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Dörrklockans skarpa ringsignal skar genom tystnaden. Maud satt orörlig i fåtöljen och gjorde 

inte minsta ansats att resa sig. Hon visste att signalen snart skulle höras igen. Och igen. Och 

igen. Så hade det varit de senaste veckorna.    

Upprinnelsen till det hela var hennes bostadssituation, som var lite speciell.   

Lägenheten var det enda som Mauds familj fått behålla efter faderns hastiga bortgång i en 

hjärtinfarkt. Inför omgivningen hade han lyckats hålla skenet uppe men efter hans död 

avslöjades det att han varit på gränsen till bankrutt. Familjens advokater hade rett ut de 

trassliga affärerna och efter det återstod nästan inga pengar alls. Det enda som fanns kvar av 

värde var den stora stenfastigheten i Vasastan. När den såldes lyckades advokaterna utverka 

en överenskommelse med den nye ägaren.  

I korthet gick uppgörelsen ut på att änkan och hennes två döttrar skulle få bo kvar i 

lägenheten utan att behöva betala någon hyra. Familjen behövde endast betala el, vatten och 

värme. Det kvittades mot att köparen fick köpa huset till ett mycket förmånligt pris. I slutet av 

köpeavtalet fanns en klausul inskriven som löd: ”Så länge som någon familjemedlem önskar 

nyttja lägenheten för eget boende skall ingen avgift erläggas.” Några rader längre ner 

förtydligades begreppet ”familjemedlem”: det gällde endast änkan och hennes två döttrar. 

Sjuttio år hade förflutit sedan kontraktet skrevs och ingen kunde väl då föreställa sig att den 

ena dottern fortfarande skulle bo kvar. 

Naturligtvis hade det blivit strid om tolkningen av det gamla köpekontraktet när huset 

många år senare skulle göras om till bostadsrättsförening. Efter hårda duster i tingsrätten fick 



Maud rätt och bodde fortfarande kvar hyresfritt. Föreningens styrelse gnisslade tänder men 

kunde ingenting göra. En liten seger hade de dock uppnått när det fastslogs att hon måste 

betala en mindre månatlig summa till husets underhåll.   

Maud hade varit arton år när fadern avled och i ett slag vändes hela hennes tillvaro upp och 

ner. Förlovningen med den unge adelsmannen Gustaf Adelsiöö hade raskt avstyrts av hans 

föräldrar när det blev känt att hennes familj hamnat på obestånd. Själv hade Maud knappt haft 

tid att sörja den brutna förlovningen. Hon var tvungen att dra försorg om sin virriga mamma 

och nervklena syster. 

Bara några månader efter faderns död bröt andra världskriget ut och Maud hade fått fullt 

upp med att klara livets nödtorft för sig själv, Charlotte och modern. Vid den tiden fick Maud 

en fast tjänst som lärarinna i engelska och franska på flickläroverket. Desperat grep hon varje 

tillfälle som bjöds att ta extralektioner för att tjäna några kronor utöver den magra lönen.  

Det blev lite lättare efter moderns död två år senare. Maud lyckades handla på hennes 

ransoneringskuponger ett helt år efteråt.  

Charlotte hade med åren blivit alltmer vårdkrävande. I trettio år var Maud bunden av 

omvårdnaden av systern. De gånger som en läkare föreslog någon form av sjukhusvård fick 

Charlotte hysteriska anfall. Hon slutade inte yla förrän Maud försäkrade henne att hon skulle 

få bli kvar hemma.  

Maud drömde om rundresor i Frankrike och England. Hon talade båda språken perfekt 

men hade aldrig varit i något av länderna. Tyvärr kunde hon inte resa någonstans eftersom 

Charlotte vägrade att ens gå utanför huset.  

Allt ändrades när Charlotte förolyckades. Sent en kväll hade hon lyckats låsa upp 

ytterdörren och virrat ut i den mörka trappuppgången. Maud hann inte fram i tid och systern 

tumlade ner för marmortrapporna. Efter tre veckor i koma dog Charlotte.  



Dagen efter begravningen beställde Maud biljetter till sin första tågresa utomlands. Hela 

sommarlovet åkte hon runt i Danmark, Tyskland och Frankrike. Hon hade njutit av varje 

sekund. Det var mer än fyrtio år sedan och hon hade fortsatt att resa. Vid det här laget hade 

hon sett det mesta av världen och hon var en mycket van resenär.  

Maud både levde och reste ensam. Det var så hon ville ha det. Frihet, inget tjafs och inga 

problem. Tjafs och problem var det värsta hon visste. Nu stod hon alltså inför ett av det 

största problem hon någonsin råkat ut för. Och hon såg ingen lösning på det.  

 

Maud insåg att hon fick skylla sig själv. Med öppna ögon hade hon gått rakt i fällan. Även om 

en liten inre röst försökte varna henne hade hon väl aldrig kunnat föreställa sig hur illa det 

skulle gå! Det började ju så oskyldigt. 

Under våren hade en riktig kändis flyttat in i huset. Det var en kvinna i fyrtioårsåldern vid 

namn Jasmin Schimmerhof. Mest känd var hon för att hon hennes föräldrar var kända. Som 

enda barnet till två av Sveriges mest framstående personer hade hon tidigt fått känna på 

traumat att växa upp med föräldrar som var fullt upptagna med sina respektive karriärer. Båda 

hade ingen eller väldigt lite tid till övers för dottern. Barnflickor och internatskolor hade skött 

hennes uppfostran. Hennes pappa var framgångsrik finansman och modern hade varit en av 

landets mest internationellt kända operasångerskor. Hon hade turnerat mellan världens stora 

operahus och sällan varit hemma hos maken och dottern. Mamman hade omkommit i en 

bilolycka utanför New York några år tidigare. Ingen visste hur den hade gått till eftersom hon 

varit ensam i bilen när den kraschade mot betongfundamentet till en viadukt. Tidningarna 

visade bilder på den sörjande änklingen men ingenstans såg man skymten av dottern Jasmin. 

