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1

– Kan du ta hand om Bellis en liten stund medan jag gör mig 
i ordning? Ni kan väl göra någonting kul!
Det var Mamma som bad mig. Hon brukade inte säga att 

Bellis och jag skulle göra något kul. Hon sa alltid bara att jag 
skulle se till så hon inte gjorde något dumt. Men det var ju 
en härlig uppmaning, så vi gick omedelbart in i badrummet. 
För det bästa och roligaste jag visste var att klättra upp på 
skötbordet som var uppmonterat på badkaret. Jag kom ju så 
högt upp och hade utsikt över hela badrummet. Skötbordet 
var fortfarande kvar där för att Bellis inte var torr på nat-
ten än. Men för det mesta satte Mamma på henne blöjan i 
sängen. Hon är ju så tung nu och snart ska hon bli tre år.

Jag hjälpte Bellis upp för hon kunde inte klättra så bra än. Så 
skulle jag ta mig upp också. Jag vet inte om det var jag som 
knuffade till skötbordet eller om hon bara föll ändå. Rakt 
ner i badkaret! Ett förfärligt brak hördes. Varför reste hon 
sig inte upp för, den dumma ungen? Varför låg hon där bara 
som om hon inte levde? Varför skrek hon inte? Hon brukade 
ju skrika så fort jag gjorde något. Nöp henne eller så.

– Vad har du gjort, Finis? Vad har du gjort?

Mamma vrålade verkligen orden rakt ut och flög eller kanske 
dök fram till botten av karet för att försöka ta upp Bellis. Men 
hon orkade inte. Mamma hade ont i ryggen. Jag såg Mamma 
som genom en immig glasruta. Konturerna av Mamma var 
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suddiga, men jag kunde märka att hon var mycket blek och 
hon stirrade rakt in i kaklet. Jag hade aldrig tyckt att bad-
rummet var kallt och ogästvänligt. Men nu kändes det som 
om det var mitt i smällkalla vintern. Jag själv hade nog fast-
nat på en klick lim som låg på golvet, för jag kom inte någon-
stans. Det kändes som om jag stått där halva livet. Jag vet 
att Mamma hade ringt till någon, men inte till vem och inte 
vet jag vad hon sa. Jag stod fortfarande kvar på min fläck i 
hörnet nedanför skötbordet när ambulansmännen kom.
– Du måste flytta på dig! Vi måste få upp din lillasyster 

förstår du. 
Ambulansmännen verkade snälla, men jag tror de hade 

väldigt bråttom. De sköt en orange plastmatta under Bellis. 
Sen blåste de upp den som om det var en luftmadrass. Sedan 
kunde de lyfta upp Bellis som låg kvar på madrassen.
Inte ett ord hade kommit ur min mun på hela tiden. Jag 

kunde inte förstå! Det fanns inget blod så hon hade ju inte 
kunnat göra sig så illa. Men varför kunde hon inte åtmins-
tone ropa på mig som hon brukade. Hon skrek ju jämt: Finis 
hjälp! eller: Mamma, Finis slår mig! 

Jag märkte att männen bar ut båren. Jag hade gömt mig 
bakom gaveln på pianot. Det var mitt gömställe. Kanske 
inte så bra gömställe egentligen när man tänker på det så 
här i efterhand, men då var jag helt övertygad om att ingen 
kunde hitta mig där. Ingen hade visat att de visste var jag 
var i alla fall. Det kanske var ett alldeles för enkelt ställe, så 
ingen letade efter mig där. Jag gömde mig ganska ofta för 
att få vara ifred en stund. Jag gick alltid till mitt gömställe 
när jag blev bajsnödig. Då satt jag och tryckte ”tillbaka” med 
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hälen för det gjorde ju så ont att gå på toaletten. På det sättet 
sköt jag toabesöket framför mig. Nu satt jag åter bakom pia-
not och kikade på ambulansmännen. De försvann och det 
blev dödstyst. Men innan Mamma åkte iväg med ambulan-
sen skrek hon in mot lägenheten. 
– Finis, Solan tar hand om dig.

Jag satt skräckslagen kvar bakom pianot. Jag grät inte, utan 
satt bara och stirrade rakt ut i luften. Det dröjde bara några 
minuter innan Solan kom. Det var vår granne. Hon var i 
30–årsåldern, men då tyckte jag att hon var en snäll halv-
gammal tant. Hon ropade på mig och jag klev fram men jag 
fick fortfarande inte ett ord över läpparna. Hon kramade 
om mig och vaggade mig. 
– Stackars, stackars Finis. 
Det verkade som om hon tyckte det också, men i mina 

öron ringde bara: Vad har du gjort, Fulis?
När jag var liten kunde jag inte säga Josefin, utan sa Finis 

i stället. Mamma tyckte det var gulligt så alla började kalla 
mig det. Men jag såg ibland i Mammas ögon att hon verk-
ligen menade Fulis eller kanske Dummis. Den här dagen var 
jag säker på att hon menade något ännu värre. Isabell kun-
de jag inte heller säga, så det blev Bellis. Jag avslutade ofta 
namn på ”is”. Ibland kallade jag Mamma för Mammis. Nap-
pen kallade jag nappis och jag trodde faktiskt att det var tack 
vare mig som det hette dagis. Varför då Solan inte kallades 
Solis kunde jag inte förstå, men det gjorde ingenting för 
hon var så otroligt snäll. Den här dagen tog hon med mig 
ut på stan. Vi gick till konditoriet och fikade. Det var jätte-
smaskigt med prinsessbakelse och läsk. Varje gång jag kom 



