och stening. De hade ingen paddel att staka sig fram med och det var minst 

tio meter till land, kanske längre.
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     – Det skulle ha kunnat bli så perfekt. Vädret är perfekt och vi skulle ha suttit mitt ute på 

sjön och småpratat och så skulle jag ha fått tid på mig att förklara för dig och fått möjlighet att 

prata till punkt.

     – Va? Förklara vad då?

     – Jo, jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Men det har bara blivit så att min stora passion i 

livet är mogna kvinnor. Men det är inte ofta som jag får utlopp för mina känslor. Jag har sökt 

kontakt på en massa dejtingsidor men aldrig fått något napp som lett vidare till något mer 

intimt. Ja, jag har chattat med en hel del kvinnor men det har aldrig blivit så att vi träffats. 

     Ulf suckade och tittade ner på sina fötter. Det tog ett tag för Margot att förstå vad han 

pratade om.

     – Du vill ha sex med mig? Det var därför vi skulle promenera. Har du överhuvudtaget haft 

någon hund?

     – Nej, ja, men inte på en gång. Jag tänkte att om du fick möjlighet att lära känna mig så 

skulle det kanske komma naturligt så småningom. Det är inget konstigt egentligen. Det är 

många killar som tänder på äldre kvinnor det är bara det att ingen pratar om det. Men om du 

kollar på nätet så finns det en massa porr med äldre damer som man kan titta på. 

     Margot blev så upprörd att hon ställde sig upp i båten och höll på att tappa balansen. När 

hon instinktivt parerade så klev hon ner i vattnet med den ena foten. Vattnet var iskallt men 

nådde bara strax ovanför knäet. Ulf sträckte sig och fick tag i hennes arm för att försöka dra 

upp henne i båten igen. Men då hon bestämt sig för att vada i land så slet hon av alla krafter åt 

andra hållet. Båten vippade till och han mer drogs ner än ramlade ur. Befriad från mänsklig 

last vippade båten snabbt tillbaka och låg sen bred och stadig på rätt köl.

     Botten var hal och Margot halkade ner mellan två stenar med den högra foten så att knäet 

vreds i en onaturlig ställning. Det gjorde fruktansvärt ont och hon höll på att ramla men kom 

loss och återfick balansen. Försiktigt, trevande med fötterna för att finna fäste stapplade hon i 

land. Hon kastade en hastig blick på Ulf som blivit sittande i vattnet. Han såg oskadad ut men 

satt märkvärdigt stilla.

     – Hur är det med dig?

     Vattnet rann efter byxbenen och ner i de redan genomblöta och geggiga gymnastikskorna. 

Margot tog av sig barfota och försökte pressa ur så mycket vatten som möjligt ur jeansen. De 

vita smala fötterna såg blå ut mot den brungula vissna vegetationen. 

     – Ulf! Hur är det med dig? Du måste se till att komma upp ur vattnet! Hör du vad jag 

säger?

     Margot nästan skrek för att få honom att reagera.
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     – Ja, ja, jag hör dig.

     Ulf reste sig mödosamt och vadade in mot land en bit bort. Han tittade inte på henne utan 

satte sig ner på en sten i strandkanten och stirrade ut över vattnet. 

     – Du måste se till att komma härifrån och få på dig något torrt. Du är ju genomblöt. Hur 

kom du hit? Har du bil?

     Han nickade, fortfarande vänd mot sjön.

     – Gå du före så kommer jag efter om ett litet tag. Jag vill helst vara ensam just nu.

     – Okej, men vänta inte för länge så att du blir helt nerkyld. 

     Margot vred ur sockorna och tog på sig skorna. Ulf vred på huvudet och mötte hennes 

blick.

     – Det känns för djävligt. Ingenting blir som jag har tänkt mig. Hur ska jag göra med båten?

     Margot hade ingen tröst att ge honom. Hon sa ett snabbt ”hej då” och skyndade sig uppför 

slänten med en våt socka i vardera handen.

     Skorna sjaskade högljutt när hon haltade tillbaka samma väg de kommit. Hon gick så 

snabbt hon kunde och försökte ignorera smärtan i knäet, men redan efter ett par hundra meter 

var hon tvungen att ta det lite lugnare. Hon ville hem så snart som möjligt för att inte dra på 

sig en förkylning. Hela den här historien var ju befängd.