Efter intensiv spaning från kvällstidningsjournalisterna framkom det att hon var inlagd på en 

privatklinik för avgiftning på grund av tungt blandmissbruk. Det handlade om både legala och 

illegala droger, tillsammans med alkohol. Hennes tillstånd var så instabilt att hon inte ens 



klarade av att delta vid mammans begravning. Den utlösande faktorn till missbruket sades 

vara skilsmässan ett halvår tidigare från make nummer två. Både hennes första och andra 

äktenskap hade varit barnlöst. Det räckte till många löpsedlar där tidningarna kunde gotta sig i 

den mäktiga familjens misär. Medias intresse blossade upp igen när pappa Ian Schimmerhof 

sex månader senare gifte om sig med en fyrtio år yngre kvinna. På bilderna som togs av en 

paparazzi vid parets vigsel i Schweiz, där de numera bodde, syntes det tydligt att den nya 

hustrun var höggravid. Någon månad senare fick Jasmin ett fyrtio år yngre halvsyskon. 

Löpsedlarna hade krigsrubriker när det började spekuleras om huruvida Maria Schimmerhofs 

bilolycka verkligen varit en olycka och inte ett självmord.  

Under de följande två åren hade det varit tyst kring Jasmin Schimmerhof. Ryktet gick att 

hon satt och skrev sina memoarer. Sedan kom boken om hennes liv ut. Den blev en bestseller, 

för alla var nyfikna på hur det egentligen hade stått till bakom den flotta fasaden på jättevillan 

i Örgryte. Att språket var torftigt, personteckningen flack och berättandet valhänt 

framskymtade i några recensioner, men det brydde sig folk inte om. Det fanns några riktigt 

smaskiga stycken där Jasmin spydde galla över sina föräldrar, mest pappan. Av boken 

framgick det tydligt att han hade öst pengar över dottern men inte en gnutta tid eller kärlek. 

Hon skrev utan krusiduller om faders många kvinnoaffärer och om hur modern hade kontrat 

med egna snedsprång. Boken sålde som smör. Året därpå köpte Jasmin en lägenhet i centrala 

Göteborg. Den låg i Vasastan, i det huset där Maud bodde. Det var den enda lägenheten i 

fastigheten som låg på bottenvåningen. Den hade en egen ingång från portgången och fönster 

mot både gatan och bakgården. Med tillåtelse av föreningens styrelse hade den förre ägaren 

fått bygga en liten inglasad altan mot gården. Han hade varit ägare till ett IT-företag och 

renoverat upp den nedgångna lägenheten till toppskick, enligt vad Maud hade hört. När han 

gifte sig och paret skulle ha barn sålde han lägenheten till Jasmin Schimmerhof och flyttade 

till en tjusig villa vid havet. Jasmin ville bland annat ha lägenheten eftersom den var på 140  



kvadratmeter. Efter det lyckade projektet med boken ville hon nu påbörja en ny karriär. Hon 

skulle bli konstnär. Flera väggar i lägenheten slogs ut för att ge plats för en ordentlig ateljé. 

Jasmin ville skapa stora verk och behövde rymd. Intresserade läsare kunde följa hur 

ombyggnaden framskred på Jasmins blogg, ”Me-Jasmin”. 

Under hela våren hade hon arbetat på sina alster. I sin blogg skrev hon: Jag föraktar 

överhöghet och patriarkatet. Jag har vuxit upp under sånt förtryck och vet hur jävla hemskt 

det är. Jag vill knäppa alla förtryckare på näsan och säga åt dem dra åt helvete!! I oktober 

ska jag ha en utställning på Galleri Hell. Kom och se mina nya saker! Just nu arbetar jag på 

FALLOS, DEN HÄNGER. Den blir en pungspark på alla manssvin! 

Allt det här hade Maud läst sig till genom att under de senaste veckorna leta upp olika 

tidningsartiklar på nätet. Inte minst Jasmins blogg var mycket informativ. Där fanns också 

bilder på de olika verken. Tavlorna var stora, målade i tjocka färglager. I färgen hade Jasmin 

tryckt in foton, tygbitar, notpapper, tamponger (Maud kunde inte riktigt se om de var 

använda), små benbitar och allehanda oidentifierbart skräp. Och skräp var just vad Maud 

ansåg att Jasmins konst var. Titlarna var ”No title I”, ”No title II”, No title III” och så vidare.  

De så kallade skulpturerna var alla uppbyggda på samma sätt. De hade ett fundament av 

betong, där hon stuckit ner olika saker innan betongen stelnat. Där fanns skulpturer med 

gamla avgassystem som pekade mot taket, basebollträn, kasserade ishockeyklubbor, 

golfklubbor, konformade föremål med texten ”Missil” eller ”Atombomb” på sidorna, och - 

sist men inte minst - med kolossala svarta gummidildos. Självklart hette de ”Fallos I”, ”Fallos 

II”, ”Fallos III”, förmodligen i all oändlighet. 

Det är att göra det enkelt för sig, tänkte Maud. 

