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Prolog 
 

Det här är berättelsen om en skärva liv. Så här var det. Jag har skrivit som jag minns det: 

händelser, människor och repliker. Några namn är pseudonymer. Och dialogerna är säkert 

ibland efterhandskonstruktioner, även om jag kan höra oss alla säga just det som jag påstår. 

Till stöd för minnet har jag använt mig av min samling av fotografier, tidningsklipp och olika 

sorters dokument. Förstår nu varför jag sparat alltihop. En sak har jag dock inte kvar: klippet 

med artikeln i GT om polismannen på taket. Så om rubriken verkligen sattes till ”Får jag lov” 

– det vet jag inte. 

Ann och Gunnar, Blomman, Dag och Micke läste texten under skrivandets gång och 

hejade på och Micke hjälpte mig komma ihåg mer. 

Att vara hagabo var att tillhöra en folkgrupp mer än att vara en vanlig stadsbo. Så i enlighet 

med TT:s språkregler stavar jag därför hagabo med gement h: ”För att beteckna 

folkgruppstillhörighet används liten begynnelsebokstav, även vid sammansättning som inleds 

med namn. Exempel: finlandssvensk, kosovoalban, bosnienserb, bulgarienturk.” 

Epilogen är kopierad rakt av från min blogg wendel.bloggie.se. Jag har ingen som helst aning 

om vem ”A” är. Men det är hennes inlägg som fick mig att förstå ur vilken erfarenhet jag 

mötte hennes, vilka upplevelser som strukturerat mina ställningstaganden och vilken 

berättelse jag burit inom mig i 30 år. Hon tyckte jag skulle skriva – och det har jag gjort här. 

Jag vill tillägna min bok till alla dem; till dem alla. 
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1. 

Jag vaknar på morgonen av tystnaden utanför. Tjocka snöflingor faller mot marken. 

Tegeltaket snett över har bytt färg, trottoarer och gator likaså. Ett knastrande ljud tränger 

genom träväggarna när någon går förbi där nere, annars ingenting. 

Första natten i nya lägenheten. Jag hade lagt mig på en madrass på golvet i det minsta 

rummet och stängt in mig där med mina två katter och en bilvärmare. Det sövande ljudet från 

fläkten motarbetades av oroliga katters vankande, husets knäppande och knakande och min 

rädsla; skulle jag passa in i Haga, skulle jag kunna bo här? 

Det är den första söndagen i december 1978, jag är 23 år gammal, har brutit upp från mitt 

enda seriösa längre förhållande, är utbildad journalist, men har inga planer på att börja jobba 

som sådan i någon fast omfattning. Jag vill skriva eget och fritt, fotografera, läsa, måla, resa 

och leva. Med en hyra på 324 kronor, rester på arv efter alla mina döda anhöriga och 

fullständigt ensam finns det ingenting som hindrar mig. Tvärtom. 

Jag står länge och tittar ut genom fönstret i rummet som jag ska komma att kalla mitt 

arbetsrum och senare måla om i ljusblått. Världen därute är främmad, men den här inne är 

också obekant. Jag bor nu på ett sätt jag aldrig gjort förut: omodernt. Ett begrepp som idag 

står för att badrum och kök kan ha några år på nacken, men som då, för 30 år sedan, snarast 

betydde att badrum och köksutrustning mer eller mindre helt saknades. Tunna träväggar, 

dörrarna allt annat än bastanta, jag befinner mig nästan ute på gatan själv. Hur lätt kan huset 

börja brinna? Hur enkelt är det att bryta sig in? 

 Jag har flyttat in högst upp i ett av Hagas två trevånings trähus, i ett hus från 1854 

beläget där Haga Nygata korsas av Skolgatan. Jag har entrémöjlighet åt båda gatorna: 

köksdörren går ut mot en trapp som tar mig ner till husets gård varifrån en bred port vetter 

mot Haga Nygata. När porten slår igen hörs det i hela huset som en dov rosslig suck. 

Portnyckeln är stor och uråldrig, ser ut som sådana som kan ligga framme på 

hembygdsmuseum. Köksnyckeln är del av ett sjutillhållarlås medan den till glasdörren i 

finentrén verkar vara en fyra. Man ska räkna taggarna i nyckeln. 

Från lägenhetens största rum leder en vanlig spegeldörr ut till en annan entré: En liten hall 

som med bräcklig glasdörr öppnar sig mot en annan trapp, en som går ner till en enkel 

ytterdörr mot Skolgatan. Den senare dörren låses med en femtillhållarnyckel. 

Det finns en ringknapp där nere, när dörrklockan hörs går jag ut i hallen, öppnar fönstret 

där och sträcker mig ut för att se vem det är. Är det en vän som vill hälsa på firar jag ner 

nyckeln i ett snöre. 
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Nu står jag vid sidan av det lilla rummets enda fönster, vid det absoluta hörnet av huset 

och min lägenhet; jag blickar ut över gatukorsningen och försöker identifiera en trygghet 

någonstans. Snön fortsätter att falla. Igår var det barmark och snarast höstruskigt väder. Idag 

är det vinter. Jag lägger pannan mot fönsterglaset, det är iskallt. Snett över korsningen i ett 

gult hus som har långsidan mot Skolgatan finns Olles cykelverkstad, han har stängt idag. Men 

en man i tjock ytterrock ställer ut en bock på trottoaren vid porten till det rosa huset vänster 

om Olles hus mot Haga Nygata: Idag Auktion. 

Det är varmt på golvet; en heltäckande nålfiltsmatta i gulbrunt, dubbla strumpor, sovsäck 

och luftmadrass ger mig en bas att utgå från för den fortsatta utforskningen av min nya 

tillvaro. Jag stänger dock av bilvärmaren. Den är ett provisorium innan jag kommit i ordning, 

den drar för mycket el, bullrar, och verkar sluka syre för att kunna rapa ut en unken odör. 

Jag öppnar dörren till stora rummet och kylan slår emot mig. Under det ena fönsterparet 

hänger på två spikar ett brett platt elelement som tyst skickar ut en fesljummen värme två 

meter från väggen. Jag kommer att ställa soffan och fåtöljen i det luftrummet och det här blir 

min salong. Tonen slås an av en pampig, kantig, grön kakelugnshistoria att erövra och mata på 

bästa sätt. 

I det tredje och näst största rummet står lägenhetens andra kakelugn av mer traditionellt 

vitt, runt utseende. Den skulle jag komma närmare för den skulle vaka över mig på nätterna. 

Min överlevnad beror på mitt hems värmevakter. I deras innandömen ska trygghet alstras. 

Jag kommer att ordna med ett litet elelement till att ha i arbetsrummet, men de här elementen 

är enbart eftergift för att jag ska kunna ha ett liv utanför att sitta hemma och elda hela tiden. 

Och att händerna inte ska darra alltför mycket och skräcken helt slå klorna i mig så det inte 

går att göra ny brasa när jag kommer hem. 

Det finns en vedspis i köket också, men där går gränsen; den får vara försäkringen att lösa 

ut ifall gasplattorna skulle strejka. Köket har förutom gas och vedspis även en elektrisk 

bänkspis med två plattor, den står ovanpå ett bullrigt litet kylskåp. Det händer att jag bakar 

kakor och bröd i den elektriska ugnen. Men äter gör jag i sovrummet; det är här jag ställer in 

matbordet. Köket saknar plats för sådant bord och jag skulle sakna utsikten om jag försökte 

inta mina måltider där ute. 

Katterna äter förstås i köket, jag har ställt deras skålar på golvet bredvid kylskåpet. Jag lär 

mig att handla fiskrens i Feskekyrka på andra sidan kanalen de dagar minkfarmaren inte varit 

där tidigt och köpt upp rubbet. Jag kokar torskhuvuden och skelettdelar och ger dem. 

Utpillade fiskögon kan ibland hittas på köksgolvet. 
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Mitt nya rike utgörs således av tre rum och kök. Lägenhetens sammanlagda yta är 

effektiva 54 kvadratmeter. Effektiva för toalett, badrum, klädkammare eller garderob och 

annat som stjäl utrymme saknas. Finhallen går utanför lägenheten och delas med grannen på 

samma våningsplan. Arbetsrummet har en sorts trekantig förvaringshålighet i en vägghörna 

för att hänga lite kläder och i köket finns, förutom vanliga skåp och lådor, en städskrubb att 

ställa dammsugaren i, det är allt. 

När jag en gång av en händelse kommer att lyfta på linoleummattan i städskrubben finner 

jag ett fotografi. Ett danspar i klänning och kostym ler intensivt mot mig på det svartvita fotot 

taget i närbild, i bakgrunden syns andra danspar. Om deras anblick berodde på att de var 

varma eller upphetsade på varandra eller båda delar kunde man fundera över, men svaret på 

gåtan låg säkert i det faktum att kortet gömts under mattan. 

Katterna upptäckte snart att rummens innerväggar bildade ett kors i en kvadrat och att det 

gick att springa runt, runt mellan rummen när dörrarna mellan dem var öppna. Hur länge som 

helst. Jag skulle själv komma att rastlöst vandra mellan fönstren och se på livet därute närhelst 

jag inte kunde koncentrera mig på mina egna aktiviteter, vilket hände ofta. Från det ljusblå 

lilla arbetsrummet i hörnet av huset (där jag skulle riva upp den äckliga mattan) till salongen, 

som jag skulle måla om i rosa. Genom fönstren i de här två rummen mot Skolgatan kunde jag 

se Haga Nygata ända upp mot Sprängkullsgatan och borta till vänster skymtade Haga 

Östergata. Det fanns inget hus mittöver på Skolgatan, på den sidan hade det rivits rejält, halva 

kvarteret var borta. 

Från salongen klev jag in i det långsmala köket där en yttervägg fyllde hela utsikten för 

köksfönstret vid bortre kortsidan. Till trevåningshuset som jag bodde i hörde en 

tvåvåningslänga som slöt upp längs med Haga Nygata, det var den byggnaden som tog vid till 

vänster om porten från gatan sett. Vi i trevåningshuset delade gård med det lägre huset. Och 

Per som hade en etta i det senare huset kom in i sin lägenhet genom en inglasad avsats som på 

andra våningen i trevåningshusets kökstrapp gick över till hans hus. Det tog tid innan jag blev 

medveten om hur husen hörde ihop. För på Haga Nygata såg det ut som om de båda husen var 

sammanbyggda, fasaderna gick dikt an in i varandra. Och när man gick in genom porten hade 

man Pers golv till tak i porten. Men det fanns en luftspalt längre in till höger i porten som 

separerade husen så jag och min granne Anders en trappa ner under mig kunde få in lite ljus i 

våra kök. Men då fick å andra sidan Per en inglasad bro att ta sig över ljusgattet med till sitt 

kök. 

Från köket kom jag in i sovrummet genom en dörr med glasruta överst; det var nog för att 

hjälpa till med att kasta in lite mer dagsljus i köket. Sovrummet, som var knallrött när jag 
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flyttade in, och som jag senare målade lindblomsgrönt, hade två fönster mot Haga Nygata. 

Huset mittemot där var ett gulmålat landshövdingehus. På bottenvåningen hade Arne en 

tapetserarverkstad. Flitens lampa lyste tidigt och ständigt nere hos honom. Ovanför bodde 

pensionärsparet Astrid och hennes man och en liten hund som jag inte minns att mannen 

någonsin gick ut med själv. På tredje våningen en ensam kvinna som när hon var hemma alltid 

satt och läste. 

Från sovrummet kom jag tillbaka till arbetsrummet och den långa, långa utsikten förbi 

alla antikaffärer och Mosters café upp mot parken på andra sidan av Sprängkullsgatan där 

Haga slutade. Jag bodde ända fram till den gatan skulle det ganska tidigt börja kännas som. 

Och ner till Södra Allégatan. Och bort till Landsvägsgatan och upp till Skanstorget. Så fort jag 

kom över gränsen var jag hemma respektive utanför. 

Det var meningen att jag skulle sitta i mitt arbetsrum och antingen skriva artiklar som 

frilansjournalist eller bedriva mina universitetsstudier. Så när jag vankat runt brukade jag åter 

slå mig ner. För en stund. 

 

 

2. 

Vi bodde åtminstone fyra personer i huset för vi räknade även med Per: tre killar som läste på 

Chalmers eller Lärarhögskolan och så jag. I var sin lägenhet. Brevbäraren var instruerad att 

lägga våra tidskrifter och utsocknes dagstidningar på bordet som vi ställt i kökstrappen på 

andra våningen så vi kunde läsa varandras prenumerationer. På väggen vid bordet fäste vi 

vykorten vi skickade till varandra från resor så att alla i huset kunde läsa. Anders och Per stod 

ofta och pratade i dörröppningarna till sina kök och lät sedan dörrarna vara öppna så de kunde 

fortsätta ha kontakt fastän var och en gått in till sitt. 

Även på andra sätt tog vi del av varandras liv. Det var nödvändigt eftersom vi bodde som 

vi gjorde och därför behövde varandra. När jag flyttade in var vedbon fylld med välhuggen 

ved och jag kunde bara ta för mig för att hålla liv i kakelugnarna och mig själv. Lagret höll 

länge. När det var dags att förnya hjälpte jag till att asa stockar och grenar från lastkärran på 

gatan in till gården där vi sågade och klöv och staplade färdiga bitar som bars in i vedbon i en 

hög för sig att först torka en säsong. 

Det fanns två affärer i bottenplanet på våra hus: en antikhandel i trevåningshuset och en 

möbelaffär i tvåvåningshuset. På andra våningen i mitt hus fanns förutom Anders etta även en 

finsk frikyrka. Den söndagen jag flyttade in hade de ingen gudstjänst, men andra söndagen 
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vaknade jag av dragspelsmusik och någon som sjöng psalmer på finska. Jag låg i sängen och 

skakade för varje ackord. Kylan gjorde sitt till också. 

Jag eldade i kakelugnarna så pass tidigt på kvällarna att jag kunde stänga spjällen när jag 

skulle lägga mig: det fick bara finnas en stilla glöd kvar då, ingen eld. När jag vaknade på 

morgnarna kunde jag sätta mig upp i sängen, luta mig åt sidan och lägga armarna runt den vita 

vännen och trycka kinden mot kamrat kamin och känna kroppsvärmen. Alltid något. 

När det var som värst flyttade jag dock ut sängen till salongen och stängde av sovrummet 

samt drog aldrig upp rullgardinerna. Det senare innebar att jag räddade en grad och det var 

mycket; om inomhustemperaturen ökar från 16 till 17 grader så flyter tankarna bättre i hjärnan. 

De rör sig annars som i ultrarapid genom en geléartad hjärnvätska och synapserna kopplar till 

sist bara en mening: Det är kallt, jag fryser. 

Jag kom över en armépäls på Kvibergs överskottslager, en rekorderlig pjäs som stod för 

sig själv när den ställdes på golvet. Ibland klädde jag på mig, tog mig ut och gick mig varm. 

Jag mötte någon gång föreståndaren för den finska frikyrkan. Han sa att Gud berättat att 

huset skulle klädas med eternitplattor inom en snar framtid. Och på så sätt skulle vi inte 

behöva frysa så mycket. 

Det skulle dock visa sig att vintern 1978-1979 skulle bli en av de hårdaste i Göteborg. 

Termometern skulle krypa ner till minus 20, vattnet skulle frysa i lägenhetens enda kran 

otaliga gånger, bland annat på min inflyttningsfest kommande nyårsafton, och då skulle det ta 

flera dagar innan kommunens gubbar kom och värmde upp isproppen som hann bildas under 

de sekunder det tog från det att jag, som i salongen hörde hur det rinnande vattnet i 

kökskranen ströps, öppnade min mun och gastade: Stäng inte av kranen, vattnet måste rinna 

hela tiden! 

Men det skulle finnas de som hade det värre. I Kortedala skulle en elcentral frysa sönder 

och de moderna flerfamiljshusen i förorten vara läge för evakuering av invånarna. Utan el 

hade de husen ingen möjlighet att värma vare sig människor eller mat. Att vara helt förvisad 

till el var det korrekta. Att som jag kunna alternera mellan el, gas och ved kallades slum. Att 

bygga hus utan rökgång var självklart och inte straffbart. 

Åren i Haga lärde mig mer än mycket. Men än var jag okunnig om allt detta, jag hade 

precis vaknat första dagen i mitt nya hem och jag tassade runt och visste inte var jag skulle 

börja. Skylten på trottoaren väckte min nyfikenhet. Kanske jag skulle våga gå dit, bara för att 

kolla lite. Katterna jamade, någon pratade på trottoaren nedanför, snön fortsatte falla vit och 

tung, jag behövde kissa. 
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3. 

När jag var på visning av lägenheten öppnade innehavaren en garderobsdörr till vänster om 

glasdörren i finhallen; därinne stod en kemtoa: en oljefatsstor stor tunna i blå plast med vitt 

toalettlock. 

- Väldigt bra, så slipper du gå på utedasset. Ingen lukt, häll i medlet från kartongen där.  Helt 

ofarligt, bara töm tunnan emellanåt, sa han uppmuntrande. 

Kändes moderniserat och fint. En igenkännande hemvandhet sträcktes över från hur jag 

bott och levt innan. Så jag använde den när jag flyttade in. Tills tunnan var full. Den enda 

gång jag föste ner den trappsteg för trappsteg de tre trapporna till gården, drog den över 

kullerstensgården mot utedassen och fick innehållet att utan alltför mycket spill hamna rätt i 

latrintunnorna till de dass som inte brukade användas. 

Grannarna klagade på den kemiska stanken och de skakade på huvudet över vad förre 

hyresgästen lurat i mig. De hade aldrig gillat honom; han hade haft lägenheten som en festlya 

för sitt kompisgäng. Ingen bodde där, ingen deltog i att värna om huset utan lägenheten var 

bara med jämna mellanrum ett tillhåll för fylle och skrål. Att han därtill helt för egen del lagt 

beslag på finhallen hade gjort min granne på tredje våningen upprörd. Han måste också kunna 

komma ut mot Skolgatan så tilltaget att ställa ett stort skåp för hans ytterdörr var droppen. 

Skåpet flyttades, men för säkerhets skull hade Ulf också ett tjockt rep på plats vid ett fönster 

inne hos sig, reglementsenligt hoprullat och fastsatt. 

Mina grannar var väldigt glada över att jag flyttat in annars. Men jag rättade in mig i ledet 

i fortsättningen vad det gällde toalettbesök och kemtoan hamnade i en container. När jag 

behövde gick jag som de nästan alltid ner på gården och in genom dörren till vänster om 

vedbon. Mitt dass låg längst in på vänster sida. En bänk, ett lock, en hasp att stänga om sig 

med. I kemikalieaffären på Landsvägsgatan köpte jag ett miljövänligt strömedel för att 

neutralisera doft och påbörja en biologisk nerbrytningsprocess. Jag försökte inreda med 

våtservetter, ljusstake och almanacka. 

Samtidigt lade jag mig till med den hittills okända vanan att variera med att 

understundom i köket ta fram en röd plasthink från under vasken att sätta mig på, kissa i, hälla 

urinen i vasken, krana vatten i både vask och hink, skölja ur hinken, ställa tillbaka den under 

vasken, torka mig och lägga papperet i soppåsen också den under vasken. Sätta mig på en 
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hink i köket var äckligt. Gå ner på ett utedass krävde dock planering, kläder och mod. Hinken 

var en överlevnadskompromiss. 

Vasken såg i och för sig inte ut som jag var van vid: en urinoarliknande form i sprucken 

emalj. Jag diskade i en rund plåtbalja med vatten som jag värmt på gasplattan och sköljde 

godset i handen under rinnande kallt vatten, jag lade aldrig något ner i själva hon. Jag tvättade 

mig på samma sätt med uppvärmt vatten i ett tvättfat som såg ut som ett dopfat och som jag 

köpt på loppmarknad. På väggen ovanför vasken spikade jag fast en telefonkatalog utan 

omslag; ett utmärkt papper för att ta upp matrens och annat snafs med; väggen bestod av en 

pärlspontfasad utanpå prima stockar så den långa spiken visste vart den tog. 

Med tiden anpassades jag till husets villkor och dess rytm blev min. Jag började se på 

standard och moderniteter på ett nytt sätt: Var det nödvändigt att ha varmvatten stående i rör 

när det inte behövdes, kunde det inte värmas från gång till gång istället lika bra? Det var 

också skönt att gå på toaletten nere på gården, att få komma ut en stund, få lite luft och låta 

kiss och bajs hamna där det borde hamna redan från början istället för i en vattenklosett 

inomhus. Ulfs flickvän, som läste till arkitekt, kunde uppfatta moderna flerfamiljshus som 

motbjudande plastlådor med avföring rinnandes bakom väggarna; att skiten spolas ut med 

hjälp av det dricksvatten som det råder brist på i andra delar av världen var den cyniska 

pricken över i:et, tyckte hon som aktivt arbetade för ett annat synsätt på vad som var 

godtagbar boendestandard och vem som skulle bestämma det. 

Jag kompletterade mina inomhusredskap, den röda spannen, plåtbaljan och tvättfatet med 

en liten tvättmaskin samt årskort på Valhalla. 

 

 

4. 

Första söndagen hade jag samlat ihop mig till att snedda över korsningen och gå på auktion. 

Jag glodde på det klassiskt tidlösa stoffet. Vi pratar kopparbunkar, slevar, spinnrockar och 

hötorg. När själva budgivningen började satte jag mig ner och försökte förstå var jag befann 

mig. Huset såg ut som en kyrka utanpå på grund av de gotikinspirerade fönstren i träfasaden 

och att det stod målat Hagakyrkan ovanför ingången. Men när man väl kom in var väggarna 

lila, svarta eller rosa och det fanns en scen snarare än altare och predikstol vid ena kortsidan. 

Jag fick förklaringen senare: Hagakyrkan hade upphört med sin sakrala verksamhet för att 

under en tid övergå till att härbärgera en sexklubb istället. När jag flyttade in i korsningen 

hade även sexklubben lagt ner och nu hyrde en auktionsfirma ibland lokalen. Men huset 
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disponerades huvudsakligen av Hagagruppen och ett anslag på porten till Hagakyrkan 

annonserade en sammankomst två söndagar senare. 

Jag köpte ingenting utan gick hem igen och började packa upp. 

Dag lades till dag och jag började glida in i nya rörelsemönster betingade av inte bara 

villkoren för att få värme i lägenheten eller för att kunna hålla mig ren utan även på grund av 

hela stadsdelen. Kullriga gator och smala stensatta trottoarer med rännor på tvären för vattnet 

från husens stuprör krävde fysisk uppmärksamhet. Gatans klientel behövde psykiskt 

identifieras för säkra passager: En viss andel passade in under beteckningen hög, mentalsjuk, 

full eller ständigt arg. Ibland visade det sig att ett visst beteende enbart utövades genom fri 

och nykter vilja; ett sätt att befria sig från en annars given roll. Här i Haga kunde allehanda 

sociala mönster och konstruktioner spelas ut i skyddad atmosfär; att vara avvikare var snarast 

det normala. 

Stadsdelen befolkades av en brokig blandning: äldre arbetarklass som bott här sedan 

barnsben och som var lika toleranta mot flummarna som irriterade på stadens vanskötsel av 

deras hem, alkoholister som söp ihop till hyran genom tomflaskorna (en etta kunde hyras för 

80 kronor i månaden) och därmed kunde spotta socialkärringarna i huvudet när dessa 

knackade på för att evakuera vederbörande och få honom att överlämna sig till en nykter 

tillvaro i förorten bekostad av samhället, olika sorters kulturarbetare, knarkare och psykfall. 

Ibland gled de tre senare grupperna in i varandra. En stor befolkningsandel utgjordes också av 

studenter. 

Mitt i alltihop vandrade Haldor, Göteborgs fastighetskontors utposterade vice värd. Han 

vakade misstänksamt över varje port, såväl de som våldförts med grova uppborrade hål i varje 

porthalva så att en kätting kunde löpa igenom och slutas i ett hänglåsefamntag som de portar 

som ännu inte hade nått det högsta stadiet. Haldor var sin husbonde trogen och gick och 

ryckte i kättingarna för att kolla att alla var intakta. Ibland låste han upp en port och smög in 

för att se om någon ändå höll till där. Lyssnade efter ljud, sniffade efter rök och dofter, 

öppnade källarluckor och kollade så vattnet var avstängt. Körde belåtet in kättingen i 

porthålen igen och vred om nyckeln. Gick att se efter de bebodda husen istället, kanske 

skedde det otillåtna saker där. 

Det fanns omkring två dussin kvarter i Haga. När stadsdelen var fullt utbyggd i början av 

förra seklet bestod de då befintliga dryga 300 fastigheterna mest av tvåvånings trähus, sedan i 

antal kom landshövdingehusen med bottenvåningen i sten och de två övre i trä. En fjärdedel 

av husen var stenhus rakt igenom medan ett fåtal byggnader hade annan karaktär som det jag 

bodde i. Rena trähus på tre våningar var sällsynta eftersom de snabbt hade kommit att 
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förbjudas av landshövdingen, de bedömdes som alltför brandfarliga. Istället hänvisade 

myndigheten till en säkrare byggnadstyp som kom att döpas efter landshövdingeämbetet. Vid 

tiden för min inflyttning var åtminstone en fjärdedel av det sammanlagda ursprungliga 

bostadsbeståndet rivet och ett nästan lika stort antal hus till var mer eller mindre tömda och 

plomberade i väntan på beslut om rivning. 

En sak som kunde påskynda den kommunala hanteringen av rivningslov och liknande var 

om en plötslig försämring uppstod vad det gäller husens kondition. Som en liten brand, hände 

dock otroligt sällan. Vattenskada var betydligt vanligare. En sådan kunde uppstå av sig självt i 

tömda, förseglade och avstängda hus. När vatten runnit ohejdat under lämplig tid varvid 

ohjälplig vattenskada uppstått var rivningsmöjligheten garanterad. 

I fjärran hägrade stadens mål: sex parkeringshus! Dessa krävde att den sista 

arbetarstadsdelen försvann i sitt nuvarande skick. De andra områdena hade redan ersatts med 

en bostadspolitik värdig en arbetarkommun. Haga var skamfläcken. De enda som var positiva 

till att bevara Haga, och då utifrån kulturhistoriska aspekter, var moderaterna. 

Frälsningsarmén fanns med på en hörna också; utanför högkvarterets röda trähus vid Södra 

Allégatan vajade stolt den gigantiska fanan: Göteborg för Jesus. Närmare än så kom aldrig 

någon fana Haga; vänsterförbunden gick alltid utanför stadsdelen under demonstrationerna 

från Järntorget till Götaplatsen eller var de nu skulle ta vägen. Haga fanns inte på deras karta. 

Kampen skulle föras på varven, i fabrikerna och i förorterna. Haga hade inget värde i sig och 

vi som bodde där saknade i stort sett existensberättigande som stadsgruppering. Den nya 

tidens historia skulle byggas genom utplåning av det som inte passade in. Hagagruppens 

arbete för att rädda husen kallades därför för vandalisering. 

Det närmade sig jul och jag visste inte vad jag skulle göra av den. Jag beslöt att gå på 

Hagagruppens möte. 

 

 

5. 

Det var en helt annan typ av människor som bänkat sig för Hagagruppens informationsmöte i 

Hagakyrkan än när det var auktion. Fler av boendekategorierna hade hittat hit och färre av 

antikhandlarna. Jag satte mig någonstans i mitten. Det här var sammanhang jag kände till: 

samhället är orättvist, frivilliga går samman för att göra någonting, möten hålls, grupper 

bildas, arbete utförs, flygblad tillverkas, demonstrationer genomförs, etc. Med ett förflutet 

inom 70-tals-vänstern stämde scenariot in för mig. Jag var nyfiken på teoribildningen bakom 
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den information jag satt och väntade på och på hur den inre kärnan i den redan etablerade 

rörelsen såg ut. Skulle det vara möjligt för mig att engagera mig? Jag hoppades på inte för 

många ideologiska konflikter i så fall. Det hade varit den tröttande orsaken till avhoppet från 

det förbund jag tillhört. 

En brunrutig kostym på en för liten kille stegar målmedvetet förbi mig fram till scenen. 