7

in på kondiset kunde jag tänka mig en saga om varje bakelse. 
Den gröna grodan som var rosa inuti munnen hade bott ute 
i en skogstjärn, som någon hade fiskat upp och släpat med 
hit. Den kunde jag aldrig välja, för det skulle inte vara snällt 
att äta upp den. Det var tydligen ingen annan som åt upp 
den heller, för den fanns alltid kvar. Så var det bakelsen med 
alla frukter på. Det var barn som hade varit ute på utflykt 
med dagis och plockat frukterna. De som jobbade på kon-
diset hade lagt på ett täcke som var genomskinligt över alla 
stackars frukter som grät över att inte få vara kvar bland 
sina fruktkompisar. Där låg också prinsess bakelsen. Den 
valde jag alltid. Den var så god. Men jag kunde inte förstå 
varför den skulle vara grön. Hade jag fått bestämma hade 
den varit rosa med lite volang nertill. Medan jag åt den för-
flyttades jag alltid i tanken till något slott och hade olika 
sagolika upplevelser varje gång. Det var alldeles underbart. 
Så härligt att jag var alldeles utmattad efter att ha ätit den. 
Men den här dagen åt jag upp den och tänkte under tiden 
bara på Bellis som prinsessan. Var kunde hon vara nu? Und-
rar om hon var i något slott. Hon skulle ju kunna passa där, 
hon som hade så fina ljusa lockar. Fin klänning hade hon 
ju också på sig, för vi skulle gå på stan tillsammans med 
Mamma. Eller om vi skulle göra något annat. Än idag när 
jag är sextio år har jag har inte fått reda på vad vi skulle göra 
den där olycksaliga dagen. Det har aldrig blivit av att fråga.

Vad har du gjort, Fulis? Vad har du gjort?

Solan försökte verkligen vilseleda mina tankar. Vi gick hand i 
hand till leksaksaffären för att titta på leksakerna. Jag trodde 



8

nog att jag bara skulle titta. Vi brukade ofta gå till leksaks-
affären och titta, liksom njuta med ögonen och stå och dröm-
ma en stund. Det gjorde jag den här gången också. Jag lekte 
prinsessleken med en ljuvlig liten docka. Och mitt i leken 
väcker Solan mig ur min fantasi. Hon ställer en så dum fråga. 
Om jag ville ha dockan? Det är väl klart att jag skulle vilja ha 
den underbara dockan! Men det förstod jag ju att jag inte fick, 
för Mamma hade inte så mycket pengar. Mamma sa alltid 
att hon inte hade så mycket pengar. Men Solan köpte dock-
an åt mig och jag fick ge den ett namn. Det blev naturligtvis 
Lenis. Efter den riktiga prinsessan Madeleine. Jag och Lenis 
kramade Solan en lång stund inne i affären. När jag släppte 
henne hade hon tårar på kinden. Jag tror att hon tänkte på 
Bellis. Jag hade tänkt gråta själv, men det hade inte blivit av.

Sedan kom Solan på en strålande idé. Hon undrade om jag 
ville sova över hos henne. Det hade jag ju önskat i hela mitt 
liv. Men det fick jag inte för Mamma, för det skulle vara 
orättvist mot Bellis. Ganska skönt att hon hade åkt till lasa-
rettet. Äntligen kunde jag få sova hos Solan. 
Solan och jag lekte hela eftermiddagen och kvällen. Ja, 

vi åt mat också. Pannkaka med jordgubbssylt. Mycket jord-
gubbssylt! Det ringde två gånger. Båda gångerna sa Solan 
bara jaså, jaha och oj då. Så jag förstod inte alls vad hon pra-
tade om. Efter samtalen var hon lite tystare en stund. Hon 
liksom svalde, så jag trodde att hon hade fått ont i halsen. Så 
bäddade hon åt mig i gästsängen. Jag kröp ner mellan gula 
lakan med röda rosor på. Kudden som var stor och knölig 
behövde jag inte använda för Solan gick in till vår lägenhet 
och hämtade min. Sedan önskade hon mig god natt och sa 
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något om att John Blund skulle komma och hälsa på. Ho-
nom kände inte jag, men det var väl någon kompis eller släk-
ting till Solan. Jag fick inte träffa honom för jag somnade 
innan han kom.
På morgonen när jag vaknade kändes det konstigt. Varmt 

och kallt inuti mig! Alla saker som var nya för mig liksom 
lyste. Det var svårt att låta bli att fantisera om dem. En kon-
stig träsak med sidor och ett handtag i mitten. Där i hade 
Solan lagt tidningar. Tänk, vad tråkigt! Lägga tidningar i en 
så spännande grej. Nej, där skulle mina dockor ha haft det 
mycket bättre. De hade ju fått som en egen lägenhet var. 
Det kalla dök upp. 

Vad har du gjort, Finis? Vad har du gjort?

Efter frukosten med juice, flingor, fil och jordgubbssylt sa 
Solan att jag skulle åka till Mormor. Mamma skulle vara 
hos Bellis på lasarettet och jag skulle åka till Mormor. Det 
tyckte jag var jättekonstigt. Om Mamma var på lasarettet 
så skulle hon väl vilja att jag också kom dit. Eller tvärt om. 
Om jag skulle åka till Mormor så skulle väl Mamma vilja 
följa med. Mormor bodde ju i en annan stad. Hon bodde på 
en godisgata. Sega råttor eller långa gröna, röda eller gula 
ormar av gelé bodde på den gatan. Då kunde jag inte stava 
till Gelégatan och det var väl lika bra. Annars hade ju hela 
idén fallit. Det var inte gelé utan en tråkig gubbe som hette 
Scheele. Husen var i alla fall väldigt roliga. Jag trodde att 
Pippi Långstrump bodde där i de orangefärgade husen som 
var lite hoptryckta och höga. Men jag hade inte sett henne 
någon gång. Inte Tommy och Annika heller för den delen. 
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Några på gatan hade byggt balkonger uppe som blev som 
en altan. Men Mormor hade ingen balkong. Hon hade bara 
en lekstuga på gården. Den var rolig att leka i en liten stund. 
Det blev alltid långtråkigt att sitta därinne för det fanns ju 
inga möbler.

