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Jag kunde knappt tro att det var sant. Nu satt jag verkligen
på flygplanet i den smala trånga blå stolen som skulle vara
min tillflyktsort i många timmar framöver. Det här hade jag
drömt om i ett drygt år. Nu ville jag koncentrera mig på mig
själv och tänka tillbaka på det år som gått. Det var bara det
att det var helt omöjligt just nu. Jag hade fått en pratglad
äldre man bredvid mig. Jag skulle gissa att han var i sjuttioårsåldern. Han var gråhårig och hade ganska kort hår men
ändå inte snaggad. Han var trevlig och propert klädd med
rutig kavaj som sett sina bästa dagar och luktade gammal
svett. Han ville prata om allt mellan himmel och jord. Han
berättade vad han hette, att hans fru dött så han hade varit
änkeman i flera år, vad han skulle göra på sin resa, på andra resor han och hans hustru hade gjort tidigare. Det var
bara det att jag inte var ett dugg intresserad av vad han hade
gjort eller vad han skulle göra. Jag försökte vara så trevlig
jag förmådde och svarade ja, jaså och oj då på rätt ställe hoppades jag. Men när han hållit låda i en hel timme bad jag om
ursäkt och ljög att jag sovit dåligt på natten och behövde
sova lite. Sen slängde jag en blick ut genom fönstret och tittade på molnen utanför. Det var ett kompakt molntäcke så
jag blundade och lutade mig bakåt.
Det var härligt att tänka tillbaka. Det hade varit ett ganska
jobbigt år. Min syster hade hastigt dött i lunginflammation.
Jag hade hela livet ägnat mig åt att förtränga mina önskemål
och egna intressen helt och hållet. Jag trodde nämligen att
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jag orsakat min systers invaliditet när hon var liten och föll
handlöst i badkaret. Jag hade känt en ofantlig skuld för det.
För att försöka skydda mig själv från vad, vet jag inte. Men
efter att ha studerat ”vård och omsorg” på gymnasiet blev
jag Bellis assistent. Jag levde så nära henne som över huvud
taget är möjligt. Så när hon dog blev det en omåttlig tomhet
och sorg som tog över mitt liv. Jag satt inne i min lägenhet
i flera veckor. Jag skulle vilja kalla det att jag var otröstlig.
Så till den grad att jag inte ens orkade träffa det som återstod av min lilla familj. Bellis son Jalmer som var nästan
som min egen son, eftersom jag skött om honom ända från
det att han föddes hade blivit sambo med Nellie och flyttat
till en lägenhet inne i Uppsala. Jalmer hade dessutom hjälpt
sin pappa Johan att flytta till en liten lägenhet i närheten av
deras bostad. Om jag skulle hälsa på de skulle jag ta bussen
eller promenera femtio minuter. Det blev naturligtvis inte
av. Jag satt i min lägenhet och tyckte synd om mig själv och
hade ingen som helst lust att göra någonting. Jag tänkte på
Olle som jag haft i mina tankar ända sedan vi gick i förskolan. Men han kunde naturligtvis inte hjälpa mig. Det visste
jag. Han fanns bara som ett vackert minne.
Nu när jag satt på flygplanet tänkte jag på den kvällen jag
återfick mitt förstånd. Jag ville verkligen inte leva som en
zombie och bli sittandes i min lilla lägenhet resten av livet.
Det var inte det att jag inte trivdes i den. Nej, det var att jag
inte ens stod ut med mig själv längre. Så jag satte mig vid
datorn för vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag läste de
mejl, som Bellis skickat till Margrethe, innan hon gick bort.
Hon hade haft nästan daglig kontakt med sin väninna som
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bor i Australien. Flera gånger hade Margrethe mejlat. Men
jag hade inte lagt ner så mycket energi på ämnet engelska på
gymnasiet så jag förstod inte ens hälften av vad hon skrev.
Att hon undrade varför hon inte hade fått några svar förstod
jag. Den där kvällen tog jag ett beslut. Det var naturligtvis
jag som måste svara. Ingen annan kunde ha en aning om att
Margrethe fanns. Och Margrethe kunde inte ha en aning
om att Bellis inte fanns i livet längre. Så med några få ord
skrev jag ett mejl och skickade till henne. Det tog inte många
timmar innan jag fick svar. Margrethe var så lättad att hon
äntligen fick höra något om Bellis. Hon skrev också att hon
var fruktansvärt ledsen för vad som hade skett. Nu hade
hon förlorat sin bästa vän. Nu var det jag som tyckte det var
sorgligt att höra. Margrethe hade sin bästa vän i Sverige och
de hade bara mejlkontakt med varandra. Hur torftigt får ett
liv vara? Då bestämde jag mig för att jag skulle ha kontakt
med henne. Min engelska var klandervärd och jag tyckte det
var mycket svårt att hitta ett bra översättningsprogram. Så
jag tog saken i egna händer och anmälde mig dagen efter till
två språkkurser i engelska. Nu skulle här pluggas engelska.
På den ena var det grammatik och nötning av glosor som var
syftet. Den andra var en ren konversationskurs. Dessutom
lånade jag filmer med engelskt tal. Innehållet var jag inte
så noga med eller intresserad av. Jag skulle bara träna på att
lyssna och förstå. Allt det tillsammans gjorde att jag tränade
upp min engelska väldigt bra.
Mitt trevande försök att ta kontakt med Margrethe hade
gjort att vi nu hade en mycket bra relation. Jag hade ärvt
min älskade systers vän. Det kändes underligt men även
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väldigt naturligt. Det dröjde bara några veckor innan hon
frågade om jag hade möjlighet att ta semester och komma
till Queensland och hälsa på. Det hade inte jag tänkt. Men
så omvärderade jag mitt liv och tyckte att jag visst kunde
unna mig en resa. Jag började spara och ägnade mig bara
åt mina engelska studier på fritiden. Eftersom jag fick en
tjänst som ambulerande assistent så hade jag ingen fast brukare. Jag kom på att jag skulle fråga min arbetsgivare om de
hade någon brukare som var engelskspråkig. Det hade de
och jag fick komma till henne och få en fast tjänst där. Det
var riktigt roligt. Jag använde min engelska och lärde mig
många nya ord som inte ingick i mina kurser. Jag blev också
säkrare på att prata naturligt.