Mannen har ett papper i handen som han hastigt ögnar igenom innan han rullar ihop det och 

stoppar i kavajfickan. Han presenterar sig som Micke och börjar tala. Jag stirrar på hans 

kläder. Orden är enkla och handlar om att fylla husen med människor igen så de inte kan rivas. 

Att vi som bor här har rätt till vår stadsdel. Att Haga förvaltar värden inte bara när det gäller 

hus utan även hur det bör vara möjligt för människor att leva. Det var det hela. Jag blev 

omedelbart kär i honom. Han vill jag ha barn med, tänkte jag och skrev på listan som gick 

runt för att anmäla sig till att vara med i Hagagruppen. 

När mötet var över gick Micke och några andra ner till butikslokalen som var inklämd 

mellan Hagakyrkans port och Olles cykel. Den hade Hagagruppen också -av någon okänd och 

märklig anledning- fått tillgång till på legal väg av kommunen och det här var gruppens 

informationskontor. Jag hade knappt lagt märke till skyltfönstret tidigare, det hade varit tomt 

och smutsigt och sett ut att tillhöra ett utrymme som cykelverkstaden inte använde. Men nu 

var glasrutan tvättad och det fanns en skylt på dörren. 

I fönstret låg det en karta över Haga vilken jag senare fick veta var ritad av en arkitekt 

som hade lägenheten bredvid Per och som hette Lennart. Han kunde använda 

tvåvåningshusets egen trapp mitt i det huset ner mot gården för att komma in i sin lägenhet, 

men han gjorde det sällan. Mesta tiden bodde han, när han var i Göteborg, i ett nerlagt 

vattentorn i Landala. För att komma till den bostaden fick han först mer eller mindre klättra 

uppför en kulle och sedan krypa in genom en lucka i fundamentet av tornet. Byggnaden var 

inte precis gjord för att bo i, men Lennart fixade tydligen till ett bra boende där, ett som 

passade honom. Jag besökte honom aldrig där, men när han var nere i Haga hände det att vi 

hälsade på varandra. Han var som kartan han ritat och som jag nu stod och tittade på; 

berättarrik och rolig. 

Husen var noggrant redovisade i färglagda teckningar där varje fönster och gårdshus 

fanns med i den mån de syntes i fågelperspektivet. Uppe till vänster tronade Skansen Kronan 

på sin kulle. Runt om stadsdelen var det tomt och pappersvitt. Som om Haga var en ensam 

värld utan anknytning med någonting utanför. Möjligen med den stora riktiga Hagakyrkan då. 

Den låg utanför Haga i parken på andra sidan Sprängkullsgatan. Lennart hade ritat in den i 

nedre vänstra hörnet bredvid en röd fana som vajade fram ordet Tradition. Inte riktigt vad det 
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brukade stå på fanorna vid den här tiden, med undantag då förstås för Frälsningsarméns 

segerutrop på Södra Allégatan. 

En rivningstomt på kartan proklamerade: Här stod Folkets hus. Och på en del hustak stod 

vad de husen en gång använts till, vad syftet varit med varför de byggts. Innan de så att säga 

kommit till slutmålet att få portarna genomborrade. Här hade det funnits utbildningsanstalter, 

folkbibliotek, badhus och husarkasern, bland annat. Haga hade varit en hel värld -Lennart 

hade rätt i att lämna omgivningen blank- med egna dagligvaruaffärer och en livaktig 

småföretagarverksamhet som sträckt ut sig mellan allt från bageri till smedjor. Till och med en 

marsipanfabrik hade huserat här. Nu fanns det några verksamheter kvar från den äldsta tiden. 

Som Haga Trätoffelfabrik. 

Själv hann jag precis handla några gånger på Erges på Husargatan innan den relikten 

lades ner. Det var en livsmedelsaffär stor som mitt sovrum där expediterna stod i rock bakom 

en disk och tog fram det jag skulle ha, skrev ner summan med blyerts på en lapp, tog betalt 

och sköt över varorna. 

Nya affärer hade tillkommit och de hade främst etablerat sig inom sektorn gamla ting, 

inklusive en del enkla hak och näringsställen och i en tidigare småskola hade en 

konstnärsutbildning flyttat in. Haga ansågs pittoreskt och det vandrade mycket folk utifrån 

igenom på lördagarna till glädje för inte minst antikmånglarna. 

Det var nu inte allt som passade in eller accepterades av hagaborna själva. Sexshoppen 

som öppnat på hörnet av Haga Nygata och Sprängkullsgatan hade en morgon entrén 

igenmurad medan ett bygge i närheten samtidigt saknade lite byggnadsmaterial som typ en 

cementsäck. 

Jag klev in på informationskontoret, jag kunde ju alltid köpa ett ex av kartan. Micke hade 

en mörk fettknuta högt uppe på kinden och verkade skela lite med ögonen. Klarblå. Han 

kliade sig oupphörligt i det tjocka svarta håret medan han pratade med en äldre man som bara 

tjatade om sina hyresbesvär. Sedan kom det in fler personer och alla ville prata med Micke. 

Inget läge att köpa karta på, då fick jag väl återkomma. Vid lämpligt tillfälle. 

Sneglade på listan på väggen bakom disken som väl var kvar sedan det varit mjölkaffär 

eller nått. Här stod när kontoret var öppet och vem som satt här då i Hagagruppen. Det fanns 

två namn uppskrivna varje lördag eftermiddag framöver med undantag för jul- och 

nyårshelgerna, ett namn var Mickes och det andra var ett och samma kvinnonamn. På den 

andra öppettiden, tisdagskvällarna, hade det ursprungligen stått två namn, men det ena var 

överstruket. Jag gick hem. 
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Ställde mig i arbetsrummet och smygtittade ner. Efter en stund flaxade kostymen och 

Micke i väg tvärs över rivningstomten mittemot och försvann ner på Haga Östergata mot 

Sprängkullsgatan till. 

Nu följde en plågsam tid. Först var det julen som skulle genomlevas, sedan nyårsfesten 

som resulterade i att jag blev utan vatten några dagar. Alla hade suttit och frusit. Ändå var det 

18 grader så jag blev lite sur på klagandet. Jag fick vatten av grannarna vars kranar inte löpte 

lika oskyddat som min i en utsatt passage i ljusgattet från Anders kök till mitt. Sedan blev det 

rutin att alltid krana upp reservvatten. Vattnet frös fast sammanlagt sex gånger den vintern så 

vaktmästarna och jag höll ett fortlöpande samtal om vad som behövde göras: Riva skiten och 

bygga nytt och modernt! Men därmed mycket dyrt så varför inte isolera och renovera på de 

boendes villkor istället så vi hade råd att stanna kvar? Och var inte husen värda att bevara? 

Vaktmästarna tyckte flummarna kunde åka ut och att en så centralt belägen stadsdel behövde 

röjas upp. Ordentligt. 

Första tisdagen på det nya året gick jag ner till kontoret, en ensam tjej satt och löste 

korsord bakom disken med lovikkavantar på händerna. Jag sa att jag anmält mig för att arbeta 

i Hagagruppen och man kunde kanske börja med att få sitta med på tisdagarna på kontoret? 

Hon blev glad och sa att det gick jättebra, hennes kompis hade slutat för hon hade flyttat ihop 

med sin kille i Majorna och fått annat att stå i. Hon hette Britta och vi hjälptes åt med 

korsordet. Det kom inte in någon besökare under de två timmar vi höll öppet på kvällen. 

Nästa tisdag frågade jag henne om namnen på listan. Jo, den ena var ju Micke och den 

andra var hans granne Karin, och hon skulle tydligen också flytta från stadsdelen så det var ju 

jättetråkigt. Ja,verkligen. Det kom in några ungdomar som ville veta vad vi gjorde De sa att de 

sökte efter någonstans att bo. Brita berättade att vi på olika sätt försökte sköta om de hus stan 

ville riva. Vi stödde dem som ockuperade bara de gjorde det för husens bästa. Vi kunde ge 

olika råd i ärendet. Schysst, berätta! Brita redogjorde och tog fram en av Lennarts kartor, en 

med röda kryss och blå cirklar på. Hon pekade ut vilka hus som var tömda på allt liv, röda 

kryss, och vilka som var bebodda, blå cirkel. Det kunde vara lika angeläget att inta ett 

avstängt och öde hus igen som att fylla på i bebodda huskroppar. Det förra krävde dock en 

kollektiv insats medan det sistnämnda kunde ske av enstaka intresserade. Britta berättade så 

långt hon visste vilka av de rödkryssade fastigheterna som Hagagruppen var mest rädd för 

skulle gå förlorat i vattenläcka och rivningsräd. Och vilka hus som behövde fyllas på med fler 

boende; legala hyresgäster som sett sina grannar ge sig av behövde få sällskap i de tomma 

grannlägenheterna för att orka stanna kvar själva och därmed minska rivningshotet. 



 16 

På lördagen gick jag in på kontoret och frågade efter kartan i fönstret. Micke och Karin 

höll på att sortera papper: Kopior på kommunala handlingar om Haga. 

- Sånt här pappersarbete hör mer hemma i Haga Kommunalförening, sa Micke och 

skrattade. Vi är mer aktionsgruppen. 

- Men det är viktigt vi känner till historien när vi ska prata med fastighetskontoret, sa 

Karin. 

- Ja, men inte när det gäller Haldor, då är det bättre att springa, kvitterade Micke. 

Karin tog fram ett platt paket med kartor från under disken, drog ut och rullade ihop en. 

- Jättefin, sa jag. 

- Ja, sa Karin, jag måste köpa en själv att ha med mig som minne. 

- Oj, ska du flytta? 

- Ja, tyvärr, men jag har kommit in på en jättefin folkhögskola i Värmland så det är inget 

att göra. 

- Jaha, det var ju kul förstås. Men vem ska sitta här på kontoret då på lördagarna i 

fortsättningen? Jag undrar för jag sitter tisdagskvällar och det passar inte mig så bra med 

tisdagskvällar. Jag kan hjälpa till på lördagar istället om det behövs. 

- Va roligt att du är med i Hagagruppen, du är ny, va?, sa Karin och log. 

- Ja, jag är nyinflyttad. Jag var på informationsmötet här för någon månad sedan och gick 

med då. 

- Men du kan byta, sa Karin, det har varit svårt att få någon att vilja sitta här på lördagar, 

så Micke och jag, som redan gör en massa andra saker i föreningen, har fått ställa upp. Det går 

säkert lättare att hitta någon ny till tisdagskvällarna, eller vad säger du, Micke? 

Micke bara tittade på oss båda och började rulla en cigarett. Mumlade något om att det 

gick jättebra, bara finfint, kom du nästa lördag. Jag betalade min karta och gick. Veckan blev 

lång. Gick till kontoret på tisdagskvällen och satt där med Brita en sista gång. Sa att jag fått 

förhinder sitta på tisdagar, men kunnat byta till lördagar. Okey, det ordnar sig. Det kom in 

några som ville veta en del om stadsdelens historia. Vi skrev ner frågorna och sa att vi skulle 

ta reda på svaren till nästa gång vi hade öppet. En knarkare undrade om vi ville köpa en 

transistorradio. 

Satte klockan på ringning till lördag förmiddag. Måste till systemet på Landsvägsgatan 

och även handla lite på Linnéhallen. 

Släntrade ner till kontoret efter att jag sett att Micke äntligen kommit. Han hade med sig 

en termos kaffe och hällde upp till oss båda och dukade fram sina rökverktyg och några 

pepparkakor. Jag tog fram Hagagruppens loggbok och läste upp frågorna från i tisdags och 
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skrev ner Mickes svar. Loggboken var viktig och förvarades inlåst på kontoret. För mig som 

ny gav genomläsningen av det redan nertecknade en bakgrund till det rådande läget och en 

vink om fortsättningen: ”Onsd. 1/11 -78: Lennart kom med polisanmälan om Västra 

Skansgatan. Uppsatt på anslagstavlan.” ”Lennart och Andreas i Hyresnämnden 9.00” ”Tjall på 

telefonen –troligen avlyssnad. Endast en signal hörs när folk ringer upp utifrån.” ”Torsdag 

2/11-78: Presskonferens hos Lennart med GT. Haga Nygata 21, (Göta Lejon hyr ej ut, väntar 

på ny ägare), försöka få in ett ”bra klientel”!(Trasiga fönster.)” ”Lördag 11/11: Folk från Ö. 

Skansgatan 11 var här och pratade om Göta Lejon och intrång.” ”Söndag den 12/11 1978: 

03.00 Lägenhetsbrand på Skolgatan 37!” ”Tjej från Kaponjärgatan 9 kom in och berättade att 

taket har rasat in. Bostadsbolaget vägrar reparera.” ”Tisdag 21 nov. 1978: Kampen om 

takkuporna på V. Skansgatan 8 slut för den här gången. Göta Lejon har rivit ställningarna och 

tänker således inte återställa kuporna. Inte måla fasaden heller som hyresgästerna krävt.” 

En ockupant kom in och ville ha hjälp med att hitta en ny ytterdörr. Den gamla hade 

brutits upp så den gick inte riktigt att stänga längre. Kakelugnen verkade paj också. Micke och 

han resonerade att det vore enklare om han tog sig in i andra lägenheter i det huset utan att ha 

sönder ytterdörrarna, han skulle få hjälp med den detaljen, och kollade hur det var ställt med 

kakelugnarna där istället. Utan fungerande eldningsmöjlighet gick det bara inte att bo i ett 

avstängt hus. 

Ett äldre par kom in och undrade om vi sett deras dotter, de visade foto. En tonårstjej i 

palestinasjal, röda bhagwankläder och lappstövlar glodde på oss. Alla såg ut så på den tiden, 

så det var ju svårt att säga. 

Så blev klockan äntligen fyra och jag sa de inrepeterade orden: 

- Jaha, då stänger vi väl här då, eller? Vad ska du göra nu? Har ingen lust att hänga med 

hem till mig på lite mat och vin? 

Micke sopade disken ren från tobaksflagor och samlade ihop sina rullpapper, filter, fimpar, 

tändstickor, muggar och termosen. 

- Tack själv för idag, men nu ska jag hem till morsan i Angered. Jag måste det, orkar inte 

vara här på helgerna också. Alla bara sliter och drar i mig hela tiden, så det funkar inte. Jag 

jobbar som hemsamarit på vardagarna och är uppe tidigt, behöver komma ifrån och sova ut. 

Ha det bra, vi ses nästa lördag, sa Micke, slet upp dörren och sprang ut mot ödetomten 

mittöver. 

Jag satt kvar och stirrade på nyckeln jag blivit betrodd med. 
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6. 

Det fanns en intresseförening till i stadsdelen vilken arbetade på sitt sätt och det var Haga 

Kommunalförening. Den var tio år äldre än Hagagruppen, hade bildats redan 1960. Här 

samlades mer av så kallat vanligt folk som bott här sedan den tid då Haga inte var unik utan 

fler stadsdelar såg ut som denna. Stadens omläggning till modern bostadsplanering hade dock 

rökt ut invånare efter invånare i stadsdel efter stadsdel av omoderna kvarter som offrades efter 

varandra. Nu var det i stort sett bara Haga kvar som mest påminde om en hel arbetarstadsdel 

från förr. Spridda plättar här och var i Olskroken, Gamlestaden, Gårda, Västra Nordstan och 

Majorna gjorde vad de kunde för att hänga med och på andra sidan älven hukade några andra  

tillhåll av rädsla för upptäckt. 

De som var hagabor sedan kanske barnsben ville ha ordning och få slut på både 

kommunens härjningar och en del inflyttades idéer och konstiga livsstilar. Fast toleransen var 

hög, den yttre fienden hade en sammansvetsande funktion. Även arkitekter och andra mer 

teoretiskt intresserade av samhällsplanering och kommunpolitik fann också varandra här. Som 

Ulfs flickvän Lena. Hon höll på att skriva en doktorsavhandling i arkitektur som fångade upp 

vad som hände. Hennes engagemang var fullödigt, intet för intet kallades hon när hon inte 

hörde det för Hagas ängel. Jag ville hon skulle tycka om mig. 

Haga Kommunalförening som träffades regelbundet i sin lokal i Haga gick igenom 

utredningar, skrev remissvar och andra genmälen och förvaltade ett arkiv, bland annat. Genom 

dem fick Hagagruppen information om Göteborgs fastighetskontors närmaste intentioner och 

kommande övergrepp. Det var så vi andra såg det. Övergrepp. 

Haga Kommunalförening bedrev också en sorts lobbyverksamhet hos berörda parter och 

försökte hålla diskussionen igång om vilka värden det handlade om som borde bevaras. 

Hagagruppen tog vid med att försöka rädda utdömda hus så gott det gick i en självpåtagen 

vaktmästarsyssla. Vi är fjärran från dagens utomparlamentariska grupper. Ingen skulle komma 

på tanken att maskera sig, ta till våld och förstöra. Tvärtom. 

Ett roligt samarbete mellan föreningarna var 1980 när, jag tror det var, en 

riksdagsdelegation kom på besök i Göteborg för att titta på stadsplanering. Kommungubbarna 

hade på förhand bestämt sig för att valla gästerna genom Haga som plötsligt dög som 

underlag för en gemytlig vandring i gammal stadsmiljö. Haga Kommunalförening hade koll 

på läget och tipsade mig om vad jag skulle kunna göra. Jag ställde upp. Så när gruppen kom 

vandrandes längs Haga Nygata från Sprängkullsgatan till Landsvägsgatan, alla gick den vägen, 
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gick det bara inte att undvika underlakanet som hängde ner från fastspikningen under 

arbetsrumsfönstret. Med tydliga blå och röda penseldrag hade jag målat följande text: ”1978-

1980, Jubileum, Göteborgs Kommun firar: 2 års framgångsrik förhalning av beslutad 

takreparation. Guidade turer efter överenskommelse”. Undertecknat med ”Fastighetskontoret” 

och deras telefonnummer. Alla stannade, pekade och skrattade. Även värdarna. Tills GT kom, 

då gick de. 

Jag vet inte om mormor vävt sitt brudlakan själv, men det var prima linne från början av 

nu förra seklet och det var synd att förstöra det på det här viset. Jag hade fått ärva dem när hon 

dog: underlakan och överlakan med knypplad spets. Den sistnämnda klippte jag bort och lade 

i ett litet skrin när det lakanet till slut efter segt motstånd tunnslitits efter många år av 

användning. Kanske hade mormor tänkt lakanen skulle användas på annat sätt och aldrig 

kunde hon väl ha trott att ett av dem skulle medföra att ett läckande hustak i Göteborg lagades. 

Men så blev det: Dagen efter aktionen uppvaktades mitt hem på flera oväntade sätt. 

Det började på morgonen med att en byggnadsställning restes på gården mot 

trevåningshuset varvid två takläggare klättrade upp för att göra ett sedan länge efterlängtat 

besök och dito arbete. Sedan knackade en kommunalanställd fastighetsskötare på min 

köksdörr, det var inte Haldor så jag blev lite förvånad. 

- Släpper du in mig, sa han. Så jag kan ta ner lakanet? 

- Nej, det gör jag inte. 

- Det ska ner så du kan göra det besvärligt eller enkelt för mig. För släpper du inte in mig 

kommer jag tillbaka med kranbil. 

- Okey, sa jag. 

- Okey, sa han och gick. 

Jag ringde kvällstidningarna igen och berättade om vad gårdagens aktion hade resulterat i 

och vad som var på väg till huset nu. Jag kunde knappast skriva om det här själv, tyckte jag, 

och gick ut genom finentrén och ställde mig att vänta på Skolgatan. I och för sig med kameran 

över axeln för säkerhets skull. 

Fastighetsskötaren kom efter ett tag runt hörnet med en kompanjon och en långstege, 

kranbilen var tydligen upptagen på annat håll. Samtidigt från andra hållet kom Aftonbladet. 

Hantlangarna tittade på killen som med kameran beredd klev ut ur den logotypförsedda bilen. 

En av männen reste stegen och klättrade upp medan den andre stod kvar på marken och höll i. 

Han där uppe tog ett stadigt grepp, och under fotografens intensiva plåtande fick han slita rätt 

bra innan tyget slutligen lossnade från spikarna, då kastade han ner det och klättrade efter. Jag 

gick fram. 
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- Kan jag få lakanet? 

- Det får du inte. 

- Men det är ju mitt! 

- Men du hänger bara upp det igen. 

- Nä, det finns det ingen anledning att göra. 

Han blängde på mig och kastade ett öga på fotografen och såg ut att fundera. Kollegan 

bakom honom tog upp en snusburk ur bakfickan, flinade och lade in en rejäl prilla. 

- Okey då. 

- Tack! 

Jag vek prydligt ihop lakanet. Fotografen intervjuade mig och jag visade honom 

byggnadsställningen inne på gården. 

(Dagen efter, den 23 maj 1980, publicerade Aftonbladet förloppet i ett helsides 

bildreportage rubricerat ”Anna-Mi får sitt tak reparerat”. Underrubriken löd: ”Banderollen 

som blev för mycket för fastighetskontoret”.) 

Fotografen körde iväg vilket verkade ha varit vad fastighetsskötarna väntade på för att 

vilja fortsätta till nästa uppdrag som jag bilddokumenterade från mitt öppna arbetsrumsfönster. 

För tvärsöver gatukorsningen hängde en skylt som inte hade blivit lika mycket 

uppmärksammad, den vette mer dolt in mot Skolgatan, men givetvis måste ner den också. 

Olle tittade godmodigt och luttrad ut genom fönstret medan stegen denna gång restes mot 

hans cykelverkstad. Snart låg kartongskylten sönderdelad på gatan så ingen längre kunde läsa 

dess budskap: ”Detta hus är ett byggnadsminne. Taket är sedan länge trasigt. Det regnar in. Så 

förvaltar kommunen kulturhistoriskt värdefulla hus.” 

Olle återgick till sina cyklar, fastighetsskötarna drog vidare och arbetet med att få taket till 

Olles hus lagat fick fortsätta med andra medel. GT framkallade rullen åt mig för på den fanns 

även flertalet foton på Anderz Harning vilka jag dagarna innan tagit vid en intervju jag gjort 

med honom för GT:s kulturredaktions räkning. Jag kom att tjäna en del pengar på de 

porträttbilderna. För Anderz Harning inte bara skrev fräna och populära böcker i romanform 

om makthavares och myndigheters uselheter och tillkortakommanden i de flesta avseenden, 

han uttalade sig gärna i massmedia också om fenomenen i fråga. Och då behövde GT 

illustrera notisen med bild på författaren. Men eftersom Anderz Harning hatade Hjörnepressen 

fanns det under många år bara mina bilder till förfogande; varför han släppt in mig i sitt hem 

en höggradigt bakfull söndagförmiddag i maj, vet jag inte. Kanske just därför. 
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7. 

Det fanns ett gårdshus låg längst bort i andra änden av gården från mitt hus räknat, efter 

vedbon, dassen, soptunnorna och en liten kvadratisk gräsmatta. En utomhustrappa mitt på ett 

smalt tvåvåningshus ledde på varje plan upp till en lägenhet om ett rum och kök. Förutom 

spruckna fönsterrutor hade ett trasigt yttertak gjort att bostaden högst upp var förlorad i 

fuktskador. Den nedre var illa tilltufsad efter duvornas fria framfart och risken var att taket 

rasade in även här: Det bågnade betänkligt från ovanvåningen. 

Det var så sorgligt att se det lilla huset i det skicket så jag tog mig före att ordna till det 

lite. Sydde gardiner och hängde upp i köksfönstren. Satte ett keramikhuvud jag gjort på 

konstskolan på fönsterbrädet i den nedre lägenheten; ett vemodigt lutande ansikte som 

verkade se och fördra allt. På dörren spikade jag fast ett visitkort där jag skrivit: Den skalliga 

primadonnan. Mottagning om aftonen när minnenas rampljus tändas. 

Det dröjde inte länge förrän Haldor bankade på min köksdörr en dag. 

-Hej du, sa han och glodde och fyllde hela dörröppningen. 

- Jag har kontrakt, sa jag och drog koftan tätare om mig. 

-Jaja, men de där som flyttat in i gårdshuset, då. Vad vet du om dom? 

- Men snälla du, det bor verkligen ingen där. Det går ju inte, det huset är ju helt förstört. 

- Men det hänger ju gardiner! 

- Dom har jag sytt och hängt upp. Kan de få lov att vara kvar? Jag bröt mig inte in, det var 

öppet. 

- Å herrejesus, finns det inget vettigare att ta sig för. Och nu är risken den att folk tror att 

det går att flytta in om de ser att tomma hus plötsligt ser bebodda ut. 

- Det syns inte från gatan, det är bara vi här i huset som ser det. 

- Så det är säkert att du inte har hjälpt någon att flytta in där? 

- Gå själv och se efter och läs gärna på skylten. 

- Jaha ja. Jaja, sa Haldor och klampade nerför trappen. 

Han talade bullrigt men sävligt, bodde själv i Haga, ensam i en etta, där det alltid var 

nerrullat, längst ut på Haga Östergata mot Sprängkullsgatan. Han var nog snäll, egentligen. 

Jag såg honom le några gånger. 
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8. 

Det blev ny lördag och jag gick till kontoret innan Micke kommit. Hade bakat en kaka. 

Väntade. Micke kom till sist och plockade upp kaffe, muggar, cigarettutrustningen och lite 

gamla tidningar ur en väska. Här ska du få se, sa han och vecklade upp. Det handlade om 

Haga. Såklart. Han pratade och pekade. Naglarna var nerbitna så bara hälften var kvar. Jag 

sköt fram kakan, här, ta! Jag bakade i förmiddags. 

Micke bröt av en bit, tog en tugga och fortsatte prata. Verkade uppskruvad, som om han 

pratade till flera personer, lutade sig fram och tittade noga på bilderna i tidningarna. Tittade 

inte på mig. Stressad antagligen. Behöver väl åka hem till morsan då, måste förstå det. 

- Jag tycker det skulle vara roligt att göra någonting annat tillsammans med dig någon 

gång, sa jag i alla fall till sist fast jag inte ville. 

Micke åt upp kakbiten, sörplade i sig kaffet, hällde upp nytt och rullade en ny cigarett. 

Det var inte så att han rökt upp de två han redan rullat. Utan det var mer så att de redan var 

rullade. Micke lade ner mer tid på att rulla en cigarett än att röka den. Det senare tog 

vanligtvis tre-fyra bloss, sedan var den ciggen liksom förverkad. 

Micke tände cigaretten, tog ett bloss. 

- Jag tänkte på det du sa förra lördagen. 

Han drack en klunk kaffe 

- Och jag hade ju redan bestämt med morsan då. 

Han tog ett bloss till, fimpade. 

- Men den här helgen tänkte jag stanna i Haga. 

Han bet lite på en obefintlig nagel. 

- Så vi kunde kanske gå hem till mig. 

Micke andades djupt, höjde muggen och bröt av en liten kakbit till. 

- Jag tänkte göra pannkakor. Och så kan vi testa mitt hemjästa vin om du vill. Jag tror det 

är färdigt nu, brukar bli finfint. 

Micke doppade kakan i kaffet, vände sig om och log mot mig med kisande blå ögon innan 

han åt upp kakan och drack ur kaffet i ett och samma svep. 

 

 

9. 

Jag fick min lägenhet i Haga genom byte. Festgänget hade stadgat sig och fruarna såg inte 

poängen med att supa och skråla i slummen. Så han som stod för kontraktet annonserade efter 
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en etta att ha som övernattningslägenhet i stan istället. Jag bodde just då i en sådan på 

Stigberget och vantrivdes. Jag hade innan delat en stor gammal trea i ett stenhus nära 

Centralstation med först min bästa kompis Ann som jag flyttat till Göteborg med några år 

tidigare. Och sedan hade jag bott där med mitt förhållande. När det senare tog slut var det 

definitivt dags att flytta själv. Men att fly till en fågelholk uppe på berget var att gå för långt åt 

andra hållet, märkte jag, så dåligt mådde jag inte. Men skulle komma att må om jag bodde 

kvar där. 

Ann hade flyttat till Haga. Dit ville jag också. Lägenhetsinnehavaren tyckte min lya var 

perfekt så vi bytte. Innan han lämnade över nycklarna till mig visade han mig elmätaren i 

köket. Den hängde ner. 