Varje morgon ägnade hon någon timma åt att surfa runt på sin lilla laptop för att kolla upp 

intressanta människor och händelser. Hon hade inte brytt sig om att göra efterforskningar i 

Jasmins liv när den spektakulära damen flyttade in. Vid den perioden hade Maud haft fullt 



upp med att planera för sitt livs första spa-besök. Det hade varit ett viktigt uppdrag som hon 

ålagt sig, för det gällde att rädda hennes gamle fästman Gustaf, som precis fyllt nittio, från en 

skändlig kvinna som var trettifem år yngre. Maud kände till hennes bakgrund som 

nakenmodell och avdankad porrskådis. Hon insåg att slampan skulle sol-och-våra Gustaf. Det 

omaka paret skulle gifta sig på Selma SPA+ i Sunne. Nå, Maud hade åkt dit och lyckats 

stoppa hennes illistiga planer. Ganska drastiskt, det kunde hon medge.  

Efter den lyckade spa-vistelsen hade hon åkt iväg till Sardinien. Efter tre härliga månader 

på ön hade hon återvänt till Göteborg och sin lägenhet.  

Det var då det började. 

 

Maud hade bara varit hemma ett par dagar när dörrklockan plötsligt började skrälla. Det var 

ytterst sällan som det ringde på hennes dörr men Maud gick i alla fall ut i hallen för att öppna. 

I dörrens titthål såg hon att det var en kvinna som stod utanför. Tvekande gläntade Maud på 

dörren. Kvinnan var slank och nätt, med tovigt blonderat hår som var löst uppsatt mitt på 

huvudet med en stor hårklämma av rosa plast. Hon log brett och sa med överdrivet hög röst i 

ett enda andetag: 

– Hej. Mitt namn är Jasmin Schimmerhof och jag flyttade hit i våras. I augusti hade jag en 

stor inflyttningsfest för alla grannarna i uppgången men du var ju tyvärr inte hemma. Därför 

tänkte jag ge dej en liten smak av det vi åt och drack. Får jag komma in?  

I stort sett alla människor som Maud träffade nu för tiden talade högt och artikulerade 

överdrivet. Automatiskt utgick de ifrån att hon var döv. Vilket hon absolut inte var. Än 

mindre var hon senil. Men hon hade lärt sig att det var smart att inte visa sina väl bibehållna 

sinnesfunktioner, utan låta människor agera utifrån sina egna förutfattade meningar. Det 

brukade ge bra information och Maud kunde skapa sig en uppfattning om personen och läget. 

Men den här gången fungerade hon inte riktigt som hon brukade. Maud skulle senare ursäkta 



sig med att hon blev totalt överrumplad. Kanske fanns där också en viss nyfikenhet på den 

berömda grannen. I varje fall var det då hon gjorde sitt första misstag. Hon släppte in sin 

besökare. 

Jasmin dansade in genom dörren som en yster vind. Den slarviga håruppsättningen 

svängde och guppade när hon hastigt vred på huvudet åt alla håll för att se hur den stora 

våningen såg ut. En genomskinlig vit kaftan böljade kring henne. Under hade hon bara ett litet 

linne. Det syntes att hon inte hade någon BH. Hennes svarta leggings var nersmetade med 

ljust damm och små hårda klumpar som såg ut att vara torkat gips eller cement. Fötterna var 

om möjligt ännu smutsigare. De syntes väl eftersom Jasmin hade stuckit in dem i ett par 

öppna sandaler. På tånaglarna satt flagor av blått nagellack. Jasmin vände sig om, la huvudet 

på sned och såg värderande på den gamla damen som stod kvar vid dörren. Med ännu ett 

strålande leende räckte hon fram en knallröd presentpåse i hårt lackpapper.  

– Var så god. Champis och kaviar som blev över. Båda sakerna bör läggas i kylen. 

Egentligen åt vi skaldjur också men det går ju inte att spara. Var är köket? sa hon högt och 

glättigt. 

Glansen i hennes ögon borde ha gett Maud en förvarning. Men istället begick hon sitt 

andra misstag. Hon tog emot den röda påsen.  

– Tack. Men inte behövde du …, mumlade Maud. 

– Jag vet. Men jag tyckte att du också verkligen ska känna att jag bor här nu. Att det gör 

skillnad. Vi ska bli riktigt goda vänner, sa Jasmin i lätt ton men fortfarande med den höga 

röstvolymen. 

Innan Maud hann stoppa henne skuttade hon iväg i den långa hallen och hittade dörren till 

köket.  

– Sååå stort och härligt! Men det är väl bara spisen och kylskåpet som har bytts sen huset 

byggdes för minst hundra år sen. 



Jasmin sa det med ett leende för att visa att hon skämtade men Maud uppfattade något i 

hennes ton. Hon fick inte riktigt grepp om vad det var, men var genast klar över att hon inte 

gillade det. 

– Det är verkligen en stor lägenhet. Hur många kvadrat är den på? frågade Jasmin och 

fortsatte att le. 

– Trehundra, svarade Maud motvilligt. 

Egentligen var den några kvadratmeter till men det tyckte hon inte besökaren hade med att 

göra.  

Jasmin nickade för sig själv som om hon fått bekräftat något som hon redan visste eller 

anat. Hon gav Maud ett prövande ögonkast men såg sedan ut att ändra sig. 

– Nej, nu ska jag gå ner till mej och fortsätta jobba. Kom gärna ner och titta in i min lilla 

ateljé. Den är som sagt … 

Hon avslutade inte meningen utan log hastigt igen. Maud ställde ifrån sig den röda 

lackpåsen på köksbänken och följde sin objudna gäst till dörren. Där vände sig Jasmin hastigt 

om och gav henne en stor kram. Maud kunde känna Jasmins mjuka bröst under linnet när de 

trycktes mot hennes egna små platta. Hon blev så ställd att hon inte kom sig för att värja sig. 