Nu skramlade flygvärdinnorna fram i flygplansgången
med en vagn full med mat. Vi fick varsin liten bricka med
både varm mat, bröd, smör och måltidsdryck. Det var inte
det godaste jag ätit men det var helt okej. Nu blev Gustav
glad att jag hade vaknat så att han fick någon att prata med
igen. Det var ingen idé att säga till honom att jag ville sova
igen. Det hade verkat lite konstigt om jag var så otroligt
trött. Så när vi ätit upp och pratat om att maten var lite för
salt, det var lite i minsta laget och tacksamheten över att vi
fick kaffe på maten så övergick han att berätta om vad han
tyckte om för mat. Han gick ofta till ett äldreboende i närheten och åt. Han gick inte dit när det serverades soppa. Att
han kunde tänka att jag skulle vara intresserad av vad han
åt. Jag fick inte en syl i vädret. Men det var lika bra det, för
jag hade ingen lust att berätta något om mitt liv för honom.
Så hände det att han lutade sig bakåt drog ett djupt andetag
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och strax efteråt började han snarka. Nu fick jag lite lugn
och ro. Nu skulle jag fundera på vad jag skulle göra när jag
kom fram. Hämta väskan och leta reda på Margrethes kusin
som skulle möta mig. Mer än det visste jag inte. Nog var jag
lite nervös. Vad hade jag gett mig in på? Jag kände ingen på
farmen. Egentligen kände jag inte Margrethe heller. Trots
det så tyckte jag att jag kände hela hennes familj. Jag skulle
bara vara där i tre veckor. Det skulle jag nog klara av även
om det skulle bli outhärdligt. Det är bättre att vara beredd
på det värsta. Då kan det bara bli bättre. Det blev många
sovstunder och några matpausar och flera monologer av
Gustav innan vi var framme.
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Äntligen var vi i Australien. Landningen var mjuk utom att
det studsade till. Nu skulle jag få slippa lyssna på Gustavs
malande prat. Men när jag väntade på min väska vid bagagebandet blev jag inte särskilt förvånad när jag hörde hans
röst vid sidan av mig. Jag hade redan lärt mig känna igen
den karakteristiska lite hesa stämman. När min väska dök
upp på bandet fick jag inte tag på den så den fick följa med
ett varv runt. Sen var det Gustav som hjälpte mig att ta av
den. Tack snälla Gustav! Vi tackade varandra för trevligt
sällskap och skildes åt.
Nu skulle jag leta efter Margrethes kusin. Hur skulle jag
kunna veta vem det var. Där stod en hel lång rad människor
och väntade på resenärer. De hade skyltar med namn. På
en stod det Josefin. Det måste vara min. Jag hade inte talat
om för Margrethe att jag kallades Finis. I några veckor eller
kanske månader hade jag funderat på om jag skulle försöka
byta till att bli kallad Josefin. Det var ju inte särskilt mysigt att kallas något så barnsligt som Finis. I skolan hade jag
bara hetat Josefin, så det skulle nog gå bra. Men när en av
lärarna på engelskkursen kallade mig Djåssifajn så blev jag
lite förskräckt. Som vanligt sa jag inte ifrån. Särskilt inte
med tanke på att jag ville bli kallad Finis. Så det fick bli så
och jag stod ut. Det var bara några månader det var tal om
det. Men när jag nu kom fram till Josefinskylten frågade jag
om han var Margrethes kusin. Jo, så var det. Var jag Djåssifajn? Men då tog jag mod till mig och svarade att det var
mitt riktiga namn men att jag kallades Finis. Här kunde de
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inte förstå att det var barnsligt. John tyckte att det var ett
mycket enklare namn. Han tog både min resväska och mitt
handbagage och nickade med huvudet åt det håll vi skulle
gå och sa ”Kom Finis”.
Det var fortfarande mörkt ute. Det var tidigt på morgonen. Jag skämdes över att John hade varit tvungen att gå
upp mitt i natten för att hämta mig, men det var inte mitt
fel. Planen kom vid den tiden. Så lastade John in mina väskor i en stor pickup. Jag klev med möda in i den höga bilen.
Så började den långa resan mot deras farm. Vi åkte i mer
än en timme. Jag var jättetrött. Eftersom det var mörkt ute
så såg jag ingenting av naturen. Jag visste inte om vi skulle
komma tillbaka samma väg senare eller inte. Men jag brydde
mig inte så mycket om hur det såg ut, jag skulle bara träffa
Margarethe och hennes familj på min semester. Det var det
som var huvudsyftet med min resa. Så här långt var allt helt
under kontroll.
När vi kom fram till farmen åkte vi in mellan några stora
höga järngrindar. Jag bleknade lite. Det var tur att John inte
såg det. Vad var detta för plats? En några hundra meter lång
smal väg ledde upp till ett jättehus. Jag kunde se att huset
var ett grått trähus med en enorm veranda på framsidan.
Det var helt tyst i huset. John visade mig uppför en gigantisk trappa och in i ett stort rum. Det var lika stort som hela
min etta i Uppsala. Mitt i rummet fanns en dubbelsäng med
trästolpar i varje hörn och med ett myggnät hängande över.
John visade mig att jag hade ett badrum intill rummet. Sen
gick han och sa att jag kunde sova till lunch klockan tolv.