- Jag skruvade ner den för dig, sa han och knäppte mockapälsen. Så drar det inte så 

mycket ström när du har på elementen. Du ser skivan, va. Den står stilla nu. Du kan inte ha 

den nere hela tiden för då fattar dom att du hängt ner mätaren. Men lite då och då. Det gjorde 

vi. Det gör alla. Det blir alldeles för dyrt annars.  Ha det bra i Haga, hejhej. 

Jag lät mätaren hänga ner några gånger. Hade aldrig hört talas om att det var så här det 

gick till. Men så var det väl då. Fast jag blev nervös av det, hörde steg i trappen och var rädd 

mätaren skulle gå sönder så jag skruvade till slut fast den för sista gången och glömde bort 

alltihop. Trodde jag. Tills lappen seglade in genom brevlådeinkastet en lång tid senare; det 

gällde avläsning. Då tänkte jag förskräckt att de ser att mätaren har varit nerhängd. Så i någon 

sorts logisk ansats skruvade jag loss mätaren igen och rafsade fram ur verktygslådan de 

största och längsta skruvar jag hade. Och började skruva fast mätaren i avsikten att den skulle 

se så rejält fastskruvad ut att avläsaren aldrig skulle komma på tanken att den där mätaren 

någonsin skulle ha kunnat varit nerhängd. 

Det sa pang och en blå blixt for ut från väggen. Jag hade skruvat rakt in i ledningen. 

Bedövad kom jag mig inte för att skrika åt Per som jag hörde öppnade sin dörr för att, givetvis, 

springa ner och byta huvudpropp i skåpet i trappen. Hela huset hade ju slocknat. Och Per var 

den som fixade saker med en gång. En händig man som nu konstaterat att proppen gått och då 

skulle den bytas. Pang, så gick huvudproppen en gång till. Jag fick upp köksdörren och skrek. 

Per kom upp, såg vad som hänt och rådde mig att inte röra någonting mer än telefonen och 

med den ringa efter hjälp. Jag gjorde så, ringde fastighetskontoret. Lät köksdörren stå öppen 

och stängde in katterna i arbetsrummet. Vankade av och an på darriga ben. 

Det kom två elektriker tämligen omgående. 

- Jaha, ja. 

- Jag tyckte den verkade hänga lös så jag tänkte skruva fast den lite bättre. 
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- Jasså, du säger det. 

De mätte och donade och började dra ut den skadade kabeln för att ersätta med ny. 

Visslade lite grand och verkade ha roligt åt någonting. Brevbäraren kom med posten och 

himlade med ögonen när han såg gubbarna, log och vände om. Efter en stund hördes nya 

tunga steg. En allvarlig man med elverkets emblem på overallen syntes i trappen. 

- Det här är hos Wendel? 

- Jaa. 

Det var allt han sa. Utan att förändra en min klev han in i köket, banade sig väg mellan de 

två elektrikerna som han inte bevärdigade med någon hälsning, vred på huvudet så han kunde 

läsa av mätaren där den hängde upp och ner, antecknade siffrorna på ett block, sa tack till mig 

och gick. Elektrikerna arbetade färdigt, samlade ihop sina verktyg, sa att jag skulle vara rädd 

om mig, det här var inte att leka med. Och så gick de också. Som om det här hände jämt. 

 

När jag senare på dagen hörde Ulf och Lena komma hem gick jag ut i trappen och 

berättade vad som hänt. Försökte göra det till en dråplig historia. Ulf tittade inom på mätaren, 

men sa ingenting. Lena hade först bara tagit av sig sin fina bastanta pälsmössa hon köpt på 

Haga Trätoffelfabrik och stått och tummat på den och tittat ner på gården genom trappfönstret, 

hennes hår stod som en gloria runt huvudet i motljuset. Jag babblade på, ville tröstas, höra att 

allt var bra, att jag hörde hemma i Haga och att jag inte hade förstört någonting. Var 

fortfarande skakig i kroppen, höll kanske på att bli förkyld. 

Det var Lena som till slut tog till orda. En energisk sammanfattning av en intellektuell 

position som skulle kunna kallas ren och skär ilska och som åkte rätt ut med sikte på mig. Jag 

krympte och backade in i mitt kök, var nere på fiskögonens nivå. Visste hon hade rätt och att 

jag inte spelade på hennes planhalva precis med mitt beteende. 

Hon var först arg på honom som hängt av mätaren allra först. Och sedan arg på att jag gått 

på det och fortsatt även om jag slutat. Det fifflandet gick ut över den lilla tanten i samhället 

som fått kämpa för allting under hela livet, men som till tack enbart får betala för att andra 

inte gör detsamma. Tantens elräkning blir ju högre när andra stjäler el, förstår jag inte det! Det 

är ett osolidariskt agerande gentemot dem som försöker göra rätt för sig. Och att handla så att 

det blir sämre för dem som redan har det knapert är omoraliskt. Lena tystnade, såg på mig och 

gick in till sig, Ulf stängde dörren om dem. 

Jag kurade ihop hos katterna, som nu låg och snusade i soffan vid elementet, och grät. 

Ibland var allting en enda röra av vad som var rätt och fel, ont och gott, vän eller fiende och 

medel och mål. Haga bjöd på möjligheter att sätta konventioner på spel på ett sätt som inte var 
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lika uppenbart i andra stadsdelar. Men det förändrade värderingarna ömsesidigt också så de 

osynliga murarna mellan stadsdelen och omgivningen tjocknade. Det som gällde där ute 

gällde inte här inne, men när man minst anade det slog dock tillvaron igen även här. Vad jag 

inte visste då var att jag skulle komma att bära med mig genom hela livet det här med den lilla 

tanten och hennes elräkning. Som ett lackmuspapper skulle jag testa mitt eget och andras 

ageranden, attityder och händelser genom det perspektivet. Ungefär som när jag i min 

yrkesroll senare ofta skulle höra den luttrade nattchefen på kvällstidningen säga till 

reportern: ”Och hur tror du Hilda i Eslöv ska orka genom din långa text? Vad finns det i den 

som egentligen angår henne? Har du tänkt på det? Gå du ner och skriv om!”. 

 

 

10. 

Det var det halvkommunala bolaget Göta Lejon som under 1960-talet köpte in ett stort antal 

hus i Haga i avsikt att totalsanera stadsdelen till fromma för ett nytt så kallat expansivt 

centrum för staden. Därför underhölls inga fastigheter och ett stort antal av dem kunde också 

rivas på ett bräde i stort sett under de första åren av 1970-talet. Men så kom protesterna varvid 

den stora rivningsplanen fick sättas på vänt och ambitionen inriktas på hus för hus istället. 

Taktiken gick ut på att tömma husen. Fastighetskontoret förnyade inte vanliga kontrakt 

om de kunde slippa utan erbjöd bara, när de inte kunde komma från uthyrning, 

rivningskontrakt så långt det gick. Tomma hus var lyckliga hus. Fyllda hus innebar problem, 

som när hunden fått löss och loppor. 

Så fort ett hus var renskrapat från hyresgäster kunde el och vatten stängas av. Vatten gick 

att sätta på igen med hjälp av bultsax och kraft i nyporna. Men då gällde det att huset hölls 

varmt under vintern för att inte äventyra isproppar i ledningarna vilka kunde spränga rören. 

Det var i stort sett hopplöst läge för en ensam ockupant. Att vilja bosätta sig i ett utdömt hus 

betydde att flera lägenheter behövde intas i en samlad aktion för att boendet skulle fungera. 

Det hände ett par gånger att hus togs tillbaka på det här viset. Polisen kom då efter ett tag och 

avhyste inkräktarna. Därefter kunde turerna börja om igen. Under tiden arbetade andra 

motstående krafter med att antingen försöka få klart ett rivningslov eller få ett bestående 

förhinder mot ett sådant. 

Ockupationer av avstängda hus hörde till undantagen. Haga var mer som en förgård till ett 

huskrematorium, ett bårhus. Ihåligt suckade uppsprättade och ihopkedjade huskroppar i 
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vinden; med svarta fönster utan blick och hopp likt stelnad hornhinna radade husen upp sig 

längs gatorna i väntan på grävskopan. Endast Haldor var vaken och gick och kände på låsen. 

När maskinen till slut en dag långsamt och mödosamt likt en åldersstigen nazgul stånkade 

sig fram genom Hagas smala gator för att bestiga det utsedda huset och krossa det till flis och 

smulor skakade de omkringliggande fastigheterna för varje tag skopan tog med käften. 

Göteborg står på lergrund och bor man i ett trähus känns det; när tunga lastbilar körde förbi 

mitt hus kom byggnaden att knaka och kränga som vid en kraftigare jordbävning. När en 

grävskopa passerade var det som om huset spände sig extra och höll emot så gungningen kom 

först efteråt; när vi båda kunde andas ut. 

 Fastighetskontoret och Hagagruppen förenades på sätt och vis i att gå och kolla så vattnet 

verkligen var avstängt och ledningarna plomberade i obebodda hus. Även om avsikten 

förmodligen inte sammanföll. 

Elen var det värre med. Att tjuvkoppla, om det gick, var förenat med risk för både hus och 

människor. Ibland hade ockupanterna dock tur och elen var fortfarande påslagen. Då fanns det 

de som betalade in lämplig summa till elbolaget på ett allmänt konto och klistrade fast postens 

kvitto på väggen bredvid mätaren. 

Det var enklare att på egen hand ta sig en lägenhet i ett hus som fortfarande beboddes av 

hyresgäster godkända av värden. Det var det bästa, för så länge fastighetskontoret inte kunde 

tömma huset och Haldor borra hål i porten så ökade husets överlevnadsmöjligheter högst 

betydligt. Och det gjorde det bättre för den som bodde där med riktigt kontrakt också. För att 

vara ensam kvar i ett gammalt oisolerat trähus kunde vara lika ogörligt oavsett om man var 

där lagligt eller olagligt. 

Husen behövde sina invånare, utan de senare tappade de förra både värde och funktion; 

det var en åsikt vars beivrare aldrig glömde perspektivet: Det är vi som bor här det handlar om. 

Ett synsätt de grundade i att ett demokratiskt samhälle måste, så långt det går, ge alla olika 

sorters människor lika möjligheter att förverkliga sina liv. En utopi, kunde 

meningsmotståndaren då svara. Men om några vill bo billigt och omodernt för att kunna 

prioritera för dem viktigare processer måste det kunna tillåtas om inga andra blir lidande, 

ansåg de förra tillbaka.  För att tvinga in alla i samma homogena bostadsmall och säga hurra 

vad alla har det bra, är att inte fatta någonting, menade de. 

I Haga kunde den annars utslagne fortfarande ha en värdig roll att utöva: Grannen som 

hälsade, befolkade gaturummet och med sitt boende hjälpte till att hålla värmen. 

Förtrytsamheten var därför stor bland så kallat hederligt och strävsamt äldre folk i Haga när 

de kände stenstaden rynka på näsan åt dem. 
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Det fanns å andra sidan de som bekymrade sig över husens framtid utifrån andra 

premisser. En sorts omtänksamhet som innefattade begrepp som kapitalförstöring, tomtmark, 

marknadsvärde och investeringsbehov. En renovering och överlåtelse till privata bostadsbolag 

som skulle omvandla hyresrätterna till bostadsrätter var det enda möjliga för de 

levnadsdugliga huskropparna. De övriga kunde rivas och så kunde nybyggena få tidstypiska 

fasader, det räckte. Så hade man räddat Haga. 

 Hursomhelst gick det inte att förhålla sig likgiltig till denna utpost i staden. Allting avvek. 

En sommardag satte jag mig till exempel på trottoaren till Haga Nygata vid den husvägg som 

kallades Rivieran; solen brukade flöda längs fasaden hela eftermiddagen medan den passerade 

Skansen Kronan. Kvarteret mittemot Rivieran upp mot befästningen var rivet vilket hjälpte till, 

solen hade fri sikt. Jag hade stött på en bekant; han hade en flaska vin i näven och jag en 

inslagen nygrillad kyckling jag just köpt. Vi stod där med våra varor och insåg att det fanns en 

picknick på gång om vi hade tid och lust. Och det hade vi, så vi satte oss ner där vi stod. Folk 

klev över våra ben på den smala trottoaren, men ingen reagerade negativt. Vi åt och drack och 

njöt av den fina varma dagen, det var allt. Sedan gick var och en till sitt. Jag tänker på det 

ibland när jag har bott in mig på nya adresser: Skulle jag vilja sätta mig här på trottoaren 

tillsammans med någon att dricka vin direkt ur flaskan med och äta kyckling från uppfläkt 

påse på marken? Tror inte det, har aldrig fått för mig att prova i alla fall. 

Det fanns en naturlig och stor omsättning av boende i Haga på grund av alla studenter 

som strömmade igenom och det hjälpte till att göra det svårt ha koll hela tiden på om den som 

bodde i lägenheten och betalade hyran också alla gånger var den som hade kontraktet. Det 

gick även rätt bra att smyga sig in som självutnämnd gratishyresgäst och bara ta över en tom 

lägenhet utan att värden anade det minsta. Husens mer säregna än standardiserade 

infrastrukturer hjälpte till: Det var inte helt självklart var en lägenhet slutade och nästa tog vid. 

Det hände också att en dörröppning sågades upp i innerväggen mellan den egna lyan och den 

tomma lägenheten bredvid, och liknande. Migrerandet skedde säkert med värdens goda minne 

också för det hade väl varit som att rensa bort kirskålen i rabatterna för hand annars: Lönlöst, 

låt dem hållas, tids nog får vi ta till bättre bekämpningsmedel och utrota alla. Haga var väl 

som ett råttbo också om man såg det på det viset. Och det är jag övertygad om att vissa såg 

stadsdelen som. 

 

 

11. 
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Micke och jag gick ut tillsammans från kontoret. Vi promenerade långsamt Haga Nygata fram 

till hörnet av Sprängkullsgatan där en livsmedelsbutik hade öppnats efter porraffären. Micke 

köpte mjölk, kattmat och lite godis. Vi fortsatte till landshövdingehuset vid Sprängkullsgatan 

där Ann bodde tillsammans med Gunnar, vi gick in, men sneddade över till gården bredvid 

och gick in i ett hus som vette mot Haga Östergata. 

-Där bor Haldor, sa Micke och pekade genom rumfönstret mot huset snett över på andra 

sidan Haga Östergata. Det var nerullat i Haldors fönster. 

Micke bodde på andra våningen. Bredvid, till höger, bodde Karin.  Till vänster fanns en 

lägenhet som bara hade fönster åt gården. Mickes kök vette det också mot gården, men inte 

direkt för grannens hall låg emellan. Mickes kök hade ändå dagsljus från gården; huset hade 

byggts så att grannens hall hade två stora fönster mitt emot varandra: ett ut mot gården och ett 

in mot Mickes kök. När vi stod och pratade i köket om hans lustiga lägenhet kom grannen 

hem; han vinkade medan han tog av sig skorna i hallen, vi vinkade tillbaka. 

Micke gjorde pannkakor, matade katterna och pratade för sig själv. Jag gick omkring och 

såg på alla saker som samsades om utrymmet i hans etta. 

-Har du fått ärva, undrade jag och pillade på kaffeservisen med bladguldsdekorationer. 

-Nä, jag har hittat allting i containrar. 

Och det stämde nog, för när Micke och jag var ute och gick så kunde han aldrig gå förbi 

en container utan att klättra upp i den och kolla innehållet. 

Hans hem var antagligen en spegelbild av hur de som han gick hem till som hemsamarit 

hade det, här fanns hela kittet av soffgrupp, lampor, småbord, tavlor och mattor, etc, sprungna 

från 40-talshem, den populäraste epoken i containrarna. 

Pannkakorna travade upp sig, Micke dukade, ställde fram sylt och socker i små 

silverliknande skålar, tände ljus och drog för gardinerna mot grannens hall. Katterna jamade 

och Micke jamade tillbaka. Jag visste inte vad jag skulle säga, han var så söt. Äntligen var jag 

här. 

-Jag tänkte vi kunde ha kaffe till maten och så lite vin och godis sen, kunde titta på nån 

film på teve. 

-Har du hittat den också? 

-Jajamensan. Allt här är hittat, även katterna. 

-Och jag? 

-Om du säger det så, så. Vi har väl hittat varandra annars. 

-Va goda de är! 

-Bara ät. Och du? 
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-Mmm? 

-Det är rätt ruggigt ute i kväll, tror det regnar också, så du behöver inte gå hem. Om du 

inte vill. Kan stanna. Så slipper du gå ut, menar jag. Långt att gå också. 

-Mmm! 

 

 

12. 

Det var bara en begränsad andel hagabor som var aktiva inom de två olika sammanslutningar 

som fanns för att rädda Haga från rivningsraseriet, de allra flesta var i huvudsak enbart 

hagabor. Men det var det sistnämnda som gällde: att bo i Haga. Däri låg ställningstagandet 

och var den handling som utgjorde hoppet för framtiden. Det var en kamp för alla. Och den 

gällde enbart till viss del husen. 

En del som bodde i stadsdelen struntade självklart i hur det gick för hus och boendevillkor, 

det var inte deras grej att strukturera tillvaron i mönster som tog upp de aspekterna av livet. 

Det fanns även de som aktivt hjälpte till med att det skulle gå åt helvete; kakelugnar 

monterades ner och såldes svart och lägenheter slogs sönder bara för sakens egen skull och 

liknande. Fastighetskontoret kunde å andra sidan understundom bete sig som en ansvarsfull 

hyresvärd och stödja de konstruktiva krafter som fanns. 

Det är att romantisera att säga att vi var som en enda familj. En gång när jag blev 

vansinnig på att en prostituerad och hennes stamkund, de drog ofta förbi, hängt sig på 

ringknappen för att bli insläppta, de hade fått för sig de kunde öppna innerdörren till den 

finska frikyrkan  –som tack och lov slagit igen verksamheten bara kort tid efter att jag flyttat 

in- och hålla till där, han hade varit ansluten till församlingen på något sätt, så tömde jag en 

spann kallt vatten över huvudet på dem uppifrån mitt fönster. Tjutande vacklade de därifrån. 

Sådär gör man inte om man är familj, inbillar jag mig. 

Fast alla hade koll på alla i vårt egendefinierade småskaliga samhälle. Och de initiala 

sociala hinder som vanligtvis finns och som behöver överkommas för att en kontakt ska 

kunna etableras av något slag, individer emellan, de lyste oftast med sin frånvaro. Men vår 

situation erbjöd ju också en klassiskt bra jordmån för växande gemenskap: olika människor 

samlas i ett avgränsat utrymme hotat av en yttre fiende. Storfilmer brukar ha det konceptet i 

botten. 
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13. 

-Förresten så var det jag och granntjejen en trappa upp som murade igen porrbutiken en natt, 

sa Micke när vi hade varit inom och småhandlat i affären på hörnan igen. 

-Vi blev gripna av civilpolis och åtalade för snatteri av cement! Lite pinsamt för hennes 

pappa var kriminalkommissarie. Men jag höll ett strålande försvarstal där jag 

rekommenderade tingsrätten att döma oss att renovera tvättstugan istället. Det var första 

gången jag höll tal, andra gången var på Hagagruppens informationsmöte i december. Jag 

hade samma kostym. 

Jag såg aldrig Micke använda kostymen någon mer gång, men han sparade den säkert till 

kommande tillfällen, av endera slaget. 

Vi var ihop och allt var bra. Trodde jag som gick mot mitt livs katastrof. 

Vi avlade visit hos Ann och Gunnar efter några dagar för att göra offentligt att det var vi 

nu. Ann och Gunnar log och frågade om vi ville vara med. De sköt med luftpistol i köket mot 

en tavla med kungaparet på. Vi försökte, men när vi missade så grovt att Anns målningar var i 

farozonen avslutade vi leken. Vi gick till Folkets Bio och fikade och såg film istället. Det var 

varmt där. 

Nattbion på fredagarna var annars standard. Jag brukade ha sovplagget under kläderna 

och halvligga i fåtöljen med benen över stolsraden framför när jag gick på de 

föreställningarna. Sedan var det bara att gå Skolgatan hem, kissa och så upp och stänga 

spjället till kakelugnen och lägga sig i sängen med alla kläderna på. Och sedan långsamt 

under täcket skala av sig in på bara lucianattlinnet som var min favoritnattskjorta, och till sist, 

när katterna äntligen krupit ner de också och lagt sig till ro bakom knävecken, somna. 

Dagarna övergick i några veckor. Men till slut var Micke tvungen att berätta. Vi satt i hans 

kök som vanligt, och drack av det hemjästa vinet som ingen tyckte var gott, men som ingen 

hade hjärta att säga något om till Micke. Utan drack man bara tillräckligt mycket uppstod en 

bedövning i gommen vilken trängde bort smaken. 

-Du ska veta, började han och fortsatte med att berätta hur mycket jag betytt och betydde 

för honom. 

Jag log och kände mig varm och hörde inom mig hur han skulle fortsätta, lite tidigt förstås. 

Hade snuddat vid tanken själv, men slagit bort den för hans hem och mitt hem hade väldigt få 

angöringspunkter. Och han rökte för mycket. Men på något sätt kunde det kanske lösas. Jag 

började skissa på scenarier i huvudet medan jag lyssnade på det jag trodde han sa. Därför tog 

det ett tag innan jag hörde att han avvikit från det förväntade och sagt helt andra saker. 
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-Förlåt, vad sa du? 

-Jag sa att jag är homosexuell. 

-Va? 

Micke rullade sönder cigarettpapperet, suckade, skulle hälla upp mer vin, men såg i tid att 

han inte druckit upp det han hade, gick bort till spisen och satte på kaffe istället. 

-Det här är inte lätt och jag vill inte förlora dig, men jag måste säga till dig att jag är inte 

kär i dig och kommer aldrig att få sådana känslor heller för jag har inte den förmågan när det 

gäller kvinnor. Kan bara bli kär i män. 

-Men vi är ju tillsammans? 

-Ja och du betyder jättemycket för mig, men du måste få veta att jag har inte de känslor 

för dig som jag ju märker att du har för mig. Och det kommer aldrig att bli vi två på det viset. 

Jag är skyldig att berätta det. 

Micke tog om det sagda ett par gånger, försökte variera vad han sagt och kanske hitta en 

annan utväg själv. Men inget hände. 

Jag förvandlades till ett chokladhjul på Liseberg. Ett som istället för siffror i de olika 

fälten hade ord för vilka känslor som i en sluten bana oupphörligt körde runt runt inom mig: 

chock, apati, sorg, ångest, vrede, hat, vanmakt. Hade han sagt han var kär i en annan kvinna 

hade jag kunnat relatera till vad han stod och sa. Det hade jag varit med om: Att bli jämförd 

och ratad. Men detta? Hur skulle jag kunna överbrygga ett sådant avstånd? 

-Jasså det är bara en kuk du vill ha, skrek jag, välte köksbordet och rasade mig ut. Grät 

hela vägen hem. 

 

 

14. 

Jag gick inte till kontoret på några lördagar. Höll mig hemma och såg Micke hasta dit. Det 

kom andra aktiva också. Så jag behövdes inte. Hukade lite vid skrivbordet. Räknade 

blombladen på eternellerna mellan fönsterrutorna. Det var Astrid mittöver som lärt mig. Att 

först köpa fetvadd och rulla och lägga i karmen mot ytterfönstren. Sedan dekorativt sticka ner 

lite torkade blommor i rullen. Därefter klämma innerfönstren på plats. Och så var det det där 

med papperstejpen också. Den tog jag längs springorna på både ytter- och innerfönster. Lät 

dock ett fönster vara otejpat så jag kunde öppna någonstans. 
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Astrid accepterade mig. Det gjorde hon inte med alla. Hon tyckte inte om min granne 

Anders som hon kunde se rakt in till över Haga Nygata. Han rullade inte ner när hans flickvän 

hälsade på. 

Micke kommer ut och står och pratar med en yngre kille. Jag tar fingret och drar det över 

rutan, över honom. Bort, bort. 

 

 

15. 

Husen var som sagt var inte ommålade på hundra år, det var vad det såg ut som i alla fall. 

Men tidigare aktivister i Hagagruppen hade punktmarkerat en del fasader med att visa hur det 

skulle kunna se ut ifall husen målades igen. Det var väl så det var tänkt att man skulle reagera 

på dessa smala remsor av färg på en del strategiskt belägna fasader. Men det såg mer ut som 

det skulle sett ut som ifall en uteliggare hade badats, rakats och klätts upp bara på en del av 

kroppen: löjeväckande och förnedrande. Gjorde bara ilskan värre och sorgen större. 

Det var förstås ändå ett lovvärt initiativ att med färg lyfta fram och ge prov på att i det 

gråa, grova och skitiga, så fanns det vackra fönsterarbeten, portar och huskroppar. Och att det 

handlade om fungerande bostäder för människor och inte vrak på havsbotten med skumma 

slemkroppar inuti. Man behövde bara skrapa rent och måla. Det var oftast prima kärnvirke. Så 

fortsätt nu snälla fastighetskontor, verkade de målade partierna vädja. 

När det gällde mitt hus så hade det ena gett det andra, antagligen byggde det mycket på 

Per som alltid var en handlingens man. För möbelhandlaren i tvåvåningsdelen skänkte en 

tunna linolja, en riktigt stor tunna av dyr fin olja. Och vi andra köpte färgpulver att blanda 

med oljan. 

Uthyrningsfirman vi frågade lånade oss gratis byggnadsställningar att ha under några 

dagar då det var helgstängt hos dem. Så vi reste och förankrade ställningar, blandade färg, 

skrapade fasaden och målade. Hela trevåningshusets fasad mot Haga Nygata målades gult 

medan port och fönsterramar blev gröna. Mot Skolgatan till gjorde vi bara en demonstrativ 

ommålning av en bit av fasaden. I gamla Hagagruppens anda. (Såg inte klokt ut.) 

Vädret var varmt och vackert, det måste ha varit på försommaren då vi verkligen hade tur 

med allt som behövdes för att gå i land med uppdraget; den ena efter den andra som tänkt gå 

förbi lockades upp i byggnadsställningarna där vi till slut var riktigt många som klättrade 

omkring och skrapade och målade. Vi hann dock aldrig ge oss på tvåvåningshuset innan 
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helgen var över och vi måste montera ner och lämna tillbaka ställningarna. Vi skämdes lite, 

men möbelhandlaren sa aldrig någonting om det utan tyckte bara vi varit så duktiga. 

Jag var stolt över blindfönstren på tredje våningen. Det hade från början funnits två 

fönster till i mitt arbetsrum, på väggen mot Haga Nygata, men de fönsterna var numer täckta 

av vägg och tapet på insidan medan det på utsidan satt fula slitna masonitskivor i 

fönsterkarmarna. Vi, det vill säga det var nog Per, sågade till nya skivor, jag grundmålade dem 

först med svart, målade därefter bågar och mittposter gröna och det med samma proportioner 

som de riktiga fönstren i mitt sovrum. Jag lade skivorna på marken för det arbetet. Men 

därefter gick jag upp och hämtade staffliet och mina oljefärger och ställde mig på gården för 

att fylla skivorna med var sitt motiv, här skulle skapas! På den ena målade jag en krukväxt av 

okänt slag, men på den andra lät jag min älskade hankatt passera förbi. Den stolta siamesen 

Sebastian syntes i profil lojt sträcka på sina långa ben och forma svansen till en graciös båge. 

När jag var färdig kunde vi vänta till nästa dag med att lacka målningarna två gånger och 

därefter spika fast dem i karmarna. Illusionen var fulländad. Stod man nere på gatan och 

tittade upp så blänkte fönstren på riktigt. Och Sebastian log. Och livet och leken fortsatte. 

 

 

16. 

Vintern tog slut, jag stötte ibland på Micke på kontoret, och hemma hos Ann och Gunnar, eller 

på fester, och ute på gatan, eller kort sagt: överallt. Smärtan nöttes ner till oro, övergick i 

irritation och landade i leda. Inget att göra åt det. Vi fick väl bli vänner då. 

Värmen lockade ut folk. Jag pillade försiktigt bort tejpremsa efter tejpremsa. Och en dag 

stod han där på gatan i vit arabisk hellång särk för män och med en liten kalott på huvudet. 