Mormor och jag hade några trevliga dagar tillsammans. 
Men jag längtade efter Mamma och Bellis. Mormor sa att 
jag inte kunde träffa Bellis än för hon sov hela tiden. Men då 
kunde jag väl väcka henne om jag kom! Hon kunde ju inte 
sova hela dagen för hon måste väl äta ibland.

En dag när jag kom in från lekstugan satt Mamma i Mor-
mors kök. Nu blev jag riktigt förvånad. Nu i efterhand skulle 
jag ha kallat det chockad. Men då kände jag inte till det ord-
et. Mormor hade inte talat om för mig att Mamma skulle 
komma. Vad var det för fel på Mamma? Hon såg så trött och 
konstig ut. Det verkade som om hon hade målat sig svart 
runt ögonen och hon verkade inte alls glad. Varför var hon 
inte glad när hon kommit till mig och Mormor? Ganska ofta 
satt Mamma och bara stirrade in i väggen. Först trodde jag 
att hon tittade på Mormors fina tapeter, men en gång såg jag 
att Mamma hade tårar på kinden. Då förstod jag att det inte 
var tapeterna hon tittade på för Mormors tapeter var inte så 
fula att man behövde gråta.
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Om två dagar skulle Mamma och jag åka till lasarettet som 
hette Ackis. Det tyckte jag var ett jättebra namn. Där skulle 
vi träffa Bellis. Hon hade vaknat nu. Det var lite konstigt att 
Mamma kom till mig när Bellis hade vaknat. Det hade väl 
varit bättre att hon varit hos mig när Bellis sov.

Vi åkte tåg till Uppsala och buss till Ackis. Det skulle ju ha 
kunnat vara en jätterolig och spännande resa. Men när jag 
pratade med Mamma, så svarade hon bara ja eller jaså. Jag 
förstod att hon tänkte på något annat, för hon svarade fel 
ibland. Då blev jag tyst och lekte med Lenis i stället. Jag 
visade henne det som vi åkte förbi. Men när det var skog 
utan för fönstret så viskade Lenis och jag till varandra istället. 
Vi ville inte störa Mamma.

Vi kom äntligen fram till Ackis. Vi gick in genom glas dörrar 
som gick upp av sig själva. Hallen var stor och det fanns 
massor med folk som gick hit och dit. Vi åkte hiss till en an-
nan våning. På den våningen var det en lång grön korri dor 
med massor med dörrar. Vad härligt! Jag stack i väg med 
full fart och sprang genom hela korridoren. Mamma visk-
skrek att jag inte fick springa. När jag kom tillbaka och var 
nära Mamma sa hon att de som var här var väldigt sjuka. 
Varför var Bellis här då? Hon var ju inte sjuk. Hon hade ju 
bara sovit.
Det fanns några stolar med röda dynor som stod på en 

lång rad i korridoren. Mamma satte sig ner på en av dem. 
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Hon tog upp mig i knät. Hon hade tydligen väntat så länge 
som möjligt med att berätta det som hon fick tårar av. Hon 
sa att Bellis hade slagit sig i huvudet när hon trillade ner i 
badkaret. Då hade något gått sönder i huvudet. Så hon kun-
de inte röra sig och inte prata. 

Vad har du gjort, Fulis? Vad har du gjort?

Nu skulle det inte bli lika roligt att träffa Bellis längre. Tänk 
om hon inte kunde prata med mig. Hon kanske inte kände 
igen mig ens. 
Mamma öppnade dörren sakta och så tyst som möjligt, 

men det smällde i alla fall om det konstiga hjulet som satt 
fast uppe på dörren. När vi kom in i rummet kom den där 
otäcka kylan igen. Varför hade de ingen värme på ett lasa-
rett? Det var gröna väggar med några tavlor på. Jag hade 
inte tid att titta på dem. Ett stort fönster rakt fram som 
nästan bländade. Framför fönstret stod ett jättekonstigt 
bord. Högst upp var det en liten bordsskiva och under den 
fanns ett hål genom hela bordet. Lite längre ner fanns en 
byrålåda och längst ner två dörrar som till ett skåp. Uppe 
på bordet stod ett glas med saft och ett böjt sugrör. Sådana 
sugrör hade jag sett förr, men jag hade aldrig druckit i något. 
Mamma hade nog inte råd att köpa några. Det måste vara 
roligare för saften att rinna i ett sådant sugrör.

Sängen hade en skiva nere vid fötterna och längs hela säng-
en fanns det blanka spjälor fast åt fel håll. Bellis hade nyss 
bytt säng hemma till en vanlig säng. Men den gamla säng-
en hade spjälor av trä som gick uppifrån och ner. Bredvid 
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sjukhussängen stod en lång stång på en platta. Under plat-
tan fanns det hjul. Högst upp på stången var det en krok och 
i kroken hängde en plastpåse. Från påsen gick det smala 
gummislangar rakt ner till Bellis och in genom näsan. På 
hennes hand satt det en nål med en tub på. Den var fast-
tejpad på handen. Vid sidan av sängen hängde det en påse 
som det var något gult i. Från den gick det också en gummi-
slang som försvann in under täcket. Täcket var en vit filt 
med en blå rand och stora bokstäver på. Det såg lite ut som 
en stor vit våffla. Det konstigaste var att Bellis hade mössa 
på sig. Den liknade en sådan där rånarluva med hål för an-
siktet, som vi hade under den vanliga mössan när det var 
vinter och vi skulle åka pulka i parken. Jag kom bara in två 
steg i rummet, sedan var det något som tog emot. Jag tänkte 
skrika och springa tillbaka ut i korridoren. Men där skulle 
man ju vara tyst! 

