
54 ICAKURIREN 44/13   55ICAKURIREN44/13

NovElltävlINg

”En Boviera skulle 
byggas i staden. En 
gigantisk inglasad 
byggnad, med  
genomskinligt tak 
och väggar av glas.

B
odil tittade på den skrynkliga och 
nedklottrade tidningsartikeln. 
Det var bara sju månader sedan 
reportern från lokaltidningen 

hade kommit till invigningen av huset. 
Det var det gamla vanliga småtrevliga om 
boulebanan och palmerna, och det pikanta 
i att nästan hundra pensionärer skulle 
flytta in under samma gigantiska glastak, 
i den glaskupeskapelse de kallade Bovie-
ran. Och slutklämmen, som knappt var 
läsbar genom tuschstrecken, men som hon 
ändå kunde utantill. Och ingen av dem är 
rädda för att det ska bli för instängt under 
det växthusliknande taket, eller att gran-
narna ska komma för nära inpå.

– Om man väljer att bo på det här sättet 
är man nog ganska socialt intresserad och 
väljer umgänge, säger Börje Lönngren och 
hustrun Bodil fyller i: 

– Jag tror inte det är någon risk för kon-
flikter här inne.

Ingen risk för konflikter. Så fan heller. 

Det verkade helt perfekt när de först 
hörde talas om det. Börje och Bodil 

hade funderat på att sälja huset när de blev 
pensionärer, men hade olika åsikter om var 
de skulle bo istället. Bodil ville till värmen, 
slippa regnet. Varför inte Spanien? Börje 
ville bo kvar i stan. Då såg de annonsen. En 
Boviera skulle byggas i staden. En gigan-
tisk inglasad byggnad, med genomskinligt 
tak och väggar av glas. Innergården skulle 
kännas som en tropisk trädgård, med pal-
mer, bänkar, promenadstråk och dammar. 
Boulebanor och grillplatser. Alla hade var-
sin lägenhet på någon av de fem våningarna 
med loftgångar. Man var tvungen att vara 
över 45 år och ha vuxna, utflugna barn.

”Det vore väl perfekt”, sa Bodil till Börje. 
”Du som gillar att träffa folk.”

Börje nickade. Han tyckte det kunde bli 
ensamt i villaområdet ibland, speciellt som 
han pensionerat sig ett år före Bodil.

Sagt och gjort. De ställde sig i kö och 
hade turen att få möjlighet att köpa en av 
lägenheterna. 

”Bara vi inte blir lådvinsalkoholister”, 
sa Börje och flinade när de skrivit på kon-
traktet. ”Det lär ju bli en del grillfester med 
grannarna.”

Och grillfester blev det. Röken och oset 
steg från alla möjliga härdar under de 

första veckorna, upp mot glastaket där det 

sögs ut genom ventilerna och mötte den 
riktiga himlen.

Det hade varit trevligt med allt folk. De 
flesta som bodde i Bovieran var i Bodil och 
Börjes ålder, och hade liknande levnadshis-
torier och intressen. Alla fick vara med i 
bouletävlingarna och folk lånade stolar och 
böcker av varandra.

”Vi är som en stor familj, härinne”, sa Gu-
nilla en kväll när Bodil och Börje kom till 
sin favoritplats på gården, den lite undan-
skymda trädgårdsgruppen där man kunde 
få vara för sig själv.

Om inte Gunilla satt där alltså. Vilket 
hon gjorde. Ofta. ”Hej Gunilla, sitter du 
här!”. Börje lät glad. Väldigt glad.

”Jajamen, det här är min favoritplats”, 
sa Gunilla lika glatt.

”Vår med”, sa Bodil. ”Vi hade hoppats att 
den skulle vara ledig”. Hon gjorde en liten 
gest med vinflaskan och glasen hon höll i 
händerna.

”Åh. Ja, här kan man inte räkna med att 
få vara i fred. Då har man valt fel boende”, 
sa Gunilla, lutade sig fram och tittade Bör-
je i ögonen medan hon skrattade.

”Det har du nog rätt i” sa Börje och log 
tillbaka. ”Vi får väl hämta ett glas till!”

Med det menade han att Bodil väl fick 
hämta ett glas till, och det gjorde hon medan 
Gunilla och Börje satt och nojsade vidare.