     Cykeln stod kvar och hade fått sällskap av en handfull cyklar i mycket varierande skick 

men inte en människa syntes till.

     På väg ner mot stadens centrum cyklade hon så snabbt hon förmådde. Fartvinden kylde 

benen och fötterna kändes som isbitar i skorna, helt utan känsel. "Nu drar jag på mig dön", 

tänkte hon och hörde sin mammas röst som fortsatte: "Margot är alldeles för snäll och blåögd 

för sitt eget bästa. Hon kan råka ut för vad som helst". Men det var inte rättvist och verkligen 

inte sant. Hon hade egentligen inte råkat ut för någonting i sitt liv. Det hade i stort sett varit 

stabilt och förutsägbart. Ulfs beteende tänkte hon inte ta något som helst ansvar för. 

     Hela eftermiddagen och kvällen, medan hon försökte rädda skorna genom att köra dem i 

tvättmaskinen på skontvätt, duschade och förgäves försökte läsa en roman som bibliotekarien 

rekommenderat kände hon sig arg. 

     Men när hon vaknade nästa morgon var allt hon kunde tänka på att hon kanske hade 

orsakat en annan människas död. Varför hade hon inte stannat och försäkrat sig om att han 

kom sig hem? Tänk om han legat ute hela natten och frusit ihjäl eller drunknat i ett idiotiskt 

försök att få båten iland. 

     Hela nästa dag var hon inne på Kurirens hemsida var och varannan minut för att se om det 

stod något om en död eller skadad man vid Nydalasjön. Hon tänkte att om det värsta hade 
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hänt så borde någon hitta honom rätt snart. När dagen gått utan den minsta notis intalade hon 

sig att inga nyheter var goda nyheter. På kvällen kunde hon inte låta bli att logga in på 

Regnbågsbron igen. Innan hon knappade in sitt lösenord läste hon dikten på startsidan igen. 

Den var lika svårläst som vanligt med sin snirkliga text på en regnbågsfärgad bakgrund och 

gräsligt sentimental men samtidigt trösterik på något sätt.  

  

Regnbågsbron  

Det finns en bro, Regnbågsbron, som förbinder Himlen och Jorden. 

När ett husdjur dör, kommer det till en plats bortom Regnbågsbron. Där finns kullar och dalar 

med mjukt gräs, där våra älskade vänner leker tillsammans hela dagarna. Där finns vattendrag 

med friskt vatten, massor av mat och solsken som håller dem varma. De gamla och sjuka 

djuren blir unga och friska igen, precis som vi minns dem i våra drömmar.   

Djuren är glada och lyckliga, men de saknar någon som betydde mycket för dem, någon som 

blivit lämnad kvar.  

Varje dag springer de och leker, tills den dagen kommer, då en av dem stannar upp, och tittar 

bort i fjärran. Blicken skärps, öronen spetsas och plötsligt flyger han iväg över det gröna 

gräset. Hans ben bär honom fortare och fortare tills han återförenas med den han älskar. Ni 

möts i en omfamning som varar för evigt. Ditt ansikte blir kysst om och om igen, dina händer 

smeker hans huvud som så många gånger förut och du tittar än en gång in i ögonen på 

ditt trogna husdjur som så länge saknats i ditt liv, men aldrig i ditt hjärta.   

Sedan korsar ni Regnbågsbron tillsammans för att aldrig mer skiljas...  

En okänd välgörare

Margot lär sig hur svårt det kan vara att få den hjälp man behöver och att inte alla 

uppskattar välvilliga välgörare. 

Sebastian doppade mandelkubb efter mandelkubb i den stora tekoppen med sitt mönster av 

svarta stiliserade blad. Både smaken av teindränkta ljumma kubbar och de välbekanta 

kopparna som alltid funnits hos mormor gav honom tröst. Han var ovanligt upprörd, för att 

vara honom, då han enligt både den egna och andras uppfattning var en mycket sansad man, 
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upprörd och arg över att hans mamma ringt på morgonen och meddelat att hon skulle flytta 

igen den första oktober och att hon räknade med hans hjälp.

