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Pyttesmå hus och bilar. Nodi sitter och studsar 
bredvid mig, men han är fastspänd. 

Signe har gråtit och pappa är rädd och håller 
Malin i handen.

”Det är jättefint, kolla Roland!” säger Malin. 
Pappa sneglar ut mot den klara blå himlen, moln-
tussar far förbi. Han kniper ihop ögonen och väser 
mellan tänderna:

”O, jag mår illa.” Malin skrattar. 
Vi är på väg till mormor i Norge.

”Jag är väl ingen fågel heller”, sa Harry när jag för-
sökte övertala honom att följa med.

Vi har bullat upp med färdigbredda mackor i 
kylen och en kastrull med julgröt, så att han kan 
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äta sig mätt under veckan. Han kanske sover bort 
tiden, men jag undrar ändå vad han gör ensam där 
hemma när han är vaken. Jag har lovat att skicka 
vykort till honom. Han ville ha många frimärken 
på kortet, men jag sa att jag trodde att det räckte 
med ett. Sedan sa han att jag skulle akta mig för 
renarna i Norge för de kan vara lynniga och bita 
tonårspojkar i benen.

”Du snackar strunt”, sa jag.
Då sa han att jag kanske var färdig med goda 

drakråd och att han kanske skulle dra sig tillbaka. 
”Dra tillbaka vart då?” sa jag.
”Till min sälla boning”, sa han malligt, vippade 

iväg och kröp in under badkaret.
”Din sälla vadå?” ropade jag efter honom.
”Bråkar ni nu igen?” sa pappa och kom ut från 

köket.
”Vi bråkar inte …”, fräste jag.
”Ni är som ett gift gammalt par, det är bra att ni 

ska vara ifrån varandra en vecka”, sa pappa.
”Han är så barnslig”, surade jag.
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Och nu sitter jag på flygplanet och har dåligt sam-
vete för att jag blev så där sur mot Harry.

Tänk om planet störtar rätt ner i havet och jag 
aldrig hinner säga att han får vara hur fånig han 
vill.

Jag har aldrig flugit förut. Lite rädd är jag men 
inte lika löjlig som pappa. Jag tror att han tramsar 
för att han vill att Malin ska dalta med honom. Jag 
tycker om att de gillar varandra, men jag tittar bort 
när de gullar och håller på. Saga gav mig ett av sina 
mobilsmycken innan jag skulle åka, det där med ett 
hjärta på. Det kändes skitromantiskt, som om jag 
skulle ut i kriget eller något. Fast det ska jag ju inte. 
Jag ska bara till min alzheimersmormor.

Jag kramar hjärtat i fickan och tänker på Saga. 
Inga av de där kärleksorden passar för det som Saga 
och jag gjorde när hennes föräldrar var i Sundsvall 
förra helgen. Vi var nervösa men ville liksom vara 
det och vara skitnära, liksom läskigt och härligt på 
samma gång. Nu brinner det i mig. Det brinner 
en Saga-eld i mig hela tiden. Undrar om det är så 
pappa känner för Malin?
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Det sög i magen när planet närmade sig marken. 
Pappa höll sig i stolsitsen så att hans händer vitnade.

”Du skrämmer barnen”, sa Malin.
Badonk, lät det och planet ven fram på landnings-

banan samtidigt som det susade högt i öronen. 
Sedan var det alldeles tyst och stilla och piloten 
meddelade att vi var framme.

Vi skulle bo på ett vandrarhem i närheten av mor-
mor. Hon bor på ett hem för sådana personer som 
har glömt bort saker och ting. Vi skulle inte vara 
hos mormor hela dagarna utan hitta på andra saker.

”Det är svindyrt i Norge, men nu har vi semes-
ter”, sa pappa och så gick vi in på en pizzeria.

Jag fattar inte riktigt vad de säger här, fast orden 
låter lika. Som min pizza, det heter liksom tomat, 
ost och skinke och det är ju som hemma fast här 
låter det lite annorlunda. 

Tänk om jag inte begriper ett ord av vad mor-
mor säger? Tänk om hon har glömt bort oss?

Jag var inte hungrig. Nu ville jag bara att alla 
skulle äta färdigt så vi kunde åka till henne.
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Signe petade bort ananasbitarna från sin pizza-
halva och gav dem till Nodi som skulle spexa varje 
gång han skulle ta en tugga. Jag måste ha blängt 
ilsket på honom, för plötsligt lipade han åt mig. 