De ville inte köra upp mig när jag hade rest hela natten. Det
var jag tacksam för. Om jag nu kunde sova efter all denna
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omvälvning. De verkade vara rika. Eller var detta ett typiskt
hem i Queensland?
Jag gick in i badrummet för att tvätta mig lite efter resan.
Nog trodde jag att jag skulle kunna gå vilse där! Det var det
största badrum jag sett i hela mitt liv! Det var inrett med
träpanel på väggarna. Badkaret stod på något som såg ut
som om det var lejontassar. I metall förstås, inte riktiga.
När jag vände mig om såg jag ett badkar till. Det var en stor
jacuzzi med många utsprut. Så fanns där också toastol, bidé
och ett dubbelt handfat. Men det som förvånade mig mest
var att det fanns en stor öppen spis i ena änden av rummet.
Det fanns vedträn som låg färdiga att tända. Jag fick en
oändlig längtan att tända en brasa och krypa ner i något av
badkaren men jag förstod att det gör man inte mitt i natten.
Det var knappt jag vågade spola och låta lite vatten rinna
i kranen. Tänk om det susade i ledningarna som hemma i
vårt hyreshus. Där får man inte duscha efter klockan tjugotvå på kvällen, för man kan störa grannarna. Jag hade aldrig
gjort det men några grannar trotsade ibland förbudet. Det
brusade i ledningarna men det var ju över på några minuter
så jag hade aldrig klagat.
Nej, nu tvättade jag mig lite snabbt och kröp ner i den
underbara sängen. Men jag kände mig väldigt ensam i den.
Lilla jag i en enorm säng i ett land som jag inte kände till så
mycket om och med folk som jag inte visste vilka de var. Det
var bara John jag träffat en stund. Visst hade jag haft kontakt
med Margarethe också. Men just nu när jag var dödstrött
och ensam så ångrade jag mitt beslut att åka till Australien.
Vilken idiotisk idé! Det hade varit bättre att stanna hemma
i Uppsala i min lilla etta trots att den hade ett litet badrum
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där jag knappt fick plats. Men hur det nu var så somnade jag
ganska omgående och sov flera timmar.
Jag vaknade tvärt. Var det något som hände? Hade jag hört
något? Eller var det så att jag inte hörde ett enda ljud? Jag
var förvirrad. Nu tittade jag mig runt och insåg att jag låg i
den fantastiska säng som jag kröp ner i innan jag somnade.
Vad skulle jag göra nu? Med en snabb titt på klockan insåg
jag att jag borde skynda mig om jag skulle hinna få något
i mig medan de andra åt lunch. Så fort jag kunde tvättade
jag mig, klädde på mig och öppnade försiktigt dörren. Hur
skulle jag hitta köket? Eller föresten. Här satt de kanske inte
i köket och åt, jag skulle nog leta efter en matsal. Jag tassade
smygande nerför den trappa vi gått uppför när vi kom. Där
nere såg jag flera dörrar till olika rum. Jag hörde ingen som
pratade som jag kunde orientera mig efter. Jag tittade in i
ett bibliotek som var oändligt stort med ett mycket vackert
skrivbord i mitten av rummet. Det var också stort och hade
en skiva av grönt läder med vackra nitar i kanten på lädret.
Det var guldfärgat där det övergick till att vara trä. Här förstod jag att det inte skulle serveras någon mat så jag vände
mig om för att gå ut i hallen igen när jag ryckte till av att
någon sa: ”Här har vi vår gäst! Oj skrämde jag dig? Välkommen till Queensland! Kom med till matrummet så ska du få
något i dig. Förresten, jag heter Mary och är gift med John.
Ni träffades i natt.”
Denna förtjusande kvinna passade verkligen in här. Hon
var utomordentligt vacker och välklädd. Jag skulle kunna
säga att hon var proper och galant. Jag tackade och följde
med henne till matsalen. Där blev jag återigen överraskad
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och jag bleknade troligen när jag såg detta ofantliga rum.
Mitt på golvet stod ett gigantiskt matbord av mörkt trä. Och
runt det stod det fjorton stolar. Sex stycken utmed varje
långsida och en vid varje gavel. Skulle det sitta någon på
varje stol? Var de så många i denhär familjen? Innan jag
hunnit tänka klart så säger Mary att de andra redan gått
ut till sina respektive arbeten. De hade inte velat väcka
mig. Tack och lov tänkte jag. Om jag hade konfronterats av
fjorton personer som alla skulle ha tittat på mig och ställt
frågor, så hade jag nog flytt fältet och försvunnit ut genom
dörren. Nu fick jag i lugn och ro äta frukost fast det var mitt
på dagen. Den bestod av stekt ägg och korv. Kaffe och smörgås fanns också. Jag petade långsamt i maten och åt upp det
jag lagt för mig. Mary hade sagt att hon skulle se till att jag
fick träffa Margrethe när jag var klar med frukosten.
Det kom ytterligare en ung man och presenterade sig som
David. Han var bror till John och Margrethe. John var alltså inte Margrethes kusin. Jag hade tydligen fattat fel. Nu
skulle han skjutsa mig till hagen med alla får, för det var
där Margrethe låg. Det visste jag redan. Det stod beskrivet i mejlen som Bellis fått. Mitt bland alla fåren lägger de
Margrethe på en stor fårfäll som är hopsydd av flera skinn.
Vi åkte i en jeep som skramlade och skakade förfärligt. Det
var jag nöjd med, för då slapp jag prata med David. Vad
skulle vi säga till varandra? Plötsligt stannade David jeepen
och sa att vi var framme. Det gick inte att komma längre
med bil. Så vi gick några meter till en gärdesgård och klev
över en färist. Sen såg jag Margrethe! Hon låg mycket riktigt på marken på sin fäll och runt henne låg det massor med
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får. Det verkade som om hon hörde till flocken. Nu blev jag
lite handlingsförlamad och visste inte vad jag skulle göra
eller säga. Kunde hon prata? Jag visste inte ens det. Men jag
behövde inte oroa mig för hon ropade till!