     Medan teet sinade och smulorna samlades i allt större drivor runt koppen på köksbordets 

perstorpsskiva försökte han förklara, både för sig själv och för sin mormor, att det fanns en 

gräns även för honom när det gällde att ställa upp och realisera sin mammas nycker. Han 

kunde bara inte begripa varför hon skulle flytta nu igen. Varken Sebastian eller Margot var 

riktigt säkra på om hon bott på Nygatan i två eller tre år. Men de konstaterade att det 

egentligen inte spelade någon roll. 

     – Det är som det är, som Margot uttryckte det.

     Hon reste sig för att brygga nytt te och vacklade till, stönade och fick ta stöd mot 

bordskivan för att inte hela tyngden skulle vila på det högra benet. 

     – Jag trodde att du varit hos doktorn och fått det där fixat. Det är väl mer än en månad 

sedan du gjorde illa dig. Vad sa doktorn egentligen? 

     Sebastian såg oroligt på henne och kubben, som tvärstannat på sin väg in i munnen, gav 

upp och ramlade tillbaka ner i koppen.

     – Det besöket gjorde varken till eller från. 

     Margot berättade hur hon hade ringt till hälsocentralen dagen efter det ofrivilliga doppet i 

Nydalasjön och att kvinnan i telefonen först hade vägrat att ge henne en tid. Hon hade propsat 

på att Margot skulle beställa tid hos en sjukgymnast eftersom det rörde sig om problem med 

lederna, eller ”rörelseapparaten” som hon uttryckte det. Flera gånger hade Margot varit 

tvungen att förklara att det rörde sig om en skada, en olycka, att hon trampat ordentligt snett, 

och att det nu kändes som om någonting gått sönder i knäet. Det kändes som om en liten vass 

flisa, kanske en benbit om hon nu var tvungen att gissa, som skar in i köttet vid vissa rörelser. 

Efter många om och men hade hon till slut fått en tid hos en läkare veckan efter.

     Eftersom hon kom till hälsocentralen i god tid – hon visste inte hur snabbt hon kunde cykla 

med det onda knäet – fick hon vänta i nästan en timme innan det blev hennes tur. Först 

missade hon att ta en nummerlapp för att få anmäla sig i receptionen och satt där både länge 

och väl innan hon såg siffrorna på väggen och började lägga ihop ett och annat. Sen blev hon 

hänvisad till ett annat väntrum där hon var tvungen att sitta ännu längre.

     – Men när jag väl kom till gick det väldigt fort. Han, läkaren alltså, kom och hämtade mig, 

tog i hand och presenterade sig och visade in mig i ett litet undersökningsrum och bad mig ta 

av byxorna och sätta mig på britsen så han kunde känna på knäna.

     Margot hade tyckt att han satt onödigt länge och stirrade in skärmen och hamrad på 

tangenterna. Han hade problem med systemet, sa han, och fick inte upp hennes journaler. Hon 
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hade svarat att det spelade nog ingen större roll eftersom hon knappt kom ihåg när hon sist var 

till en läkare. Då hade han rullat fram på sin kontorsstol och klämt och känt lite förstrött på 

hennes knä, fått henne att böja och vrida lite fram och tillbaka och sedan skjutit upp 

läsglasögonen i pannan och blinkat intensivt ett par gånger innan han fokuserat blicken och 

tittat henne stint i ögon.

     Doktorn hade menat att det inte var något större fel på Margots knä. Det var kanske en 

aning svullet och lite varmt men inget anmärkningsvärt. Han hade rullat bort en bit, åter styrt 

upp glasögonen i pannan och stirrat i taket och blinkat innan han förklarade att artros var en 

mycket vanlig åkomma i Margots ålder. Sen frågade han hur gammal hon var.

     – När jag sa att jag skulle fylla 75 i november så började han blinka ingen. Jag överdriver 

inte när jag säger att han glodde både länge och väl på mig där jag satt i bara trosorna och 

tröjan på kanten av den pappersklädda galonbritsen. Jag borde kanske ha frågat vad det var 

han funderade över?