När han vände ryggen till såg jag den broderade solen som täckte hela ryggen på hans svarta 

tygväst. Jag var kär igen! 

Dag bodde längre ner på Haga Nygata, inne på gården till det som varit Asklunds bageri: 

Ägaren i fin våning med flitigt använd flygel i gathuset ovanför kontoret, ångbageriet in på 

gården där även stallarna funnits. När firman lades ner gjordes byggnaderna på gården om till 

hyreslägenheter och verkstäder. Den forne ägaren bodde kvar och var Hagas äldste invånare 

född som han var på 1880-talet. Han värnade om sitt Haga och hade själv under många år 

suttit som ordförande i Haga Kommunalförening. Han tyckte lika illa om stadens 

vandalisering av Haga som vi andra, kanske ännu mer. Men han trivdes med sina hyresgäster 
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och hade inget emot deras gårdsfester. Speciellt den var uppskattad som hölls till syrenträdets 

ära när detta slagit ut i full blom och fyllde halva gården med sin växtkraft. 

Dag bodde på första våningen i en etta som han delade med en massa krukväxter och 

plattor vilka uppfyllde hans liv. Han gick från växt till växt med en pensel för att borsta bort 

löss, bekämpningsmedel var otänkbart. Det gick knappt att prata med honom när han var 

upptagen av sina tankar och sysslor. I bakgrunden alltid Third World eller Eagles eller Dire 

Straits, etc. 

Så jag förstod Maggan och ryckte bara på axlarna åt det. Det vill säga att hans förra 

flickvän och han fortfarande höll på ibland. 

- Jag vill inte vara ihop med honom igen, sa Maggan en dag när vi fikade. Jag vill bara 

behålla kontakten och kunna prata med honom om sådant som är viktigt för mig att kunna 

fortsätta prata med honom om. 

- Visst! 

- Men han lyssnar ju inte om man inte fäller honom först. Det är bara då jag får tag på 

honom på det viset, sa Maggan och tog en bulle till. 

Visst. Var det inte på det ena viset så var det på det andra. 

Dag skulle resa till Västindien till hösten med bästa vännen Kaj. Kaj bodde i hörnet av 

Haga Nygata och Husargatan. Jag frågade om jag kunde haka på eller om det bara var deras 

grej. Nej, det gick bra. Dag jobbade som stuvare i hamnen i väntan på att han skulle komma 

på vad han skulle syssla med i det långa loppet, Kaj körde taxi och läste till lärare. Själv hade 

jag medel kvar på arvet, varför inte resa upp alltihop, så var jag helt klar med det förgångna. 

Dag och Kaj tänkte resa runt i Västindien, Mexiko och Kalifornien och vara borta några 

månader. Min plan var att jag, när de åkt hem igen från USA, skulle fortsätta västerut till 

Japan och därifrån ta båten till Ryssland för att korsa tundran med den transsibiriska 

järnvägen. En jordenruntresa som skulle ta drygt ett halvt år och totalt sett kosta 24 000 

kronor. 

Genom studentkåren såldes ett flygpaket som kostade drygt 2000 kronor och som gällde 

för alla transporterna utom för flyget från Europa och till den första karibiska anhalten. Flyget 

från Luxemburg till Barbados tillkom således med en kostnad av 700 kronor, enkel resa. Men 

vem ville hem? Det såldes mest enkla biljetter ut i världen på den här tiden har jag en känsla 

av. Dollarn stod i 4,10 och i Sverige hade studenter fått ut hela terminers studiemedel på ett 

bräde under lång tid så reseerfarenheterna var stora bland unga. Och det som travellers och 

inte tourists. Mycket viktig skillnad. 
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 Vi flög till Västindien i september 1979 och kajkade runt från ö till ö under några 

månader, mina två pojkvänner och jag. Det var Dag jag var tillsammans med, men det var Kaj 

som blev min bästa kompis, speciellt när Dag och jag inte förstod oss på varandra. Ibland 

delade vi på oss så Kaj reste runt själv på en ö och jag och Dag försökte bilda ett par, ibland 

drog jag iväg själv. Aldrig jag och Kaj, han hade flickvän i Göteborg så det var nog bäst så. 

Vi levde enkelt, sov ute, dock helst inte på stränderna på grund av strandlopporna. Ibland 

delade någon öbo med sig av utrymmet i sin byggfjutt eller kolonistuga vilket var vad 

hemmen kunde liknas vid med svensk standard som jämförelse. Ibland tog vi in på pensionat. 

Orkaner och fattigdom gjorde livet konkret för dem vi träffade; det gällde att få ihop till 

dagens överlevnad. Klasskillnaderna var stora och tydliga, men de i andra änden av registret 

fick vi aldrig kontakt med. Vi såg dem bara skymta bakom gallerna när vi passerade deras 

stora fina hus eller så klungade de ihop sig långt ute på golfbanorna som fläckade öarna. 

Motsättningarna trappades gradvis upp på ö efter ö, antagligen för att vi kunde tolka 

tecknen allt bättre ju mer vi reste; på Barbados hade det bara varit värme, hav, frukter, färger, 

folk. Spänningen eskalerade när vi kom till Haiti som vibrerade och varslade om orosutbrott 

och på Jamaika erupterade konflikterna; våldet blottlade Kingston i sårig dager och staden var 

på grund av skottlossning avstängd för inresa kvällar och nätter. 

Nästa ö var Kuba. Vi hade sett mest fram emot just det landet. Det stod ju för en annan 

hållning till livet, som hemma i Haga i Göteborg på något sätt. I Kuba skulle det inte vara 

kapitalism och kommersialism som styrde villkoren utan folket självt. Här skulle vi slippa 

våldet och den grisiga överklassens utnyttjanden. Här blir det annorlunda, sa vi. Och det blev 

det. 

 

 

17. 

Santiago de Cuba. Lyktan svajade sig allt närmare fram mellan träden, den var på väg rakt 

mot gläntan på höjden uppe i skogen där vi slagit läger. Vi låg ner ovanpå sovsäckarna och 

avvaktade. Hade precis släckt våra egna ficklampor för att sova när vi sett ljusfladdret. De var 

minst två, de pratade livligt. Så bröt de genom den sista busken och ställde sig i bredd med 

lyktan höjd över sig: tre soldater beväpnade med maskingevär. 

- Vem är ni? 

- Vi är från Sverige, somos turistas. 

- Varför har ni lagt er här? 
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- Vi har inte råd att bo på hotell, vi tänkte sova här några nätter, kan vi få göra det? 

- Det här är skyddsområde, ni får egentligen inte alls vara här mellan klockan 18 och noll 

sex. 

- Skyddsområde? Perdón, vi visste inte. Vi såg inga skyltar. 

- Ni ser ljusen åt öster längs med bukten? 

- Sí. 

- Ovanför finns den amerikanska basen. Guantànamo. Vi vakar över inloppet till Santiago 

ifall jänkarna skulle få för sig att röra på sig utanför sitt territorium och komma hit. Därför är 

området här avspärrat på nätterna för civila. Vi har tillstånd att skjuta på det som rör sig här då, 

förstår ni? 

- Claro, vi förstår. 

- Men det är lugnt, ni kan stanna, och vi ska se till att ingen tar era saker på dagarna. Vi 

visste att ni var här för vi gick förbi eran packning i förmiddags. Så vi vill bara säga att vi 

vaktar era grejer och ni kan sova tryggt! Buenas noche! 

 

Havanna. Jag och Juan gick hem till en äldre kubansk väninna han hade inte så långt från 

där vi bodde. Hon hade ett hål i väggen högt upp i ett sedvanligt före detta ståtligt bygge i 

spansk stil med balkong som löpte längs hela fasaden och som delades av alla i huset. Vi satt 

på sängen i det minimala utrymmet och pratade, hon var lärare och änka. Det knackade på 

dörren som var tudelad likt en stalldörr, och hon öppnade den övre halvan. Personen där 

utanför stod så långt till höger så jag såg inte vem det var, såg bara min värdinnas ansiktsdrag 

när hon sken upp och sträckte ut en hand och sa: 

- Men kära du, gracias, det är alldeles för mycket! Ska jag verkligen få allihop, kan du 

verkligen avvara dem? 

Och så drog hon in handen och där i hennes öppna handflata låg de: tre gula lökar. 

 

Jag går i gamla Havanna med barnet mellan mig och Juan, pojken håller oss båda i 

händerna, vi skrattar. Vi har hämtat ut honom från hans mamma som likt andra frånskilda 

kvinnor jag stött på först var tvungen att hålla ett förmaningstal till Juan, jag förstod att det 

var det hon gjorde fastän jag inte hängde med i den snabba kubanska spanskan, samma 

ordväxling ägde antagligen rum i miljoner dörröppningar runt om i världen samtidigt. Mig 

bevärdigade hon inte med en blick, men barnet tog hon avsked av som om det var sista 

gången. 
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Vi kunde ta stentrappan ner från hennes våningsplan så det huset var i lite bättre skick. 

Gamla stans kvarstoder från en annan tid var annars i värre kondition än husen därhemma i 

Haga; i en del kåkar hade byggnadsställningar rests på gårdarna för att trapphusen rasat och el 

och vatten var det också si och så med. Fasaderna ska vi inte tala om, de verkade vara, precis 

som de gamla amerikanska vrålåken från 50-talet vilka än tog sig fram i frekvens på andra 

plats efter vesporna, lagade med tuggummi och plåster. 

Vi hade precis ätit på Hotel New Yorks restaurang där den mexikanska flyktingenklaven 

brukade dinera tillsammans på kvällarna. En liten grupp människor som jag inte har en aning 

om varför de flytt från Mexiko till Kuba, Juan inberäknad. Maten var enkel, men man blev 

mätt. Hade man inte blivit det hade man ätit där ändå, det fanns liksom inget att välja mellan. 

Det var ont om matställen och det var ont om mat. Det fanns inte ens affärer att handla frukt 

och grönsaker i. En enda gång under våra veckor i Kuba såg vi frukt på ön och det var i 

presentpåsar som blivit över efter ett ryskt vänskapsbesök där inte alla idrottsdelegater 

kommit. Vi följde bakåt till källan de hårt kramade påsarnas väg över torget i Santiago och 

köpte i den tillfälliga affären några kvarter bort en cellofanförpackning som vi slet upp på en 

parkbänk där vi tryckte bananerna i oss. Barn samlades runt omkring, vi slutade äta och gav 

dem resten. 

Choklad, kaffe eller alkoholhaltiga drycker mer än öl syntes inte heller. Eller de beryktade 

cigarrerna. Inget överflöd av någonting och skyltfönstren gapade tomma i butikerna. Folk 

gick klädda i nylonkläder av östeuropastuk och glåmig hy och bukfetma var det vanliga. Det 

sistnämnda kanske på grund av stand-up konditorierna som jag kallade dem. Det fanns inga 

sittplatser utan bara runda ståbord. Folk kom in och beställde tre bakelser och ett glas vatten, 

åt upp allt i hast och gick tillbaka till jobbet, verkade det som. Kakorna smakade syntet. 

Kuba var avvikande i allt mot de andra öarna som vi besökt och Dag, Kaj och jag 

bearbetade i ständiga diskussioner vad det var vi var med om: ett moraliskt sönderfall i en 

beklämmande diktatur eller ett vällovligt socialt experiment som var utan skuld till det som 

inte fungerade? Att det var kylan från handelsembargot och den fordrande sovjetiske vännen 

som satte en agenda varken västindiska varma vindar eller regimen kunde rå på? Å ena sidan 

fri sjukvård och utbildning, billig kollektivtrafik och nästan gratis telefoni, å andra sidan inga 

grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Privata initiativ var i princip förbjudna och 

utländska varor fick smugglas in; amerikanska jeans stod högt i kurs på svarta börsen. 

Med kuponger kunde en ransonerad näringstillförsel utkvitteras av de bofasta, det fanns 

en överlevnadsbas för alla. Turisterna förmodades bo på de två lyxhotell som stod till 

förfogande i huvudstaden: Habana Libre och Sevilla. Allt som inte fanns att tillgå i landet 
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serverades här, hotellen var tillrättalagda upplevelsecentrum långt innan det begreppet fanns. 

Samma stylade verklighet mötte dem som åkte i gruppresor arrangerade av vänskapsförbund; 

snitslade banor från flygplats till särskilda inkvarteringar varifrån utflykterna gick till ordnade 

möten med en lokalbefolkning som entusiastiskt arbetade med sockerrören. 

Vänskapsförbunden kunde tryggt åka hem utan rubbad världsbild. Här fanns ju allt som 

behövdes för ett bra liv! De som inte höll med var fiender till folket! Att odlingarna gav det 

sämsta utfallet i hela Karibien och upprätthölls av tvångsrekryterade studenter var fakta som 

uteslöts. Vänner till regimer tenderar att förväxla makten med folket och på Kuba rådde de 

senares befriade och befriande styre enligt bejublarna; tevestationen och Granma bekräftade 

varje dag den uppfattningen också. Fidel själv syntes dagligen i rutan iklädd enkel 

militäruniform och lång som Gustav V till synes outtröttligt inspektera fabriker, skolor och 

partiarbetet. Kampen skulle fortsätta. 

Utan kupong gick det mest bara att få tag på något enstaka livsmedel. I parken bredvid 

Habana Libre var dock ett antal kiosker utposterade vilka fritt sålde glass och yoghurt. Min tid 

i Kuba -som tillbringades i ingenmanslandet mellan den kupongförsedde invånaren och 

lyxturisten- överlevdes i huvudsak med hjälp av yoghurt. Jag kan tänka mig att det var ett 

sovjetiskt biståndsprojekt för produkten var okänd på de andra öarna. 

Felet med vår vistelse i Kuba var så klart att vi precis som hemma ville bo så billigt och 

enkelt som möjligt och att vi även här ville fortsätta med det bärande syftet för våra resor: att 

prata med folk och se hur de levde. De här uppfattningarna gick alla rakt emot vad de 

kubanska myndigheterna ville ha ut av turistnäringen. Och de sa polisen till Dag, Kaj och mig 

när vi sammanstrålat på myndigheten för att förlänga vårt uppehållstillstånd; det gick inget 

plan till Mexiko förrän några dagar efter att vårt innevarande tillstånd gått ut. 

- Hur du har kunnat få lov att bo där du bor, vet inte jag sa tjänstemannen och glodde surt 

på mig. Men ni andra två har inte sådana tillstånd så för er gäller bara en sak: ta in på Hotel 

Sevilla idag eller så sätter jag er alla tre på ett plan direkt tillbaka till Sverige. 

Vi försökte prata med honom om att vi inte hade råd med att lägga ut så mycket pengar på 

bara ett rum för att sova i som lyxhotellet begärde. 

- Vi vill att turister ska ha det bra och få uppleva samma standard som ni har i era 

hemländer. 

- Men hemma i Sverige har vi utedass och inga badrum och får elda själva med ved där vi 

bor. Vi tycker det är bra så. 

Mannen tittade misstroget på oss som om vi drev med honom. 

- Vi vill se hur andra har det och så långt det är möjligt dela de villkoren. 



 39 

- Vi vill visa er det bästa, respektera vår gästfrihet! 

Okey, nada que hacer. Haga hade väl ingen vänskapsförening någonstans så Kaj och Dag 

fick sluta med sovställen utomhus och checka in på Sevilla istället dit jag också smög mig för 

en natt i Dags säng. Visst hade jag längtat efter honom sedan vi skiljt på oss i Santiago, men 

det var inte helt fel kunna ta en dusch också. Städerskan ertappade oss dagen efter, men 

skrattade bara och stängde dörren igen. 

Vi hade efter vår ankomst till Kuba och några dagars vistelse i Havanna bestämt oss för 

att ta tåget till Santiago de Cuba i östra änden av ön. Efter en tid där delade vi på oss som vi 

hade för vana att återkommande göra under vår resa och jag tog ensam tåget tillbaka till 

Havanna. Jag var färdig med Santiago och ville se mer av huvudstaden medan killarna lärt 

känna några ungar som ville de skulle stanna och lära dem spela fotboll. 

Det var en av tre taktiska saker Kaj packat ner innan vi drog från Göteborg: en fotboll, en 

vit skjorta och ett par finbyxor. Det förstnämnda för socialisering medan plaggen för att bäras 

vid gränsövergångar. Mer än en gång sniffades det i min plastpåse med vitt tvättpulver och 

grävdes bland smutstvätten medan jag rodnande stod bredvid och Dag var bortförd för att 

visiteras in under de trasiga jeansen; Kaj kunde däremot alltid passera utan problem. 

Var skulle jag bo när jag återvänt till Havanna? Att sova utomhus vid det gamla fortet i 

hamninloppet lockade inte. Det hade gått bra att göra det med Dag och Kaj även om det 

samlats allt fler på höjden ovanför slänten vilka satt hela nätterna, verkade det som, och 

betraktade oss och våra ryggsäckar nedanför. Men skuggorna kanske avlöste varandra. 

Så jag hade planlöst vankat omkring och kollat bland de små luggslitna hotellen i den 

äldre stadskärnan om det fanns lediga rum, men de hade fullt, allihop. Verkade konstigt. Sjönk 

ner på en marmorbänk vid den gamla paradgatans breda flanörstråk i mitten, krängde av mig 

ryggsäcken och lät brisen i palmerna fläkta mig. Det satt redan en man på bänken och läste. 

Han tittade upp och frågade var jag kom ifrån. Vi började prata. Han hette Juan och bodde på 

Hotel California. Han kunde nog ordna in mig där. För det var det som det handlade om: de 

vanliga hotellen fick inte ta emot turister, de senare skulle bara bo på de två som gjorts i 

ordning speciellt för dem. Jag följde med honom. Han bad mig sätta mig i lobbyn och inte 

säga någonting utan bara vänta. Jag gjorde så. Juan pratade med hotellvärden, sedan gick han 

ut. Hotellvärden låtsades som om jag inte fanns. 

Jag satt i en fåtölj och kände värk i bröstet. I andra hörnet av hotellfoajén, vid fönstret och 

med ett stort runt glasbord mellan oss gungade en gumma helt klädd i svart och med en 

spetssjal om håret fram och tillbaka i en gisten gungstol med hög utsirad rygg som slutade i en 

spira. Varje gång hon åkte fram kom det lite muttrande ljud ur henne och i brist på annat 
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försökte jag fatta vad hon pratade om. Skakad la jag ihop det som bit efter bit stöttes ut i takt 

med gungandet. Hon satt där och spydde i stavelse efter stavelse galla över en regim och ett 

land det inte längre fanns någonting bra med eller hopp för. Hon plirade lite mot mitt håll, 

men jag vågade inte visa att jag såg henne eller förstod utan försökte bara se olyssnande ut.  

Jag satt stilla med en alltmer molande värk som verkade ha sin upprinnelse i själva bröstbenet 

mitt fram mellan revbenen. Hur kan det värka där? Är det hjärtat? Ska jag dö här ensam i 

Havanna? 

Castro är ingen riktig man hörde jag henne kraxa innan jag slutligen efter några timmars 

väntan blev framkallad till receptionen. Juan hade kommit tillbaka och han förklarade 

hotellägarens villkor för mig, att jag fick bo där de nätter som var kvar innan jag skulle lämna 

landet och att jag skulle betala i dollar nu. Lättad släpade jag mig och ryggsäcken upp till 

rummet och la mig i vad som skulle fortsätta vara fallet under ett par dagar: kraftig feberyrsel 

och smärta i bröstet. Jag orkade inte släcka den nakna glödlampan som mitt i taket hängde ner 

från en flera meter lång ledning och ändå var det avstånd kvar till sängen som jämte en stol 

var enda möbeln i det blåmålade rummet. Juan knackade då och då på och gick och handlade 

yoghurt till mig. 

Men nu var jag äntligen frisk och gick lättad och nöjd gatan fram med Juan som var min 

vän och hans son; det var en fin kväll. Pojken hade ätit bra och de vuxna hade klappat honom 

på huvudet och sagt att han var duktig. Vi skulle hinna gå till en lekplats en stund innan den 

lille behövde lämnas tillbaka till sin mor. Då ser jag dem komma gåendes på trottoaren emot 

oss. Dag tittar på mig och pojken och Juan och tillbaka till mig igen och ser ut som ett barn 

som åker karusell för första gången. Han knuffar till Kaj och pekar och de båda stannar. Jag 

säger till Juan att där är mina kompisar, de har tydligen rest hit nu. Vi kom idag, sa Kaj. Vem 

är han, sa Dag. Min vän. Ska du stanna här?, sa Dag. Äsch, sa jag: Vi ses imorgon hos polisen! 

Och lättad gick jag vidare. Pojken skrattade när Juan och jag drog upp honom i var sin arm 

och han fick gunga mellan oss. 

 

 

18. 

Jag kom hem till våren. Bestämde mig under tågresan genom Sibirien, då man verkligen fick 

tid att ligga i slafen och tänka, att jag skulle göra slut med Dag. Tog spårvagnen sista biten på 

min jorden runt-resa och anlände Haga i fin form. Knackade på hos Ann och Gunnar och 

undrade om jag kunde sova över på deras köksgolv den tid som var kvar av min uthyrning av 
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lägenheten och det gick bra. Ställde in ryggsäcken, gick ut och svängde in på Haga Nygata. 

Först mitt hem, sedan ner till Dag och sedan hem till min före detta strax utanför Haga för att 

se Sebastian som han tagit hand om. Josefine, honkatten, hade dött innan jag reste ut. 

Mina hyresgäster blev omtumlade av att jag dök upp, de hade haft fest och det var rätt så 

stökigt, men jag brydde mig inte och lät dem veta det, så mycket hade jag inte kommit tillbaka 

så jag var ett med mina saker än. Det gick bra att få tillbaka lägenheten tidigare, sa de, för de 

tänkte skilja sig och hade hittat var sin etta så vi bestämde att de flyttade ut nästa helg. 

Dag stod på gatan och pratade med några kompisar. Nu skulle det ske oavsett vad han sa. 

Men han bara log sitt kråksparksleende med glittrande ögon. 

- Du behöver inte ta i och hålla ett långt tal. 

- Men jag vill du ska förstå, jag har tänkt över det här. 

- Det är bra, men du behöver inte göra slut. 

Dag fnissade och mitt övertag föll som en plockad höna rakt ner i grytan. 

- Vadå? 

- Ja, alltså hon som jag var lite ihop med innan vi reste. Jag är ändå med henne nu. 

- Hon du träffade några gånger mellan Maggan och mig? Som det så att säga aldrig var 

någonting med? 

- Ja, det kanske jag sa. 

- Så du kunde inte vänta tills jag kom hem? 

- Och gjorde slut menar du? Alltså hur skulle jag få tag på dig? Jag har varit hemma sedan 

februari och nu är det april och nu kommer du. Välkommen! 

Jag gick vidare och hade glömt hur liten Sebastian egentligen var, trodde han var gravt 

sjuk och avmagrad och började skälla så min före detta surnade till ännu mer än vanligt. Men 

kärlekar förstoras med avstånden, en del i alla fall. Jag tackade för omvårdnaden, sa jag kunde 

hämta Sebbe om en dryg vecka och skyndade mig in i Haga igen. Tog vägen om Systemet för 

att fira och stöter där på Micke. Vi kramas och jag är hemma! 

 

 

19. 

Vad hade hänt i Haga under det halva år jag varit därifrån? Ett hus hade brunnit ner till 

grunden en natt, några andra hade rivits och tre invånare jag kände till hade tagit livet av sig. 

Det sistnämnda var återkommande inslag och jag har aldrig vare sig tidigare eller senare i 

livet varit med om så många självmord. Varken i allmänhet bland människor jag känner eller 
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för den delen inom ett så litet område. Hur stor del den upplevelsen beror på att jag aldrig har 

haft så hög kännedom om mina grannar som under åren i Haga, det vet jag förstås inte. 

Bella, den amerikanska, storväxta och högljudda konstnären som brukade gå mitt i gatan i 

färgglada indianskjortor och med mörk blick under det tjocka svarta hårsvallet spela gitarr fast 

hon inte kunde, vilket ingen skulle vågat säga så hon hörde, hon hoppade slutligen ut genom 

ett fönster på sjätte våningen av ett komplex vid Lillhagens mentalsjukhus på Hisingen. 

Hon hade gjort en lång resa. Första gången jag träffade henne var tillsammans med Ann 

när vi besökte ett tibetanbuddhistiskt centrum i gamla Olskroken. Föreståndaren var 

amerikansk desertör och han bodde där tillsammans med en annan kille från USA. De hade 

inrett vardagsrummet med altare och bilder och vi gick dit några gånger och mediterade. En 

gång kom det dit en munk från Tibet och initierade oss på lekmannastadiet; vi fick ett korn av 

något slag att tugga på och svälja samt en liten pappersampull där det inuti sades ligga en bit 

hår från en avliden ledare inom den tibetanbuddhistiska klosterrörelsen i Tibet. Och så 

delgavs vi nya namn. Mitt uttytt på engelska blev ”The Light of Dharma”. 

Bella hade varit med i seanserna vid ett eller två av våra tillfällen och kommit att prata lite 

med oss. Det hade varit en annan kvinna då: en ganska trist, fet, medelålders person med 

kortklippt hår och inbunden uppsyn, insvept i en oformlig grå kappa modell bunker och med 

en mager och lika allvarlig äkta man i släptåg. Hon hade gett oss adressen till ett galleri vid 

Korsvägen där hon skulle ställa ut sina målningar. Jag gick dit. Verken utgjordes alla av 

naivistiska porträtt på indianer, späda flickansikten med stora ögon, målade i gouache på 

papper. Titlarna var alla på temat indiannamn, typ Lilla Rädda Fågelungen och liknande. 

Nästa gång jag såg henne var i Haga och då hade hon lämnat sin man och tagit steget fullt ut i 

en egen indiantillvaro. Jag undrade länge om hon kände till Gökboet. 

Den unge mannen vars föräldrar inte accepterade hans homosexualitet hängde sig på en 

vind i Haga, flickan med psykoserna svalde alla sina tabletter på en och samma gång och 

därefter var det en hel drös som hoppade ut genom fönster i Haga. Lite konstigt för husen var 

relativt låga, men de lyckades dö ändå. När Micke och jag en kväll räknade ihop till att vi 

kände tolv personer som tagit livet av sig orkade vi inte fortsätta fundera på om det fanns fler. 

Kommunen hade presenterat detaljplanen över var de sex parkeringshusen skulle ligga i 

Haga och hur området skulle saneras för övrigt till fromma för byggandet av moderna och 

höga flerfamiljshus. Marken måste utnyttjas och stadstrafiken måste underlättas, var de 

gällande argumenten. Jag pratade en gång med företrädare för stadens politik och sa att jag 

kunde gå med på att precis alla hus i Haga revs. Men då bara ifall stadsdelen fylldes med 

någon typ av enkla och billiga bodar och baracker istället. För bara då skulle de som bodde 
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där nu ha råd att bo kvar och bara då skulle vi kunna fortsätta med den livsstil som det innebar 

att vara hagabo och bara då skulle en del av dem som bodde där nu kunna fortsätta få sin enda 

bekräftelse av att de hade ett värde som människa överhuvudtaget. Tvingades jag välja var 

människorna viktigare än det kulturhistoriska byggnadsvärdet. Tankegången vann inget gehör. 

Hus fortsatte att tömmas och statistiken fylldes på. 

Jag fortsatte med mitt liv, men nu med en erfarenhet av hur det kunde vara i betydligt fler 

länder än vad jag kände till innan. Framförallt intresserade jag mig för boendet i Västindien, 

Kalifornien och Japan vilka var de platser där jag hade haft möjlighet att komma hem till folk. 

Mina referensramar hade vidgats och jag var stärkt som människa i vad det var som var 

viktigt. Haga och resorna randade mig för livet. Det enda som jag klarade av allt sämre var 

den gnälliga svenska pensionärstypen: hon som inte har något som helst perspektiv på sina 

egna vällevnadsproblem, och som kan dyka upp i även väldigt unga människors kroppar. 

Husets svajande i blåleran när lastbilar körde förbi började också äta sig in i psyket; även jag 

hade gränser och en dag skulle inte jag heller orka mer. 