”Äh, jag går ut och väntar, jag pallar inte med 
det här kladdet.” Jag reste mig och gick.

Pappa skulle just resa sig och gå efter mig, men 
Malin la en hand på hans.

”Låt honom vara, han kan väl få vänta utanför 
om han vill?”

”Jo, visst …”, hörde jag pappa säga när jag gick.
Jag satte mig på en tom betongkruka. Den var 

alldeles för kall egentligen. Det blippade till i 
mobilen. Det var sms från Saga. 

”Var det kul att flyga?”
”Visst, men pappa var rädd”
”Haha.”
”Värsta mesen.” 
”Puss å hälsa mormor.”

Pappa och Malin hade hyrt en bil och nu satt jag i 
baksätet med min lillebror och Signe som båda sov 
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med öppen mun och såg rätt dumma ut faktiskt. 
Nodis näsa knorrade när han andades. Han var för-
kyld och hade torkat snor runt näsan och tomat-
rester runt munnen.

När börjar man bry sig om att man har snor 
och mat i ansiktet egentligen? Och vem hittade på 
att det var äckligt och inte bara coolt? Jag tycker 
att det skulle kännas konstigt, men sådana där små 
personer, de verkar inte bry sig. De känner inte ens 
när byxorna är bak och fram. Själv skulle man få 
panik.

Malin körde och pappa satt och pekade och pra-
tade om saker.

Till slut rullade bilen in genom ett par stora 
grindar. Vi väckte Nodi och Signe och båda bör-
jade tjata om att de skulle ha glass av någon anled-
ning. Pappa förklarade att vi skulle träffa Nodis 
och Nisses mormor. Då slutade de tjata en stund 
medan vi promenerade genom en park. Där sprang 
de kors och tvärs i alla gula löv tills vi var framme 
vid ett stort stenhus. Då frågade Nodi om mormor 
bodde i slott och var kung eller något. 
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”Nej, det här är inget slott, det är ett hem för 
många gamla människor och nu ta vi det piano”, 
sa pappa och tog Nodi i handen.

”Vi kanske kommer sen”, sa Malin och stannade 
vid ett akvarium med fiskar.

”Det är två trappor och står Hjort på dörren”, sa 
pappa till Malin och sedan gick vi i förväg.

Vi gick förbi stora fönster där man såg parken 
utanför. Några gubbar satt och spelade schack. 
Några andra hälsade på oss när vi gick förbi. Pappa 
la armen om mig när vi gick upp för trappen och 
nu kände jag mig plötsligt väldigt nervös. Jag bör-
jade undra om det här egentligen var en sådan bra 
idé. Dessutom var den min. Det var jag som hade 
tjatat och tjatat om att få komma hit, men när vi 
stod utanför dörren som det stod Hjort på ville jag 
bara springa därifrån. 

Nodi blev otålig av att både jag och pappa tve-
kade och ringde en lång ihärdig signal på mormor 
Hjorts dörr.

”Vad heter hon?” sa jag. För jag visste ju inte. 
Hon kunde ju inte heta mormor.
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”Va?” sa pappa.
”Vad heter hon?!” väste jag så att det sved till på 

överläppen.
”Hillevi”, sa pappa. 
Och rätt vad det var stod Hillevi mitt framför 

oss i dörröppningen. Hon såg frågande ut.
”Ska vi äta igen? Jag har redan ätit middag”, sa 

hon.
”Hej Hillevi, det är Roland”, sa pappa.
Mormor Hillevi stod alldeles stilla en lång stund 

och såg på oss.
”Har du glass?” sa Nodi.
”Nämen Nodi”, sa pappa.
”Menar han isekrem? Det har jag, och kaker 

med.” Hillevi räckte Nodi handen och han traskade 
in till henne bara så där. Jag och pappa ställde duk-
tigt av oss skorna på hallmattan. Sedan stod vi som 
två blyga barn mitt på mattan i rummet och väntade 
på något tills Nodi kom gående med en glasskål i 
händerna. Han ställde ner den på soffbordet.

”Allt en pen gutt du har”, sa Hillevi till pappa 
och satte sig bredvid Nodi i soffan.
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Pappa nickade och såg märkligt blek ut. Han 
svettades och händerna darrade.

”Jag har väntat att du ska komma, Roland, men 
vilken tid det tog”, sa hon sedan.

Då brast pappa i gråt. Hillevi sträckte armarna 
mot honom och han sjönk ihop bredvid henne på 
soffan och grät. Hon strök honom över ryggen.