     Doktorn, som hon inte längre kom ihåg namnet på, hade därefter pratat om att hon i och 

för sig inte var överviktig och att hon verkade rörlig för sin ålder men att artros kan drabba 

plötsligt och även den som skött sig aldrig så exemplariskt. Han rekommenderade att hon 

skulle börja cykla lite lugnt om hon inte hade problem med balans eller yrsel.  

     – Jag tror att han sa att det var ärftligt.

     Sen hade han förklarat, med många ord, pauser och blinkningar, att smärtan berodde på 

skador på brosket som sitter i ändarna på benen som möts i leden och att det är oklart varför 

man får artros. 

     – När han började leta en modell av en knäled för att kunna förklara ännu bättre så slutade 

jag lyssna eftersom jag är säker på att jag inte har artros. 

     Han hade bara fortsatt att mala på om cykling, vattengymnastik och att gå i trappor. 

     – Jag tror att han sa något om att om jag vore hjulbent så skulle de operera mig, men jag är 

inte säker. Men han rekommenderade att jag skulle gå i en artrosskola och lära mig mer om 

min sjukdom, träffa andra som drabbats och få träningstips.

     Margot, som under tiden hon berättat kokat vatten, sköljt ur kannan och mätt upp te ur 

plåtburken, haltade inte längre när hon återvände till bordet med nytt hett te.

     – Jag var ganska besviken när jag cyklade hem men jag är mycket bättre nu. Svullnaden är 

borta och det gör bara ont om jag vrider samtidigt som jag lägger tyngd på benet. 

     Hon satte sig och hällde upp te till Sebastian och sig själv. 

     – Vilken tur att det du har blivit bättre. Men borde du inte gå och kolla upp det igen 

eftersom du fortfarande känner av det? 
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     – Är du inte riktigt klok. Då blir jag väl aldrig av med dem. 

     Margot berättar att doktorn mot slutet av besöket hade informerat henne om att han skrivit 

ut både smärtstillande tabletter och en liten provförpackning på insomningsmedel. Det var 

redan inrapporterat via datorn så det var bara att hämta ut på närmaste apotek. 

     – Det var onödigt eftersom jag klarar mig med Alvedon men det gjorde inte heller så 

mycket eftersom jag bara kunde låta bli att hämta ut receptet. 

     Värre var det med kallelsen till artrosskolan. Den hade kommit med posten någon vecka 

efter läkarbesöket. När hon läst igenom papperet, som var fullskrivet på både fram- och 

baksidan, tre gånger så trodde hon att de ville informera om att hon hade fått plats i en ny 

grupp som skulle starta i slutet av augusti på vårdcentralen. Det stod också att uteblivet besök 

skulle debiteras och så fanns det ett telefonnummer som hon kunde ringa för att av- eller 

omboka under en angiven telefontid.

    Det hade tagit Margot flera dagar att komma fram på telefon. Antingen var det upptaget 

eller så var det ingen som svarade men till slut kom hon i alla fall fram och kunde tacka nej 

till sin plats.

     – Men vänta nu ska du få höra. I går låg det ett nytt kuvert från landstinget i brevlådan. Vet 

du vad det var? En ny kallelse till artrosskola med ett nytt datum för kursstart. Nu kommer jag 

att bli tvungen att sitta i telefon i evigheter igen. Nej, nu pratar vi om något trevligare. Är du 

hungrig?

      Sebastian, som inte skulle träffa sina kompisar förrän om flera timmar, ville gärna äta 

middag med sin mormor på villkor att han fick laga maten. Han hade lärt sig världens recept 

av en polare och skrev ner allt som behövdes på en lapp. Mycket hade Margot redan hemma 

men zuccini, babyspenat, ruccolasallad, keso och färska pastaplattor måste hon åka och 

handla. Det var inga dyra varor så den här utsvävningen skulle hon nog klara.

     – Vad ska det bli?

     – Det är en hemlighet men det börjar på las och slutar på agne.

     När Margot hakade på cykelkorgen för att åka och handla tänkte hon inte ens på att hon 

kunde ta genvägen över Rådhustorget. Hon cyklade Sveagatan och rundade Åhlénshuset som 

plötsligt förlorat halva sin fasad och parkerade på Storgatan på baksidan av Konsum. Det var 

mer än ett halvår sedan hon sist hade satt sin fot på torget och hon vågade sig inte tillbaka så 

länge tiggarna var kvar. Hon suckade, låste cykeln och tänkte att hur man än gör så har man 

ändan bak.