Fina dagar gick jag upp på Skansen Kronan och knöt fast min maca, min mexikanska 

hängmatta, mellan några lämpliga träd. Så låg jag där och gungade och såg ut över Haga och 

Göteborg. 

 

 

20. 

Jag träffade Micke lite då och då och han började antyda att han kanske inte var fullt så 

ensidigt bög som han hittills sett sig som. Jag inledde ett förhållande med hans bästa kompis 

och slog dövörat till. Gjorde slut och sa okey då, tack för inbjudan att fira nyår ihop bara du 

och jag, jag kommer! 

Det blev nyårsafton och jag gick hem till Micke med några flaskor mousserat vin, 

medveten om att han skulle tycka det var onödigt för hans hemjästa var antagligen precis klart 

och perfekt att dricka. 

Grannen hade åkt utomlands så vi drog inte för utan satt i köket och tittade ut mellan 

vinterkängor och tjocka jackor som denne inte behövt ha med sig till Argentina. Stearinljus 

och stjärnor i alla fönster ackompanjerade granen som någon bundit fast i piskställningen på 

gården. Micke hade dukat och lagat mat och det var riktigt stämningsfullt. 

- Kan du spela en låt på dragspelet, det var så länge sedan, sa jag. 

- Kan jag väl, sa Micke och krängde på sig det lilla röda resedragspelet. 
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Det hade han haft på magen medan ryggsäcken hängt på ryggen när han vandrat i 

Katalonien och spelat sig fram från pub till pub. 

Han drog igång sitt vanliga sammelsurium av att kasta sig från psalm till visa i en och 

samma melodi. Han behärskade alla stilar suveränt, kantorsutbildad som han var. 

Då öppnades dörren till klädkammaren och en karl med hår i hela ansiktet kröp ut. 

- Vafan, du väckte mig, har du en sup. 

- Men Micke, va i helvete? 

- Nej, jag har ingen sup, kom ihåg vad vi sa, du får bo här tills härbärget släpper in dig 

igen och då ska du vara nykter. (Han kommer att somna om, bara lugn, ta lite mer vin, skål.) 

- Jag måste ut och pissa, sa gubben och släpade sig upp och gick ut till vattentoaletten på 

svalen. 

- Men Micke! 

- Äsch, han är inte farlig, han har bott här några dagar, sover mest när han inte är ute och 

rotar, han sticker när ungkarlshotellet accepterar honom igen. 

- Jaha, så han sover här då? 

- Jaa, men det går så bra såå. 

Jag tittade på granen som svajade lite i vinden och suckade: Vad hade jag förväntat mig? 

- Jag känner för att ta en promenad på maten, vad säger du? Det är för tidigt att gå upp på 

Skansen Kronan och kolla in fyrverkerierna, men vi kan kanske gå hem till Ann och Gunnar 

sen och vänta där? 

Vi gick ut. Gubben och jag möttes i trappen och vi glodde på varandra som om vi båda 

tänkte ”Ska det där verkligen vara nödvändigt”. 

Väl ute tog jag Micke under armen. Vi började gå och höll samma takt i våra steg, visst 

hörde vi hop, det gick inte att förneka. Och Micke var fin: En man som bara inte kunde låta 

bli att utan urskiljning ta hand om folk och katter, hus och bus. Tänk om fler var som Micke, 

egentligen! Det skulle nog ordna sig. Längre hann jag inte tänka förrän första containern dök 

upp. 

- Men Micke, det är nyårsafton! 

- Jaja, ska bara. 

Vi fortsatte; Micke nu med en transistorradio under andra armen. 

Vi tog en lång promenad upp till Landala och återvände genom Annedal, två stadsdelar 

som moderniserats och vi ryste över att Haga skulle gå samma öde till mötes; vad var vinsten 

med dessa dystra stenstoder? Vi kom ut vid Skanstorget och där satt han bredvid den stängda 

kiosken. Benen utsträckta på trottoaren, huvudet nerhängandes. Orörlig. 
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- Jag måste kolla så han lever, sa Micke. 

Han gick fram och skakade på mannen. Denne grymtade. 

- Hej, du kan inte sitta här och sova, det är minusgrader, du måste upp och röra på dig. 

- Jag orkar inte, hon slängde ut mig, jag ska bara sitta här i natt. 

- Det blir det sista du gör i så fall. Har du ingen annanstans du kan ta vägen? 

- Jo i morgon kan jag åka hem till en kompis i Majorna. Men hjälp mig då för jag fryser 

så in i helvete. 

Mannen vaknade mer och mer till liv, reste på sig och började berätta allt om sitt 

förhållande och hur dåligt han mådde. Så tystnade han och tittade på Micke och mig. 

- Har ni någonstans att sova i natt och kan jag också vara där? 

- Jo vi har hem, sa jag dröjande och kände hur nyårsafton krympte ihop till en liten 

sönderstekt svartbränd köttbulle snarlik en bajsklump. 

- Om du lovar att vara tyst kan du sova i mitt kök, sa Micke till slut. 

Vi gick hem till Micke. Alla tre. Det hade ändå blivit för sent för att gå inom Ann och 

Gunnar och ha lite mysigt bluesjammande innan klockan slog tolv. Och det var nu så kallt så 

det kändes inte lockande att gå ut en gång till ens för att se nyårsraketerna från Skansberget. 

Jag hade en lägenhet på tre rum och kök som jag inte hade minsta avsikt att låta 

främmande uteliggare sova över i. Även om en del underliga typer visst det hade kinesat över 

och Bella vilat sig ovanpå min säng med katterna på magen en dag allt under mitt ängsliga 

tassande runt henne, och liknande. Men Micke hade ett rum och kök med klädkammare som 

han nu var på väg att öppna en filial till Lillhagen med. Jag kunde inte mäta mig med hans 

utsträckta värnande och omsorger, bara tjata på honom att han skulle ta vara på sig själv bättre. 

Ändå tyckte han om mig, det gjorde mig skitsur. 

Vi smög in, dörren till klädkammaren var stängd, det var tyst. Micke bäddade i köket och 

killen lade sig omedelbart ner under filten på madrassen. Micke och jag tog med oss vinet och 

gick in i rummet och stängde till dörren mot köket. Jag satte mig ner i en fåtölj, Micke tittade 

på mig från soffan. Enstaka fyrverkerier skvätte loss ute på gatan. Det var släckt, men inte 

nerrullat hos Haldor. Micke rullade en cigarett samtidigt som han pillade på senaste 

containerfyndet. Fick igång apparaten och rattade in P1 där Georg Rydeberg artikulerade 

slutet av Nyårsklockan. 

- Gott Nytt År! 

- Gott Nytt År! 

Mannen i köket började skrika oregerligt, dörren till klädkammaren slets upp och den 

inneboende där kastade sig över den nyanlände på madrassen, de slogs så stolar och bord 
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massakrerades i köket. Jag tog jackan och snubblade mig hulkandes hem medan Micke för 

enda gången i sitt liv ringde polisen. 

 

 

21. 

Mickes mamma Liisa var finska och socialarbetare så äpplet hade väl inte fallit så långt från 

päronträdet. Liisa var liten och kvick som sin son, och hade ett lika stort hjärta, men bar på sin 

historia. Jag kom att fira jul hemma hos henne en gång tillsammans med tre andra ungkarlar 

Liisa tyckte hon skulle ta hand om för stunden, och Micke var så klart en av dem. Så vi satte 

av med spårvagnen, tre killar och jag hem till Mickes mor i Hammarkullen en julafton i 

början på 80-talet. Liisa hade gjort all maten själv och bjöd in oss till finrummet där ett finskt 

julbord väntade komplett med kålrotslåda och Koskenkorva. Liisa satte sig vid kortsidan och 

vi andra fyllde på längs långsidorna. Vi lät oss väl smaka och så skålade vi för Liisa. Hon 

tittade på oss och sa: 

- Jag hoppas den här vintern fortsätter som den har börjat för då håller nog kriget sig borta. 

Och så tömde hon snapsen. 

Sedan berättade Liisa. Om byn längst bort i östra Finland där hon vuxit upp vilken kom 

att hamna mitt i händelsernas centrum. Om soldater, skjutande, blod och död och evakuering. 

Om hur hon, 16 år gammal, som sista civil hade cyklat över bron under löfte från militären att 

de inte skulle spränga förrän hon kommit över på andra sidan. Om hur hon än idag kunde 

vakna, badande i svett efter mardrömmen där hon fortfarande cyklade med hjärtat i 

halsgropen. 

- Allt detta kan jag klara av. Men inte när kriget, kriget, kommer tillbaka igen. 

För då, när bilderna blev för många och det inte fanns någon luft kvar så var Liisa bara 

tvungen att släpa madrass och matförråd och stearinljus upp till vindskontoret i hyreshuset. 

Och barrikadera sig. Och hålla ut. Tills kriget var över. För den här gången. 

- Det var inte så när jag var ung, det är nu det kommer tillbaka. Och det är inte varje 

vinter, hu, nä! Men det är något med snön och kylan och vintermörkret. När det är på ett visst 

sätt. Det är som om jag hade ett relä som slår till när omständigheterna är de rätta. Jag kan inte 

göra något åt det. Jag måste bara bort från alltihop. 

Liisa såg plötsligt väldigt trött ut och vi började skruva på oss. 

- Äsch, sa Micke, nu spelar vi lite musik. 
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22. 

Det kom en sommar då vi var en grupp som samlade våra krafter till ännu en 

sammandrabbning, en döendes sista protest innan kistlocket skruvas på. Det gällde fastigheten 

på Kaponjärgatan 9: ett gult trähus mot gatan i två våningar med ett lika högt, men smalare 

gårdshus. Flera fastigheter i Haga väntade ju med kättingplomberade portar på dödsdomens 

verkställan, men det här huset tillhörde med sin intakta entré enbart en annan grupp: Det var 

ett av 62 med ett särskilt plastlaminerat plakat fastspikat på porten. Med blå text på vit botten 

gick det under överskriften KULTURMINNE att läsa följande: ”DETTA HUS SKA 

BEVARAS OCH RUSTAS UPP. Hela Haga är en miljö som har stort kulturhistoriskt värde. 

Detta hus hör till de mest värdefulla inom stadsdelen och har därför föreslagits till 

byggnadsminne av länsstyrelsen. Visa hänsyn – var rädd om huset!”. Undertecknat 

av: ”Fastighetskontoret, Göteborgs historiska museum och Stadsbyggnadskontoret”. 

En märklig skylt. Helt klart skapad genom subversiva insatser i de kommunala 

instanserna i förmodat samarbete med lobbyverksamhet från den första generationen av 

Hagaaktivister. Inte mindre märkligt var heller det faktum att åtta hus i Haga hade både en 

skylt enligt ovan och en kedja genom porten. Det stora flertalet hus hade dock varken det ena 

eller det andra, och det spelade inte heller så stor roll vad som bestämts eller stod under 

utredning. För det hände att hus revs under pågående beslutsfattande om bevara eller riva. Så 

vad hjälpte vädjan från fastighetskontoret när fastighetskontoret inte lyssnade på sig självt? 

Ryktet spred sig också en dag att Kaponjärgatan 9 skulle rivas inom kort. 

Vi var några stycken som beslöt att möta hotet genom att åtminstone äta frukost 

tillsammans på ödetomten bredvid huset. En sorts vaka, men något måste vi göra. Vi kånkade 

över bord och stolar, sådant fanns att tillgå överallt, och vi hittade även en stor och tjusig 

wiltonmatta som vi lade ut på marken. Alla turades om att koka kaffe till alla medan var och 

en tog med sig vad den ville äta och lite till så det fanns fika även för spontangäster. Slutet på 

maj och början av juni var på vår sida, det regnade bara en morgon, men det var oftast rätt 

kallt när vi träffades vid sex-halvsjusnåret så vi svepte gärna in oss i filtar och satt på kuddar. 

Var och en stannade så länge den kunde med tanke på jobb och liknande. Vi hoppades 

förstås kunna vara på plats när den eventuelle grävmaskinisten väl dök upp till slut och förmå 

vederbörande att inte sätta skopan i husen. Hantverkare och liknande börjar sju, så hade ingen 

kommit en timme eller två därefter var det lugnt den dagen, tänkte vi. Och det stämde. Men 

en morgon kom han och det innan någon brutit frukosttaffeln. 
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Tidningen Arbetaren fyllde första sidan av nummer 24, 1982, med min bild från vad som 

sedan hände och satte rubriken: ”Bostadskampen i Göteborg”. Bildtexten löd: ”Polisen för 

bort en husockupant som vill hindra rivningen av gamla Haga i Göteborg. Men ockupanterna 

hade ett hemligt vapen. Avslöjas på sid 3.” 

Vi såg grävskopan på långt håll eftersom det var röjt i kvarteret framför och vi reste alla 

oroligt på oss och inväntade maskinen. Den anländer och svänger in på parkeringsplatsen den 

också. Vi tittar på varandra, vi har fortfarande kaffekoppar i händerna. Maskinisten stänger av 

motorn, men sitter kvar. Vi går mot honom, vi vill prata. Då startar han motorn och höjer 

skopan och avancerar mot gårdshuset. Tumult. Alla springer åt olika håll. Jag hem för att 

hämta kameran, Micke till gathusets baksida för att klättra upp på det taket med dragspelet på 

ryggen, de andra med en förberedd stege upp på gårdshusets tak. Grävskopan stannar med 

höjd käft, mannen sitter kvar. En följebil sluter upp och föraren och maskinisten överlägger. 

De på gårdshusets tak vecklar ut medhavda banderoller och hänger ner dem längs husväggen: 

Vi bor här! Riv inte Haga! 

Bilen kör därifrån, killen i grävskopan tänder en cigarett. Efter ett tag kommer en polisbil 

och kör runt kvarteret varv efter varv. Jag står på ödetomten mittöver och fotograferar. Då 

kommer det fler polisbilar. Samtidigt startar grävmaskinen, kör fram och dänger med full kraft 

ner skopan i taket på gårdshuset. De på taket skriker, tegelpannorna far i backen och skopan 

tar ny sats. Den här gången kör den rakt igenom taket och sliter sig ut genom väggen. 

Ockupanterna är så upptagna med att parera och överleva grävmaskinens framfart så de 

överraskas bakifrån av poliser som klättrat upp och som enkelt övermannar den lilla gruppen 

som tvingas ner från taket. Bara Micke sitter kvar med skorstenen till ryggstöd på sitt hus. 

Han har dragspelet i famn. Det är det som är det hemliga vapnet Arbetaren syftar på. Jag 

plåtar upp flera rullar Tri-X. 

Då äntrar han gathusets tak, den ensamme polismannen. Han har hittat en taklucka och 

klättrar ut genom den och reser sig försiktigt upp. Det är ett par meter mellan honom och 

Micke. Jag ser att de pratar med varandra, men jag hör inte vad de säger i dånet från 

grävmaskinen som är i full färd med att slakta gårdshuset. Polismannen sätter händerna i 

sidorna och bockar överkroppen lätt framåt. Antagligen säger han väl någonting i stil med att 

nu får du ge dig och komma med ner. Men eftersom Micke sitter där han gör både i och med 

klaveret så ser det på mitt foto ut som om polisen bjuder upp till dans i stället. Och GT satte 

om jag inte minns fel rubriken ”Får jag lov?” till den bilden som jag jämte ett kort reportage 

sålde till dem. I Arbetaren var det Micke som stod för texten. 
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Alla från taken fördes slutligen bort till fjärde vaktdistriktets polishus på Tredje 

Långgatan. Själv gick jag hem och började skriva och ringde tidningarna. När jag kunde sälja 

mina bilder till GT framkallade de, som jag tidigare nämnt, rullarna vilket jag var tacksam 

över, för det hände att jag sabbade rullar när jag själv framkallade dem på grund av att jag inte 

klarade att hålla så exakta temperaturer på vätskan som behövdes. GT kopierade bilderna 

också till de reportage och konstrecensioner jag vanligtvis gjorde åt deras kulturredaktion och 

så fick jag filmerna tillbaka jämte en kontaktkopia. Sedan kunde jag själv fortsätta med att 

framkalla fler fotografier i mitt eget kökslabb. 

 

 

23. 

Blomman kom hem till mig och sa att han inte mådde bra. Han tyckte inte polisen skulle ha 

behandlat honom som den gjorde där borta på fjärde vaktdistriktet. Och så berättade han vad 

som hänt honom och de andra medan jag jobbat med mina artiklar och tagit mig ut till 

kvällstidningen i Backa med text och filmrullar. 

Polisen hade först samlat ihop alla på polishusets gård. Därifrån hade de hämtats en och 

en och förts till var sitt litet rum längs en korridor och låsts in. Allt eftersom hade de sedan 

tagits till förhör i ett särskilt förhörsrum. 

- Så var det för alla utom för mig, sa Blomman på sin sävliga norrbottensdialekt. 

Näsvingarna ryckte till, händerna darrade och en rynka dansade över pannan likt ett 

norrsken, Blomman var verkligen upprörd. 

Problemet för Blomman var att det inte hade funnits något väntrum eller förhörsrum kvar 

när de plockat upp honom från gården. Utan han hade fått sitta på en stol i korridoren i flera 

timmar och vänta på sin tur. När förhörsledaren till slut hade tid med honom skedde även 

förhöret på plats i korridoren. 

- Men det var väl inte så farligt, försökte jag. 

- Jag satt i kalsongerna, sa Blomman. Hade inget mer på mig. Bara kalsongerna. 

- Men varför det? 

- Kanske för att jag inte skulle sticka när de nu inte hade rum kvar att låsa in mig i. De sa 

bara att om jag inte klädde av mig själv skulle de hjälpa till. Jag skulle få tillbaka kläderna när 

de var färdiga med mig. 

Så Blomman hade suttit på en pinnstol i en passage där alla gått förbi. 

- Alla tittade. Jag känner mig kränkt. Kan du inte hjälpa mig? 
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Jag funderade på vad jag skulle kunna göra. Och vi resonerade om det medan vi gick till 

Dojjan för att ta en öl. Där lättade hans uppsyn något och han kunde byta intressesfär till det 

vanliga problemet som Blomman och jag delade: frånvaron av Någon Riktigt Nära i våra liv. 

På vägen hem gick vi båda och grät längs Haga Nygata över vår ensamhet och all skit som var. 

Nu kändes det bra igen! 

 

 

24. 

Jag följde med Blomman till polishuset på Tredje Långgatan och bad att få tala med ansvarig 

för polisinsatsen mot Kaponjärgatan. En äldre man i befälsuniform mötte oss och bad oss 

stiga in på hans kontor. Först pratade jag, sedan Blomman. Mannen lyssnade, en van 

förhörsledare. 

- Jag förstår, sa han till sist. Men som jag ser det har ingenting anmärkningsvärt skett. Det 

är här enligt reglerna. 

- Att tvingas sitta i underkläderna utlämnad inför alla som går förbi? 

- Ja, sådant kan hända när polisen tvingas ingripa och omhänderta personer som 

misstänks för någon form av förseelse eller allvarligare brott. Det är du som gjort något du 

inte borde. Det skulle du kanske ha tänkt på innan? 

Polismannen gick aldrig i någon fälla utan hade siktet klart hela tiden: myndigheten hade 

agerat inom lagens råmärken, Blomman hade det inte. 

- Men kan han inte få någon form av upprättelse? Han mår inte bra, ser du inte det? 

- Polisen måste utföra sitt uppdrag och vi försöker göra vårt bästa, och du menar väl inte 

att vi angripit honom på något sätt? 

- Kan han inte få en ursäkt åtminstone? 

- Jag kan beklaga att han behövde komma hit, ja. 

Och så gick vi därifrån. Jag skämdes för att jag inte klarade att göra mer och jag såg på 

Blomman att han försökte se ut som om han vunnit något litet i alla fall. Vi pratade aldrig mer 

om det. 

 

 

 

25. 
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Vi strök förbi rivningsresterna vid Kaponjärgatan 9 under några dagar. Både vi som varit med 

och andra. En sorts defilering av anhöriga till en älskad som nu låg på parad. Våra metaforer 

antog gärna morbida drag, det var så det kändes numer; att vi bodde i ett slakthus, bårhus, etc. 

Ann och Gunnar och jag satt en gång och funderade på om det kunde låta sig göras att vi 

smällde upp en mur och byggde en vallgrav runt Haga för att freda oss. Så fort man sa 

någonting med anknytning till militärhistoria brukade man få Gunnar med på noterna i alla 

fall och han kunde genast sätta igång att göra skisser och små plankonstruktioner kompletta 

med medeltida angrepps- och försvarsvapen av typ katapulter och liknande. 

Ann och jag hade besökt Christiania i Köpenhamn några år efter 1971 då det ockuperades 

-eller fritogs beroende på hur man såg det. Det var första gången jag såg sopsortering; 

ommålade oljefat stod uppställda här och var i grupper om fem och fem med påskrift om vad 

som skulle slängas var: papper, glas, metall, plast, matavfall. Vi var avundsjuka på vattnet 

som omslöt och skyddade det gamla militärområdet och beundrade de fria och kreativa 

husbyggena. Men rädda för alla lösspringande hundar som skabbade omkring lika nervigt och 

rastlöst som knarkarna, bara mer extrovert intresserade; nästa sil verkade sitta i våra skinkor. 

Vem som kom på idén vet jag inte, men plötsligt var vi en lös sammansättning av 

människor som tänkte iscensätta en sorgeprocession genom Göteborg. Slumpen gjorde att vi 

kunde låna en riktig katafalk från ett gammalt likbärarlag tillhörande ett ordenssällskap som 

hade vagnen ståendes i ett skjul i Haga. En tjusig öppen vagn i svart med guldänglar på 

sidorna och sammetstak med fransar. 

Vagnen hämtades ut och de som ville vara med anlände till brädspillrorna klädda med 

anledning av dagen. Här återfanns inte bara svarta byxor och dito skjortor utan även höga 

hattar och riktiga högtidsdräkter. Jag tror en del kom från när Ann och jag under en utflykt i 

staden hade rundat gamla Valandhuset för att ta Vasagatan hem. Ordenssällskapet Göta Par 

Bricole var i full färd med att tömma sin vind i det ståtliga hörnhuset och en större mängd 

teaterkläder bars ner och slängdes i en container. Det homogent manliga sällskapet hade 

behövt en hel del väldigt urringade kvinnokläder för sin verksamhet tydligen, men vi hittade 

även andra persedlar som jacketter, västar och hattar. Vi lade beslag på så mycket som möjligt 

och fick tag på en taxi hem. 

Nu var vi väl en samling på upp emot en 30 personer som formerade sig och bestämde 

färdplanen mot målet. Eliza fick spela änka, en roll hon var som klippt och skuren för. Vi 

lastade en del vrakgods på vagnflaket och spikade fast den omhändertagna 

kulturminnesskylten på en av vagnens takstolpar. 
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Så ställde vi upp oss: först Micke i jackett och cylinderhatt och med ett av sina större 

dragspel, därefter Eliza i bredbrättad huvudkreation med flor, mörkröda läppar, hellång svart 

figurnära klänning utan axelband lik den Anita Ekberg bar när hon badade i fontänen. Eliza 

skred, längre än oss alla, barfota fram som den kvinnligaste av amazoner vilket inte är så 

ovanligt bland transvestiter. Därefter katafalken dragen i skaklarna av ett par sörjande och sist 

resten av deltagarna i rader om fyra i varje. 

Den solenna tillställningen förstärktes av Mickes taktfasta klaviaturrekviem, men stördes 

något av en karl som enbart iklädd solbrillor, jeans, vita knähöga cowboystövlar och ett par 

halvmeterstora rosapantern-dockor hängandes i livremmen skrålade med oss som eftertross 

ner till fastighetskontoret. För det var dit vi skulle. 

 

 

26. 

Hagagruppens storhetstid var för dem som varit med från början avverkad innan jag flyttade 

in. Tiden hade föst fronten åt en annan riktning gårdagens aktivister inte följt efter till. De 

hade ju sprungit rakt på källådern från början och grävt fram en analys som sprängt sönder  

samhällets harmoni, därefter dragit upp de stora befästningslinjerna för en ny hållningsplan 

och punktmarkerat vad som behövde göras. De målade remsorna på en del hus var deras verk, 

till exempel. Inventeringar och otaliga utredningar likaså. Arkitektsektionen vid Chalmers 

Tekniska Högskola var här särskilt produktiv. Oändliga bearbetningar av alla som bara måste 

förstå vilka värden som höll på att förstöras ingick också. Samt Hagakatalogen, åtta häftade 

faktaspäckade sidor i A4, som upplyste om vem att vända sig till för att: klaga på obefintligt 

underhåll, driva hyresfrågor, prata med rätt handläggare på Historiska Museet, kontakta 

närmaste allmänna advokatbyrå, kolla de politiska besluten och ha bra nummer vid 

felanmälan. 

Det finns en del foto i Hagakatalogen till kontaktuppgifterna på kommunala handläggare i 

relevanta nämnder. De är lika till förväxling: De första aktivisterna och stadens tjänstemän 

och politiker. På ömse sidor unga välartade 40-talister. Kan det ha haft betydelse, fanns det en 

generationsbunden gemensam samhällssyn? Med delade grundläggande värderingar, både när 

det gällde mål och medel: att man med fredliga demokratiska metoder skulle skapa ett bra 

samhälle för alla? Och att skandalen skapades när staden bröt mot de här reglerna? Att det var 

det som var det värsta brottet? 
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Göta Lejon satt ju med Svarte Petter efter de hittills olönsamma och dyra inköpen av 

tomter i Haga. Det fanns inte längre något intresse att skapa ett dynamiskt nytt 

handelscentrum i Haga, så vad skulle staden göra? Riva allt och bygga nytt, så klart. Stora 

flerfamiljshus för att generera så mycket intäkter som möjligt. Och så modernt som möjligt 

för att få bästa möjliga lån. Det gällde även de få hus som kunde få stå kvar; de skulle 

totalrenoveras, något annat fanns inte att tänka på. Det senare skulle möjligen vara 

parkeringshus, i så fall: sex stycken kom att i de fortsatta planerna ritas in i Hagas ytterkanter. 

Fint! Tjänstemännen agerade ansvarfullt för att hushålla med stadens medel, aktivisterna 

agerade ansvarsfullt för att rädda värden som också måste kunna ingå i samhällskroppen: 

kulturhistoriska sådana jämte medborgares möjligheter att själva välja boendestandard och 

kunna utveckla egna gemenskaper. Till samhällets fromma. Ansåg båda läger. 

Hur som helst så var den eventuella värdegemenskapen mellan kontrahenterna på väg att 

vittra bort. Kan bero på att de anställda blev äldre och de ideella kämparna yngre. 50-talister 

har alltid kommit i bakvattnet av dem som är födda under krigets decennium och aldrig tagits 

på allvar av de senare heller medan 60-talisterna förfärat stirrade på de rökelsedoftande 

indiska långklänningarna med spegelbroderier och tog på sig punkutstyrseln eller gick raka 

vägen in på Handelshögskolan istället. Klart att det blev avstånd. Hade det överhuvudtaget 

funnits en samförståndsanda om att man kunde – eller ens ville- kommunicera med varandra, 

så var den på väg mot vägs ände nu. 

Eller så kan man säga att första vågen växte upp och flyttade vidare. De som hade 

engagerat sig i att följa med grannarna till Hyresgästföreningen upptäckte det var intressant 

med juridik och skrev in sig på juridicum, andra blev med tiden arkitekter, stadsplanerare, 

socialarbetare, lärare eller kulturarbetare, om de nu inte var det från början, Hagagruppens 

medlemsmatrikel från slutet av 70-talet domineras stort av ovannämnda yrkeskategorier. 

Haga följde antagligen med hos många som ett minne, en erfarenhet, en smärta och en 

glädje. Och så lämnades det vidare till efterkommande Hagagrupper att förvalta arvet bäst det 

gick i förskingringens tid. Det kunde knappast vara på något annat sätt heller för det fanns 

ingen hierarkisk och maktfullkomlig partikader som i vänsterförbunden. Det fanns styrelse, 

medlemsregister, informationsskrifter och liknande som tillhör det traditionella föreningslivet. 

Men det bärande var nu inte administrationen utan de ingående medlemmarnas aktiviteter. 