-Åh, Djåssifajn! Är du äntligen här!
Jag böjde mig ner mot henne och visste inte om jag skulle
ge henne en klapp eller göra ett försök till kram. Jag gjorde
som jag lärt mig av Bellis. Jag tog hennes armar och la dem
på mina axlar. Så blev det en kram! Margrethe blev jättelycklig!
– Tänk att du förstår oss multihandikappade. Men det är
väl Bellis som lärt dig Djåssifajn!
– Ja det är som Bellis ville kramas, så jag har lärt mig det
av henne. Men det är en sak jag måste tala om för dig. Jag
kallas Finis!
Margrethe skämdes. Det behövde hon inte göra. Hon
kunde inte ha en aning om att jag kallades det, det hade jag
inte berättat i mejlen.
Det som chockade mig mest var att Margrethe var ung.
Hon kunde nog inte vara mer än tonåring. Jag hade föreställt mig att hon var i Bellis och min ålder. Det var jag
naturligtvis tvungen att berätta för henne. Hon skrattade
och sa att hon var sjutton år. Det ser man inte på mejl. Hon
visste inte heller hur gammal jag var men hon förstod att jag
var äldre än hon. Jag var syster till Bellis som hade en son.
Men ålder bekom inte Margrethe. Vad spelar det för roll om
man är gammal eller ung. Det viktiga är att man trivs ihop
och har ungefär samma värderingar. Vilken klok flicka!
Tiden bara flög fram. Vi hade redan så mycket att prata om.
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Inte kunde jag tänka mig att jag skulle känna det som om
vi hade känt varandra väldigt lång tid. Ja, nästan hela livet.
Skulle hon kunna ersätta min älskade syster Bellis? Nej så
nära skulle nog ingen kunna komma mig. Vi var nästan som
sammanväxta Bellis och jag. Det berodde naturligtvis på
att jag tog hand om henne hela hennes liv. Inte bara henne.
Jag skötte också hennes son Jalmer som om det vore min
biologiska son. Närmare än så kan ingen komma. Men det
kändes helt naturligt med Margrethe. Vi skulle nog finna
oss tillrätta med varandra de veckor jag skulle vara här i
Australien.
Helt plötsligt kom John. Han skulle hämta oss. Timmarna
hade gått så fort och nu var det tid att åka hem och äta middag. Då kröp min blyghet fram igen. Jag tänkte på det stora
bordet för fjorton personer. Skulle det bli fullt av människor
som jag skulle presenteras för. Hur skulle jag stå ut med det?
Och skulle jag än en gång behöva tala om att jag heter Finis?
Vi skakade fram på vägar som bara var åkrar. Det gick att se
att de brukade köra där för det fanns hjulspår som det gick
att köra efter. Jag satt i baksätet bakom John. Margrethe
låg på en bårliknande brits som tog utrymmet från passagerarsätet och hela vägen bak till bakdörren. Den var troligen
specialbyggd för att forsla henne mellan hemmet och fårhagen. Vad jag förstod så skjutsade de ut henne varje dag.
Där låg hon bland fåren i flera timmar varje dag. Tänk om
något skulle hända medan hon låg där ensam!
När vi kom fram till mangårdsbyggnaden blev jag stum av
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beundran igen. Vilken byggnad! Stor som en större herrgård,
nästan som ett slott. Tänk att jag skulle få tillbringa flera
veckor i detta magnifika hus. Bara att titta på det var underbart. Det fanns mycket snickarglädje och speciella detaljer.
John frågade om jag ville gå upp på mitt rum eller sitta
en stund i hammocken på verandan. Det blev ett svårt val.
Hammocken såg inbjudande ut! Men jag behövde fräscha
upp mig lite inför middagen när alla skulle titta på mig.
Så jag gick upp till mitt rum. Mary kom och såg till att jag
hamnade rätt bland alla dörrar och vinklar och vrår. Om en
halvtimme skulle middagen serveras.
Jag smög ut genom dörren och nerför den breda trappan
som var byggd i ett mörkt träslag. Teak eller mahogny eller
vad det nu kunde vara. Kanske något helt annat som jag inte
visste namnet på. Den här gången hittade jag till matsalen
själv. Jag klev in och drog mig omedelbart tillbaka en bit.
Jag kände mig som Lady när hon går med Lufsen till restaurangen på julafton. Det var nästan helt fullt runt bordet. Nu
kom det en flicka bakom mig. Hon sa:
– Kom nu Finis så går vi in.
Vilken lättnad! Jag fick sällskap in i matsalen som kändes
som ett hav av främmande människor. Dessutom hade hon
sagt Finis. Det måste betyda att hon hade hört mitt namn
av någon som redan visste. Vi gick in och det hördes ett sus
när vi kom in.
– Välkommen Finis! Vi äter först, så får vi bekanta oss
med varandra senare.
Jag drog en suck av lättnad. Men samtidigt visste jag att
presentationen bara var flyttad framåt i tiden. Den skulle
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komma förr eller senare. Men jag valde att nollställa mig
just nu och inte tänka på den.
När jag lyfte blicken mötte jag ett vänligt ansikte. Det var
en kille i min ålder som tittade på mig med de mest förstående, omtänksamma ögon. Något sådant hade jag inte sett
på många år. Kanske jag aldrig sett det förut. Jag log lite mot
honom och slog genast ner blicken. Det fick mig dessutom
att tänka på Olle. Han gick några månader tillsammans med
mig i min förskoleklass. Olle var min första kärlek. Efter den
upplevelsen hade jag aldrig mött någons kärlek. Jag hade
levt på den korta tid Olle gav mig. Nu pirrade det inte alls i
magen som det gjort när jag träffade Olle. Nej, nu skämdes
jag bara. Någon som tittade på mig med kärleksfylld blick.