     Det var svårt att förstå att något som börjat i största välmening kunde urarta på det här 

sättet. Hon minns hur hon tvekat när tiggarna först dök upp men sedan börjat ge en slant så 
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fort hon gick förbi kvinnorna som vandrade omkring på torget mellan Åhléns och Konsum. 

Oftast var det den yngre som fick hennes småpengar. Hon såg sammanbiten ut när hon 

sträckte fram muggen men gav alltid ett så varmt och soligt leende till tack att Margot blev 

alldeles varm om hjärtat.

     När det började bli kallt i höstas så kunde hon inte låta bli att notera att den unga kvinnan 

frös om fötterna i sina gamla gymnastikskor. Margot gick hem och hittade inte mindre än tre 

par vinterstövlar som hon aldrig eller sällan använde. Kvinnan tackade och tackade och 

berättade att hon hette Valdana genom att peka på sig själv och upprepa sig namn. Margot 

försökte också berätta vad hon hette men det gick aldrig fram. Valdana kallade henne alltid 

för Mama.

     Hon började följa med i det som berättades tidningar och på tv och såg reportage från 

tiggarnas hembyar i Rumänien, läste artiklar där tiggeriet beskrevs som ett resultat av 

organiserad brottslighet och om hur man försökte hjälpa till på hemmaplan med jobb och 

bättre bostäder. Det var svårt att veta vad som var sant men så mycket förstod hon att tiggarna 

måste komma från gräsliga förhållanden om de valde att komma hit och tigga.

     Margot bar dit kläder och några filtar och fortsatte att pengar varje gång hon passerade 

torget. Så fort Valdana fick syn på henne ropade hon ”Mama, Mama!” och kom springande 

och hon var alltid lika glad och tacksam för det hon fick. 

     Men så en dag i december, strax efter Lucia, gick det snett. Torget var fullt med folk och 

Margot kände plötsligt hur någon bakom ryckte hårt i hennes jacka. När hon överraskad och 

lite skrämd vände sig om var det Valdana som sprungit ifatt henne. Hon måste ha sett väldigt 

rädd ut för bara några sekunder senare dök en polis upp som började fråga ut henne. Han ville 

veta om var okej och om hon hade blivit antastad av tiggaren och om hon i så fall ville göra 

en anmälan. Valdana började sakta backa bort, men polismannen la en hand på hennes axel 

och hon blev stående bredvid, blek och orolig, medan Margot försökte förklara att hon 

brukade ge pengar och att hon inte blivit antastad utan bara lite skrämd. Hon ville verkligen 

inte göra en polisanmälan. 

     Margot uppfattade saken som utagerad och alla gick åt varsitt håll, men nästa gång hon 

kom till torget var allt förändrat. Hon hade inte ens hunnit in på torget när hon hörde rop och 

skrik. Valdana, en lite äldre kvinna som kanske heter Andrea och två män kom springande 

mot henne. Alla skrek och gestikulerade och såg mycket arga ut. Margot stannade och 

försökte förklara men vad tjänade det till? Ingen lyssnade, och även om de gjort det skulle de 

inte ha förstått vad hon sa. En av männen spottade, inte direkt på henne, utan på marken 

bredvid hennes fötter. Hon försökte lägga en lugnande hand på Valdanas arm men blev argt 
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bortföst. Det fanns inget Margot kunde göra så hon gick därifrån. Först trodde hon att allt 

skulle ordna sig så småningom men i stället blev det bara värre. Alla tiggarna på torget kände 

nu igen henne och larmade så fort hon dök upp. De samlades snabbt runt henne, skrek, 

gestikulerade och till och med knuffades, och när hon försökte komma undan följde de efter 

tills hon lämnat torget. Efter ett par försök gav Margot upp.

     Hon funderade mycket på vad som kunde ha hänt. Vad trodde Valdana att Margot hade 

sagt till polisen? Men måste det inte ha hänt något mer? Kanske kom polisen tillbaka och 

trakasserade dem på något sätt? Hon skulle förmodligen aldrig få veta.