Och här gjorde var och en som den själv ville. 
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27. 

Det uppstod som sagt en svacka under 1978. Men nya krafter kom och lyfte upp de fallna 

mantlarna. Styrelsen besattes med mig som pressinformatör, Micke som ansvarig för 

Hagabladet, Ina som såg till att Informationskontoret var bemannat och i ordning, Björn som 

skötte om Hagagruppens stora hus, Hans som höll i ekonomin, Hannes som förman för Laga 

Haga-gruppen, en annan Hans som engagerade sig i att föra ärenden till Hyresnämnden och 

Dag som skulle ta tag i uppsökande verksamhet, vad det nu var. 1978 var medlemstalet nere i 

200, men ett år senare hade det klättrat upp till 400 personer som alla betalade 10 kronor i 

årsavgift. Ina hade även anmält sin hund, den trogna gamla Amalia, som medlem och tiken 

fick vara med för 5 kronor. 

På min uråldriga Continental hamrade jag fram pressreleaser och skickade ut till 

massmedia. Den 9 mars 1979 informerade jag om att ett ombud inom kort skulle uppvakta 

utbildningsminister Jan-Erik Wikström med en skrivelse från Hagagruppen. Den handlade om 

att landet Sverige såsom medlem av Europarådet bättre borde beakta rådets stadgar och 

rekommendationer när det gällde vården av kulturhistoriska värden. Veckan senare skulle 

riksantikvarien komma till Göteborg ”för att i samförstånd med kommunen bestämma vilka 

hus i Haga som skulle bli byggnadsminnen”. Lägg märke till ordet samförstånd. Vidare skulle 

Hagagruppen jämte Haga Kommunalförening, vara remissinstanser för 

stadsbyggnadskontorets förslag till dispositionsplan över framtidens Haga vilken skulle 

släppas i april-maj. 

Den 17 mars ovannämnda år kunde jag skriva att riksantikvarien går in med 38 miljoner 

kronor i bidrag med anledning av de 62 hus som föreslagits till byggnadsminnen. Även om 

inte alla dessa hus skulle komma att byggnadsminnesförklaras när alla instanser sagt sitt var 

medlen tänkta som bidrag för att kunna rusta upp och bevara dem ändå. Pressmeddelandet 

fortsatte dock med att konstatera att det finns 200 hus kvar i Haga varav över hälften står 

utanför några som helst bevarandeplaner: ”Vi frågar oss på vems villkor ska det nu byggas om 

och rustas upp, för vem ska det vara lägsta godtagbara standard? Vad ska det bli av oss, vi 

hagabor som envist har hållit oss kvar i vårt älskade Haga trots snålblåsten och motgångarna? 

Fortfarande finns det i Haga en hög livskvalitet med närhet människor emellan som aldrig kan 

ersättas och därför inte får byggas bort. Fortfarande finns det en blandad befolkning, affärsliv 

och gårdsgemenskap.” Undertecknat med ”Vi fortsätter allt kampen för livskvalitet och 

upprustning på våra villkor. Så det så.”. 
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Under våren det året genomfördes det även en konferens i nätverket Nordisk 

Samaktion/Community Action med över hundra deltagare. I mitt pressmeddelande om det 

evenemanget kan man läsa att deltagarna kom från olika sorters sammanslutningar av 

produktionskollektiv och boendekollektiv och liknande vilka hade det gemensamt att de 

arbetade för alternativa samhällsformer. 

Konferensen, som skulle tjäna till att stärka banden mellan de alternativa grupperna och 

länderna, hade arbetat med olika teman. Ett var att planera för nästa konferens i Danmark i 

maj där förberedelser skulle göras inför Nordisk Samaktions agerande under FN:s 

sommarkonferens i Wien senare det året. FN-konferensen skulle handla om teknik och 

vetenskap och Nordisk Samaktion tänkte ställa upp en motkonferens som satte människan och 

inte kärnkraften i centrum. 

Ett annat tema sammankomsten arbetat med, enligt pressmeddelandet, var återanvändning 

och alternativ produktion. Det hade diskuterats hur stadsgrupper skulle kunna byta vad de 

tillverkade av containerfynd mot mat som producerats av grupper på landsbygden. Syftet var 

autonomi och självförsörjning. Konferensen uttalade slutligen sitt fulla stöd för Hagas 

bevarande och upprustande. 

Jag tipsade slutligen pressen om att det fanns bilder att tillgå för den som ville illustrera  

informationen; bland annat en bild där mötesdeltagarna står framför en väggmålning 

Chilekommittén 1975 utfört på en brandmur till ett hus i Haga ”och som imorgon måndag 

kommer att upphöra att existera genom att huset då ska rivas”. 

 

 

28. 

Hannes hade varit med från början i Hagagruppen. Han var en praktisk man, gick alltid 

omkring med en verktygslåda för sådant som han inte fick plats med i de rymliga 

snickarbyxorna. Hannes hade alltid tagit på sig de praktiska uppgifterna, där fick han fast 

mark under fötterna. Det var också han som ledde Laga Haga-verksamheten och det verkade 

ju passa som hand i handsken. Men Hannes var inte särskilt bra på att sätta gränser och skilja 

mellan sig själv och omvärlden. När han med sina redskap gick över en dörr som slagit sig 

kunde han tänka: nu fungerar dörren bra igen, och så mådde han själv bra igen. Dagar då han 

lagat alla trasiga fönster i ett hus kunde han hoppa över medicineringen. Men när huset 

plötsligt revs gick Hannes sönder, skopan grävde i honom också. Tillvaron brast lätt som den 

spindelväv av förhoppningar och apoteksvaror den egentligen var tillverkad av och han föll 



 56 

rakt igenom. Hannes kunde stå och skrika rätt ut tills hans tjej kom och hämtade honom. Hon 

var också dagpatient på Lillhagen och de bodde ihop i en faktiskt väldigt fin tvåa med 

loftgångsbalkong långt bort från Haga. Hannes åkte ner när han kände sig stark. 

De hade bott i Haga från början, men tvingats flytta efter Hannes första självmordsförsök. 

Med det nya boendet blev det bättre på ett sätt, men sämre på många andra. Det räckte med 

Hannes dörrskylt för att han inte precis skulle få lika tät och fin kontakt med grannarna som 

han hade haft i Haga: Här bor Hannes, riddaren av den sorgliga skepnaden, tillsammans med 

sin kvinna, den undersköna prinsessan Dulcinea. 

Hannes hade skrivit, som han kallade det, ett idékoncept till en pjäs om Haga. Olika 

scener skissades här upp, bland annat en där hämndens gudinna skrider fram i en knarkares 

noja och visar denne vad som ska hända med byråkraterna och politikerna, hur de ska straffas 

för sitt övergrepp mot Haga. ”Hämndens gudinna kan spelas av Bella.” skriver Hannes och 

det hade han nog rätt i, hon var i alla fall fysiskt svårslagen i den rollen. 

”Vi vill inte ha strid/vi vill ha någonstans att leva/vi vill inte ha strid/vi vill ha någonstans 

att skapa.”, diktade Hannes i sitt manus där han funderar på vad som kanske kunde gestaltas i 

pjäsen, som gatugemenskap och gårdsfester, kamp mot bostadsspekulation och en plats för 

avvikare och skadade människor. Hannes slutar sitt utkast med: ”Ni kunde inte döda 

Haga/Haga lever/Haga lever!”. Själv lyckades han dock ta livet av sig vid andra försöket. 

 

 

29. 

1982 års junimånad var varm, så vi var rejält svettiga när vi nådde slutmålet: 

Stadsbyggnadskontorets komplex i Västra Nordstan. Processionskläderna gjorde sitt till och vi 

hade turats om att dra katafalken. Eliza hade klagat på stenar i fötterna och fått sätta sig ibland 

på vagnen också. Därifrån vinkade hon drottninglikt till dem vi passerade. Vi väckte ingen 

större uppståndelse, en del göteborgare trodde säkert vi var en del av ett Chalmerspex. 

Invällda på gården satte vi ner kärran och oss själva bland planteringar, bänkar och 

skulpturgrupp. En delegation tog sig in i byggnaderna för att leta rätt på de ansvariga för 

rivningen av Kaponjärgatan 9. Vi hade något att överlämna, en skylt och lite till. 

Så satt vi där, tysta, och tittade på gården och på varandra. En del av oss var 

Hagagruppsaktiva, men här var uppenbart också några som enbart halkat med, samt så fanns 

det en klunga unga killar som i och för sig tillhörde Haga, men som körde sitt eget race på 
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något sätt. Som när man skaffar katt och den visar en att det finns helt andra genomfartsleder 

och framkomlighetsmöjligheter i lägenheten än man kunnat föreställa sig innan. 

De här individerna var överallt där jag rörde mig: på Mosters kafé, Solrosens vegetariska 

hak, Näckrosens bokhandel, kollektivet Vidblåin, hemma hos Micke, Sprängkullens musikhus 

och liknande. Men de var också en del av ett annat sammanhang som de strukturerade egna 

meningsbärande handlingar och rörelser efter; en musik- och ungdomskultur där Haga ingick 

så länge Haga passade in i det större mönstret. När vi alla senare gick hem i vår 

sorgeprocession den dagen skulle den här gruppen avvika in till sitt eget tillhåll: Gårdshuset 

till den fastighet som låg bredvid husarernas gamla kasern i sista kvarteret av Husargatan mot 

Södra Allégatan till. 

Det tillbommade gårdshuset hade intagits tidigare den våren; en ockupation de skötte 

själva och genomförde för att de behövde ett ställe att vara på med sina tjejer (som inte såg 

någonting annat än dem) och för att kunna mecka med sina prylar och ha egna konserter i. 

Gårdshuset hade innan inhyst ett snickeri och ungdomarna såg möjligheterna med lokalerna. 

Så enkelt var det. Någon förening med medlemsregister och en styrelse som utredde och 

försökte föra en dialog med samhället fanns inte, blotta tanken var absurd. De var sitt eget mål 

och valde medel därefter. 

De hade gjort ett flygblad av ett vanligt vitt A4-papper med handskriven svart text och 

spridit. Texten löd: ”Kärlek, frihet, fred. Vi ockuperar nedlagda snickeriet på Husargatan 3. 

För att använda outnyttjade saker som tomma hus, skrot & egen skaparkraft. För att skapa 

något ur kaoset. För att vi behöver ett drogfritt ställe. För att skapa verkstäder. För att vi vill 

arbeta & leva tillsammans. För att göra slut på myten att vi är slöa och inte vill arbeta. För att 

bli självförsörjande. För ett levande Haga. För att det är roligt att fika, spela, lyssna, titta & 

känna utan att bli ruinerad. Vi är för glädje, för frihet att tänka vad vi vill och säga vad vi vill, 

för självansvar från förmynderi, för icke-våld och anti-militarism. Vi är emot våldet som 

förtrycker, bryter ned och splittrar oss. Detta är vår politik!” 

Nu satt vi tillsammans vid Claes Haakes Fiolmannen och väntade. Ibland rörde sig en 

gardin eller persienn i fönstren runt omkring, vi var iakttagna. Men inget hände och 

delegationen kom tillbaka utan tjänsteman; ingen hade med ärendet att göra, gruppen 

hänvisades bara vidare hela tiden. Nu hade de ett namn kvar på en person som satt i möte, 

men som skulle komma ut om en halvtimme. Vi satt kvar. Någon gick och köpte något att 

dricka. Mannen med rosapantern-dockorna behövde rassla vidare och avvek sjungandes 

Guantánamera. Ett fönster stängdes. 
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Plötsligt kände någon igen Peppe. Det var han som i gjuten form stod där rakt framför oss 

på sitt typiskt kroppsvridna sneda manér med ena axeln uppskjuten och som höll lite 

smusslande ett fiolfodral mot kroppen. Visst var det han. Måste ha stått modell för skulptören. 

Claes Haake hade haft ateljé i Haga innan han flyttade vidare och Peppe tillhörde 

inventarierna i stadsdelen. Nu stod han på gården till kontoren för de myndigheter som 

skövlat hans hem. 

Den skulpterade fiolmannen i sig byggde på en i alla fall då allmänt känd figur i staden 

vilken alltid gått omkring med ett fiolfodral i näven. Myten sa att det bara fanns smörgåspaket 

i innandömet. Peppe kunde dock spela fiol på riktigt. Till skulpturgruppen hör även en man 

som håller en pojke i handen och där känner man igen konstnären själv som även använt sin 

son till barnet. Pappan pekar med sin fria hand mot näcken som sitter och spelar på sin fiol 

uppe på krönet av en betongmur. Bredvid den figuren rinner ett litet vattenfall ner längs 

väggen. 

När Peppe dog skulle han få sin egen sorgeprocession; en som skulle gå från krog till krog 

och till andra stamställen han haft i och utanför Haga. På varje plats skulle vännerna inte bara 

skåla för den hädangångne utan även lämna kvar en smula av innehållet i urnan på lämpligt 

ställe, som i blomkrukan på restaurangbordet eller utstrött på marken längs där han brukade 

gå. Det sista släpptes ut i luften från Skansbergets topp. 

 

 

30. 

Det hände inte så mycket mer där på gården till stadens alla kontor. Den där personen som var 

på möte gick upp i rök, om han nu överhuvudtaget hade funnits. Ingen kom ner och pratade 

med oss. Ingen bjöd upp oss och frågade vad vi ville. Så till slut gick vi därifrån, lika 

obemärkt som vi anlänt. Vi tog vägen om Historiska Museet där vi visste att Haga hade en 

bundsförvant, och hon kom mycket riktigt ner och hämtade vår last för att ställa ut den. 

Eliza sopade rent på flaket och förklarade sig färdig med denna världen och la sig i 

katafalken varvid vi andra fick äran att dra henne hem. Lika charmant som primadonna var 

hon strålande som lik. 

Men så här fick det bara inte sluta. Efter en tid kom punkarna i det ockuperade snickeriet 

upp med förslaget att det skulle vara häftigt med en musikteater, ett sångspel, om 

Kaponjärgatan 9. Och att framförandet kunde ske på gården till den gamla skolan på 

Skolgatan, ett perfekt ställe. Så blev det. 
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Med hjälp av insamlade bräder och bråte, rekapitulerades sålunda någon tid senare vad 

som hänt; en kollektivt producerad föreställning där en liten scen byggdes upp mot 

baksidesväggen av huset till gården bredvid och där upphäftade affischer lockade en skara 

nyfikna till åskådarplatserna, mestadels anhängare till musikerna förstås.  Pjäsen började med 

att alla sitter och fikar bredvid scenen, men när maskinisten kommer flyr folk upp på det som 

skulle föreställa hustak. Micke med dragspelet överst på en ranglig ställning, de andra runt om 

på scenen och så grävmaskinisten i overall och bygghjälm på marken. Till platsen anländer 

även poliser i sopsäcksuniform med vitt koppel och hjälm från andra världskriget och de bär 

på ett plakat om att allt och alla ska bort. Slutligen river maskinisten ner ställningarna för 

hand medan poliserna med hjälp av leksaksbatonger och handgemäng föser iväg ockupanterna. 

En enaktare med mycket musik som Peristaltiska Rörelsen stod för; bandet bildade kärntrupp 

för gårdshuset på Husargatan och medlemmarna hade även varit med i originalhandlingen av 

Kaponjärgatan 9. 

Publiken applåderade uppskattande föreställningen som inte återuppfördes. Ett skäl var 

förmodligen att rekvisitan behövde bäras ner till gårdshuset för att eventuellt kunna användas 

till en scen på gården där inför kommande musikfester. Eller så togs allt om hand bara för att 

det är bra att ha saker att resa barrikader med ifall polisen skulle storma. I vilket fall så blev 

det bara en föreställning. 

 

 

31. 

Att vi vanliga hagabor klagade på förfallet i vår stadsdel kunde fastighetskontoret klara av. 

Det var när någonting hände som bröt mönstret som det blev riktigt svårt för handläggarna. 

En kvinna på kommunen skrek i telefonen till mig att hon kunde gråta blod för att vi fått nytt 

tak. Efter banderollaktionen hade vi i huset nämligen gått vidare till Hyresnämnden för den 

lilla lagningen hade bara täppt till ett av läckagen i ett tak som sammanfattningsvis var helt 

slut. Ett öde det delade med många tak i Haga. Vi fick nya skorstenar också. Men eftersom de 

gamla i hög grad revs genom att slängas ner i rökgångarna fungerade inga av husets 

kakelugnar lika bra som tidigare efter den renoveringen. 

Det var så klart inte lätt att sköta om fastigheter när det bodde folk i dem som hade 

synpunkter på än det ena än det andra och på ett möte mellan fastighetskontoret och 

Hagagruppen sa dåvarande fastighetsdirektören också att ”det är billigare att låta ett hus stå 

tomt och förfalla än att hyra ut det”. Mycket enklare på alla sätt och vis så klart. 
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Därför satte punkarna myror i huvudet på förvaltningen. Bara en sådan sak som att 

kommunen inte hade någon att förhandla med. 

Kommunen behövde, som dess företrädare sa till göteborgstidningarna, inte lokalen på ett 

och ett halvt år så ungdomarna kunde få vara kvar. Det som kommunen sedan behövde 

gårdshuset till var att kunna riva det. Men fram till dess kunde det kanske gå bra med 

ungdomarnas aktivitet i huset. Välviljan kan ha berott på att det inte var en bostadsockupation 

utan att det handlade om att använda lokalerna dag- och kvällstid till olika aktiviteter. Det var 

i och för sig inte hygieniskt att hålla till där, påpekade hälsovårdsnämnden som gjort besök. 

Ventilation saknades och där var dragigt på grund av utslagna fönster. Man kunde ju tycka att 

två olägenheter här tog ut varandra på ett positivt sätt. Men hur ska det bli till vintern, hade 

inspektören frågat enligt en artikel i Göteborgs-Posten. (Det hade de bofasta kunnat svara på.) 

Det fanns bara en kallvattenskran också och ett avlopp. Så hälsovårdsnämnden avstyrkte 

ungdomarnas önskemål om att få kommunens tillstånd att stanna. Brandförsvaret hade dock 

inget principiellt att invända: 

- Utrymningsförhållandena är bra. Det är ett stenhus, och strömmen är avstängd. 

Sa 1:e brandingenjören och ansåg inte att någon omedelbar fara för brand förelåg. 

Däremot behövde ungdomarna inkomma med en ansökan om byggnadslov för sina aktiviteter 

innan det kunde bli tal om ett formellt godkännande från brandförsvarets sida. 

Fastighetsnämnden ansträngde sig till det yttersta inför massmedia. Det skulle kanske 

kunna gå att lösa ovannämnda problem, menade de enligt en annan artikel. 

- Låt oss se om det går att göra en laglig lösning av förhållandet. Eventuell kan 

ungdomarna få hyra lokalerna. Men då måste de bilda någon form av juridisk enhet, kanske 

en förening, och för dagen vet vi inte hur det kan göras eller om de själva är intresserade, sa 

nämndens vice ordförande till Göteborgs-Posten. 

Fastighetsdirektören fick enligt ovannämnda artikel uppdrag av nämnden att träffa inte 

bara ockupanterna utan även företrädare för fritids- och socialförvaltningarna. Det i syfte att 

ta reda på ifall ”ungdomarna kan få hjälp eller stöd för att organisera sig på något sätt”. En 

fastighetsintendent sattes i arbete för att se om det fanns någon annan lokal eller annat hus 

som kunde erbjudas. 

Allt det här skedde ovanför huvudet på dem i gårdshuset, vilket de också visade. De 

målade och städade, byggde scen, öppnade café, lagade cyklar, hade stormöten och ordnade 

spelningar. Men någon dialog med kommunen stod inte på agendan. Det var liksom skilda 

världar. Hade det varit första generationen av Hagagruppen hade protokollspärmen varit fylld 

och hade det varit andra generationen hade kontrahenterna åtminstone kommunicerat genom 
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ombud. Men nu tvingades fastighetsdirektören efter kontaktförsök säga till Göteborgs-Posten 

att kommunen inte kunde bidra med ekonomiskt stöd till verksamhet och lokalhyra ”eftersom 

de inte vill bilda någon förening”. ”De är heller inte intresserade av att få någon annan lokal 

som vi i så fall skulle kunna erbjuda” fortsatte han. Kontentan blev unik i det här 

sammanhanget: aktivisterna skulle få stanna där de var och det på sina egna villkor. 

- Det är inte speciellt farligt att en utrymd rivningsfastighet är ockuperad, men blir det fler 

får vi nog sätta stopp, sa fastighetsdirektören i Göteborgs-Posten den 17 april 1982. 

Det var valår det året, 1982. Kanske det spelade in. Att visa omsorg om ungdomars behov 

av fritidsgårdar var kanske också en viktig taktik, eller så var det bara skillnad på när 

samhällsgrupperingar mer såg husen som tillfälliga konkreta medel än slutgiltiga symboliska 

mål. En tid senare hade dock gårdshuset dansat färdigt och övergetts lika smygande som det 

en gång intagits och innan året var slut hade fastighetskontoret passat på att helt en passant 

riva även den fastigheten. En ilsken insändare i GT i december anklagade massmedia för att 

ha sabbat ungdomshusets framtid genom att störa verksamheten med sina ideliga intervjuer 

och skriverier. Kommunens intresse av att vilja förhandla hade också varit jobbig. Och när 

studenter från journalisthögskolan och socialhögskolan anlänt för att göra grupparbeten om 

punkarna och deras ambitioner hade måttet definitivt varit rågat. Aktivisterna fann sig låsta i 

ständiga pratanden och möten som hindrade dem från att fullfölja sina planer, så de drog helt 

enkelt och lämnade huset för att finna andra vägar att nå sina mål med. 

 

 

32. 

Jag stängde in mig i köket några gånger under långa arbetspass och tog fram kopior till en 

fotoutställning om allt som hänt, från början till slut med frukostar, polisingripande, rivning, 

sorgeprocession och utomhusteater. Köket fungerade fint som labb. Svart sopsäck för fönstret 

och för glaset i dörren till sovrummet räckte i huvudsak för att det skulle bli kolmörkt. Svart 

tjock tejp längs springan mellan golv och dörr och lite till tejp här och var, som till exempel 

över nyckelhålen där det i mörkret såg ut som om det dönade in tonvis med ljus annars, 

fulländade svärtan. Röd glödlampa i taket och så urplockat det jag behövde från kylskåpet så 

inte den lampan skulle sabotera allting. För säkerhets skull hade jag gjort en termos kaffe 

också för gaslågan var nog inte var så bra i sammanhanget. Jag hade även införskaffat en 

fotovagga att skölja bilderna i så jag slapp röra runt med händerna, vattnet var iskallt året om. 

Som drottning i eget rike kände jag mig snarast besläktad med Merlin; världen framkallades i 
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mina kar och jag kunde sia om både det förflutna och det framtida. Jag kände mig alltid lugn, 

fokuserad och kreativ när jag kopierade bilder, att framkalla filmer däremot var bara nervöst. 

Radion höll mig sällskap och på sätt och vis även katterna som brukade jama besviket 

från andra sidan dörrarna. Speciellt besviket om jag glömt ställa ut skålarna med mat och 

vatten till dem vilket hände en gång, men aldrig mer för det jamandet kunde göra en galen. Att 

bo med katter är att vara hembiträde i sitt eget hem. Efter stackars Josefine som dog fanns nu 

Svea som partner till Sebastian: två fina siameser som styrde och ställde hemma hos mig. 

Jag fäste senare de färdiga kopiorna på vit kartong och satte i fönstret till 

informationskontoret. Det blev några uppförstoringar inne på kontoret också. Så skrev jag lite 

text under bilderna också: En prydlig berättelse i ord och bild som fick hänga till nästa år. Då 

monterade jag ner utställningen och tog den med mig när jag flyttade. 

En höstdag innan dess ringde telefonen. Det var polisen. I alla fall en polis. Han 

presenterade sig med namn och titel och sa att det gällde bilderna i skyltfönstret. Jag stelnade 

till och svettades, en rent klassisk reaktion. Polisen Frågar Om Mina Foton! 

-Det var ju lite oväntat. 

- Ja, kanske det. Men jag gick förbi häromdagen och såg fotografierna och blev väldigt 

intresserad. Och eftersom du angett ditt namn vid bilderna så var det ju inte så svårt att hitta 

dig i telefonkatalogen. 

- Jasså? Alltså min avsikt är inte att hjälpa polisen med några bevis om fler inblandade. 

Jag kollade när jag valde ut bilderna så det finns inga fler synliga där än dem ni omhändertog. 

Och några andra bilder har jag inte att visa upp. 

- Jag tänkte faktiskt bara på en bild där. 

- Okey? 

- Och jag skulle gärna vilja få köpa den, om det gick för sig. Det är för privat bruk. 

- Det är ju förstås smickrande, måste jag säga. Men vilket fotografi gäller det? 

- Kan vi kanske stämma träff utanför skyltfönstret så kan jag visa dig på plats? 

Jag gick med på det och fattade ingenting. Men tänkte att här ska han inte tro att han har 

med en flummare att göra som han kan blåsa. Så jag klädde upp mig. Hade köpt mitt livs 

dyraste kappa på självaste NK för pengar jag fått tillbaka på skatten. Jag behövde ett mer 

gångbart omslag mot den kommande sedvanliga kylan än vad den tunga och klumpiga 

armépälsen erbjöd. Den senare tog upp två sittplatser på spårvagnen och var stigmatiserande 

att visa sig i. Jag behövde det omvända: ett smidigt pansar för själen och något som gav mig 

respekt och integritet i tider av öppna variga sår. Om nu grävskoporna höll på att köra över 

mig i sin framfart och tjänstemännen på fastighetskontoret skrattade ut mig när jag ville få 
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undersökt en fuktskada i köket så behövde jag allt som sa att jag var en tillgång och inte en 

belastning för det samhälle jag ville tillhöra. I mitt fall stavades lösningen kashmir från Italien. 

Har aldrig annars brytt mig om kläder av några andra anledningar än funktionella, men det här 

är ett av de bättre inköpen, still going strong. 

Med knapparna knäppta och håret hårt flätat ställde jag mig på plats vid överenskommen 

tid. Och han kom strax efteråt iförd en öppen läderjacka. Det var något bekant med hans 

uppsyn. Han log, lyfte på kepsen, tog i hand och hälsade. Pengarna hade räckt till tjocka 

svinmockahandskar också vilket jag hoppades han lade märke till, jag tog givetvis inte av mig 

handsken. 

- Ja det var ju trevligt jag kunde få träffa fotografen, sa han och log ännu mer medan han 

satte kepsen på plats över de grå fälten. 

Jag kände mig fel. Bara ingen kommer, tänkte jag. 

- Kan du gissa vilket foto det är jag är ute efter? 

- Jag vet ju inte riktigt anledningen så jag har ingen aning. 

Han höjde handen och fällde ut pekfingret som likt en fågelhund stint pekade på den 

största bilden i mitten. 

- Den? Ja, den blev bra, det blev den visst det. Och man ser hela huset också. 

- Jag tänker på de två på taket. 

- Micke ja, sa jag försiktigt, men tänkte att namnet har han ju redan. Han är bra på att 

spela dragspel. Jag sålde bilden till GT också. 

- Jag vet, det blev ju riktigt roligt i tidningen. 

- Du menar med rubriken, ja fast polisen som står och bugar tycker säkert inte det. 

- Jodå, det tycker han visst det och nu vill han gärna både få köpa en kopia och få bjuda 

damen på konditori. Om det går för sig. 

Och det gick det. Omtumlad befann jag mig på väg till Avenyn för att fika med en polis 

som hjälpt till att avhysa mina vänner från ett hus som därmed kunde rivas för att aldrig mer 

finnas till. Jag önskade det fortfarande varit sommar och att jag hade haft utslaget hennafärgat 

hår och min indiska långklänning med spegelbroderier och haft sinnesnärvaro nog att dirigera 

om oss till Solrosen istället. Nej, förresten, det hade varit ännu värre. Vem var jag? Vi såg ju 

ut att höra ihop och vara på väg till environger mer i fas med oss själva! 