Samtidigt blev hon generad. Ingen hade kramat henne på flera decennier. Faktum var att hon 

inte ens kunde komma ihåg när någon senast hade rört vid henne. Frånsett massageterapeuten 

på SPA+, förstås. Men det hade varit professionellt, inte något ömhetsbevis.  

– Jag kommer snart tillbaka, kvittrade Jasmin. 

Maud hade ännu inte hämtat sig från kramen och de omtumlande känslor den väckte. Hon 

kom på sig själv med att mumla något till svar och nicka instämmande. Tänk att en kram 

kunde få henne så totalt ur balans.  

Utan att riktigt veta varför fick Maud en dålig föraning när hon hörde Jasmins steg 

försvinna nerför trappan. Samtidigt fanns där också något annat. En längtan efter att någon 



rörde vid henne. Att någon log mot henne. Om hon bara hade vetat … Men hur skulle hon ha 

kunnat det? Jasmin skulle visa sig överträffa det mesta som hon hade stött på under sitt långa 

liv. 

 

Champagnen var av ett riktigt dyrt märke, Champagne de Pompadour. När Maud slog upp 

den i Systembolagets lista på nätet stod det att priset låg på 549 kronor flaskan. Löjligt! Maud 

drack förvisso gärna äkta champagne ibland, men då nöjde hon sig med märken som inte ens 

kostade hälften så mycket. Kaviaren i den lilla konservburken var äkta rysk och kostade 

säkert lika mycket som champagnen. Maud tvivlade starkt på att de andra invånarna i 

trappuppgången hade bjudits på lika dyra delikatesser vid inflyttningsfesten. Den enda 

slutsats som hon kom fram till var att Jasmin försökte ställa sig in hos henne. Men varför? 

Kanske var hon ensam och sökte vänskap? Maud var en gammal kvinna, faktiskt hela 

fyrtiofem år äldre än societetsdottern med konstnärliga ambitioner. De hade ingenting 

gemensamt. Vad ville hon? Kanske saknade hon en farmor eller mormor?  

Efter att ha googlat runt på nätet fann Maud att Jasmins mormor fortfarande levde. Hon 

verkade vara en pigg och aktiv dam. Dessutom var hon två år yngre än Maud. Det framgick 

klart av de uppgifter som Maud fick fram på nätet att båda Jasmins föräldrar kom från 

välbärgade familjer. När hennes nu sjuttiosexårige pappa så småningom dog skulle hans nya 

hustru, Jasmin och hennes lilla halvsyster ärva hans pengar. Antagligen ärvde i första hand 

frun, men Jasmin skulle få ut sin laglott som säkert skulle bli ansenlig.  

Det går an att klanka på patriarkatet och överklassen när man själv är privilegierad och har 

en förmögenhet att förvänta sig, tänkte Maud och gjorde en grimas. Själv hade hon under 

största delen av sitt liv fått kämpa för livets nödtorft. Även om hon kunnat resa en hel del 

efter Charlottes död, hade hon varit tvungen att ha tre inneboende för att klara ekonomin. Det 

hade hon kunnat tack vare att lägenheten var så pass stor och hon själv inte varit hemma så 



mycket på den tiden när hon arbetade. Men den sista inhysningen hade fått flytta för tjugofem 

år sedan när Maud gick i pension. Då hade hon sparat tillräckligt med pengar för att klara sig 

resten av livet. En mindre del av pengarna hade hon placerat i långsiktiga säkra papper. 

Avkastningen från dem och hennes pension räckte väl för hennes enkla behov. Dessutom 

hade hon ett rejält sparkapital på banken att ta av när hon ville göra längre resor. De pengarna 

skulle räcka hennes tid ut. Efter henne fanns inga arvingar.  

Efterforskningarna på nätet hade alltså klargjort att Jasmin inte sökte någon 

surrogatmormor. Vad var det då hon ville? Maud tänkte på avskedskramen. Den varma, 

mjuka … Men ingenstans i Jasmins blogg stod något som indikerade att hon var lesbisk. 

Tvärtom. Trots hennes uttalade manshat skrev hon på flera ställen om ”härliga ligg” och ”one 

night stand” med unga män. Ju yngre desto bättre. Inte över trettio, helst omkring tjugo. 

Enligt ett blogginlägg tyckte hon att män över trettio var ”ofräscha och tråkiga”. Hon 

rekommenderade varmt korta förhållanden med yngre män, då de var till intet förpliktande. 

Bara utlopp för sexdriften, som hon uttryckte det. 

Det finns allt kvinnogrisar också, tänkte Maud. 

Nej, det här handlade inte om surrogatsläktingar eller sex. Vad var det då?  

 

En knapp vecka senare hördes en lång signal från dörrklockan igen. I Mauds värld räknades 

det som ideligen. Med en suck reste hon sig ur den väl insuttna fåtöljen och gick ut i hallen. 

Hon hade på känn vem det var som stod där utanför. En blick i dörrens titthål bekräftade 

hennes aningar. Ändå öppnade hon. Misstag nummer tre. 

– Heeej Maud! Jag har bakat smörbullar för jag ville sååå gärna fika med dej. Visst har du lite 

kaffe? Mitt har nämligen tagit slut. 



Utan att Maud förstod hur det gick till befann sig plötsligt Jasmin inne i hallen. Hon 

studsade iväg mot köket och lämnade efter sig en förförisk doft av nygräddade vaniljbullar. 