Det kunde inte vara sant att någon kunde tycka om mig. Jag
visste att jag hade ett alldagligt, om inte tråkigt utseende.
Blågrå ögon och råttfärgat hår. Nej han ville nog bara vara
snäll mot mig.
Vi åt under tystnad. Det var mycket befriande. Men mina
tankar for runt i skallen. Varför hade jag inte kollat upp vart
jag åkte? Min tanke hade bara varit fokuserad på att åka
till Australien och hälsa på Margrethe. Ingen annan! Dessutom var det för att hon var min älskade systers vän på nätet. Margrethe och Bellis hade fått en mycket bra kontakt
och ansåg att de var bästa vänner. Det kunde vara för att jag
kände samhörighet genom det. Men min vän hade hon inte
blivit än. Vi hade ett mycket trevligt samtal ute i fårhagen
när jag träffade henne, men mer var det inte. Jag ville gärna
träffa henne igen och fortsätta vårt samtal. Alla de andra
ville jag inte träffa och bli vän med.
Nu såg jag att Margrethe satt vid ena långsidan. Hon var
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fastspänd på ett liknande sätt som Bellis. Skillnaden var att
Bellis satt i sin rullstol och Margrethe satt på en hemsnickrad stol med dynor. En kvinna matade henne. Det såg ut som
om hon gjort det under en längre tid. Hon kanske var assistent. Hon kunde också vara en nära släkting. Det skulle jag
nog få reda på så småningom.
När middagen var över gick vi alla in i ett sällskapsrum.
Där serverades kaffe på maten. Nu skulle presentationen
börja och om jag hade otur även utfrågningen av mig. Varför hade jag åkt hit? Jag ångrade mig verkligen! De talade
i tur och ordning om vad de hette och vilket släktskap det
fanns till Margrethe. Jag förstod att jag skulle blanda ihop
alla namn och hur de var släkt, men jag nickade och låtsades
intresserad. Den enda jag ville veta något om var Mike. Han
var Margrethes äldste bror. Hon var en sladdunge. Riktigt
ordentligt också! Tre äldre bröder och en syster hade hon.
De äldsta var födda inom tio år. Sedan var det ett hopp utan
barn med tretton år. Mamman dog i barnsäng när hon fick
Margrethe. Mostrar och fastrar tog hand om barnen. Alla
hjälptes åt att ta hand om Margrethe som skadades när hon
föddes. Hon hade alltid varit förlamad men hade alltid kunnat prata och hon verkade mycket skärpt.
Nu var det min tur att berätta om mig. Hur mycket skulle
jag avslöja? Eftersom de hade Margrethe så skulle de nog
förstå även min situation. Så jag berättade om att jag orsakat
min syster Bellis hennes invaliditet. Att jag troligen oavsiktligt knuffat ner henne i badkaret. När jag berättade det bröt
mina tårar fram. Tänk att jag kunde bli så känslomässigt
berörd när jag berättade det som hänt för så otroligt länge
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sedan. Jag bad om ursäkt, torkade tårarna och tittade ner i
mattan. De förstod att jag blev ledsen vid minnet på Bellis.
De valde att avbryta samtalet för den här gången. Det blev
jag mycket tacksam för.
Nu gick var och en till sitt. Men innan vi skiljdes åt fick
jag ögonkontakt med Mike igen. Han log och tycktes ha medkännande med mig. Jag log ett snabbt leende tillbaka. Sedan
gick jag till mitt rum och tillbringade resten av kvällen för
mig själv där.
Efter denna mycket omtumlande dag la jag mig och somnade nästan omedelbart.
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När jag vaknade den här morgonen blev jag lite bekymrad.
Jag hade inte tagit reda på när frukosten serverades. Tänk
om jag kom för sent. Det skulle inte se bra ut. Men nu var
det för sent att undra över det. Det blev en snabb dusch och
påklädning. Så gick jag på darrande ben ner till matsalen
som jag hittade till vid det här laget. Där stod en magnifik
frukost uppdukad på ett serveringsbord. Av tallrikshögen
förstod jag att flera redan varit där och ätit. Men jag kunde
inte vara sist. Då kom köksan in. Hon hade hört att någon
kom. Hon berättade att alla åt frukost på de tider som passade dem. Några av männen åt väldigt tidigt eftersom de
skulle ut i markerna och ta hand om fåren. Sen åt folk i den
takt de ville. Då kunde jag slappna av. Det var bara att ta för
sig av det dignande frukostbordet. Det var skönt att sitta där
ensam och njuta.
När jag ätit färdigt undrade jag var Margrethe var. Hade
hon ätit frukost och redan var ute bland fåren? Svaret fick
jag omgående. För in kommer en strålande glad Margrethe
skjutsad av Mary på sin trästol. Hon sa att hon var glad att se
mig och jag kunde säga samma sak till henne. Det var henne
jag redan tyckte att jag kände och hon var huvudpersonen
på min resa. De andra var inte viktiga för mig. Margrethe sa
att jag kunde komma tillbaka om en halvtimme. Om jag ville
kunde jag åka med henne till hagen. Men jag ville inte sitta
overksam och bara vänta så jag frågade om jag inte kunde
lösa av Mary och hjälpa Margrethe med frukosten. Mary
undrade om jag klarade det själv. Jag svarade att jag hade
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hjälpt Bellis vid måltider varje dag under hela hennes liv, så
det skulle nog gå bra. Mary sa att jag kunde kalla på henne
om det var något jag undrade, sen gick hon.