Vad har du gjort, Fulis? Vad har du gjort?

Mamma lämnade mig och gick fram till Bellis. Hon strök 
sin hand över Bellis kind. Så visade hon med handen att jag 
skulle komma fram till dem. Jag gick jättesakta fram till 
sängen. Då hände något som Mamma tyckte var underbart. 
Bellis log och det lät som om hon försökte säga något. Det 
lät som lite luft men ändå som ett Is. När hon sa det för an-
dra gången förstod jag att det var mitt nya namn. Just då 
kom det in en sjuksköterska. Hon såg ut precis som jag hade 
tänkt att de skulle se ut i vita kläder. Men jag kunde knappt 
hålla mig för skratt. Hon hade ju både långbyxor och klän-
ning samtidigt. Det fick aldrig jag ha.
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– Hej Finis! Ja, din mamma har berättat att du kallas det och 
att du är Isabells storasyster.
– Ja, jag är hennes storasyster, men hon heter inte Isabell 

utan Bellis.
– Vi är jätteglada att du kom hit för som du ser så blev Bellis 

glad att få träffa dig. Nu kanske det går fortare för henne att 
bli bättre.
Nu log både sköterskan, Mammis och jag. Dessutom hade 

de satt på värmen i rummet också. Det var ju tur, för annars 
hade jag inte kunnat stanna där.
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Mamma och jag hade fått ett familjerum som vi fick sova i. 
Sköterskorna sa att bo i, men vi var ju hela tiden hos Bellis, 
så det vara bara till för att sova i. För det mesta satt Mamma 
på en stol bredvid Bellis säng. Det kanske var mer en fåtölj, 
men en väldigt tråkig fåtölj tycker jag. Den var hård både 
i sitsen och i ryggen. Stackars Mamma som satt i den så 
mycket, hon som hade ont i ryggen även i vanliga fall. Hon 
skruvade på sig, kasade upp och ner, la benet över det andra, 
bytte ben, satte handen i ena sidan och så i den andra sidan, 
stånkade lite, och ibland ställde hon sig upp en stund eller 
gick några varv runt i det gröna tråkiga rummet. Det var 
Mammas liv i några veckor eller månader. Jag vet inte exakt 
hur länge för livet bestod bara i att leva så nära Bellis som 
möjligt.

Ibland hade jag faktiskt ganska kul. När Bellis orkade så 
hade jag dockteater för henne. När hon var frisk brukade 
vi leka dockteater ganska ofta. Det verkade vara jättelänge 
sedan vi var hemma i vårt rum och lekte. Nu när vi var på 
Ackis, så fick jag först säga vad dockorna sa, så som jag bru-
kade säga. Sedan fick jag säga som Bellis brukade säga. Jag 
sa det liksom med hennes röst och på hennes vis. Det märk-
tes att hon tyckte att det var roligt för hon såg så glad ut. 
Ibland försökte hon säga något som för det mesta var svårt 
att ens uppfatta som ord. Det var bara ett litet ljud. Ibland 
som en rossling och ibland som en luftström. Jag förstod 
inte vad det betydde första gången jag hörde ett nytt ljud. 
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Men samma ljud kom ofta tillbaka lite senare och då kunde 
jag tänka efter när hon sa det förra gången. Så förstod jag 
sammanhanget och på så sätt lärde jag mig ett nytt språk: 
Bellisspråket. Mamma tyckte att det var svårt att förstå. 
Det dröjde ganska länge innan hon ens förstod att jag vis-
ste vad Bellis sa. Mamma hade lärt sig några ord i alla fall. 
Is för mitt namn, åck för docka och ett litet kluckande ljud 
som betydde att hon var törstig. Annars kunde inte Mamma 
prata med Bellis. Men så fort hon sa Is, så sa Mamma till mig 
att jag skulle tala om vad hon sa. Bellis visste ju att jag för-
stod. Jag blev som en bro mellan Mamma och Bellis. Ingen 
av dem klarade sig utan mig.

Dagarna på Ackis gick långsamt. När vi inte hade teater-
föreställning så ville jag klättra upp och sitta i sängen hos 
Bellis. Det fick jag göra ibland, men jag måste vara så stilla 
och försiktig. Eftersom hon inte kände om jag satt på hen-
nes hand eller fot så kunde jag göra illa henne utan att det 
var min mening. Så därför fick jag hitta på egna små lekar 
för mig själv. Det var ganska kul att krypa in under sängen. 
Där var det som om man satt i en bur. Då kunde jag leka att 
jag var på Skansen och tittade på djur. Ibland låtsades jag 
att det var jag som var ett farligt lejon eller en gorilla. Men 
jag hade svårt att låta bli att låta som det djur jag föreställde 
just då. Då blev Mamma irriterad och jag fick sluta leka när 
det var som roligast. Då kröp jag runt i hela rummet för att 
kanske hitta något nytt. Men det fanns ingenting roligt som 
jag inte redan sett. Alla spikar som satt i golvlisten som satt 
snett hade jag som igenkänningsmärke när jag kröp runt i 
den vilda skogen. Till slut var Mamma tvungen att låta mig 
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gå på dagis igen. Hon tyckte det var så besvärligt att åka 
med bussen för att lämna och hämta mig eftersom vi måste 
byta buss två gånger. Sedan skulle ju hon tillbaka samma 
väg igen. Det var när hon pratade med en kurator om det, 
som de kom på att en sköterska jobbade natt och bodde 
bredvid mitt dagis. Sedan åkte jag med Ingela nästan varje 
dag. Det var så roligt att sitta bakom henne i bilen och titta 
på hur hennes långa fläta flyttade sig hela tiden. Ingela var 
snäll. Jag tror att hon tyckte om mig, för jag fick glass eller 
godis av henne ibland. Jag ville ta med lite godis till Bellis, 
men det fick jag inte för hon kunde sätta i halsen och då 
skulle hon inte kunna hosta upp det. Då skulle hon kunna 
dö. Tänka sig att dö av godis!