Med en suck stängde Maud dörren.  

När Maud kom in i sitt kök stod Jasmin redan och fyllde kaffebryggaren med vatten. 

Bredvid henne på köksbänken stod kaffeburken. Den har hon hämtat från överskåpet vid 

spisen, tänkte Maud. Med vana rörelser hällde Jasmin kaffepulver i melittafiltret, samtidigt 

pratade hon på: 

– Vi är ju båda ensamma och hemma på dagarna. Min ensamhet är naturligtvis självvald 

eftersom jag behöver få vara ifred för att kunna skapa. Det är det som är svårigheten förstår 

du. Jag menar att komma på bra idéer. Att förverkliga dom sen är inga större problem. Fast 

jag jobbar ju i stora format. Tavlorna är flera kvadratmeter men dom kan jag ju hänga på 

väggarna. Fast det finns inga väggytor kvar längre. Det är ännu värre med skulpturerna och 

installationerna. Det blir trångt för ateljén är redan för liten. Jag lägger ut bilder på mina saker 

på internet. Jag har en blogg. Vet du vad det är? Inte? Jag kan visa dej när du kommer ner till 

mej. Det är jättebra att ha! Jag har sålt flera grejer tack vare bloggen. Sen så ska jag ha en stor 

utställning om några veckor. Den femtonde oktober är det vernissage. Du kommer väl? 

Där blev Jasmin tvungen att hämta andan och tystnade. Hon riktade sina stora ögon mot 

Maud och lade huvudet lätt på sned. Även om Jasmins ansikte var märkt av hennes hårda liv 

var ögonen förunderligt blå och nästan oskuldsfulla. Maud kände sig förvirrad och visste inte 

riktigt vad hon skulle svara. Automatiskt retirerade hon in i rollen som mycket gammal 

kvinna. 

– Jag vet inte … så mycket folk. Jag brukar inte gå på sådana tillställningar …, sa hon 

svävande. 

– Då är det på tiden! Jag hämtar dej så åker vi taxi dit tillsammans, avgjorde Jasmin. 



Jag vill inte se ditt skräp! ville Maud skrika men något höll henne tillbaka. Kanske var det 

så enkelt som hennes goda gammaldags uppfostran. Istället nickade hon bara svagt, vilket 

kunde tolkas hur som helst.  

– Då säger vi så! sa Jasmin som naturligtvis tolkade det på sitt sätt. 

Hon rotade igenom köksskåpen och hittade både kaffekoppar och sockerskål.  

– Använder du mjölk? frågade hon.  

Matt skakade Maud på huvudet. Innan hon hann reagera hade Jasmin öppnat kylen och 

nosade runt. 

– Har du ingen mjölk alls?  

– Nej. 

Äntligen började Maud hämta sig från intrånget. För ett intrång var det, ett intrång i hennes 

lugna värld där hon själv bestämde sin tid och rytm.   

– Nej, sa hon igen bara för att det kändes skönt att få säga nej till den här människan. 

De drack kaffet och åt bullarna i Mauds lilla tv-rum. Det var där hon oftast befann sig när 

hon var vaken. Bredvid låg sovrummet. På andra sidan av korridoren låg badrummet. 

Sanningen var att Maud inte utnyttjade mer än cirka 60 kvadrat av den stora lägenheten, vilket 

Jasmin efter en stund påpekade. Maud kände hur ilskan började pyra inom henne. Det angick 

ingen i hela världen hur hon levde i sin lägenhet. Hon bara mumlade något ohörbart till svar. 

Jasmin verkade inte märka Mauds stela attityd utan pratade på: 

– Faktum är att boendet också är nåt som vi har gemensamt. Jag måste ha utrymme för 

konsten så jag bor i två mindre rum. Sen har jag självklart också kök och badrum. Precis som 

du! Resten är ateljé. Och så har jag ju den inglasade altanen. Du måste komma ner och titta! 

Allt är sååå nytt och fräscht! 



Återigen spelade Maud gammal småvirrig dam och mumlade något in i smörbullen. Som 

förresten låg i en krusad pappform som var märkt ”Dahls konditori”. Så mycket hembakt var 

den! 

När hon skulle gå stannade Jasmin till alldeles utanför dörren. Hon såg bekymrat på Maud 

och klappade henne lätt på kinden när hon sa: 

– Är det inte jobbigt för dej att gå upp för hela den här lååånga trappan? 

Hon pekade på den raka stentrappan som ledde från porten upp till hissen och Mauds 

lägenhet.   

– Nej, sa Maud och stängde dörren. 

 

Jasmins besök blev allt tätare. Oftast hade hon med sig något gott till kaffet, några gånger 

kom hon med en flaska vin. Maud försökte avvärja gåvorna och besöken, men det var som 

om hon inte riktigt orkade lägga någon kraft bakom. Med ett litet skratt och några danssteg 

viftade Jasmin bort hennes protester. När hon äntligen skulle gå gav hon Maud en kram eller 

vänlig klapp på kinden. Likaså bjöd hon alltid ner Maud till sig. 

– Du måste bara se lägenheten. Den är suuuperhärlig! 

Men Maud svarade alltid undvikande. Fortfarande hade hon inte fått riktigt klart för sig 

vad Jasmin egentligen ville henne. Var det för att hon själv kände sig ensam som hon sökte 

Mauds sällskap? Eller försökte hon spela den barmhärtiga samariten som tog hand om den 

ensamma gamla damen? Eller … ja, vad? 