     Inne i butiken plockade hon snabbt ihop det som stod på listan, utom pastaplattorna som 

hon inte hittade, la i en extra liter mjölk och ett paket sportbröd i korgen och började söka 

efter någon i personalen som kunde hjälpa henne att hitta färsk pasta. Det fanns inte en enda 

anställd ute i butiken. Hon blev tvungen att gå till en kassa, ställa sig i kön, fråga efter pastan 

när det blev hennes tur, hitta och hämta paketet med de färska pastaplattorna och så gå 

tillbaka och köa igen för att få betala.

     När hon packade ner varorna i tygpåsen kunde hon inte låta bli att med en viss längtan 

tänka på sin barndoms lanthandel. Man bara lämnade fram lappen eller räknade upp vad man 

ville ha vid disken och så fick man varorna fint packade i väskan och kunde betala och gå. 

Margot sa till sig själv att det var meningslöst att sörja över flydda tider. Dessutom var det 

faktiskt bättre nu; fler varor att välja mellan, det tog i de flesta fall mindre tid och ingen 

kommenterade det man handlade.

     När hon cyklade hem kände hon att hon började bli riktigt hungrig. Hon såg fram emot en 

ny smakupplevelse och hoppades att Sebastian tänkt på att sätta på ugnen. 

Drömmen

Margot konstaterar att det är svårt att förstå sig på drömmar, både egna och andras, och att 

det är nog så bra att alla drömmar inte blir sanna. 

Margot satt och tittade på nyheterna, det rapporterades som vanligt från USA och valet av 

partiernas presidentkandidater. En onaturligt orange Donald Trump fyllde hela rutan, slog ut 

med armarna mot publiken och skrek ”Hillary är inte ärlig! Hon är inte ärlig” när det ringde 

på dörren. Margot suckade eftersom hon ogärna missade redovisningen av hans senaste 

bedrifter. Det var med skräckblandad förtjusning hon brukade lyssna på alla hans 
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barnsligheter och alla förolämpningar han slängde ur sig. På något sätt påminde han henne om 

Sven-Erik. 

     Även om hon numera kunde vara ärlig med sig själv och erkänna att hon trivdes bättre som 

änka än som fru och i stort sett aldrig saknade sin make så måste hon i ärlighetens namn 

erkänna att han aldrig varit ens i närheten av att vara lika gräslig som Trump. Men det fanns 

vissa likheter dem emellan. Först var det där med håret. De sista åren hade Sven-Erik 

övergivit sin vanliga frisyr med snedbena och låtit håret på hjässan växa sig lite längre än 

vanligt och kammat fram det mot pannan till en taggig och instabil lugg. Dessutom hade han 

också en vana att poängtera vissa meningar för att slippa opposition och få sin vilja igenom. 

Om barnen klagade på maten kunde han till exempel säga: ”Löksoppa är gott!” med hög och 

tydlig röst och sedan stirra menande på dem i tur och ordning där de satt runt matbordet. Det 

rätta svaret var då: ”Jättegott!” eller möjligen tystnad. Den som envisades med att inte tycka 

om löksoppa riskerade en lång och tråkig föreläsning om löksoppans förträfflighet. 

     Hon undrade om Trump verkligen kunde bli president och låta sitt dåliga humör hota 

världsfreden. 

     Det ringde på dörren igen, flera ilskna signaler efter varandra. 

     Det var Elina som stod i trapphuset och hon var sig inte lik. Blek och helt osminkad stod 

hon och trampade utanför dörren i svarta jeans, en stor rosa jacka i pälsimitation och 

högklackade stövlar. Men hon hade ingen väska, inga smycken eller scarf. Till och med håret 

var annorlunda. Margot, som älskade sitt eget tjocka grå hår, hade ofta funderat över hur 

mycket tid Elina måste lägga på att frisera sitt tunna, blonderade, halvlånga hår. Hon hade det 

ofta uppsatt i en svans eller svinrygg med mycket volym på hjässan. Margot förstod inte hur 

hon fick till det. Med sin egen, mycket begränsade, erfarenhet av ungdomens hövolmsfrisyrer 

skulle hon ha gissat på tupering, men Elinas hår var allt för slätt och blankt för att det skulle 

kunna stämma. Hon hade stannat vid att det måste vara något medel, ett modernt 

jäsningsmedel för hår. 