Jag kunde inte åka med Ingela tillbaka till Ackis. Hon bör-
jade inte förrän på kvällen. Men Ingelas granne började sitt 
skiftjobb på eftermiddagen och då fick jag åka med honom 
tillbaka. En dag när jag och Mats kom från dagis hade de 
tagit av Bellis hennes mössa. Nu hade hon bara ett stort 
plåster på sidan av huvudet. Men inte bara det! Hon hade 
inget hår! De hade rakat av henne allt hennes fina hår! De 
långa ljusa lockarna som inramade hennes söta ansikte. Jag 
blev alldeles förtvivlad och började gråta för första gången 
sedan olyckan hände. Mamma förklarade för mig att det 
hade samlats blod inuti huvudet och de måste ta bort det. 
Därför hade de skurit ett stort snitt över halva huvudet. De 
hade lyft skinnfliken och tagit bort det som inte skulle vara 
där och sedan sytt ihop igen. Stackars Bellis!

Vad har du gjort, Finis? Vad har du gjort?
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Det var underbart härligt at få träffa alla kompisar på dagis 
igen. Men det kändes som om de var mycket yngre än jag. 
De begrep inte att dockorna hade skador i huvudet och 
behövde tas om hand. De fortsatte att skrika när jag sa till 
dem att vara tysta. Men fröknarna sa att det var bra att jag 
tog hand om dockorna. Jag fick vara deras doktor och sätta 
plåster var jag ville på dockorna. En docka opererade jag 
också, men hon var alldeles tom i huvudet. Hon fick en så-
dan där mössa på sig som Bellis hade haft. Fröknarna tyckte 
synd om dockorna och de sa att det var bra att jag hjälpte 
dem. Dagis hade fått en egen dockdoktor.

En dag kom det en till fröken som hette Katarina. Först häl-
sade hon på alla barnen. Hon gick runt och pratade med flera 
stycken. Sedan ville hon prata bara med mig. Hon tyckte 
att jag skulle rita och berätta om dockor som hade gjort illa 
sig. Jag fick leka lekar i en liten sandlåda. Det var en jätte-
konstig sandlåda. Egentligen var det ett bord. Men i stället 
för att bordet var platt, så var det en sandlåda där. Så hade 
hon massa saker som man kunde använda när man lekte. Jag 
såg badkaret först. Då tappade jag en docka i badkaret som 
gjorde illa sig och fick åka ambulans till sjukhuset och få en 
mössa på sig.

Katarina kom flera gånger till dagis, men det var bara jag 
som fick träffa henne. Jag tyckte det var lite orättvist mot 
de andra. Men det gjorde inte så mycket för jag tyckte det 
var skönt att leka ”trilla i badkaret-leken”. Katarina förkla-
rade för mig att det inte var mitt fel att Bellis hade gjort illa 
sig. Men det kunde ju inte Katarina veta, för hon var ju inte 
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med när hon trillade. Det visste väl jag bäst. Det är klart att 
det var mitt fel.

Vad har du gjort, Finis? Vad har du gjort?

Katarina kom ganska många gånger till mig. Hon var hos 
mig flera timmar varje dag i flera veckor. På något sätt blev 
jag lite lugnare av att träffa henne. Det gjorde inte så ont på 
insidan av skinnet längre. Hon talade om att Mamma inte 
var arg på mig för att Bellis hade ramlat. Men jag visste ju 
att Mamma var arg på mig! Det kändes i hela kroppen. Dess-
utom skrek hon åt mig också. Den där hemska meningen 
som ringer i öronen ibland. Katarina talade om att Mamma 
hade blivit förfärligt rädd och ledsen. När man blir det så 
kan man säga saker som man inte menar. Katarina var helt 
säker på att Mamma älskade mig!

Tänka sig! När jag kom till Ackis den eftermiddagen kramade 
Mamma mig. Det hade hon ju gjort flera gånger tidigare ock-
så, men den här gången tyckte jag att det kändes annorlunda. 
Kanske var det så i alla fall att hon älskade mig och att hon 
bara var ledsen över att Bellis var sjuk.

Nästa dag kom Katarina bara en liten stund till dagis. Hon 
sa att hon skulle träffa andra barn som också behövde träffa 
henne. Det kanske fanns fler barn som också hade ont på 
insidan av skinnet. Mitt onda hade blivit mycket bättre i 
alla fall. Jag undrade om Katarina var doktor för insidan. 
Då skrattade hon, kramade mig och sa att hon tyckte att jag 
var en så klok och förståndig liten flicka. Det skulle nog gå 
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bra i livet för mig trodde hon.
När jag kom tillbaka till barnen på dagis så kände jag att 

det skulle vara roligt att hoppa i hopprummet tillsammans 
med Beata som vi alltid hade gjort förr. Jag sprang till Beata 
och frågade henne om vi skulle leka. Beata blev jätteglad, 
för hon hade inte haft någon att leka med när jag inte hade 
varit där. Dessutom tyckte hon inte om att leka doktorleken, 
så hon hade känt sig ensam fast jag var på dagis. Nu tyckte 
jag att jag inte heller behövde leka den leken mer. Beata och 
jag bara lekte och lekte och lekte. Till och med fröknarna 
tyckte det var bra att vi hade så roligt.
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På sjukhuset tyckte de att det var dags att vi flyttade hem 
alla tre. Men det skulle nog dröja ett tag för ett byggföre-
tag skulle bygga om vår lägenhet så att den blev handikapp-
vänlig. Eller så skulle vi få flytta till en lägenhet som redan 
var handikappanpassad. Dessutom så var inte kommunen 
och landstinget eniga om vem som skulle betala flytt eller 
ombyggnad. Mamma sa att de skulle prata om det på ett 
möte. Då trodde jag att det var två farbröder som hette 
Kommunen och Landstinget.