Eftersom Margrethe kunde prata så var det inga problem. Nu gjorde jag som Bellis man Johan gjorde i början
när han kom till oss som assistent. Han frågade hela tiden
Bellis hur hon ville ha det, med det som skulle utföras. Så
Margrethe och jag tog oss igenom vår första gemensamma
frukost pratandes och skrattandes. Det var riktigt roligt att
hjälpa henne. Dels för att hon hela tiden var så glad så att det
smittade över till mig och dels för att jag fick den underbara
känslan av att vara behövd. Det var så mitt liv hade varit
sedan jag var fem år och min älskade lilla syster fallit i badkaret och blivit funktionshindrad.
Efter maten frågade Margrethe om jag ville följa med
ut i hagen. Om jag ville! Det var så härligt att vara nära
Margrethe. John kom och hämtade oss och vi for iväg. Det
blev som dagen innan. Vi pratade om allt möjligt och skrattade mycket. Jag satt på en fällstol eller låg på fällen bredvid
Margrethe. Ibland var jag tvungen att ställa mig upp och gå
några varv så att jag inte blev stel. Efter några timmar kom
John tillbaka med färdiglagad lunch. Mary var också med
för att mata. John skulle komma tillbaka en stund senare
och hämta Mary. Men jag sa att hon kunde åka tillbaka till
huset med en gång för jag kunde sköta matningen. Om jag
inte tog hennes jobb från henne förstås. Nej då, hon hade så
mycket annat att göra så hon blev lättad. På eftermiddagen
kom John och hämtade oss. Mary tog hand om Margrethe
och jag fräschade upp mig inför middagen.
Vi åt under tystnad. Det var väldigt främmande för mig.
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Kvällen innan trodde jag att de var tysta för att jag var med
men så var det inte. Middagen intogs under tystnad. Det
var bara bestickens skrapanden mot tallrikar som hördes.
Sedan var det samling i vardagsrummet där det blev kaffe
på maten. Då var det ett väldigt surrande, pratande och
skrattande. Nästan öronbedövande. Så helt plötsligt blev
de tysta och började återigen ställa frågor till mig. Jag berättade delar av mitt liv och de satt andäktigt och lyssnade.
När jag pratade försökte jag titta runt på alla så att ingen
skulle känna sig utanför. När jag tittade mot Mike så log han
lika kärleksfullt mot mig som han gjorde kvällen innan. Jag
kunde inte låta bli att undra om han gjorde så mot alla eller
om han tyckte bra om mig.
Margrethe och jag hade bestämt att vi skulle vara tillsammans i hagen den här dagen också. Vi trivdes så bra tillsammans och jag njöt av möjligheten att få vara nära denna
fantastiska unga kvinna. Efter frukosten när Mary tog hand
om Margrethe så skulle vi åka till fåren. Döm om min förvåning när Mike stod vid jeepen och sa att den här veckan
var det hans tur att köra oss till hagen. De brukade turas
om. Han log mot mig som han hade gjort de andra dagarna.
Men den här gången höll han kvar leendet lite längre. Eller
kanske det var jag som inte tittade bort så snabbt. Jag hade
vant mig vid det nu. Jag kunde verkligen drunkna i hans
ögon. Under resan berättade han att han var ute i markerna
hela dagarna och skötte fåren. De hade tusentals, så det var
mycket som skulle skötas. Matning, klippning och mycket
annat. Han erbjöd mig att följa med och titta. Det ville jag
verkligen göra. Se hans jobb och ta reda på lite mer om
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varför han tittade på mig på det sätt han gjorde. Vi skulle
åka dagen efter, men idag ville han visa mig en åker som
var full av gula vilda tomater. Det var bara en liten tur som
tog en halvtimme. Det skulle han hinna innan han åkte till
fåren. Medan han berättade tittade han på mig i backspegeln. Han såg lycklig ut och jag undrade om han kanske hade
upplevt något fantastiskt nyligen. Vi släppte av Margrethe
som skulle vara ensam medan jag åkte iväg. Det skämdes jag
över. Inte ville jag lämna henne ensam. Men hon skrattade
och sa att hon hade varit ensam där i många år, förutom att
fåren var hos henne.
Så Mike och jag åkte iväg. Jag satt kvar i baksätet eftersom hela högra sidan i jeepen var iordninggjord för att Margrethe skulle ligga där. Nu tittade Mike på mig igen och log
sitt vackra leende under en lång stund. Han såg nästan beundrande ut. Han måste gilla mig och jag måste medge att
det tilltalade mig. Var jag på väg att bli kär?
När vi kommit fram till åkern som vi skulle stanna vid
trodde jag att det var en äng full med gula blommor. Men det
var markkrypande låga buskar med massor av små tomater
som växte i klasar. Vi klev mellan buskarna där det gick
att sätta ner fötterna. Mike sa att vi skulle smaka på några
söta tomater. Vi böjde oss ner och jag sträckte fram handen
för att plocka några när Mike i samma stund sträckte fram
sin hand, och våra händer kom så nära varandra att vi fick
kontakt en liten stund. Jag drog naturligtvis snabbt bort
min hand och bad om ursäkt. Han fångade min blick och
log igen. Så tog han min hand, smekte den, och höll den i
sin en stund och sa att han gärna ville ha den kontakten.
Jag som aldrig varit i närkontakt med någon utanför min
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familj och särskilt inte någon man, visste inte vad jag skulle
säga eller göra. Men Mike löste det hela med att släppa mig
och började plocka några tomater. Han gav mig några att
smaka på. De var underbart goda. Vi plockade några klasar
som Margrethe och jag skulle ha under dagen, några som
Mike skulle äta och en hel låda som skulle hem till köket.
Sen skjutsade Mike tillbaka mig till fårhagen. Jag var omtumlad av denna lilla utflykt men också ganska lycklig. Det
var första gången i mitt liv som någon visade att han tyckte
om mig. Innan jag klev ur bilen log jag kärleksfullt mot Mike
och tackade för utflykten.