Jag visste inte vad jag skulle göra förutom att se 
på. Då knackade det försiktigt på dörren. Malin 
kikade in på mig, på pappa i soffan som grät och 
på Nodi som åt glass, sedan stängde hon försiktigt 
dörren igen. 

”Pappa är ledsen?” sa Nodi förvånat.
Hillevi kramade pappa i en evighet. Snorig tit-

tade han upp efter en stund. Hon räckte honom en 
näsduk.

”Herregud …”, mumlade han och såg sig om.
Nu såg hon mig. Hennes ögon var små och mör-

ka och hennes hud var guldig mot det gråvita håret. 
”Och det är Nils förstår jag, så stor …”, sa hon 

och släppte mig inte med blicken.
”Mmm …”, sa jag. 
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”Vem är du lik?” 
”Vet inte …”, sa jag och kände mig sjukt iakt-

tagen. 
”Roland hent lite iskrem till er och sätt på lite 

kaffe. Jag må legga meg på sengen en stund”, sa 
Hillevi precis lika bestämt som mamma, och med 
korta steg gick hon fram till sängen och la sig platt 
på rygg och slöt ögonen. Pappa gick ut i köket 
och fixade fika. Hos Hillevi fanns det bilder på 
oss överallt. Mest på mamma. Mamma som liten, 
mamma som ung flicka, mamma som mamma. 
Mamma med pappa, med mig och med Nodi som 
liten, liten. Mamma, mamma, mamma överallt, 
som ett mammamuseum. 

Vi fikade och tittade på kort tillsammans med Hil-
levi. Malin och Signe kom inte tillbaka. Vi sa till 
Hillevi att vi skulle komma till henne imorgon 
igen, och när vi gick bad hon om ursäkt för att hon 
inte hade något att bjuda på. Lite förbryllade läm-
nade vi henne och fann Malin och Signe i rummet 
där gubbarna spelade schack. Malin bläddrade i en 
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tidning och Signe stod med näsan tryckt mot det 
stora akvariet. 

Vandrarhemmet låg väldigt ödsligt och människor 
med knästumpor, kängor och ryggsäck hejade på 
oss vid ingången. Alla såg superfriska och skitgla-
da ut. Pappa sa att han tyckte det var härligt att 
komma ut i naturen. Själv tyckte jag att vi ham-
nat i värsta skräckfilmen. Det var som i en sådan 
där film där allt är lite skruvat, och på nätterna 
visar det sig att alla de där skitglada människorna 
i knästrumpor blir zombies. Vi fick ett rum med 
flera våningsängar i. När Nodi och Signe somnat 
gick vi ut på verandan. Där lyste en lykta, men för 
övrigt var det kolsvart. Man såg siluetter av berg, 
och stjärnhimlen var enorm. Plötsligt vrålade en 
man ett vansinnesvrål där ute i allt det svarta och 
jag klamrade mig fast vid pappa.

”Såja Nisseman, det är bara råbocken”, skrattade 
han.

”Herregud!” Malin satte handen för bröstet.
”Vadå för galen bock?”
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”Det är en rådjurshanne eller en ren som vill ha 
en hona”, förklarade pappa.

”Säkert?” sa jag och lossade armarna som jag 
höll hårt om pappa.

Det hela kändes så fånigt att jag genast gick in 
och la mig. 

Dagen därpå ville jag åka tillbaka till mormor med 
det samma efter frukost. Det tog en stund innan 
hon öppnade precis som förra gången. Jag blev så 
glad när jag fick se hennes rynkiga små ögon att det 

pirrade till i magen och Nodi sa 
med hög röst:

”Hej mormor!” Och så klev 
han in i hallen. 

Mormor Hillevi steg åt sidan 
för att släppa in oss allihop.

Hon såg liksom undersökan-
de på oss när vi hängde av oss 

våra ytterkläder. Malin stod avvaktande kvar i hal-
len medan jag, pappa, Nodi och Signe gick in i 
stora rummet. Mormor Hillevi ryckte på axlarna 
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och gick ut i köket och bryggde kaffe. Sedan hände 
något märkligt. Hillevi kom in i rummet igen och 
vände sig till pappa och sa:

”Jag har väntat att du ska komma, Roland, men 
vilken tid det tog.”