Det var många gånger som jag hörde att de inte hade be-
stämt vem som skulle betala. Varje gång de sa det, så grät 
Mamma lite. 

Livet på Ackis hade blivit normalt. Jag var på dagis på dagar-
na. Det var tur att jag fick gå på dagis så att jag fick träffa 
några barn utanför sjukhuset. När jag kom till sjukrummet 
på eftermiddagarna lekte jag med Bellis. Mamma och skö-
terskorna tyckte att jag var så duktig som förstod vad Bellis 
menade och att jag kunde leka med henne så att hon blev 
glad. Jag hade tröttnat på att hon hela tiden skulle ligga stilla 
i sin säng. Så den dagen arbetsterapeuten talade om att Bellis 
rullstol skulle komma blev jag jätteglad. Ja, det blev natur-
ligtvis Mamma också. När jag kom från dagis dagen efter 
stod den där i rummet. Den var alldeles ny och hade fina 
röda rör, grå sits och ljusgråa tjocka hjul. På ryggstödet som 
var ganska högt satt det öronlappar och där satt det ett kort 
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säkerhetsbälte. Lite längre ner satt det ett till säkerhets-
bälte som man kunde spänna ihop mitt fram. Inte förrän 
de satte Bellis i stolen förstod jag varför det var så många 
bälten. Hon kunde ju inte sitta längre. Hon bara föll ihop 
som en liten hög och huvudet trillade framåt. Då spände 
de fast det lilla säkerhetsbältet runt hennes huvud. Det satt 
som en luciakrona utan ljus runt huvudet. Det såg lite roligt 
ut, men det var bra för när huvudet var upprest såg Bellis ut 
som vanligt. Det andra säkerhetsbältet gick från ryggstödet 
över varje axel och ner till magen. Där kopplades det ihop 
med en bältesdel från sitsen. Jag hade sett en rullstol som 
en gammal tant åkte i. Men den här såg mer ut som en stor 
sittvagn fast ändå som en rullstol. 

Det gjorde ingenting att det såg roligt ut för Bellis tyckte att 
det var jättekul att få komma ut. Hon hade ju bara åkt i sin 
säng till undersökningar, till matsalen och till sjuk gymnasten. 
Nu hade det blivit sommar också, så det var jätte härligt att 
komma ut i solen. Jag hade inte tänkt på att hon inte hade fått 
gå på dagis som jag fick. Det konstiga var att hon inte hade 
sagt det någon gång. Hon var bara lycklig över att jag kom till 
henne varje dag och lekte med henne.

Nu började nästan ett nytt liv. Mamma, Bellis och jag kun-
de gå ut varje dag. Vi gick till en park och satt där på en 
bänk. Nja. Bellis satt i sin stol, Mamma satt på bänken och 
jag sprang runt på gräsmattan. Efter några dagar gick vi 
ända till Svandammen och tittade på änderna. Det tyckte 
Bellis var så roligt. Hon skrattade så det kluckade när hon 
såg änderna som vaggade fram och nästan åkte rutschbana 
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nerför gräskanten ner i vattnet. Hon sa att det såg roligt ut. 
Ja, ingen förstod ju det utom jag förstås. Barnen som stod 
närmast tittade lika mycket på oss som på änderna. Det tror 
jag inte att Bellis märkte, men jag kände att jag inte tyckte 
om det. Det där mörka kalla kröp in under skinnet igen.

Vad har du gjort, Finis? Vad har du gjort?

Vi hade gått till Svandammen den här dagen också. Den här 
speciella dagen! Mamma hade frågat redan innan vi gick ut 
vart vi skulle gå. Jag tror att till och med Mamma förstod 
vad Bellis sa: Sada, med ett läsp-s och en rossling mellan 
sa och da. Vi var på jättebra humör alla tre. Vi travade iväg 
till Svandammen. Bellis skrattade åt änderna. Mamma log 
och såg så lycklig ut över att Bellis var så glad. Då såg jag 
det! Bellis rörde sin ena hand. Det var inte mycket men hon 
rörde den. Jag började hoppa av glädje. Jag drog i Mammas 
hand, eller kanske ryckte så där som jag gjorde när det var 
någonting väldigt viktigt som jag ville säga. Jag sa ingenting, 
bara pekade på handen. Mamma verkade inte tro sina ögon 
för hon tog sin andra hand och gned sig i ögonen. Så tittade 
hon igen och skrattade och skrattade.
– Bellis du kan röra handen! ropade Mamma och jag sam-

tidigt.
Då märkte Bellis också att hon faktiskt rörde sin lilla hand. 

