
1 
 

Augustivärmen var pressande trots att det var tidig förmiddag. I 

sjukhusets väntrum satt tre kvinnor. Var och en innesluten i sin 

egen bubbla av spänd väntan. Sofi Hartman bläddrade håglöst i 

dagens tidning. Rubrikerna om borrning efter olja på ön fick 

ingen mening, än mindre den finstilta texten. 

    Förutom mödravården var mottagningen öppen för patienter 

som ville ha preventivmedel, för dem som befarade att de fått 

könssjukdomar, för äldre kvinnor med klimakteriebesvär och för 

cellprovtagning. Ingen kunde veta i vilket syfte man sökte 

barnmorskan. Ändå var Sofi rädd att hon skulle träffa någon hon 

kände. Patienter har inte tystnadsplikt. 

    Långsamt rörde sig väggurets minutvisare över tavlan mot den 

avtalade tiden 10.15. Varje gång en dörr öppnades eller någon 

kom gående i korridoren hajade Sofi till. Det känsligaste 

ögonblicket var när namnet skulle ropas upp. Hon ville inte att 

de andra skulle höra. Den senaste veckan hade hennes namn 

förekommit en hel del i media. 

    Ljudet av steg hördes i korridoren. En ny patient var i 

antågande. Sofi kände igen en kvinna i femtioårsåldern från 

stugbyn vid Åminne havsbad, en sensationslysten skvallertant 

som Sofi försökte undvika. Hon hade stajlat hår i gråbruna 

skruvlockar, runda glasögon och kavaj och byxor i marinblått. 

De hade nyligen träffats på en fest i stugbyn som Sofi följt med 

sina föräldrar till. Hon ville minnas att de talat om det besvärliga 

ränteläget och om säkerhetssystem vid överföring av pengar. 

Kvinnan, som hon inte mindes namnet på, arbetade på bank. 

    Sofi satte upp tidningen som skydd för ansiktet. Hon ville inte 

under några omständigheter bli igenkänd och tvingas föra ett 

samtal. Hon hörde hur kvinnan närmade sig och slog sig ner 

bredvid Sofi i den korta soffan, fast det fanns gott om lediga 

stolar längre bort i rummet. Kvinnan luktade cigarettrök och söt 

parfym i en kväljande blandning. Sofi hade på senare tid blivit 

väldigt känslig för dofter. 

    ”Du är Tomas Hartmans dotter! Jag tyckte väl att det var du.” 

utropade kvinnan. ”Vi sågs hemma hos Paul och Eva. Du kanske 

inte minns att vi talades vid? Det går bra för dej här i världen har 

jag förstått. Jag läser om dej i tidningen, ska du veta.” 



    Sofi tittade upp från tidningen ett kort ögonblick och gav ett 

blekt leende till svar. Händerna klibbade fast i pappret när hon 

försökte vända blad och skenbart fördjupa sig i reportaget om olja 

på mittuppslaget. Ingen fick veta att hon var här. Nu måste hon 

hitta på en nödlögn om ryktet skulle sprida sig. Hon makade sig 

till den yttersta ändan av soffan för att slippa den oönskade 

kroppskontakten, som inte alls tycktes besvära kvinnan som 

trängt sig ner i soffan. Det kändes till och med som om hon 

flyttade sig närmare, liksom jäste över. 

    ”Jag heter Ebba. Det går inte att minnas alla människor, eller 

hur? Jag hölls mest i köket förstås. Hur som helst tänkte jag att 

jag ska ha ett allvarligt samtal med din pappa. Han är ju polischef, 

eller säger man kommissarie som i kommissarie Barnaby?” Hon 

skrattade kort och knuffade Sofi lätt i sidan när hon inte verkade 

förstå att det var roligt. ”Kommissarie Barnaby som i Midsomer. 

Där händer det otäcka saker. Är kommissarien i stugan i Åminne 

nu?” 

    ”Nej, de bor i stan.” 

    ”Men dej har jag sett i Åminne. Du brukar vara uppe med 

tuppen och ta ett morgondopp.” 

    ”Jag bor i stugan i sommar.” Sofi la armarna i kors över bröstet 

och såg upp i taket. 