När jag lagt mig bredvid Margrethe och tittat upp på
himlen och var i min egen lilla värld en kort stund så frågade Margrethe mig om jag tyckte om Mike. Jag var inte beredd på frågan, men svarade att jag tyckte att han är trevlig
och att jag tyckte om hela hennes familj. Då skrattade Margrethe till, men sa ingenting. Hade hon kunnat ana något
som inte ens jag fattat. Eller syntes det på mig när jag kom
tillbaka. Jag frågade henne inte om det trots att det kändes
som om vi skulle kunna prata om allt. Precis som jag kunde
prata med Solan som var Mammas bästa väninna. Hon tog
hand om mig de första dagarna efter att Bellis trillat i badkaret och blivit inlagd på sjukhus. Henne ringde jag till när
jag behövde kloka råd. Jag var tillsammans med henne när
hon blev kär i sin blivande man. Då märkte jag det på henne.
Tänk om Margrethe såg något liknande på mig och Mike.
Men jag var inte kär än. Jag var bara förväntansfull inför
nästa möte med Mike. Jag kanske hade missförstått alltsammans.
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När det började närma sig middag var jag lite darrig. Nu
skulle jag få se om Mike log mot mig eller om det var inbillning från min sida. Jag behövde inte vänta länge förrän han
kom. Precis innan jag skulle gå in i matsalen kom han och
tryckte sin hand mot min en kort stund och log sitt underbara
leende mot mig. Jag besvarade det på samma sätt. Nu var jag
säker på att han ville ha kontakt med mig. Jag hade inte inbillat mig. Men middagen var som vanligt tyst och jag vågade
inte titta på honom mer än en liten sekund nu och då.
Efter pratsamvaron och frågorna till mig gick jag till mitt
rum. Då, i trappan upp, kom Kate rusandes efter mig. Henne
hade jag inte hunnit prata med någon gång än. Hon var tretton år och väldigt nyckig som tonåringar kan vara. När hon
var bredvid mig sa hon till mig att jag skulle låta hennes pappa
vara ifred. Hon hade sett hur vi tittade på varandra. Hon visste att Margrethe tyckte om mig, men Kate tyckte verkligen
inte om mig. Hon väntade inte på något svar, blängde till på
mig och fortsatte i full fart uppför trappan.
Jag blev stående några sekunder på trappsteget efter
chocken. Jag visste inte att Kate var Mikes dotter. De hade
inte hunnit berätta om sin stora familj för mig. De var bara
intresserade av mitt liv. Nästa dag skulle jag fråga både Margrethe och Mike om hans familj. Jag hade inte ens tänkt
tanken att han kunde ha någon fru. Tänk om han hade det!
Men varför var han då kärleksfull mot mig?
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Den här dagen skulle bli mycket intressant! Mike och jag
lämnade Margrethe bland fåren i sin ensamhet. Samma
skuldmedvetenhet som jag kände över att alltid vara tvungen att ta hand om Bellis, dök upp. Det var länge sedan jag
kände den och det var bra. Margrethe lovade att hon skulle
må gott. Innan jag kom till gården hade hon varit ensam i
princip hela dagarna. Om man med ensam menar utan kontakt med människor. Hon hade alltid sina allra bästa vänner,
fåren.
Resan ut på fälten var magnifik. Vilken underbar natur!
Det var nästan platt så långt man kunde se. Naturligtvis en
underbar tillvaro för de tusentals får som familjen ägde. Jag
satt helt förstummad bredvid Mike. Den natur jag hade sett
hittills var några parker i Uppsala varav Svandammen var
den vikigaste för mig. Det var där Bellis för första gången
efter olyckan rörde sin ena hand. Men nu såg jag ett scenario som blev mig övermäktigt. Mike hade märkt att jag bara
tittade och såg överväldigad ut. Han smekte mig försiktigt
på min vänstra kind. Så frågade han om jag mådde bra. Det
var klart att jag mådde bra. Denna utsikt och en smekning
på kinden som jag inte ryggade tillbaka för. Vad hände med
mig? Hade jag redan blivit van vid att ha honom i min närhet? Jag log ett brett leende mot Mike. Han stannade bilen
och föreslog att vi skulle gå ut en stund. Han ställde sig bakom mig och la sina armar runt min midja. Stående så berättade han att han var uppväxt med den här utsikten och hade
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blivit hemmablind. Han sa också att jag väckt honom ur en
sömn. Nu såg han också på nytt hur vackert det var där han
bodde. Men han hade också återigen känt en dragning till
en kvinna. I flera år hade han varit ensam och tagit hand
om Kate. Hon var åtta år när hennes mamma och Mikes fru
lämnade ett brev på bordet att hon inte orkade bo isolerad
här ute på landet. Hon var spårlöst borta och hade inte hört
av sig till dem igen. De visste inte var hon bodde eller om hon
ens levde. Det hade varit en hemsk upptäckt och en ofattbar
sorg för dem båda. Men det hade också gjort att de knöt ett
mycket starkt band till varandra. Kate var otröstlig och livrädd att även hennes pappa skulle försvinna. Fem år hade
gått och Kate var numer en lugn , artig och trevlig flicka.
Då var jag tvungen att berätta för honom om att Kate
kommit ifatt mig i trappan kvällen innan. Han blev lite förvånad. Inte kunde han tänka att hon kunde göra så. Hans
lilla prinsessa! Men han trodde förstås att hon hade blivit
rädd att jag skulle inkräkta på deras förhållande. Dessutom
undrade han hur hon hade kunnat se deras blickar som varit
så snabba. Men barn ser mer än man tror.
Mike berättade för mig att han tyckte väldigt mycket om
mig. Det lilla han visste om mig. Då började jag fnissa och sa
att han faktiskt visste allt om mig. Jag hade ju berättat om
hela mitt liv för hela familjen. Ja, det hade han förstått, men
det var något mer som fascinerade honom. Han kunde inte
riktigt säga vad det var. Troligen de känslosamma vackra
ögonen! Vilken komplimang!