     – Vad är det som har hänt?

     – Sebastian har gjort slut! Vi var ute i fredags med kompisar och när vi skulle gå hem så 

ville han inte följa med mig hem som han brukar, jag bor ju närmare, och inte ville han att jag 

skulle följa med honom heller. När vi stod där på Rådhustorget och tjafsade så sa han att det 

var lika bra att vi gjorde slut. Jag blev sur och sa att det kanske han hade rätt i och så stack jag 

hem. Men jag trodde aldrig att han menade allvar. Alla våra kompisar säger att han har haft 

tur som har mig. Jag fattar ingenting.

     – Kom in, kom in! Vi kan inte stå här ute.
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     Margot drog in flickan i hallen och gick ut i köket för att sätta på mer te. Elina fortsatte att 

prata i samma rasande tempo medan hon tog av sig skorna.

     – Jag vet att han tycker att jag är jobbig när det gäller heminredning och mode och sånt och 

att det är därför som han inte vill att vi ska flytta ihop fast vi har varit ihop i mer än två år nu. 

Sen när jag fick jobb direkt efter sjuksköterskeexamen så blev det ännu jobbigare emellan oss. 

Jag gillar att köpa saker och att ha det fint hemma nu när jag har råd. Inte som hans mamma 

med alla hennes skitdyra prylar utan jag vill bara ha det fint och fräscht. Vad är det egentligen 

för fel på soffkuddar och doftljus? 

     – Jag vet inte riktigt.

     – Länge tänkte jag att han bara var lat och inte ides städa och fixa men han vill verkligen 

bo så där sunkigt.

     – Ja, men riktigt så farligt är det väl inte hemma hos Sebastian? 

     – Det är väl inte någon sanitär katastrof direkt, jag har sovit över där ibland, men det är 

stökigt och totalt omysigt. Men det är inte därför han inte vill vara med mig längre. Jag ringde 

hela lördagen och till slut så svarade han. Han sa att han gjorde slut för att jag hade pratat om 

barbiekirurgi när vi var ute.

– Va?

     Elina kom in i köket och satte sig vid bordet.

     – Barbiekirurgi är när man fräschar till snippan, opererar bort fladdrande blygdläppar och 

så. Det är jättevanligt i USA och jag läste i en tidning, eller kanske på någon blogg, att det 

börjar bli vanligt här också. Jag bara pratade om det. Det känns som om det är den pusselbiten 

som saknas. Nu när jag nästan fått den perfekta kroppen med all tid jag lägger på träning och 

alla pengarna på hår och naglar och vaxning.

     – Va?

     – Sedan i julas, när mamma gav mig ett presentkort på salongen, har jag börjat med 

brasilianskt också och vaxar bort allt hår på och runt snippan så jag blir slät som en 

barnrumpa.

     – Hur går det till? Ligger man i en gynstol?

     – Nä, man ligger först på rygg och sedan får man stå på alla fyra så att hon kommer åt 

överallt. Det är rätt dyrt och gör jävligt ont. Jag brukar inte titta så noga hur det ser ut men 

efter att jag läst om barbieoperationen så såg jag ju hur det hängde där nere.

     – Men gör det inte det på alla?

     – Jag vet inte. Har inte kollat så noga. Men är det så farligt att vilja se bra ut och göra det 

bästa av det man har? Jag kan inte fatta att han blev så upprörd över en operation som jag inte 
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ens har gjort. Men det spelar ingen roll säger han. Han förklarade inte ens hur han tänker utan 

bara la på. Vad ska jag göra? 

– Jag vet inte. Drick en kopp te i alla fall.

     Margot var inte säker på att hon riktigt hängde med i Elinas berättelse. Kunde det stämma 

att hon ville göra någon form att omskärelse för att få ett slätt och docklikt underliv? Det lät 

för tokigt för att kunna vara sant, men något hade i alla fall fått Sebastian att dra öronen åt sig. 