Skillnaden var att denna gången bröt inte pappa 
ihop. Annars hände samma sak hela veckan. Var-
enda dag vi kom förbi för att träffa henne mindes 
hon inte att vi varit där dagen innan. Men vi var 
lite mer avslappnade för varje dag. En dag var jag 
där själv och vi var ute och gick i parken tillsam-
mans. Då pratade vi lite mera. Jag berättade om 
mitt band och om att jag åker bräda och så berät-
tade jag om Harry. Jag berättade allt om Harry. 
För jag visste ju att hon om någon kunde bevara 
en hemlighet. 

”Bor han hos er?” sa hon sedan.
”Ja, han sover i mitt rum”, sa jag.
”Liker du han?”
”Liker?”
”Er han snill?”
”Ja …”
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”Men det er en sak jag icke forstår. Varfor du 
seger att han er en øgle du fått av mamma din?”

”Ja, men jag har fått honom av mamma …”
Mormor skakade på huvudet.
”Mamma sa alltid du var speciell, men du er 

verkligen speciell. Lyckes du med skolen, Nils?”
Mormor Hillevi såg oroligt på mig och hennes 

små ögon inramade av ljusgrå fransar blinkade fram 
och tillbaka medan hon väntade på ett svar. Då fick 
jag infallet att bara krama henne. Jag lyfte upp hen-
ne och snurrade runt henne och sedan ställde jag 
ner henne på marken igen. Hon var huvudet kor-
tare än jag. Hon log och daskade till mig på armen.

”Jag är så glad för att jag får träffa dig, mormor”, 
sa jag.

”Du får komma hur ofta du vill, stolleper!” sa 
hon och skrattade. Sedan tog hon min hand och vi 
gick tysta hand i hand genom parken. 

När vi kom tillbaka hade pappa och Malin varit 
och handlat mat som pappa lagade åt oss hemma 
hos mormor. Hon var så glad att vi var hos henne. 
Det var svårt att gå just den dagen, för jag visste att 
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vi skulle börja om från början imorgon igen. Då 
skulle hon ha glömt gårdagen. 

På kvällen när jag skulle ladda mobilen såg jag 
att jag fått ett sms från Saga. Hon skrev att vår bal-
kongdörr stod öppen när hon gick förbi igår och 
att hon trodde vi kommit hem. Men när hon gick 
förbi för att ringa på senare så var balkongdörren 
stängd.

”Tänk om det var inbrott?” skrev hon. 
Jag visade messet för pappa och frågade vad jag 

skulle svara.
”Skriv att Våfflan varit där och vattnat blom-

morna”, sa pappa.
”Har han?” sa jag.
”Näe, men jag bad Harry titta till blommorna 

på balkongen när vi var borta”, sa pappa.
”Va, kan han sånt?”
”Klart han kan.”
Jag log åt att vår drake där hemma gick runt och 

pysslade med blommorna på balkongen medan vi 
var borta.
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Malin och Signe åkte hem till sig när vi var framme 
i Stockholm igen. Tomheten efter mormor fylldes 
av en stark längtan efter Harry. När vi klev in i 
lägenheten syntes han först inte till. På köksbordet 
stod ett antal koppar och alla pålägg som gick att 
finna i kylen stod framdukade och ljusen brann på 
bordet. 

Alla kökslådorna var utdragna så att de bildade 
en trappa upp till köksbänken. Och ett snöre var 
fäst kors och tvärs över hela köket i skåpdörrarnas 
handtag. 

”Vad i hela …”, sa pappa.
”Harry?!” ropade jag.
”HARRY!!!” gastade Nodi.
”Är det damfritt?” hördes från bordet.
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Och Harry kikade fram vid bordskanten borta 
på kökssoffan. 

”Damfritt vare här”, sa pappa.
”Vad fint du gjort!” sa jag.
”Tack, men jag blir så stressad av den där vatten-

kokaren, den bara jävlas”, sa Harry.
Sedan kvällsfikade vi och jag berättade om mor-

mor Hillevi som inte kom ihåg någonting, fast hon 
visste vilka vi var och det var ju i alla fall bra.

”Vad har du gjort hela veckan då?” sa jag.
Harry ryckte på axlarna.
”Tja, legat under tidningen och ömsat skinn.”
”Hela veckan, gud vad tråkigt.” 
”Hela och hela, när det varit vackert väder har 

jag solat.”
”På balkongen?”
”Ja, på balkongen. Är det något polisförhör det 

här, eller?” sa Harry.
”Ja faktiskt, för Saga såg att balkongdörren var 

öppen och sen stängd.”
”Hoppsan …” Harry stoppade ner en klo i sylten 

och stoppade den i munnen.