Polismannen skämtade och var trevlig. Han berättade om sina privata intressen varav 

resor var ett. Framme håller han upp dörren och jag finner mig ledigt och lystet kliva in. Väl 

nersjunkna på ömse sida av ett soffbord och över var sin bakelse känner jag plötsligt igen 

honom: Han tittade upp med en professionellt allvarlig uppsyn för en gångs skull och det fick 
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mig att se honom framför mig i ett för mig tredje udda sammanhang om nu taket och 

konditoriet var de två andra. Att det var han från taket hade jag dock bara hans ord på för med 

det avståndet till mig på marken kunde det ha varit vilken polis som helst. Särskilt antagligen 

eftersom jag inte är så hemma i det här med gradbeteckningar på polisskjortor, ifall det nu 

finns skillnader av sådan art på deras klädsel. Men det här avståndet omöjliggjorde förväxling. 

- Det var ju du, sa jag. Det var dig jag och min kompis, han som fick sitta i kalsongerna, 

pratade med på polisstationen! 

- Ja, det var det. Och jag kände igen dig med en gång, sa han och log igen (ganska sött). 

Men som polis brukar jag inte berätta för folk i vilka sammanhang jag stött på dem tidigare. 

Vi fnissade båda två och jag kände mig riktigt usel. 

Vi träffades en gång till; jag överlämnade en ny kopia av fotografiet och den här gången 

gick vi och simmade på Valhalla. Sedan såg jag honom aldrig mer. Men han skickade mig ett 

vykort från Italien. Med en bild på en staty av en naken kvinna. 

 

 

33. 

För att få papperskopiorna riktigt fina gick jag till Tom på Sprängkullsgatan och bad att han 

skulle pressa dem åt mig i sin tyska maskin som var stor som en gammaldags mangel. Tom 

var tonsättare och fotograf. Hans egna kompositioner var i samklang med de vilda 

cenralasiatiska kompositörerna där Tjatjaturian var den mest salongsfähige. Men Tom hade 

lagt av, han tyckte 70-talets progglåtar gjort musikaliska analfabeter av folk så han hade slutat 

komponera. Numer jobbade han enbart som fotograf. Privat hade han en förkärlek för 

knivskarpa, perfekta, blanksvarta fotocollage som gjorde upp med allt som han tyckte var 

hyckleri och avskyvärt, vilket var mycket. Göteborgs fastighetskontor var en kär måltavla för 

hans bildkonst som befann sig på en parnass Sverige antagligen var för ointellektuellt besatt 

för att omhulda; de hos oss populära bildmakarna i genren sopade Tom banan med, men han 

fick aldrig det stora erkännandet för det. Han var aldrig politiskt korrekt, eller för att använda 

hans egen terminologi, inte road av att slicka etablissemanget i röven oavsett om det var 

vänster- eller högerfascister. Tom stod alltid utanför och särlingar tenderar per definition att 

negligeras i ren försvarsattityd. 

Tom brukade inte titta närmare på mina amatörbilder utan omedelbart slänga dem i en 

spann med kallt vatten. Första gången hade jag chockat protesterat, men han invände bara 

med cigarren kvar i mungipan att han inte ville ha sin press förstörd av dåligt sköljda 
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papperskopior. Att jag hade sköljt dem enligt konstens alla regler struntade han i, han litade 

aldrig på andra. Däremot lydde han grannarna och använde bara maskinen när de tillät honom 

eftersom den gick genom trossbottnarna med sitt oväsen och vibrerande. Han hade haft en 

ateljé på Pilgatan, men grannen där hade tagit livet av sig genom att släppa på gasen så Tom 

hade flyttat hem alla grejer. En redan överfull liten lägenhet liknade nu ännu mer antikvariatet 

Samlarens interiör nere i staden. 

Att gå på visit hos Tom var som att lämna den vanliga omvärlden bakom boktravar och 

lådor med fotopapper och nersjunken i en sammetsfåtölj där spiralerna stack upp istället ta del 

av ständigt nya fotoarbeten och dito inkommen musik på hög volym vilken skickats honom 

från en tandläkare i Ukraina som han hade kontakt med. På ett bord på hedersplats, det vill 

säga bredvid skivspelaren, låg en liten oansenlig enkel mässingsskylt med ”B. B.” ingraverat. 

Den hade Tom själv skruvat ut från den tyske dramatikerns sista ytterdörr i Berlin. Själv har 

jag kvar ett kassettband med Toms musik som han gav mig och på omslaget har han skrivit i 

rött med svängig handstil: ”Besvärjelser, utförda av en som ger klacksparkar åt höger och 

vänster.” 

 

 

34. 

Inför vår resa 1979 hade Dags mamma pratat med oss och nämnt Servas: en organisation som 

bildades efter andra världskriget för att underlätta för fler att resa ut i världen och lära känna 

folk i andra länder. Det idealistiska syftet var att om människor hade bättre kontakt med 

varandra över gränserna skulle det bli svårare att starta nya världskrig. Dags mamma hade 

själv rest med Dag när han var liten och de hade då kommit att bo hos Servas-värdar 

utomlands. Det kostade ingenting att bo hos de här personerna, men man skulle fatta att det 

inte var en hotellrörelse och därför inte förvänta sig sådana upplevelser heller. Utan mer se det 

som att när Servas-värden välkomnade en hem till sig var det för ett besök på två dagar med 

frukost och sängplats. Vad som mer gällde kunde resenären läsa om i de speciella häften som 

lånades ut över värdar i olika länder. Här stod det om ifall värdarna ville bli kontaktade i 

förväg på något sätt eller om det gick att bara knacka på, om vilka språk som pratades i 

hemmen, om yrken, intressen, föreningstillhörighet, etc och om det fanns husdjur eller annat 

som kunde vara bra att känna till inför besöket. 

Javisst, sa vi och lät Dags mamma gå i god för oss hos den svenske Servas-sekreteraren 

som lånade ut värdlistor till oss gällande USA och Japan. Vi tre kom att bo som Servas-gäster 



 66 

hos några olika familjer i området runt Los Angeles och sedan gästade jag själv sammanlagt 

tio värdar under min månad i Japan. Det var fascinerande upplevelser; i Kalifornien blev vi 

visade runt i det alltid stora huset i det välmående villakvarteret och det fanns alltid en flygel 

som dock aldrig någon kunde spela på. Vi informerades om var badrum och kylskåp fanns 

samt fick nycklar och hälsningen Have a Nice Stay! Sedan såg vi inte så mycket mer till det 

värdparet. I Japan däremot satte sig hela familjen inklusive den äldsta generationen i det lilla 

och spartanskt möblerade vardagsrummet med mig på hedersplats om kvällarna och så 

förhörde de mig genom den som talade bäst engelska om hur min dag varit och vad jag varit 

med om och fått se och liknande, och alla log hela tiden och var så rörande intresserade. När 

jag kom ombord på båten i Yokohama vilken skulle ta mig till Nahodka och den transsibiriska 

järnvägen så släppte jag ner de hårt ansträngda ansiktsmusklerna och tillbringade mesta tiden 

av seglatsen med ett surmulet och ensamt drickande i baren. 

Hemma i Haga bestämde jag mig för att själv bli värd och ta emot resande från när och 

fjärran; det var ett sätt att fortsätta vårda resenärsidentiteten. Jag njöt när gästerna hittat fram 

och klampade uppför trapporna med sina ryggsäckar som de med en duns fällde mot golvet 

medan de förklarade vem de var och visade mig sina Servas-stämplade intyg. Hur de slog 

läger på mitt vardagsrumsgolv där jag bäddat med extramadrasser och hur de tog upp all 

packning och sorterade om den och efter ett tag på nytt lade allt till rätta i ryggsäckarna igen. 

Hur de vecklade upp sina kartor, resehandlingar och guideböcker och började skriva brev, 

vykort och resedagbok medan de tvättade sina kläder. Hur de sov som utmattade och åt som 

hästar. Och vänligheten, lugnet och nyfikenheten som omgärdade dem. Allt detta tog jag 

tillvara på och snyltade i mig. 

Jag brukade få ett par gäster om året. Alla skötte sig. Det var par eller ensamma och de 

var oftast resvana, allt gick på rutin. 

En gång hakade det dock upp sig och han som utsetts till Israels bäste marinsoldat 1981, 

en man som gått vilse i öknen en gång, men som med sina sista krafter lyckats ta sig tillbaka 

till civilisationen, han satt plötsligt hjälplös i min soffa i Haga och hade ingen som helst 

kompassriktning att följa. 

- Varför står det Sabra och Shatila med stora bokstäver på löpsedlarna?, sa han förvånat 

dagen efter att han kommit i september 1982. 

Dov hade funnit sig väl tillrätta i mitt hem och tagit långa promenader på egen hand båda 

dagarna. Han hade den här dagen dock hajat till av att han känt igen namnen på de fladdrande 

papperssjoken utanför affärerna och att de stod i största möjliga stil. Löpsedlarna hade följt 
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honom genom hela staden och när han gick nära kände han igen fler ord som Israel och 

Sharon. 

Jag hade på radion och lyssnade spänt. 

- Vad säger de, du måste berätta, vädjade han olyckligt. 

Jag undrade plötsligt hur det gått till att jag hade en israelisk elitsoldat i mitt hem. Han 

hade ställt sina armékängor vid ytterdörren, annars såg han dock väldigt civil ut; Dov var 

ingen stor kille, ganska kortväxt och spenslig, men antagligen senig och stark. Han hade 

glasögon som han nu försökte putsa där han satt i min njurformade vinröda sammetssoffa. Jag 

satt mittemot i min pappas antika skrivbordsfåtölj och klappade katterna i mitt knä. 

- Det finns ju flyktingläger för palestinier i Beirut. Begin och Sharon trodde att det även 

fanns PLO-terrorister i lägren och ville rensa ut dem därifrån. 

- Va? Hur vet du det? 

- Det står i tidningarna och jag kan höra om det på nyheterna i radion. 

- Jag känner också till de här lägren och misstankarna mot dem, sa Dov, men det här är 

inget som israelisk press berättar om. 

Jag frågade inte honom på vilket sätt han kände till det, det klarade jag inte. 

- Nu har falangister gått in i Sabra och Shatila och dödat flyktingar där. Det pratas om 

700-800. Bara vanliga människor. Män, kvinnor och barn. Det fanns ingen förbjuden 

palestinsk milis där. 

- Det kan inte vara sant. Dov sänkte huvudet i sina händer. Det kan inte vara sant. Mitt 

land skulle aldrig göra en sådan sak. 

Jag tyckte synd om honom. Jag visste genom våra samtal redan att den information han 

fick under sin fleråriga militärtjänstgöring inte var samma information jag fick genom mina 

massmedia om vad som hände i Mellanöstern. Vi hade redan upptäckt olika 

historiebeskrivningar. Men den här lektionen önskade jag hade blivit inställd. 

- Hela världen är upprörd, verkar det som, sa jag i ett försök att säga något för att bekräfta 

uppgifterna. Libanons nye ledare har sprängts i luften och det verkar väldigt kaotiskt med 

precis allting där nere nu efter att de utländska styrkorna har lämnat områdena. Men att gå in i 

flyktingläger och mörda civila… 

Jag lät fortsättningen hänga i luften. Jag hade aldrig sympatiserat med Israel, allt stöd låg 

på palestiniernas sida. Det som hänt nu var det vidrigaste jag varit med om att Israel gjort sig 

skyldig till. Och där i min soffa satt han. Dov tog på sig glasögonen och tog av sig dem igen. 

Jag insåg att han fattade att jag tyckte en del. Och han begrep att jag förstod det också. Vi såg 

på varandra. 
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- Jag är ledsen, sa jag. 

- Jag också, sa han. 

Och så pratade vi vidare hela dagen och kvällen och halva natten om vad vi visste om 

varandras länder. Flera gånger suckade Dov djupt för jag visste saker som han inte kände till 

eller som han bara trott var illasinnad propaganda, men som jag kunde ge belägg för var 

korrekta fakta. Jag tror aldrig hans patriotism var i fara, men han ville inte leva med en lögn 

heller. Han räddade sig slutligen till en inställning där han kunde säga att det han lärt sig var 

det som hans land bedömt det som rätt att lära honom: Att Israel behövde sitt försvar och att 

upprätthållarna av det senare behövde motiveras genom att somt förstärktes och annat uteslöts. 

Det var inte renodlat intellektuellt hederligt, men en överlevnadsstrategi. Ifall massakerna i 

lägren hade utförts som det berättats om i massmedia det ville Dov hålla en öppen attityd 

gentemot i det längsta. Hade det hänt som beskrivits var det dock bara fruktansvärt och det 

fick han försöka leva med. Men med sin nyvakna insikt om den politiska indoktrinering han 

fått under militärtjänstgöringen observerade han nu liknande tendenser i det civila samhället. 

På det här viset kunde han ringa in min vänsterorienterade historieskrivning och se den som 

ett utslag av dels min fostran inom vänsterförbunden, dels svensk massmediavinkling. Där 

han berikade sin värld genom att kunna skanna av och inkorporera nya samband satt jag 

oförfärat kvar i mitt intakta mediatorn med de glatta väggarna där inga avvikande slutsatser 

fastnade. Något jag själv inte fattade förrän långt senare, det behövde jag läsa Amos Oz för. 

Sent på kvällen knackade Per på och undrade om han störde när han testade sina nya 

högtalare. Han var nog lite nyfiken på min gäst också. Jag förklarade med några få svenska 

ord utan att använda internationellt förståeliga sådana, avslutade med att han mår skit redan så 

slå honom inte han har inte mör- haft ihjäl några. Per fattade, sa leende något oöversattbart 

tillbaka, men dunkade lille Dov i ryggen och undrade om denne ville prova hans dykardräkt. 

Det ville Dov gärna och så gick vi ner till Per och kom ifrån ett tag. 

Innan Dov reste vidare fick jag hans militära ökenvandrarkängor och han fick prova min 

armépäls som han dock avstod från, den var för stor. 

 

 

35. 

Efter Riksantikvariens beslut var det som om luften gick ur oss. Även om 62 hus garanterades, 

skulle rivningarna fortsätta ändå; alla kvarvarande fastigheter höll inte måttet inför 

förändringarna. Planerna syftade heller inte på att återupprätta någonting: Det gamla skulle 
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aldrig komma tillbaka; av det som ursprungligen utgjort Hagas bestånd av byggnader för 

bostäder och verksamheter var det för alltid mer raserat än bevarat. Och av människor, 

rörelser och liv hade det mesta, liksom Peppe, fallit till aska. Vi visste att framtiden nu helt 

skulle komma att vrida Haga ur våra händer. Aldrig mer skulle Bellas brinnande blick svepa 

över Haga Nygata medan hon spelade sig fram med tunga steg. Eller Jerker skramla sig hem 

med kärran fylld av nya loppissaker. Aldrig mer skulle vi stå i gathörnen och göra åkarbrasor i 

den förbannade kylan. Och friden som lägrades runt den heta kakelugnen hemma hos 

varandra skulle inte mer kunna åkallas. Det var över. Jag kunde redan höra det chica folket 

flanera genom det uppfräschade husbeståndet och tala kvadratmeterpris. Och att det på de nya 

trendriktiga kaféerna skulle sitta människor och berätta att de faktiskt bott i Haga. Förr. 

Faktiskt. 

Det som vunnits var att det inte skulle anläggas ett halvt dussin parkeringsdäck i 

stadsdelen eller att de hus som byggdes inte skulle bli några gråa betongkaserner med hög 

höjd och många våningar. Utan den nya bebyggelsen skulle utgöras av låga betonghus med 

färggranna träfasader som skulle smälta in i omgivningen. Nybyggena och de av de gamla 

husen som bedömdes dugliga för uppgiften skulle anpassas till modern, så kallat lägsta 

godtagbara standard: centralvärme och badrum, kompletta kök och tvåglasfönster, etc. Det 

innebar helt andra hyror och en stor del köpelägenheter. Och att den befolkning som nu tog 

plats skulle rökas ut, i stort sett. Med det försvann både armod och livsstil. Men det gamla 

Haga behövde vändas upp och ner så att femöringarna kunde skakas ur; det nya Haga 

accepterade bara kontokort. 

Olika bostadsrättsföretag hade delat upp Haga som om det gällde Berlin efter kriget och 

jag fick hem ett prospekt från HSB om hur mitt hus skulle renoveras. Lägenheterna 

presenterades i planritningar. Det syntes att den som tagit fram renoveringsförslaget aldrig 

vågat sig in i Haga eller tyckt att verkligheten hos oss var något att ha. För på planritningen 

hade konstruktören utgått från att verkligheten stämde med kartan vilket den inte gjorde. 

Även om jag och min granne på tredje våningen hade var sin trea så var de inte likadana till 

utseendet utan individuellt och spegelvänt anpassade efter väderstreck och kökstrapp. Att det 

på andra våningen inte funnits två treor utan en etta och en stor särpräglad lokal för den finska 

frikyrkan förstod jag det aldrig skulle vara lönt att ens försöka förklara. Det fick komma som 

en glad överraskning. 

Att erbjuda mig att min välfunna trea skulle göras om till en tvåa lockade inte heller. 

Även om jag skulle få infällt både det ena och det andra av modern standard. Jag ville ha kvar 

mitt utedass och tyckte det var en utmärkt vana att gå och duscha och simma på Valhalla ett 
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par gånger i veckan, något jag inte skulle gita göra antagligen om jag kunde duscha hemma. 

Jag behövde således inget badrum, jag ville hellre ha kvar mitt arbetsrum. Fasaden skulle 

renoveras också och där rök blindfönstren, adjöss. 

För den okänsliga försämringen skulle jag behöva betala en större summa pengar. Och 

sedan skulle jag sitta där och blicka ut över ett Haga som inte längre var mitt. För kappan 

skulle det kanske vara som att komma hem förstås. 

Jag skrev återkommande inlägg till GT:s kultursidor om läget i Haga och i en betraktelse 

redan från november 1980 redovisar jag situationen enligt följande, lägg märke till de 

förhållandevis korta meningarna; kvällstidningskultur kräver sina offer: 

”Haga: Vedbod blev sandlåda”. 

” 2 300 kronor beräknas en nybyggd trea komma att kosta i den gamla arbetarstadsdelen 

Haga i Göteborg. Den höga hyran beror till en del på de speciella byggvillkoren. Allt nytt som 

byggs i Haga måste inom de nuvarande små kvartersformerna följa den gamla stilen med låga 

hus med gårdar. 

Riksantikvarien håller ett vakande öga på att det gamla Haga kan leva kvar i det nya. 

Kommun och byggherrar verkar vid en hastig översyn ha accepterat spelets regler. Men synar 

man fracken noga i sömmarna hittar man ett blixtlås i ryggen. Det handlar om teater. 

På det första nybyggnadskvarteret, Artilleristen, finns inga skorstenar. Det blir inga 

rökgångar så kakelugnarna kan hälsa hem. Däremot blir det balkonger så hyresgästerna ska 

slippa sitta på gården och umgås med grannarna. Allt väldigt olikt det gamla Haga. Men 

husens fasader kommer att vara i trä och se dekorativa ut. 

Kakelugnarna är hotade också i de gamla hus som ska renoveras. I mitt hus i Haga är 

byggherren villig att låta kakelugnarna stå kvar om huset ska renoveras. Men på 

ritningsförslaget hur det hela skulle se ut efter en renovering har arkitekten djärvt ritat in en 

sandlåda där vedboden nu står. 

När vi frågade vad byggherren hade tänkt sig att vi skulle elda kakelugnarna med och var 

detta material skulle förvaras framkom det att det naturligtvis skulle vara ved. Men med ved 

menade byggherren närmast de tre-fyra vedklabbar varuhusen säljer i lyxiga 

pappförpackningar med devisen ”En mysig braskväll” för fem kronor klabben. En sådan 

förpackning ser ju dekorativ ut bredvid en kakelugn. 

Det första påtagliga tecknet på att den nya tiden är här är de nya bänkar som finns på de 

redan renoverade gårdarna. Det är stabila orubbliga saker som är förankrade i marken till 

okänt djup. Deras placering är planerad och färdiggjord. 



 71 

Så kommer också hela den nya stadsdelen att vara. Det blir inga skrymslen och vrår som 

hyresgästerna själva kan hitta på användningsområden för. Det blir inget löst och ofärdigt som 

de boende kan fullfölja. Det blir inga anledningar för grannar att träffas. Hyresgästerna ska 

inte behöva göra någonting förutom att betala hyran. 

De kommer inte att kunna göra någonting heller. Inte ens flytta bänken efter solen.” 

Jag skrev om allt möjligt på den tiden, från grävskopor till konstutställningar. Följande 

krönika skrev jag en vårdag 1981 och den kom in i GT under rubriken Lugnt i Haga: 

”Helgen i Haga har varit lugn. Inga hus har rivits. Inga nya parkeringsplatser har 

iordningsställts. Inga gatuarbeten har utförts. 

Inte heller har läckande tak lagats, tomma lägenheter hyrts ut eller allmänt bråte städats 

undan. Jag vet ingen annan stadsdel där de kommunala verken använder sig av så stora ytor så 

länge för att stapla bräder, plastkoner, gatuskyltar och betongrör som i Haga. 

De försöker i och för sig hålla gatorna framkomliga för grävskoporna och lastbilarna och 

eftersom kullerstenstrottoarerna ändå sedan länge är sönderkörda av tunga fordon så gör det 

väl inte så mycket att de nu är belamrade med kommunalt bråte. 

Men det ser nonchalant ut. Och när en börjar följer gärna fler efter. På samma sätt som 

man kan skräpa ner överallt och parkera precis överallt så kan man tydligen ta med sig vad 

som helst från Haga också. Kakelugnar är eftertraktade. Men det kan vara precis vad man 

hittar när man promenerar in på gårdar. Våran vedyxa som stod i en välfylld vedbod försvann 

häromdagen. Ja, ja, jag ska inte klaga, hyrorna är ju så låga. 

Det är nog också att begära för mycket att kommunen, när ett hus rivs, ska tänka på de få 

hyresgäster som fortfarande orkar bo i Haga. Kanske är det naturligare att tänka i nya ytor för 

bilar att parkera på än att en nyriven tomt kan användas till något annat. 

Göra en lekplats eller plantera sådant där grönt ni vet, gräs heter det visst. 

Ibland hinner de inte riktigt frakta bort det gamla huset förrän bilarna liksom klättrar upp 

på resthögarna och balanserar lite vingligt medan matte och husse arbetar. 

Men snart är den nya tiden här då alla vi som bor i Haga idag sitter på vilohem medan de 

förmögna bebor de lyxiga lägenheterna i den gamla arbetarstadsdelen i Göteborgs hjärta. 

De som vill ha trä i trösklarna och gas och kakelugn får väl flytta till Skansen.” 

Nu var det dock 1982 och Micke var på väg ut, den som hade förstahandskontraktet 

behövde ha tillbaka lägenheten, Dag hade redan flyttat, hans giftfria pillande med 

krukväxterna hade lett honom vidare till att bli trädgårdsmästare på en antroposofisk 

handelsträdgård och även Ann och Gunnar skruvade på sig inför en eventuell tillökning, en 
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omodern etta passar självklart inte i livets alla skeden. Så de flyttade med tiden med barnet till 

en omodern tvåa i Majorna istället. 

Micke kom i en första omgång att inte behöva flytta längre än till Skanstorget med utsikt 

mot Skansberget. Och det var där idén föddes. Till minne av dem alla och till minne av alla 

dem. 

 

 

36. 

Vi försökte se ut som vanliga besökare och smälta in i mängden för att ostört kunna kolla 

utrymmena. Problemet var bara att publiken denna vardagkväll enbart bestod av en man som 

försökte entusiasmera sin son för samlingarna, men inte lyckades utan därför ganska fort 

avvek för roligare kvällsnöjen. Det var således bara Micke och jag där varmed föreståndaren 

hade all tid i världen för just oss. Vi svepte lite disträa med blicken längs väggar, tak och golv. 

Allting såg ut att vara solida fenomen. Ingenstans ekade det under skorna eller skymtade fram 

en skarv som inte borde finnas. Jag frågade lite om klädseln på en docka i ett glasskåp och 

hade ett givande samtal om sämskskinn medan Micke intresserade sig lite närmare för de 

andra montrarna. Vi tackade till slut för visningen och gick nerför trapporna till 

Kaponjärgatan. Museivakten tyckte det var roligt med så militärhistoriskt intresserade 

människor, och det var vi ju. Också. 

- Inga gömslen, sa jag. 

- Det måste finnas en utrymningsväg, sa Micke. 

- Ja, man tycker ju det, sa jag. För med brunnen utanför skanstornet skulle det ju inte ha 

gått att försvara skansen någon längre tid. Det är inte som de gamla borgarna som var byggda 

för att kunna hålla anstånd vid längre belägringar. Så det borde finnas en dold passage inne i 

fästningen och ner i kullen och ut. Någonstans. 

- Även om vi inte sett någonting så kan ju det bero på att träd och buskar helt enkelt växt 

över en ingång. Men att dölja en öppning inne i byggnaden kan bara bero på en sak, sa Micke. 

- Att man inte vill att den ska kännas till, sa jag. 

Vi ställde oss att titta i skyltfönstren till Jerkers skräpaffär, han hade det som devis på 

skylten också: ”Skräp”. Här fanns allt. 

Kunde vi hitta en annan väg in i skanstornet skulle vi kunna förbereda en ockupation som 

med flera inblandade borde kunna hålla ut så pass att vi fick uppmärksamhet, sa vi oss, det var 

ju en fästning i alla fall. Och numer fanns både vatten, el och värme indraget. Sådant kunde 
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förstås stängas av så det var bäst att vi ändå släpade dit vattendunkar och filtar jämte mat och 

campingkök. 

- Och tändstickor och stearinljus, sa Micke. 

- Hittar vi en annan ingång kanske den går att använda för att i smyg bunkra upp i inför 

den slutgiltiga ockupationen. Det beror på var den finns. Men vi har kanske tur, sa jag. 

Vi gick vidare, passerade mitt hus där Per hängde upp nya gardiner han sytt och fortsatte 

mot Sprängkullsgatan. 

Fanns det inte någon annan väg än via den betalande entrén så fick det bli bara Micke och 

jag som gömde oss i utställningslokalerna vid ett senare och lämpligt besök, hade vi resonerat. 

Och så fick vi vänta på att vakten låste och gick hem. Någon sorts symbolisk manifestation 

skulle vi nog kunna åstadkomma. Kompisar utanför fick ringa tidningarna och lokalteven. 

Kanske skulle vi hinna säga någonting också och veckla ut en banderoll innan polisen 

hämtade oss. 

- Inte ens en gardin att ställa sig bakom, sa Micke. 

- Föreståndaren skulle bli väldigt glad om vi återkom förstås, fnissade jag. 

Vi bestämde oss för att gå till botten med det självpåtagna uppdraget och gick in genom 

porten till Ann och Gunnar. Medan Ann gjorde en tuschmålning på Micke och mig som två 

skära grisar som med varsin spade gräver ut Skansberget berättade Gunnar att det på sin tid 

funnits en täckt förbindelsegång mellan Skansberget och staden, en kaponjär. Det visste nu 

alla i Haga. Men Gunnar visste mer: Det hade även funnits underjordiska gångar mellan en 

del andra försvarsanläggningar i staden för att förbinda dessa. 

- Men att det skulle finnas en gång inne i Skansberget är dock mer än vad jag känner till. 

Det borde i så fall framgå på ritningarna till Skansen Kronan. Och dem kan ni kanske få titta 

på, sa Gunnar. De finns säkert kvar, det här är ju Sverige. 

Jag ringde min gamla konstskolekompis Marie som flyttat till Stockholm för att gå på fler 

konstskolor. Kunde jag och Micke ta in hos henne en natt längre fram? 

- Javisst, va skoj, sa Marie. 

Och började prata musikklubbar och pubar. 

- Alltså Micke går upp så tidigt och vi kommer fram så sent så vi tänkte bara sova över, sa 

jag. 

- Jaha, men nästa dag då? Vad är ni intresserade av att göra då? 

Och så tipsade Marie om konstutställningar och att vi kunde hälsa på henne i ateljén om 

vi hann. 

- Tyvärr, vi tänkte besöka Krigsarkivet. Släktforskning, du vet. Jättespännande! 
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Vi tog tåget upp en vinterkväll. Sverige passerade förbi utanför fönstret som speglade 

våra ansikten. Micke och jag. 