    ”Och annars bor du på fastlandet då?” Ebba vände sig sidledes. 

Plusglasen förstorade ögonen, det var omöjligt att undkomma. 

    ”Ja.” 

    ”Du bor i Stockholm har jag hört?” 

    ”Ja. Jag bor i Stockholm.” Sofi ville inte bli korsförhörd. 

Hennes avvisande kroppsspråk räckte tydligen inte som signal.   

    ”Och där trivs du bra?” Ebba la handen på Sofis axel, lutade 

sig fram och kupade handen runt hennes öra.  

   ”Hur mycket fick du betala för din lägenhet?” 

Sofi knep ihop ögonen. Klockan var 10.15. Barnmorskan måste 

öppna dörren och släppa in henne så att hon blev av med sin 

plågoande. Hon masserade tinningarna. Bästa sättet att slippa bli 

utfrågad är att själv ställa frågor. Flytta spelet till motståndarens 

planhalva. Det sista Sofi ville just nu var att konversera med 

Ebba. Men nöden har ingen lag. Hon ville verkligen inte att den 

påflugna kvinnan skulle fråga vad hon gjorde i mödravårdens 

väntrum. Ett samtal oss kvinnor emellan skulle vara värsta 



tänkbara utveckling av den olycka som redan inträffat. Sofi 

öppnade ögonen och log. 

    ”Vad var det du ville tala med pappa om?” 

Ebba himlade med ögonen som om Sofi borde begripa det själv. 

    ”Jag är helt uppriven! Jag vågar inte vara ensam på nätterna 

längre. I natt sov jag hos min syster. Jag har polisanmält inbrottet 

i min stuga. Men de har inte gripit de skyldiga än. Vad gör polisen 

nu för tiden?” Hon fattade tag om Sofis axel för att verkligen få 

hennes uppmärksamhet och besvarade retoriskt sin egen fråga. 

    ”De tar upp en anmälan och arkiverar den! Jag ringde 112. 

Men de ville inte komma om det inte var ett pågående inbrott där 

någon riskerade att komma till skada. Jag fick ringa ett annat 

nummer, men de kom inte i alla fall. De måste ju kunna ta 

fingeravtryck. Det finns alldeles för mycket löst folk som rör sej 

i området.” 

    ”Blev du bestulen på något?” 

    ”Det är mest känslan av att någon varit inne i ens hus som är 

jobbig. De hittade inget av värde, för jag har inget av värde. 

Någon flaska vin och lite växelpengar. Men min syster och 

hennes man är förmögna och jag har sagt till Alicia att de måste 

skaffa larm på dörrarna, för det kan vara deras tur härnäst. Hon 

förvarar högar av kontanter hemma för hon tror att det ska bli 

strömavbrott igen och då kan man inte betala med kort.” En 

kvinna i vit rock öppnade en dörr och tittade ut.  

    ”Sofi Hartman. Var så god.” En räddande ängel. Sofi hade 

velat vara samlad och mentalt förberedd inför besöket hos 

barnmorskan. Det var hon inte nu. Nervositeten kom över henne 

med förlamande kraft när dörren stängdes bakom henne. I 

stapplande ordalag redogjorde hon för sitt ärende igen, precis 

som hon gjort per telefon tidigare. 

    Hon blev undersökt. När hon återigen satte sig mitt emot 

barnmorskan vid skrivbordet skakade benen så att det syntes 

genom linnebyxornas tunna tyg. Hon la sina iskalla händer på 

knäna för att förhindra det. 

    Barnmorskan log vänligt och blottade en rad pärlvita tänder. 

Hon var i obestämbar ålder, hade fräknar på kinderna, vänliga 

bruna ögon och kort mörkt hår i pojkfrisyr. ”Du är gravid i vecka 

tretton.” 

    ”I vecka tretton.” Sofi tyckte att rummet började svaja. Ljudet 



från takfläkten överröstade alla andra ljud, en ringande ton som 

kom och gick. På monitorn till ultraljudet hade hon just sett en 

svartvit varelse flyta omkring fjättrad vid en navelsträng. En liten 

gestalt med stort huvud, en liten människovarelse förankrad i 

mörka skuggor. Små händer och fötter. Det var på riktigt nu. 