Den delen stämde nog för hon såg ju att flickan var förtvivlad. Men hon förstod inte riktigt 

vad Elina förväntade sig att hon skulle göra. Hon hällde upp hett, doftande te i de stora 

muggarna och hoppades på någon form av vägledning.

     – Gud så gott! Jag har knappt fått i mig något sen han gjorde slut. Jag har bara gått runt, 

runt och försökt förstå varför han inte vill vara tillsammans med mig längre. Och grinat 

förstås. Sen tänkte jag att jag måste prata med någon innan jag blev galen och du och 

Sebastian verkar stå varandra så nära.

     Det blev tyst en lång stund. Margot visste inte vad hon skulle säga. 

     – Nej, nu pratar vi om något roligare. Vet du vad jag drömde i natt? Jag var på jobbintervju 

hos Donald Trump.

     Margot inväntar inte något svar utan börjar berätta om hur hon hade befunnit sig ett 

väntrum tillsammans med ett tjugotal äldre damer som alla satt uppradade längs väggarna. I 

ena ändan av rummet fanns en receptionsdisk där en ung kvinna satt och bläddrade i papper. 

Så ringde telefonen och flickan ropade upp Margot, tog henne under armen och ledde in 

henne till ett bakomliggande rum.

     Elina hällde upp nytt te i sin kopp och stirrade dystert ner i bordet. Det var svårt att avgöra 

om hon lyssnade.

     – Där inne satt Trump bakom ett jättestort blankt skrivbord. Han log brett när jag kom in, 

tände en stor cigarr och mimade ”vår hemlighet” fast på engelska. Sen reste han sig och kom 

emot mig och hälsade. Han höll min hand i sina båda händer länge och log mot mig med alla 

sina vita tänder och la huvudet på sned.

     Han hade förklarat för Margot att hon var en av finalisterna i jakten på en ny fru Trump. 

Han behövde någon vid sin sida som kunde hjälpa till att övertyga amerikanarna, och då 

särskilt kvinnorna, att han var en hygglig kille. Stämpeln som mansgris var inte rättvisande 

och Margot, eller någon annan av finalisterna, kunde hjälpa honom genom att visa att han 

minsann brydde sig mer om kvinnors insida än utsida.

     – Men är han inte gift med någon ung modell?

     Frågan visade att Elina var intresserad av berättelsen.
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     – Det var han i alla fall inte i drömmen. Då behövde han en jämngammal eller helst lite 

äldre hustru och där stämde jag in på pricken. Jag skulle gissa att jag är fem eller sex år äldre.

     Sen hade Trump inspekterat henne noga, gått runt henne varv på varv med hakan i handen 

och hummat för sig själv. Efter det förhörde han sig om hennes hälsa. Han ville veta längd 

och vikt, om hon led av några sjukdomar, åt någon medicin och om hennes föräldrar hade haft 

några ärftliga åkommor. Han ville också försäkra sig om att hon var rökfri, motionerade 

regelbundet och åt en balanserad kost med mycket frukt och grönsaker. Han ville till och med 

veta hennes blodtryck. Han sa att arbetet var både fysiskt och psykiskt krävande och att han 

ville försäkra sig om att den kvinna som valdes ut för att inta platsen vid hans sida skulle orka 

hela sträckan ut. 

     I drömmen hade Margot varit angelägen om att vinna uttagningen till fru Trump och svarat 

på alla frågor förutom blodtrycket eftersom hon inte visste. Men det var inget problem för det 

kunde receptionisten ta när intervjun var slut.

     – Jag frågade lite försiktigt om lön och tjänstebostad och han sa att lönen skulle ligga på 

samma nivå som om jag hade full ATP-poäng och att jag skulle få bo i hans gästrum. Om jag 

nu skulle få platsen så var det ingen fast anställning utan ett vikariat på sex månader med 

möjlighet till förlängning.

     Trump hade sagt till Margot att hon skulle få besked inom en vecka och sedan lade han en 

hand på hennes rygg och styrde henne, vänligt men bestämt, ut genom dörren.

     – Sen vaknade jag. Visst var det en konstig dröm?  

     Det höll Elina med om och sedan satt de tysta igen. Ingen av dem kom på något mer att 

säga. När teet var slut gick Elina hem.     