Så fortsatte vi vår färd. Mike skulle ju visa mig sitt jobb.
Strax kom vi fram till en liten lada mitt ute på fältet. Han
bjöd in mig i personalrummet som han kallade det. Det var
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ett rum med ett bord och några stolar, en spis och en mikrovågsugn. I den andra delen av rummet stod en bred säng
med ett överkast på. Mike berättade att den användes om
de behövde ta rast på dagen. Ibland var det så mycket att
göra att de övernattade här. Då slapp de resa och sparade en
arbetstimme på så sätt.
Vi satte oss på sängkanten och Mike la armen om mig och
tittade mig djupt i ögonen. Sen kysste han mig. Först mycket
lätt och sedan länge och passionerat. Jag kände mig lycklig
och förvånad. Hur kunde jag gå med på detta? Men det kändes helt naturligt. Varför skulle jag hålla tillbaka? Jag var
vuxen och kunde göra som jag ville. Ingen behövde få reda
på att vi kyssts. Men vi föll i extas. Det blev mer än kyssar.
Kläderna åkte av och vi omfamnade varandra och fullbordade vår kärlek och längtan.
Efter en timme vaknade vi och kände lyckorus! Vi fortsatte att älska. Jag blev orolig efter en stund. Mike skulle ju
jobba. Hur klarade sig alla får utan honom? Han förklarade
att en del dagar var det mindre jobb. Det här var en sådan
dag. Det var därför han bjudit med mig just idag.
Vi kom överens om att inte berätta det här för familjen än
så länge. Det skulle nog krångla till det om de visste. Dessutom måste Mike prata med Kate om att han tyckte om mig
och att jag inte skulle förstöra deras varma känslor. Hon
skulle få reda på det före alla andra. Men hon skulle inte få
reda på att vi hyste så starka känslor för varandra efter bara
några dagar.
På vägen tillbaka berättade Mike att hans fru Sophie inte
trivdes på farmen. Han hade varit förkrossad när hon
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försvann. Men för Kates skull ignorerade han sin besvikelse
och gjorde det bästa för flickan. Jag blev misstänksam och
svartsjuk. Tänk om hon skulle dyka upp och flytta tillbaka
in på gården! Naturligtvis var jag tvungen att fråga Mike om
det. Nej, han trodde inte att hon skulle komma tillbaka efter
fem år. Och om hon gjorde det så var hans känslor för henne
totalt slut så illa som hon gjort honom. Hur Kate skulle reagera visste han inte. Men han hade fått känslor för mig och
dem ville han bevara. Men Mikes stora fråga och oro bestod
i att jag skulle åka tillbaka till Sverige om bara två veckor.
Hur skulle vi kunna bevara vår kärlek efter så kort tid tillsammans? Tänk om vi tappade känslorna för varandra! Det
var när vi var framme hos Margrethe som jag kom på det!
Jag behövde inte åka hem! Jag hade fått inresetillstånd och
kunde stanna i tre månader. Vi kysste varandra igen och
Mike sa att han var lycklig och ville att jag skulle stanna.
Vi klev ur bilen och Mike hjälpte Margrethe in i den. Hon
skrattade lite grand och tittade på mig. Jag såg att hon egentligen ville fråga mig samma fråga som hon gjorde dagen innan. Den om jag tyckte mycket om Mike. Jag log tillbaka och
hon förstod att hon inte skulle fråga.
När vi var hemma på gården gick jag till mitt rum direkt.
Mitt inre var som en uppdämd damm. Frågorna formligen
korsade både mina nerver och min hjärna. Vad hade jag gett
mig in på? Kunde jag ta ett steg tillbaka och fly situationen
och åka hem till min lilla lägenhet i Uppsala? Varför hade
jag inte tänkt mig för innan jag reste? Jag skulle inte ha följt
med Mike ut på markerna. Vad skulle jag göra nu? Skulle
jag fortsätta att ta hand om Margrethe? Hon hade väl inget
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med detta att göra? Tänk om jag skulle bli gravid. Nej, det
var nog ingen fara. Jag var så pass gammal att jag inte var
fertil längre. Och man blir väl inte gravid första gången. Jag
hade aldrig varit nära någon man. Jag trodde inte att jag
kunde få några sådana känslor. Eller var det för att jag blev
sedd som jag släppte alla hämningar? Tyckte jag bara om
hans smekningar? Eller hade jag på så kort tid fattat tycke
för honom som tittade på mig som om jag var gjord av glas?
Hur kände Mike nu? Jag var egentligen lycklig. Det lyckorus
jag känt så tydligt kunde väl inte vara fel? Mina tankar tog
över i mitt huvud. Som vanligt när jag var brydd så fick jag
huvudvärk. Jag letade fram en huvudvärkstablett och sköljde ner den med lite vatten. Hade jag varit hemma hade jag
ringt till Solan. Nu hade jag verkligen behov att få prata med
någon som förstod mig. Jag hade tidigare ringt till Mammas
bästa kompis Solan när jag var i trångmål. Hon hade alltid
haft bra kommentarer och åsikter. Men jag kunde inte ringa
till Norge och prata med henne. Jag hade lärt mig att messenger fanns. Då skulle man kunna ringa gratis på nätet.
Men jag hade inte lärt mig att använda det. Så dumt! Men
jag kanske kunde gå ner och prata med Sarah. Jag kunde
lägga fram mitt problem i förtäckta ordalag. Sarah var gammal och erfaren. Jag låg raklång på sängen och väntade på
att tabletten skulle ta bort det mesta av huvudvärken. Skulle
jag våga prata med Sarah efter bara några dagar här? Men
hon verkade snäll. Jag orkade inte vänta på att jag skulle få
några klara tankar och kunna lösa problemet själv. Därför
tog jag mod till mig och travade ner för trappan. Där nere
satt Sarah som om hon väntade på mig.
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