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TOVE

Pappa ropade att det var middag.
Jag satt på mitt rum och kollade snygga AIK-mål på da-

torn, på Youtube och på olika AIK-forum. Snygga nickar, ka-
nonskott från trettio meter och något som signaturen Råttan 
kallade häxpipan, mot IFK Göteborg, ett fladdrigt skott som 
skruvade sig in i krysset, utan chans för målvakten.

”Kommer! Jag ska bara kolla en grej till.”
Jag klickade vidare.
”Ska bara, ska bara … härmar du Alfons Åberg?” hojtade 

pappa från köket.
”Meh! Lugna dig lite!” ropade jag tillbaka och fortsatte att 

stirra på skärmen.
Där var Nebos lobb mot Barcelona i Champions League. 

Pappa berättade om den för mig när jag var liten. I stället 
för godnattsagor brukade han ligga bredvid mig och minnas 
gamla AIK-mål. Det hände att jag somnade mitt i historier-
na. En av de bästa handlade om hur han fick en boll på näsan 
i en av sina första allsvenska matcher – bollen studsade in i 
mål medan blodet forsade. Lagkompisarna som kastade sig 
över honom såg ut som om de blivit bitna av hungriga vam-
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pyrer. Pappas historier var mycket bättre än bilderböckerna 
som mamma brukade läsa. Vad var Den vilda bebin och Al-
fons mot snygga AIK-mål?

”Tove! Mat! Nu!”
Pappa var inte arg på riktigt, det bara lät så, men om några 

minuter skulle han ilskna till ordentligt. Jag fällde ner locket 
på datorn och gick ut på altanen.

Långt där nere såg jag att gubbarna som hade jobbat i veck-
or med att lägga konstgräs på fotbollsplanen på gården ver-
kade vara klara. I förrgår hade de målat linjerna: vita sidolin-
jer, mållinjer och en mittlinje. Men de hade inte gjort några 
straffområden. Planen var väl för liten för det. 

I morse hade de satt upp målen. På håll blänkte de som sil-
ver. Jag tog några steg åt sidan för att det stora trädet inte skul-
le skymma sikten. Det var några som spelade fotboll där nere! 
Jag såg en kille som stod i mål och några andra som sköt på 
honom.

Plötsligt kände jag det i hela kroppen: jag LÄNGTADE ef-
ter fotboll.

Det var flera månader sedan jag spelade den sista matchen 
med Rovers. Efter det åkte vi på semester till Västindien i tre 
veckor. Sedan flyttade vi, det vill säga några flyttgubbar kör-
de våra grejor med lastbil från Glasgow till Stockholm. En del 
lådor var inte uppackade än utan stod staplade i gästrummet. 
I en av dem fanns min stora AIK-flagga, den som jag brukar 
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ha på väggen ovanför sängen. Jag borde leta fram den. Men 
det fick vänta tills i morgon. 

Jag åt snabbt, mer eller mindre skyfflade i mig maten. 
Sedan gick jag ut i hallen och knöt på mig fotbollsskorna.
”Jag sticker ut på gården ett tag”, ropade jag till pappa och 

mamma som inte hade ätit färdigt än.
Pappa vinkade.
”Ta det lugnt”, sa han. ”Te och macka vid halv nio?”
Pappa äter jämt. Frukost, lunch, middag och kvällsmat. Plus 

en massa frukt däremellan, mest bananer. Det är för att han 
tränar så mycket. Kvällsmaten är alltid halv nio, innan Stella 
ska gå och lägga sig. Det är för att allt ska vara nattat och klart 
till Sportnytt klockan tio. När vi bodde i Glasgow klagade pap-
pa alltid på att det inte fanns några sportnyheter på engelsk tv. 
Bara rugby och en massa trista motortävlingar.

Hissen var inte uppe, så jag tog trapporna, alla fem. Jag ge-
nade över räcket i svängarna. Varje hopp kittlade i magen. 
Värmen ute slog emot mig. Det var nästan lika hett som på 
Bahamas!

På väg över gården mötte jag en liten tjej på väg hem.
”Killen där borta köper glass om man gör mål på honom”, 

sa hon och pekade mot planen.
”Gjorde du något mål?” frågade jag.
”Nää. Han är alldeles för bra.”
Jag stannade bakom det lilla lusthuset och spanade. Den sto-
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ra killen, målvakten, var helt okej. Men ingen av småkillarna 
och småtjejerna kunde skjuta på riktigt. Bara fösare som han 
lätt plockade upp.

Glasschansen verkade minimal. För småttingarna alltså. 
Jag drog mig närmare.
Målvakten rullade ut bollen igen, men den hoppade till och 

killen som skulle skjuta fick den på smalbenet. Bollen kom 
rakt mot mig. PERFEKT. Jag var bara tvungen att trycka till. 
Pang! Stöten mot foten kändes i hela kroppen.
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NOEL

Tobbe skar bröd, bredde ett tjockt lager smör på varje skiva 
och la på ost, tomat och en persiljekvist från mammas kruka 
ute på balkongen. Sedan sköt han över mackan till mig över 
köksbordet. Det är något med Tobbes smörgåsar som gör dem 
extra goda! Jag kan så klart göra mackor själv, men det är lik-
som en tradition att det är Tobbe som ska fixa dem

”O’boy?”
Jag nickade med munnen full. 
Tobbe ställde fram två glas på diskbänken, tog mellanmjöl-

ken ur kylskåpet och vände på paketet några gånger. Mjölken 
var nästan slut så han fyllde bara det ena glaset, hällde i fyra 
stora skedar chokladpulver och rörde om med skeden innan 
han räckte över glaset till mig.

”Du då?”, sa jag. ”Ska inte du ha?”
”Det är lugnt, drick du. Jag går och handlar sen.”
Ute på gården låg fotbollsplanen öde, solen dränkte den i 

ljus, det riktigt lyste om det nylagda plastgräset, som var myck-
et grönare än riktigt gräs. Planen hade varit avstängd nästan 
hela sommaren. Men nu verkade jobbarna var klara. De hade 
tagit bort den där bocken som stått framför öppningen. Allra 
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