Vi skrattade och dansade runt en lång stund. Tänk vad man 
kan bli glad över en liten rörelse. Vi gick över till kondiset 
på andra sidan gatan och firade med att köpa glass. Mamma 
matade Bellis med glassen och tog någon sked själv ibland. 
Jag fick en strut med en grön och en röd kula. Sedan gick 
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vi hem. Ja, Ackis kändes nästan som hem vid det här laget. 
Så fort vi kom innanför dörrarna berättade vi i munnen på 
varandra för sköterskorna att Bellis hade rört sin hand. Då 
ringde de efter sjukgymnasten som kom med en gång. Hon 
tog Bellis i handen och sa att hon skulle tänka på änderna. 
Då kramade Bellis hennes hand. Alla som jobbade på av-
delningen stod runt omkring Bellis stol och alla var glada 
och lyckliga. Det kändes precis som på julafton när man får 
julklappar. Men det här var nog den bästa julklapp jag fått, 
eller present för det var ju mitt i sommaren.

Sköterskorna kallade på doktorn också. Han kom och hade 
med sig flera läkarkandidater. När jag frågade en av dem 
varför det var så många där, förklarade han för mig att det 
är sådana som ska lära sig att bli doktor på riktigt. Alla var 
glada. Doktorn förklarade att det händer ibland att nerven i 
halskotan som nästan har gått av är svullen. När sedan den 
svullnaden blir mindre så kan rörligheten komma tillbaka. 
Precis som den hade gjort på Bellis. Han sa till sjukgymnas-
ten att hon skulle träna Bellis hand och massera den. Det 
lovade hon att göra. Doktorn visste inte hur mycket bättre 
Bellis skulle kunna bli, men det här var bättre än vad han 
hade trott från början i alla fall.
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Hela sommaren gick utan att vi fick reda på någonting mer 
om lägenhet. Men alldeles innan jag skulle börja i förskole-
klassen bestämdes det att vi skulle få en ny lägenhet. Det lät 
jättebra för den låg i samma område som vi bodde i. Mamma 
hittade till alla affärer. Dessutom tyckte kuratorn att det var 
bra att vi slapp se vårt gamla badrum igen. Alla tre skulle få 
varsitt rum. Bellis skulle få det största eftersom hon behövde 
det. Det tar ju så stor plats med rullstol. Det var en lägenhet 
som redan var handikappanpassad till viss del. Badrummet 
var redan klart för att en rullstol skulle kunna komma in. Det 
fanns inga trösklar så att rullstolen lätt kunde flyttas mellan 
rummen. Men det skulle behövas en skena i taket från Bellis 
rum till badrummet. Hon skulle få åka hiss fast åt fel håll till 
badrummet. Det var en mjuk skinnstol som hängde i en krok 
i taket som kunde dras in i badrummet. Skinnstolen kunde 
man öppna och lägga under Bellis. På det viset behövde ingen 
lyfta henne när hon skulle tvättas.

Bellis skulle få en assistent berättade de för oss. Mamma 
gjorde degen i en assistent när hon skulle baka bullar. Jag 
tyckte det lät konstigt att Bellis skulle få en assistent. Vad 
skulle hon ha den till? Hon kunde ju inte baka bullar. Dess-
utom hade ju Mamma redan en. Det skulle dröja två veckor 
innan vi kunde flytta in i lägenheten, men assistenten skulle 
komma redan om några dagar. Oj vad jag var nyfiken på as-
sistenten. Varför skulle vi baka bullar på Ackis för? Vi hade 
ju bott där så länge redan utan att baka bullar.
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Vad förvånad jag blev när en flicktant kom in till oss i Bellis 
rum och sa att hon skulle vara Bellis assistent. Hon hette 
Mikaela. Hon hade snälla ögon, stort långt brunt hår som hon 
fäst ihop i en tjock svans i nacken. Hon såg smal ut i en stor 
pösig tröja och ett par jeans. Mikaela skulle vara hos Bellis 
några timmar varje dag så att de blev bekanta med varandra. 
När allt gick bra skulle det komma en till assistent och jobba 
hos Bellis så att Mamma skulle kunna börja jobba igen.

När Mikaela hade gått var jag tvungen att fråga Mamma 
varför Mikaela var en assistent och varför hon skulle baka 
bullar. Mamma förstod inte vad jag menade först. Men när 
jag sa att Mamma hade en egen assistent i köket så log hon 
snällt mot mig. Hon förklarade att en assistent hjälper någon. 
Mammas assistent i köket hjälper Mamma att göra bulldeg. 
Mikaela skulle hjälpa Bellis med allting som hon behövde 
göra. Äta, gå på toa, tvätta sig, gå ut och gå. Ja, faktiskt allt 
som Bellis ville eller behövde göra. Men på nätterna skulle 
inte någon vara där. Mamma tyckte att det gick bra på nät-
terna utan assistent för Bellis sov så bra då.

Mamma, jag och Bellis skulle få åka färdtjänst och titta på 
vår nya lägenhet. Det fanns så många nya ord som jag ald-
rig hade hört förut. Färdtjänst är en stor taxi som man kan 
öppna i bak och köra in en rullstol i. Där inne spänner de fast 
rullstolen så att den inte kan åka runt inne i taxin. Då visste 
jag inte att vi skulle åka färdtjänst många, många gånger i 
framtiden. Vi kunde inte ha en vanlig bil eftersom Bellis inte 
skulle kunna åka i den. Dessutom hade vi inte haft bil förut 
heller för Mamma hade inte råd med det.
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Det var väldigt spännande att få se den nya lägenheten. Det 
var en jättefin lägenhet. Mycket större än den vi hade haft 
förut. Vardagsrummet såg jättestort ut, men det fanns ju 
inga möbler i det än så det ekade så stort och tomt. Badrum-
met hade ett litet fönster så där var det lika ljust som i de 
andra rummen utan att man behövde tända lampan. Det 
var skönt att det inte fanns något badkar utan bara en stor 
duschplats med glasdörrar som man kunde vika åt sidan. 
Jag tyckte verkligen inte om badkar längre. Så tittade vi på 
sovrummen. Det var inte tre sovrum utan fyra! Vem skulle 
bo i det fjärde? Mamma sa att där skulle assistenten sova 
om Mamma skulle ångra sig. Det kanske skulle behövas se-
nare när Bellis blev större. För att vi skulle slippa flytta en 
gång till så fick vi den här stora lägenheten. De vita luck-
orna lyste emot oss när vi kom in i det stora köket. Ett stort 
fönster som det var tre rutor i imponerade på Mamma. Jag 
tittade ut genom fönstret och såg att det låg en lekplats med 
gungor, sandlåda och klätterställning precis utanför. Det 
tyckte Mamma var bra, för då kunde hon titta på mig från 
fönstret när jag var där och lekte. Men jag ville inte vara 
där och leka alldeles själv. Jag ville att Bellis skulle leka med 
mig. Jag hade glömt att Bellis inte blev bra trots att vi fick 
flytta från Ackis till en vanlig lägenhet.