Inte förrän hon en dag läste ett nytt inlägg på Jasmins blogg började det klarna. Där stod: 

Jag är så upprymd! Det är nämligen inte omöjligt att jag snart kan flytta till en större 

lägenhet. Det innebär alltså en större ateljé!!!! Det är något som jag verkligen behöver. Och 

när jag säger större så menar jag STÖRRE! Mycket STÖRRE!!!   



Så det var orsaken till Jasmins intensiva charmoffensiv. Det här intrånget och hur hon 

trängde sig på … Maud blev riktigt andfådd där hon satt och ilskande till. Hon tog några 

djupa andetag för att kunna tänka klart. 

Den infernaliska satmaran var ute efter hennes lägenhet.  

Utanför fönstret ven den första höststormen och gula löv dunsade mot rutorna. Det började 

dugga, säkert skulle det bli ett riktigt oväder. Maud släckte alla lampor i rummen och satte sig 

tillrätta i fåtöljen. Dunklet kröp fram ur vrårna och sänkte sig över rummet. Om Jasmin kom 

så tänkte hon inte öppna. Hon behövde tänka.   

Dörrklockans skarpa ringsignal skar genom tystnaden. Maud satt orörlig i fåtöljen och 

gjorde inte minsta ansats att resa sig. Hon visste att signalen snart skulle höras igen. Och igen. 

Och igen. Efter ytterligare några signaler gav Jasmin upp. Hennes steg försvann ner mot 

källartrappan och porten till bakgården. En tung duns ekade i trappuppgången när dörren föll 

igen efter henne. Maud satt en bit från fönstret så hon inte syntes nerifrån gården. Eftersom 

inga lampor var tända skulle Jasmin tro att hon hade gått ut eller låg och sov.  

Alltihop handlade självklart om att konstnärinnan in spe inte kunde köpa hennes lägenhet 

på vanligt vis. Hon var säkert van att ordna allt med sina egna eller pappas pengar men i det 

här fallet gick det inte. Maud ägde inte lägenheten utan hade bara besittningsrätt så länge som 

hon själv önskade bo kvar. Och hon hade bott i dessa rum i åttioåtta år så hon tänkte inte 

flytta nu. Men vad hade Jasmin i kikaren? Troligen tänkte hon sig något slags lägenhetsbyte. 

Frågan om det inte var jobbigt att gå upp för trapporna, påpekandet att lägenheten var 

omodern och onödigt stor, flera gånger hade hon sagt att hennes ateljé var för liten för hennes 

monumentala verk och nu det här senaste segervissa inlägget på bloggen. Det var klara 

indikationer på att Maud gissat rätt. Jasmin skulle inte ge sig förrän hon hade drivit igenom 

lägenhetsbytet på det ena eller andra sättet. Den bortskämda överklasstjejen var inte van att 

inte få sin vilja igenom. Kanske skulle hon koppla in bostadsrättsföreningens styrelse? I den 



fanns säkert många som var sura för att Maud blockerade de värdefulla kvadratmetrarna utan 

att betala hyra. Om Jasmin sa att hon tyckte synd om den gamla damen som började bli senil 

och hade svårt att klara sig i den stora lägenheten … att hon var villig att byta med Maud för 

att gumman skulle slippa trapporna och få en mer handikappvänlig lägenhet … Antagligen 

skulle hon framställa det som om hon gjorde det av ren barmhärtighet med den uråldriga 

tanten. Om någon skulle kunna gå iland med något sådant så var det Jasmin. För ett ögonblick 

övervägde Maud att helt sonika dra iväg några månader. Till Mexiko eller … hon hejdade 

sina tankar. Nej, hon måste vara kvar och bevaka sina intressen. Om hon inte var hemma 

skulle Jasmin få fritt spelrum. Vem vet vad hon skulle springa omkring och sladdra om i huset 

och inför styrelsen? 

För första gången i sitt långa liv kände Maud sig svag och maktlös. Men efter en stund 

började hennes hjärna fungera som den brukade i krissituationer. En idé började ta form. Efter 

att ha synat den från alla håll bestämde hon sig. 

Det var dags att besöka Jasmin. 

 

Maud tog med sig den stadiga käppen som hon hade hittat på Vårdcentralen vid sitt senaste 

besök. Som vanligt hade hon varit kärnfrisk, det var bara en enkel ögonkatarr som hon råkat 

ut för efter att ha badat utanför Goa. Lite ögonsalva hade botat den på några dagar. 

Käppen var till stor nytta under spabesöket så den kan komma till användning igen, tänkte 

hon och greppade den stadigt med högerhanden. I den vänstra bar hon påsen med sopor och 

under armen klämde hon fast en packe gamla tidningar. Sålunda rustad gick hon ner till 

soptunnorna som stod i portgången. Tidningarna la hon i ett av de stora plastkärlen för 

pappersåtervinning och soporna la hon i behållaren för ”brännbart”. Det där med att sortera 

”komposterbart” och ”brännbart” i olika tunnor tyckte hon var trams.   



Efter att ha kastat soporna gick hon fram till Jasmins ytterdörr. Dörren var ovanligt kraftig 

och förstärkt med en bred stålkant runt om. Maud såg tre olika nyckelhål. Det kunde nog 

behövas när man bodde på nedre botten, även om porten ut mot gatan alltid var låst. Hon 

ringde på. Ringsignalen var ingen ringning, utan ett dingdongande som från en 

domkyrkoklocka. Även om klangen dämpades av den tjocka dörren kunde Maud höra den 

tydligt. Efter en stund gled dörren upp en liten bit och Jasmin kikade ut genom springan. När 

hon såg vem det var hakade hon av säkerhetskedjan och slog upp dörren på vid gavel. 