 

 

37. 

Vi tillbringade större delen av dagen på arkivet. Tjänstemännen svarade vänligt och erfaret på 

alla våra undringar allteftersom sådana dök upp. Allt var normalt i det här sammanhanget, 

tydligen. Krigets arkivarier hade väl heller inget att frukta, striden var över, döden eroderad 

och kvar fanns bara en däven kakelugnsfrid som lägrade sig över samlingarna. Andäktigt 

lutade vi oss över Erik Dahlbergs originalarbeten och fick inte nog av att försöka se och förstå. 

Vi beställde slutligen en diabild på Dahlbergs akvarell av Skansen Kronan samt kopior på de 

skrivna handlingar som fanns. De senare gavs på plats direkt medan bilden kom med posten 

en tid senare. Vi började läsa på tåget ner. 

- Var är Gunnar när man behöver honom, suckade jag. Det här är svårt att förstå sig på. 

Dels handstilen, dels begreppen. 

- Jaja, men bara lugn, sa Micke och försökte blinka bort sina tics vid ena ögonbrynet. 

Vi satt rökfritt, mitt krav. 

-”Tornet Cronan är uppfört af sprängstensmur i en Couperad” nånting, ”eller åttkant och 

består av fyra våningar. Dess yttre fasader äro mycket bristfällige till kalk, band och” 

nånting, ”som med flere större stenar äro lösa och bortfallne.”, läste jag. 

- ”Denna Linie är till dess yttre mur och bröstvallens yttre sida ruinerad och utfallen till 

flera alnars bugt, och så brecherad att kreatur snart kunna gå uppföre. Bröstvärnets innansida 

lös, förmultnad och remnad längs efter.”, läste Micke. 

Vi stakade oss igenom 23 sidor i tabloidliknande format. Rapporten beskrev tillståndet på 

linje för linje, värn efter värn och hur det var ställt med tornets alla våningar. Det fanns inte en 

rostig spik eller lös sten som undgick dokumentationen: 

”Ingången är försedd med en gammal järnbeslagen dörr, som till alla delar är mycket 

bristfällig. Järnplåtarne förrostade och öfver alt mycket söndrige. Korsstängerne lösa och 

kroknade. Spiken utfallen. Det nedersta gångjärnet är ifrån och uti förvar hos den här på 

Skantsen Vackthafvande Artillerie Constapeln. Låsen är mycket rostad, men brukbar, med 

mycket krampa och hylsor.” 

Handlingen var undertecknad i Göteborg av en Löwenhjelm den 1 december 1771. 

Samt ”På Commendantskapets vägnar: ’J. Kretzey’”. Lite osäkert med det senare efternamnet. 
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- Vad är det här egentligen? frågade jag och försökte hitta en uthärdlig ställning i de 

trånga sittplatserna. Skansen Kronan är ju från 1600-talet. 

- Ser ut som den tidens Hagagruppen, log Micke och tog min hand. Försvaret har 

inventerat Skansen Kronan och funnit den i dåligt skick. Rapporten ledde säkert till äskande 

om medel för dess upprustning och så måste ha skett inom sinom tid. För annars hade vi inte 

haft någon Skansen Kronan idag. Lade du märke till att konstapeln tagit hand om gångjärnet? 

Hannes hade gillat att höra det. 

- Schysst inställning: hålla koll på sina fastigheter och rapportera förfall för att kunna 

renovera. Och det som eftersträvades var funktionalitet, inget annat. 

- Kanske var det så. Men rapporten är minst sagt nitisk i alla fall. Så hade det funnits en 

annan passage från fästningen och ut än den officiella hade den omtalats här. 

Vi satt tysta. Tåget dunkade, det drog från fönstret och sved i ögonen. 

- Sverige skulle varit en militärdiktatur, med en upplyst despot som ledare. En som 

bestämde att alla skulle få bo som de ville, att alla skulle bry sig om varandra och att ingen 

skulle få tjäna pengar på någon annans olycka, sa jag och krånglade mig upp för att gå på 

toaletten. 

Då fick jag syn på honom, dem marxistiske historieprofessorn i Göteborg. 

- Kolla vem som också åker andra klass, viskade jag. Jävla svin, han har råd med första 

klass, men han ’solidariserar’ sig väl med oss andra genom att också sitta med knäna upp i 

hakan. Vad är det för vinst? Han kunde hjälpa oss med att fatta militärhistoriska termer istället, 

men han ropar väl på konduktören om jag besvärar honom. Sådana som han brukar i 

huvudsak enbart engagera sig i sin egen karriär. 

Jag seglade förbi med iskall blick. På raden bakom satt den kvinnliga kristna poeten med 

de stora ögonen och läste bibeln. Bara knäppskallar ombord på tåget ikväll, tänkte jag. 

Tillbaka hade Micke hittat lite mer. 

- Hör här: ”Hr. Capitaine Liedin, som var närvarande, berättade, att under detta 

batteriestånd skall vara ett litet Valf, som under hans Commando här på Skantsen är blefvet 

igjenkastat; och orsak att detta Valf var odugeligt, och att förekomma jordras framdeles.”. 

- Va gulligt, ett litet valv, en jordkula. ja den skulle vi kanske gräva ut och bosätta oss i. 

Du och jag. 

Vi log mot varandra och jag kravlade över och satte mig i Mickes knä. Var det trångt 

kunde det lika bra bli skittrångt. 

- Häng med hem till mig när vi är framme, sa jag. 

- Vill du verkligen det, mumlade Micke långt inne i mitt hår. 
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- Ja, men säg ingenting. Håll bara käften om precis allting. Inte ett ord, det är slutsnackat. 

 

 

38. 

Sista kulturspalten som jag skrev till GT publicerades den 19 april 1983. Rubrik: ”Haga mot 

ny vår?” 

”Ännu en vår har Hagas självutnämnde trädgårdsmästare slagit till. Plötsligt vajar det bara 

av spröda trädplantor lite överallt. Speciellt bilparkeringarna utsmyckas. Liksom förr om 

våren är träden dömda att ryckas upp med rötterna. Vanligen lyder argumentet från den 

kommunalanställde exekutören att det ”inte är planerat några träd här”. 

De drivor med skräp som fyller parkeringsplatserna är säkerligen inte heller planerade. 

Men de ligger ju där ganska bra och skapar otrivsel för de omkringboende. 

Bästa på att skapa otrivsel är dock Fastighetskontoret som målmedvetet raserar 

göteborgsstadsdelen ned till dess minsta beståndsdelar. Skickligt, som i en tarvlig TV-deckare, 

lyckas man kohandla bort hus efter hus. Hyresgäster knäcks och förjagas. Segern är nära. 

Fast egentligen har ju alla förlorat. De som kämpade för husen har förlorat dem. De som 

kämpade för att gemenskapen och den enkla livsstilen skulle kunna överleva har också 

förlorat. De hastigt uppsmällda arbetarbostäderna ersätts med moderna 

dyra ”standardlägenheter”. Ett klientel måste flytta ut för att ett annat ska kunna flytta in. Och 

de kommunala beslutsfattarna har förlorat i anseende och trovärdighet genom sitt hattande 

och velande i saneringsfrågan. 

Tänk om kommunen hade vågat satsa på de gamla husen och renoverat dem och låtit 

kultur- och turistvärdet i dem legitimera att de kanske kom att kosta mer än vad nybyggt gör! 

Eller tänk om kommunen hade vågat låta Enkelheten vara ledstjärna för det nya Haga. Det 

skulle ha kunnat innebära att man allt eftersom hade ersatt nedslitna hus med moderna tiders 

enklaste byggen. Det senare skulle i och för sig ha krävt ett nytänkande från både kommun 

och hagakämpar. 

Men med anledning av den diskussion som har kommit upp om nedmontering av tomma 

förortshus skulle det vara intressant att få reda på om man kunde montera upp några moduler i 

Haga. Och vad det skulle kosta att, helst utan några patetiska träfasader utanpå betongen, sätta 

ihop lägenheterna till låga hus kring mindre gårdar. 
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Poängen skulle vara att man, mot att man gjorde det så enkelt och billigt som möjligt för 

hyresgästen, gav denne full frihet att själv skapa sin egen miljö och ordna på gården, etc. De 

gamla husen gick förlorade, men livsstilen kunde kanske ändå överleva?” 
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Epilog 

 

Manschauvinismen befriar? 

Saturday, 13 June, 2009 

 

På Gustav Adolfs Torg samlades tidigt ikväll, se bilden, ett demonstrationståg för att 

protestera mot att det inte byggs tillräckligt med bostäder. Tågets mål var Västra Hamnen där 

en fest skulle hållas. De som bor i det området fruktar förstörelse. Inte helt ogrundat eftersom 

aktivisterna stått bakom sådant tidigare. 

 Grupperingen i fråga arbetar enbart utomparlamentariskt i en sekteristisk struktur där avstånd 

mot det etablerade samhällets maktapparat poängteras, våldshandlingar legitimeras, insyn i 

beslutsprocesser saknas och den arbetarklass man säger sig representera är inte, vad jag 

känner till, tillfrågad om den är intresserad av detta företrädande. Grupperingen måste sägas 

utgöra en antidemokratisk falang. 

Intressant är att studera de patriarkala manschauvinistiska maktstrukturer som anhängarna 

inordnar sig i. Till exempel klär de sig strikt utefter en genusladdad klädkod. Och ju mer 

anonymt deltagaren framträder desto högre rangordning med möjlighet att vidröra 

kultföremålen verkar också vara fallet; nästan enbart maskerade stod främst vid banderollerna 

eller var vid rekvisita-lastbilen med öppet flak som körde sist. Men observera att det enbart 

var manliga deltagare som kom i fråga att kunna utöva sådana rituella funktioner. Noterbart är 

dock den kvinnliga megafonrösten som förbjöd demonstranterna att prata med polis eller 

media, de senare hänvisades till informationskontakten på lastbilen. 

 

Till vänster har vi den så kallade ordningsmakten, polisen. De uppträder identifierbart genom 

numrerade hjälmar och både män och kvinnor besatt till synes på lika villkor de olika roller 

som fanns: till fots, i piketbuss eller till häst. De verkade få prata med vem de ville. 
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 Kvällen var vacker och det var skönt eftersom vädret bjudit på de kallaste junidagarna på 50 

år. Media rapporterar om lugn fest i hamnen. Jaja, även traditionella fascister kan väl få ha 

roligt. 

Postat i Jämlikhet och genusfrågor, Malmö | 7 kommentarer » 

1. Tant Greta says: 

16 June, 2009 at 14:50 

Det var många år sedan jag sist deltog i en demonstration och jag måste säga att det 

känns ganska “dammigt” att agera utomparlamentariskt. Det var på 60 talet. Trodde 

nog att folket var lite “smartare” nuförtiden. Men du har rätt, även traditionella 

fascister kan väl få ha lite kul bland, de är förhoppningsvis ett utdöende släkte, tror jag 

som den evige optimisten med de gamla slagorden som “känner ni stanken från 

enskilda banken” begravda i skammens mörka hörn. 

2. wendel says: 

16 June, 2009 at 15:36 

Jag kommer också ihåg slagdängorna från förr, ack ja! Till vårt försvar kan väl sägas, 

som demonstrerade på 60- och 70-talet, att vi tillgrep aldrig våld och maskerade inte 

oss. Men vi hade likadana sekteristiska strukturer som dagens aktivister och något 

genustänkande stod inte på dagordningen. Dock skulle jag vilja hävda att gårdagens 

demonstranter ville en förändring av samhället till något de trodde var bättre och de 

ville bygga upp detta nya tillsammans med så kallat vanligt folk, demonstranterna 

strävade efter att få med fler i sina led, argumentation och agitation var väldigt viktig. 

Kampen var seriös. Idag är det lyteskomik. 

3. A says: 

26 August, 2009 at 10:54 

Utan att söka konflikt med dig Anna-Mi vill jag bara upplysa om att Reclaimet i 

Västra Hamnen organiserades av den kvinnoseparatistiska organisationen Mangla (läs 

mer om det här under fliken presentation: http://www.mangla.nu/ ). 

Under ett Reclaim utgör lastbilen ett sorts “högkvarter”. Detta högkvarter skyddades 

av sex kvinnor i olika åldrar, inga män ingick i skyddsgruppen. Vet inte om du bara 

såg vad du ville se men Reclaimet i Västra Hamnen styrdes upp och leddes av kvinnor. 

Med det sagt så ska vill jag påpeka att det finns problem med jämlikheten även inom 

autonoma rörelser, om detta kan vi iaf vara överens. 

4. wendel says: 
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26 August, 2009 at 18:43 

Tack för intressant och tillrättaläggande kommentar. Visst är vi överens om det sista du 

skriver. På ett sätt blev det kanske bättre att det också fanns kvinnor med i aktionen, på 

ett annat sätt sämre. För då verkar ju de autonomas kvinnor anammat en stereotyp 

manlig könsroll (som affärsvärldens kvinnor med svarta kostymer och knytblusar) för 

att få slåss på samma barrikader. (Jag såg bara “män”) 

Bra vore om ni demaskerade er, höll er till demokratiska spelregler, absolut icke-våld, 

körde en realistisk integrationstaktik för att få stöd utifrån och det av enbart icke-

kriminella grupper samt tillämpade sann jämlikhet. Tyvärr tror jag ni inte väljer ovan 

väg, men då kommer ni också med tiden att totalt ha imploderat i er bakåtsträvande 

politik. Tack och lov! F´låt. 

5. A says: 

26 August, 2009 at 22:16 

Hej igen Anna-Mi. 

Ska försöka svara dig bäst jag kan. 

Du skrev att “de autonomas kvinnor anammat en stereotyp manlig könsroll för att få 

slåss på samma barrikader”. 

Nej, så illa tycker jag inte det är. Jag har befunnit mig på arbetsplatser och i sociala 

sammanhang där det definitivt har varit så men den autonoma rörelsen är till allra 

största delen alldeles för medveten för att lockas i den fällan. Trista undantag finns 

givetvis. Antingen tror du mig när jag skriver så eller så gör du inte det. Min insyn i 

rörelsen är god och jag har inget att tjäna på att ursäkta eller skönmåla en norm som 

jag som feminist kämpar emot allt vad jag kan. 

Om vi ska titta lite på färgen svart så har den länge varit den autonoma rörelsens färg 

(det finns ju “moden” även inom den här kulturen även om det där börjar luckras upp 

nuförtiden till min stora glädje). Om du pga den färgen bara såg män under Reclaimet 

i Västra Hamnen får du titta lite närmare nästa gång. Det är ju inte någon enskild 

demonstrants ansvar att klä sig enligt den färgskala någon annan anser ska råda. 

Du skrev även en liten “önskelista” som vi ju kan försöka beta av: 

Vi borde demaskera oss: 

Att maskera sig under en demonstration handlar om säkerhet. Åsiktsregistrering 

bedrivs både av polis och högerextrema grupper för att nämna några. Det kanske kan 

se lite trist ut med ett “svart block” i demonstrationståget men hellre det än att någon 

inte vågar tåga alls av rädsla för förföljelse. 

Vi borde hålla oss till demokratiska spelregler: 

Det korta svaret är nej, det borde vi inte. Att be snällt har aldrig någon gång i 

världshistorien lett till några omvälvande förändringar. Hur hade det blivit med 

kvinnors rösträtt och självbestämmande utan suffragetterna? Hur hade det blivit med 

de svartas rättigheter i USA utan medborgarrättsrörelsen? Hur hade det blivit med 

arbetarnas rättigheter utan de “bråkiga” fackföreningarna? 

Det långa svaret blir ett frågetecken; vad exakt är “de demokratiska spelreglerna”? En 
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titt runt om i Malmö och världen visar mig hundratusentals exempel på vidriga beslut 

som drivits igenom av kapitalismens hantlangare (företag, politiker, myndigheter etc). 

Beslut som dagligen berövar enskilda människor, folkgrupper och hela länder både 

pengar och värdighet. Skalan på detta har blivit så stor och oöverblickbar att det har 

blivit något normalt. Men speglar dessa beslut folkviljan? I många fall nej, och ibland 

ignorerar de även grundläggande mänskliga rättigheter. Om det är dessa 

“demokratiska spelregler” som ska följas så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska 

svara. Vi kämpar på med de medel som bedöms nödvändiga. 

Absolut icke-våld: 

I möjligaste mån, ja. Se även svaret här ovan. 

Tillämpa en realistisk integrationstaktik för att få stöd utifrån av enbart icke-kriminella 

grupper: 

Antagligen syftar du här på händelserna under Reclaim Rosengård. Vill bara 

understryka att jag inte hade något med det arrangemanget att göra och därför saknar 

inblick i för- och eftersnacket. 

Personligen anser jag att Reclaim Rosengård var övervägande misslyckat. Det borde 

ha jobbats hårdare på att få alla i området att känna sig välkomna och polisen borde 

inte ha tillåtits vara så nära eftersom det hindrade festen från att bli just en fest. 

Jag håller inte med om det du skriver om “enbart icke-kriminella”. Även människor 

som för stunden har sugits in i kriminalitet förtjänar att få det bättre. Lika lite som den 

prostituerade kvinnan förtjänar avståndstagande för sitt “beslut” att börja sälja sin 

kropp tycker jag att gängmedlemmen som “väljer” att riskera sitt liv genom 

kriminalitet ska lämnas utanför. Utan hopp om något bättre finns ingen anledning att 

förändra sig själv eller omständigheterna man lever i. 

Tillämpa sann jämlikhet: 

Din tolkning av vad du såg under Reclaimet i Västra Hamnen stämmer inte med min 

bild av Reclaimet i sig eller den autonoma rörelsen i stort. Så i den här frågan kan jag 

tyvärr inte ge dig något annat svar än att läsa om det allra första jag skrev i det här 

inlägget. 

Vänliga hälsningar 

A 

6. wendel says: 

27 August, 2009 at 19:55 

Först: du svarar med en helt annan kompetens än vad jag, förstår jag nu, i 

fördomsfullhet inte tillskrivit som möjligt från någon ur “era” led. 

Därför vill jag gärna fortsätta polemiken.  

Demokrati utesluter inte utomparlamentariska aktiviteter, tvärtom förstärks 

demokratin när människor kämpar för att upprätthålla dess spelregler i tider av 

regimer som vill begränsa den. Som de organisationer som på sin tid ville ge kvinnor i 

Sverige rösträtt när så inte var fallet eller som i USA där kampen gällde svartas rätt till 

likabehandling. I båda fallen var demokratin begränsad, i båda fallen var det de 

marginaliserade grupperna själva som tog strid. 
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Och det senare är viktigt: när en grupp tar sig tolkningsföreträde i en politisk fråga är 

det en viktig bit av trovärdigheten att gruppen är legitima företrädare för dem som den 

säger sig tala för. Det är det jag menar med demokratiska spelregler. 

Sedan skiljer jag på organisationer och dess medlemmar. Kriminella ska visst det få 

chansen att arbeta politiskt, men en kriminell organisation har inget där att göra. 

Etc. 

För mig är det tragiskt att se maskerade demonstranter, där faller liksom äktheten i 

engagemanget och syftet ner i ett källarhål. 

Slutligen: demokrati kan stå för allt från statsskick till levnadsform och är ett begrepp 

under utveckling. Låt oss värna om det! Det finns andra statsskick och levnadsformer 

där både du och jag för länge sedan hade blivit internerade och där vi aldrig hade 

kunnat mötas i ett sådant samtal som vi dock verkar ha här! 

Lev väl! 

7. A says: 

29 August, 2009 at 19:46 

Hallå igen. Ursäkta försenat (och långt!) svar, blev tvungen att ta konstiga jobbtider i 

några dagar och sängen lockade mer än datorn när jag väl kom hem  

“de marginaliserade grupperna tog själva strid”, skriver du: 

Jag är socialist. Jag tillhör arbetarklassen. När jag demonstrerar eller på annat sätt 

agerar som aktivist är det en väldigt självisk handling eftersom _jag_ vill ha det bättre, 

jag vill att jag och mina kamrater ska slippa bo i andra- och tredjehands lägenheter, jag 

vill att mitt slitiga jobb ska ge bättre betalt, jag vill ha mer pengar över när hyran, 

räkningarna och maten är betald osv. Vet inte om det är myten om att vänsterfolk 

generellt kommer från medel- och överklasshem som får dig att tro att jag inte tillhör 

den grupp jag kämpar för. Ingen runt mig sysslar med någon sorts välgörenhet. Vi 

dimper inte ner som ufon i sammanhang eller stadsdelar vi inte har något gemensamt 

med. Jag håller helt och hållet med dig i den här frågan. Usch, jag ryser vid blotta 

tanken på att försöka föra någon annans talan, dessutom hade nog mitt engagemang 

endast varit halvljummet om så var fallet (ungefär som i de “organiserade” partierna). 

“en kriminell organisation har inget där att göra”: 

Nej, det är problematiskt, håller med dig. Det var som sagt inte jag som styrde upp 

Reclaimet i Rosengård, hade nog gjort det lite annorlunda. 

“demokrati [...] är ett begrepp under utveckling. Låt oss värna om det!”: 

Precis, och den friheten måste erövras, utmanas och hållas i trim varje dag. Så känner 

jag iaf. I synnerhet i dessa tider när kapitalismen har ett så starkt grepp om världens 

samhällen. Allt från IPRED-lagar till det lönsamma i att låta hela mångfamiljshus 

mögla bort och säljas vidare till ständigt nya ägare begränsar mig, min frihet och min 

lycka. Det är upp till var och en att kämpa för sin version av frihet men det viktiga är 

att aldrig ge upp och låta det som kväver en vinna. 

Nä, nu ska jag inte trötta/tråka ut dig (eller mig själv) med mer ideologiskt snack Du 

och jag ser olika på hur vi ska jobba oss framåt och det är verkligen inget problem. 
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All den kritik och invändningar du har existerar även inom vår grupp och rörelsen i 

stort. I alla år jag har varit aktiv har en ständig intern diskussion rullat på om tex 

samarbetspartners, maskering, icke-våld och allt annat du vänder dig mot. Den 

diskussionen är den stora majoriteten väldigt mån om. Ingen vill jobba i en 

stängd/sekteristisk rörelse, det finns ju riktigt ruggiga skräckexempel på hur det kan 

bli då. Efter Reclaimet i Rosengård har många nya röster börjat höras som tycker det 

behövs någon sorts nystart. Vi gamla rävar lyssnar på de rösterna och jag anar hur en 

mer “jordnära” riktning håller på att formas. 

Även om “ungkycklingarna” kan vara lite spetsiga i sitt sätt (vilket jag också var, det 

ska gudarna veta) så är de flesta i rörelsen sådana som tänker noga och länge först och 

agerar sen. Min känsla är att många av oss var sådana barn som just tänkte och läste 

(lite för) mycket och verkligen plågades av de konstiga orättvisorna i världen (sett ur 

barnets perspektiv alltså). Sen väljer ju inte alla sådana barn att senare engagera sig i 

autonoma grupper men summan av de personlighetsdrag vi förärats vid födseln och de 

tankar om världen som tar form i skallen är väl det som driver oss till vissa stigar i 

livet. Antar jag  

Jaja, mitt inlägg blev mer och mer flummigt mot slutet ser jag Men din kommentar 

om att “min kompetens” var större än du föreställt dig fick mig att minnas några gamla 

funderingar jag har haft. Vi är inga dumbommar under de (ibland) mörka kläderna, det 

är mycket självdistans och empati som skramlar runt i kropparna. 

Tack för pratstunden Jag gillar mothugg och jag tar dina åsikter till mig och även in 

i rörelsen, det ska du veta även om jag argumenterar mot dig. Må väl du också! 

p.s. På tal om självdistans; ännu en “Hitler får reda på att…”-video postades till 

Youtube häromdagen: http://www.youtube.com/watch?v=hsCvRc2-ARg. Den här 

gången är det Reclaimet i Rosengård han tvingas hantera  

(A-M W: jag kommenterar den här gången i blogginlägget “Lördag 29 augusti 2009 

mitt i livet”.) 

 

 

Lördag 29 augusti 2009 mitt i livet 

Vaknar tidigt, ingen tidning, haveri i tryckeriet. Får två timmar mer att skriva på istället. 

Tidningsläsning tar för lång tid. Tar en promenad i ett välmående landskap. Äter lunch och 

bloggar receptet. Får en bloggkommentar av vad dricker man till? Jag drack ingenting alls, 

men ett gott rödvin sitter säkert inte fel. Åker in till stan och ser en fin film på Panora om 

italienska gamla mammor och deras medelålders söner: Augustilunch i Rom. Rörande rolig. 

Tar ett glas vin på stamkrogen och tjuvlyssnar på omgivningen. Kommer hem och läser 

signaturen A:s senaste kommentar till min blogg om de autonoma gruppernas 

aktiviteter.  (Kolla det hysteriskt parodiska filmklippet A länkar till i kommentaren!) 

Jag var också ett sådant barn A skriver om. Som såg orättvisorna och ville eliminera dem. 

Drogs till rörelser jag trodde hade verktygen, blev besviken och värnar därefter andra värden 

istället. Och det är säkert bra och moget. Men det finns en fara i att befinna sig långt innanför 
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gränserna hela tiden och att inte sätta något på spel längre. Så tack A för att du skriver till mig 

på det sätt som du gör, du hjälper mig att inte stelna fullständigt i ett skyddande fördömande. 

Du får mig att minnas. Och kanske leva lite bättre! 

P.S. Vår brevväxling är ett intressant tidsdokument på flera sätt, fortsätter vi kan vi kanske ge 

ut den… 

 

1. A says: 

30 August, 2009 at 20:49 

Så fina ord, jag blir glad  

Jag är runt de 30, vilket är aningen ålderstiget inom den autonoma rörelsen , och jag 

fightas hela tiden mot min egen tendens att stelna i ett argt fördömande, att bara se på 

livet som en lång jävlig kamp. Därför betydde det mycket att få höra dina åsikter, du 

som tog så kraftfullt avstånd från “mitt” Reclaim i Västra Hamnen. En av läxorna jag 

tar med mig från vårt samtal är att vi är _alldeles_ för dåliga på att kommunicera 

vettigt med de engagerade människor som finns utanför rörelsen. 

När jag läste att du funderade kring en utgivning av vårt eventuellt fortsatta samtal så 

skrev jag de här raderna som en minnesanteckning: “Jag tror faktiskt att du har en helt 

egen bok i dig. Både mellan och i raderna i dina inlägg ser jag en enorm nyfikenhet 

som puttrar och frustar”. Så när jag nu några timmar senare just har googlat ditt namn 

skrattar jag lite åt mig själv när jag ser vad du har sysslat med de senaste 15 åren. Inte 

behöver du skrivpepp från mig inte , det sköter du bra helt själv. 

Jag känner mig själv tillräckligt väl för att veta att främst tids- men även disciplinbrist 

kommer att utgöra ett hinder för någon givande brevväxling mellan dig och mig. Men 

du har givetvis mitt tillstånd att använda det lilla tankegods jag lämnar efter mig i den 

här bloggen nu och i framtiden på vilket sätt du vill. I filmatiseringen av boken vill jag 

bli spelad av Juliette Lewis..  

Vill avsluta med att säga tack för hjälpen Anna-Mi. Kommer att titta in här med jämna 

mellanrum, kanske får vi anledning att ruska lite vett i varandra fler gånger *skojar 

bara med dig* 

Ha det bra!  

p.s. Bara så att du inte förgäves försöker kontakta mig; den e-mail jag uppger när jag 

svarar i bloggar existerar inte. Det och andra sorters paranoia är tyvärr en 

“yrkes”skada. 

2. wendel says: 

30 August, 2009 at 21:33 

Jag märkte epost-adressen inte fungerade om man säger så. 

Vi kunde inte träffas på något kafé iförd var sin burka?  

Jag bör skriva vidare, du har helt rätt, jag har också en historia precis som att du 
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kommer att vandra vidare. Ser fram emot nya skärningspunkter mellan oss; mina 

automatgenererade arga fördömanden har fått sig en knäck och det behövde jag! Men 

alltså om jag får ihop något som Hollywood blir intresserad av begär jag Sylvester 

Stallone i din roll! 

 