Vad har du gjort, Finis? Vad har du gjort?

Alla tre var nöjda med lägenheten. Mamma sa till husvärden 
som också var med, att han kunde beställa det som skulle 
göras klart innan vi kunde flytta in. Så åkte vi tillbaka till 
Ackis med färdtjänst. Den här gången när vi kom in i Bellis 
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rum så kändes det skönt att vi skulle få komma ifrån det här 
tråkiga sjukhusrummet. Vi skulle få byta ut det mot den fina 
stora ljusa lägenheten!

Tre veckor senare fick vi flytta. Det knottrade sig i skinnet 
när jag kom in i mitt nya rum. Det var en varm gul färg på 
väggarna. När jag var där förra gången var det grönt. Då sa 
jag till värden att jag inte tyckte om grönt, men det trodde 
inte jag att han brydde sig om. Jag kommer ihåg att han frå-
gade vad jag skulle vilja ha för färg. Och tänk att det var pre-
cis en sådan här gul färg jag ville ha! Nu fanns mina möbler 
där också. Ja, det vill säga min säng och en liten byrå som jag 
hade fått av Mormor. Mamma sa att jag skulle få fler möb-
ler så småningom när vi hade råd att köpa nya. Några mattor 
kunde vi inte ha i något rum. Det skulle bara bli svårare att 
flytta runt rullstolen då.

Helgen efter kom Mormor och hälsade på oss. Hon blev så 
glad när hon såg att vi hade fått en så fin lägenhet. Hon och 
jag gick till en loppis och köpte en skiva och två hurtsar. Den 
ena hurtsen hade en dörr och den andra fyra lådor. I den 
kunde jag ha många roliga saker. Det blev så fint i mitt rum 
med det fina skrivbordet. En stol köpte Mormor också till 
mig. Hon målade allt i en ljusare gul färg än den som var på 
väggarna. Sedan fick jag rita en prinsesskrona på ett pap-
per. Mormor klippte ut den och gjorde en likadan på hård 
plast. Så klippte hon bort kronan i plasten så att det blev ett 
hål där kronan hade varit. Sen fick jag trycka i hålet med 
en svamp med guldfärg på. Så flyttade vi plasten till olika 
ställen på stolen och på hurtsarna. Det blev jättefint! Nu 
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hade jag verkligen fått ett prinsessrum. När jag la mig den 
kvällen låtsades jag att jag var en riktig prinsessa.

Nästa dag hjälpte Mormor oss att sätta upp gardiner och 
tavlor. Det var bra att hon hjälpte oss med det för hon var 
så duktig på sådant. Vi åkte och köpte nya gardiner åt mig 
och Bellis. Mina var med spets på så att de passade i mitt 
prinsess rum. Bellis fick gardiner med många olika djur 
tryckta på. Mormor tyckte att det skulle bli både fint och 
bra. Hon trodde att Bellis skulle tycka om att titta på de fina 
djuren. Mormor är bra tokig. Varför sa hon att hon TRODDE 
det för. Jag hörde ju att Bellis hade sagt flera gånger redan 
att hon tyckte om djuren.
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Det var spännande och pirrigt att börja skolan. Jag skulle 
bara börja i förskoleklassen som är samma sak som förskola 
förr i tiden, säger Mamma. ”Riktiga” skolan skulle jag börja 
nästa år, men det var på samma skola. För mig spelade det 
inte någon roll vad de olika klasserna hette. Det var frök-
narna och barnen jag var lite rädd för. Men när vi kom dit så 
kände jag igen åtta stycken av barnen. De hade gått på dagis. 
Några i min grupp, Liljekonvaljen och de andra i Smörblom-
man. Dessutom var det några nya barn. 
Jag såg honom direkt. Pojken som satt där borta i hörnet. 

Han verkade blyg och lite rädd. Han såg precis ut som Kalles 
kaviar. Ett runt ansikte med mjuka runda kinder, stora blå 
ögon och ett lite rufsigt blont hår. En sådan där fin blårutig 
skjorta hade han också och mörkblå kortbyxor. Det pirrade 
lite i magen. Jag behövde nog äta mellanmål. Men det hjälpte 
inte med mellanmål, för varje gång jag tittade på honom så 
pirrade det i magen. 
 

Nu skulle vi leka namnleken, sa fröknarna. Vi fick sätta oss 
i en ring på varsin kudde som vi hade haft med oss till sko-
lan. Sofia fick börja och säga sitt namn och sedan skulle hon 
kasta en tygpåse med ärter i, till någon och fråga vad han 
eller hon hette. Sofia kastade till sin bästa kompis som hon 
redan visste vad hon hette. Det var ju nästan fusk, men frö-
ken sa att det var okej. Det dröjde flera kast innan jag fick 
reda på vad han hette. Olle! Vilket vackert namn! Det kän-
des som om det glittrade runt namnet. Han märkte visst att 