– Maud! Så roligt att du äntligen kom! utbrast hon glädjestrålande och lät som om hon 

verkligen menade det. 

För ett ögonblick vacklade Maud i sin föresats. Kanske hade hon misstagit sig? Jasmin 

kanske inte alls trånade efter hennes lägenhet utan verkligen tyckte om henne. 

– Nu ska du få se min fina lägenhet! Modern och bekväm. Du kommer garanterat att 

ääälska den! sa Jasmin. 

Alla tvivel försvann hos Maud. Hon hade haft rätt i sina misstankar; Jasmin försökte som 

vanligt sälja in sin lägenhet.  

Med sin allra mest knarriga och försagda röst sa Maud: 

– Ja … ursäkta … jag kanske stör. Men jag slängde soporna och då tänkte jag … 

– Snälla du, kom in! Jag har ju sagt att du ska komma och titta.  

– Men jag har inget med mej … det var en impuls … 

– Äsch! Huvudsaken är att du kom! 

Jasmin trippade in i hallen och vinkade åt Maud att stiga på. Innan hon klev in över 

tröskeln slängde Maud en blick ut på bakgården och mot de fönster som kunde tänkas ha 

insyn in i portgången. Hon såg inte skymten av någon människa.  Då steg hon snabbt in i 

hallen och den tunga ytterdörren föll igen efter henne. 



Hallen var ganska stor och mörk. Längs ena väggen fanns det garderober med skjutdörrar 

av spegelglas. På den motstående väggen hängde en stor tavla i dunkla färger. Vad som hade 

tryckts in i färgen gick inte att se eftersom belysningen var så svag, men det verkade vara 

utrivna tidningsartiklar. Enda ljuskällan var en liten vägglampett som såg ut som en 

cementklump med en naken glödlampa mitt i. Troligen något som Jasmin hade tillverkat 

själv. Glatt småpladdrande ledde Jasmin ut Maud i köket. Det var en futuristisk dröm i glas 

och blankt rostfritt stål. Fönstren vette åt gården. Maud aktade sig för att gå för nära dem. Där 

fanns också utgången till den lilla inglasade altanen. 

– Under sommarhalvåret sitter jag alltid ute och äter. Eftersom altanen är glasad behöver 

man inte bry sig om vädret. Men själva köket är sååå härligt! Induktionshällen kokar maten på 

ett kick! försäkrade Jasmin. 

Mauds hade en hällspis som hon hade installerat samtidigt som den kombinerade kylen och 

frysen. Det var väl … 1983. Eller möjligen 1984. Båda fungerade utmärkt och hon hade inte 

minsta intresse av att maten skulle koka på ”ett kick”. För det första så lagade hon sällan mat, 

det mesta köpte hon färdigt från ett cateringföretag som sålde sin mat portionsvis på ICA 

Gourmé. Om hon någon gång lagade mat så värmde hon en burksoppa. För det andra så 

kunde det vara svårt nog att passa så det inte brände vid. Flera gånger hade det hänt att hon 

hade glömt av maten på spisen. Om det plötsligt skulle gå fortare skulle hon bränna vid 

allting. Nej, induktionshäll var hon inte intresserad av. Men det sa hon inte. Istället spärrade 

hon upp ögonen lite och sa: 

– Åaaah, jaså … 

– Javisst är köket häftigt! Och så lättskött och praktiskt!  

Jasmin lät som en överentusiastisk mäklare. Vilket hon kanske på sätt och vis också var. 

– Kom så kikar vi på badrummet! 



Hon försvann ut i hallen. Maud följde långsamt efter. Också det stora badrummet gav 

henne rysningar. Det var helkaklat i svart och vitt, med förgyllda kranar. I ena hörnet stod ett 

gigantiskt hörnbadkar. 

– Titta, det är ett massagebadkar! sa Jasmin med samma entusiasm som ute i köket. 

– Åååh, mumlade Maud och försökte se imponerad ut. 

Både köket och badrummet var hemskt. Sovrummet och det lilla vardagsrummet var om 

möjligt ännu värre. I sovrummet fanns bara en jättelik rund säng mitt på golvet. Den var 

obäddad och Maud kunde se att de svarta lakanen var av något blankt material. 

Vardagsrummet gick helt i vitt. Enda möblerna var en stor vit soffa och ett ovalt soffbord som 

såg ut att vara gjort i gjutjärn. Mattan var i något vitt luddigt material. På väggarna hängde 

några av Jasmins tavlor. På den ena satt det en massa vinetiketter fastkletade i färgen, på en 

av de andra hängde det flera haschpipor. Maud hade varit tillräckligt ofta i Indien för att 

känna igen en när hon såg en.  

– Daaaada! Ateljén! Plastmattan här ligger löst ovanpå ett fantastiskt vackert golv av ek. 

Det är alltså bara att plocka bort plastmattan så finns parketten inunder. 

Jasmin föste ut Maud i det stora rummet. Överallt på väggarna hängde det tavlor. Dem 

hade Maud redan sett på Jasmins blogg. Likaså kände hon igen de olika ”Fallos”-skulpturerna 

som stod på golvet. Det var bara en som hon inte hade sett på bloggen. Den hängde i taket. 

Jasmin guidade runt Maud bland sina alster, samtidigt som hon hela tiden pratade om hur hon 

”strävade efter att demaskera patriarkatets härskartekniker”. Maud pep bara ett lite ”åååh” 

eller ”jaså” på passande ställen, annars var hon tyst.  

Slutligen kom de fram till den sista av skulpturerna, den som hängde i taket. 