Testet hon gjort hemma hade visat att hon var gravid. Två streck 

– det skulle vara två streck om det var positivt. Men då hade det 

känts osannolikt. Otillförlitligt eftersom hon själv hade utfört 

testet. Hon hade valt att se testresultatet som en indikation på att 

hormonerna var ur balans och illamåendet som en släng av 

matförgiftning. Hon hade inte velat tänka på det alls. Inte berättat 

det för någon. Som om det skulle gå över av sig självt bara hon 

lät bli att grubbla på det. 

    ”Vad känner du inför din graviditet? Jag tycker du ser lite 

skakad ut?” Barnmorskan lutade sig framåt, fortfarande med ett 

milt leende på läpparna. Hon utstrålade värme och intresse. 

Välviljan fick Sofi att känna sig gråtfärdig. 

    ”Jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl inte särskilt lägligt. 

Jag lever ensam.” 

    ”Oavsett vad du tänker eller känner kommer jag att ge dej den 

information du behöver och stödja dej i dina beslut.” 

    ”Hur lång tid har jag på mej att bestämma …” Sofi kunde inte 

säga det rent ut, det tog emot. 

    ”Om du vill avbryta graviditeten?” 

    ”Jag vet inte om jag vill det. Men om. Vad är det som gäller 

om …?” 

    ”Till och med vecka arton kan abort beviljas. Om det 

föreligger särskilda skäl kan tiden förlängas något. Då kan vi 

hjälpa till med en ansökan. Men i ditt fall ska det inte vara 

nödvändigt.” 

    ”Jag har hört att man kan ta piller …” 

    ”Tidigt i graviditeten kan man ta ett dagen efter-piller. Senare 

kan man göra en medicinsk abort, då ges läkemedlet på sjukhus. 

Men det är för sent för det. Det är en kirurgisk abort som gäller. 

Om det är vad du kommer fram till att du vill. Är det här något 

du kan diskutera med den berörda partnern?” 

    ”Nej, han vet inget! Han får inte veta något! Jag har inte 

bestämt hur jag ska göra. Du har tystnadsplikt!” Sofi blev rädd 

och hörde själv att rösten blev gäll. 

    ”Din kropp är din och beslutet är ditt. Ja, jag har tystnadsplikt. 



Det har alla som arbetar här. Skulle du vilja prata med en kurator? 

    ”Nej, jag tror inte det.” 

    ”Du är välkommen att höra av dej när du vill. I annat fall blir 

du kallad på kontroll om några veckor.” 

    ”Jag vill boka en ny tid, nu snart. Jag behöver tänka över 

helgen.” 

    ”Jag har ett återbud på tisdag 08.15. Kan du då?” Fylld av 

motstridiga känslor och tankar satte Sofi sig i bilen och körde 

iväg. Hon var tacksam över att Ebba inte satt kvar i väntrummet 

när hon lämnade barnmorskan. Det var illa nog som det var. Ebba 

kände Sofis föräldrar och det var inte alls otänkbart att hon skulle 

nämna mötet i väntrummet för dem. 

    Gravid i vecka tretton. Någonstans inom sig hade hon nog 

vetat det. Barnet hade blivit till en regnig förmiddag i början av 

maj på ett hotellrum med utsikt över Mälaren och kungliga 

slottet. Ett kärleksbarn. De hade varit förälskade under hela 

vintern och våren sedan de mötts på en konferens i julas. Temat 

var Sveriges energiförsörjning ur ett globalt perspektiv. I 

undanskymda hörn under föregivna arbetsmöten på olika 

restauranger hade de älskat varandra med blickar och trevande 

ord. Hållit handen i smyg. När attraktionen övergick i ren 

besatthet hade de börjat ta in på hotell. Smugit dit och därifrån 

vid olika tidpunkter för att inte synas tillsammans. Men han 

kunde inte, ville inte bryta upp. Fast han sa att han älskade, mer 

än han någonsin hade älskat, så kunde han inte. Det måste hon 

förstå. 

 