– Det här är mitt senaste projekt. Det är nästan klart. Den heter ”Fallos, den hänger”. 

Därför har jag hissat upp den i taket. Den ska hänga så här. Men det beror också på att jag har 

ont om plats på golvet. 



– Jaha, mumlade Maud. 

Själva stommen i verket var ett stort gammaldags vagnshjul i trä. På ekrarna hade Jasmin 

med hjälp av kraftig ståltråd fäst penisar av varierande storlek och utseende. De var också 

gjorda i olika material. Flera av de största var gjutna i brons, några var av lera, andra av 

betong. Det fanns till och med några knallröda och illgröna i något plastmaterial. Hjulet var 

upphängt med ett block i en rejäl takkrok. Repet löpte genom taljan och var fäst i det kraftiga 

röret till elementet. På väggen hade Jasmin monterat ett snabblås av den typ som används på 

segelbåtar för att låsa skoten till seglen. Det var rejäla don av svart gummi. Med ett lätt 

darrande finger pekade Maud mot skotlåset. 

– Håller verkligen det där? Jag menar … om du lossar repet från elementet? frågade hon 

med svag stämma. 

– Jajamän! Råttan … ja så kallas det där snabblåset … har jag köpt i en vanlig skeppsbutik. 

Den här råttan är tillräckligt stor för att hålla seglen på en havskappseglare när det blåser. 

Men det behövs eftersom det är en försvarlig vikt som den ska hålla uppe. När jag ska häkta 

på nån ny kuk … du får ursäkta men jag kallar dom för vad dom är … så vill jag kunna styra 

farten när jag sänker ner hjulet. Och låsa det på en bekväm arbetshöjd. Kroken i taket fanns 

redan på plats för i den har det hängt en kolossal kristallkrona. Det är ju ändå fem meter upp 

till taket.   

Maud hade lika högt i tak i sin lägenhet. Och en plan började ta form i hennes huvud. Hon 

spärrade upp ögonen och sa: 

– Men det ser helt omöjligt ut! Jag menar, dom där … grejerna … dom i brons … måste 

väga väldigt mycket! 

– Visst gör dom. Men se här … råttan klarar det. 



Jasmin gick fram till elementet, böjde sig ner och lossade knopen. Nu var det bara skotlåset 

på väggen som höll uppe ”Fallos, den hänger”. Maud kände en lätt pulsökning men lade band 

på sig och pekade mot en av de illgröna penisarna. 

– Vad har du gjort den av? frågade hon. 

– Den är av vanlig Play-Do. Sånt som dagisbarnen använder. Mjukt plastmaterial som man 

sen härdar vid låg temperatur i ugnen. 

– Men den där då?  

Maud pekade lite obestämt på sidan av hjulet. 

– Vilken? Menar du nån av betongkukarna eller … 

– Jag vet inte … men den, sa Maud vagt.  

Fortfarande pekade hon uppåt medan hon långsamt rörde sig närmare repet. Jasmin gick 

fram till sitt alster för att försöka förstå vilket av de manliga attributen som Maud undrade 

över. Nu stod hon rakt under hjulet och tittade uppåt. Perfekt! Maud ryckte till allt vad hon 

orkade i repet, som utan problem lossade ur råttans grepp.  

Med ett öronbedövande brak föll ”Fallos, den hänger” rakt över Jasmin. Hon hann inte ge 

minsta ljud ifrån sig.  

Efteråt blev det onaturligt stilla i rummet. Maud höll andan och lyssnade efter springande 

steg. Men allt verkade lugnt. Grannarna var väl vana vid konstiga ljud inifrån Jasmins 

lägenhet. Snabbt gick hon fram till den orörliga kroppen på golvet. En stor blodpöl vällde 

fram under vagnshjulet. Genom träekrarna kunde Maud se att skallen hade krossats av en av 

bronspenisarna.  

Patriarkatet slår tillbaka, tänkte Maud. 

Så hastigt hon kunde förpassade hon sig ut i hallen. Under hela rundturen i lägenheten 

hade hon varit mycket noga med att inte röra vid något, så hon behövde inte lägga tid på att 

torka bort eventuella fingeravtryck. Hon tryckte örat mot dörren för att kontrollera om någon 



befann sig i portgången eller på gården. Inga ljud hördes som tydde på att så var fallet. Hon 

drog ner koftärmen över högerhanden innan hon tog i dörrhandtaget och tryckte ner det. 

Försiktigt gläntade hon på dörren. Det var tomt utanför. Snabbt sköt hon igen dörren som gick 

i lås bakom henne med ett klick.  

 

Sent på kvällen märkte Maud att det rådde aktivitet utanför huset. När hon tittade ut såg hon 

en ambulans och två polisbilar med roterande blåljus utanför porten. Maud stod gömd bakom 

gardinen. Ingen kunde se henne i det mörka rummet.  

Efter nästan en timma kom ambulansmännen ut med en bår. De hade täckt över ansiktet på 

personen som de bar mellan sig. Ett osvikligt tecken på att den som ligger på båren är död, 

tänkte Maud.  

Hon kände ingen triumf, bara ett lugn. Nu skulle ingen hota hennes bostad. Här kunde hon 

bo resten av sitt liv. Samtidigt fanns det en annan känsla. Det tog en stund innan hon lyckades 

definiera den. Tomhet. Kanske saknad. Var det möjligt? Ja, så var det.  

Det kan jag också leva med, tänkte Maud.  

Hon gick bort från fönstret och in i mörkret. 

   

 

  

 

  

 

   

 

 