”Vi delar ju på allt här”, hörde hon Gu-
nilla fnissa. Gaddar de ihop sig? Börje hade 
ju velat att de skulle ha en lugn kväll i träd-
gården bara de två. ”Akta!” Bodil hann pre-
cis väja för Nilsson och Jonebratt, de två 
ungkarlarna, eller singlarna som det väl 
hette nu, som bodde i Glaskupan. De hade 
fått för sig att de skulle jogga, och ocku-
perade de smala trädgårdsgångarna i varv 
efter varv, ofta i över en timme.

Bodil hade frågat på en av grillkvällarna 
varför de inte joggade utomhus, där de kom 
någonvart, men Jonebratt hade bara fnyst.

”Man flyttar väl inte in i ett stort växt-
hus för att behöva vara ute i regn och blåst” 
hade han sagt och sedan skiftat fokus till 
en av de få singelkvinnorna i bostadsför-
eningen.

När hon kommit upp till tredje våningen 
gick hon längst bort på loftgången, där 
de hade sin lägenhet. Hon lutade sig över 
räcket. Då kunde hon se boulegänget från 
1E nedanför sig.

De hade spelat – utan att överdriva – 
varenda kväll sedan inflyttningen, och Bo-
dil började så smått bli galen på klinkandet 
och klonkandet och de små insmickrande 
utropen; ”Bra Gösta! Snyggt Hjördis! Bätt-
re lycka nästa gång!”.

Hon orkade inte längre sitta i stolarna 
utanför ytterdörren och läsa. Det enda som 
hjälpte var lite mer lådvin och nästa gång 
hon kom upp i rätt mängd skulle hon för-
fatta en motion till kommande förenings-
möte där hon föreslog att man bara skulle 
få spela varannan dag. Hon skulle skriva 
det anonymt, förstås.

Hennes tankar gick tillbaka till Börje och 
Gunilla och hon fick plötsligt bråttom.

Låste upp dörren och klev in i lägenhe-
ten, den som såg likadan ut som alla andra 
i kollektivet. I alla fall som alla de andra 
hon varit inne i. Saknaden efter huset 
kom över henne, rann som en liten rännil 
vatten från huvudet och ner längs ryggra-
den. Hade de inte haft det ganska bra där 
ändå? Med trädgården och altanen, och 
det stora vardagsrummet där barnen och 
barnbarnen fick plats. Här tog de sig en 
tur till antingen den ena eller den andra 
minidammen, och skulle ungarna – gud 
förbjude – ge till ett tjut kom genast halva 
bostadsrättsföreningen springande med 
sina hyschande fingrar för munnen.

Gunilla och hennes sambo, eller ”själs-
frände” som hon envisades med att kalla 
honom, var båda med i styrelsen, och efter 
senaste besöket av Bodils och Börjes barn-
barn hade det funnits en punkt på dagord-
ningen som hette ”Störande besök” vid näs-
ta möte. Bodil var inte dummare än att hon 
fattade vad som åsyftades, och hade blivit 
arg, men Börje ville släta över det hela.

”De kanske inte menade just oss, det 
kanske bara var den utlösande faktorn” 

Under glaskupan
Av erik prång  IllUstRAtIoN Jennifer Thorsén    
 

försökte han. ”Hon är inte så dum, Gunil-
la.” Bodils frågande ögonkast fick honom 
att stamma till.

”Ja, alltså, hon verkar göra mycket bra i 
styrelsen, jag tror det var hon som såg till att 
vi fick självstängande dörrar på förråden”.

Tankarna fick Bodil att komma tillbaka 
till verkligheten.

Vad gör de där nere tro? Hon hade varit 
borta ett tag nu, och fortfarande inte tagit 
fram ett vinglas till Gunilla.

Hon ryckte upp vitrinskåpet som hade 
passat perfekt i villan, men nu såg abnormt 
ut i det lilla vardagsrummet. Mörkt och 
hotfullt. Fast Bodil skyndade sig hann hon 
se till att plocka med sig det kantstötta gla-
set till Gunilla.

När hon klev ut på loftgången slog hon 
igen dörren, men i stället för att låsa gick 
hon fram till räcket igen och böjde sig framåt.

Där kunde hon i alla fall se en bit av träd-
gårdsgruppen där de skulle ha druckit vin 
ensamma.

Först såg hon inte Börje, och hann känna 
en värme i maggropen över att han nog gått 
för att se vart hon tog vägen. Men sedan 
förstod hon varför hon inte såg honom, och 
värmen i maggropen blev till en sur klump.

Börje satt bredvid Gunilla och visade 
upp sin nya telefon, en sådan där minida-

tor som han var alldeles för gammal för att 
ha. Smartphone, kallade han det. Smart 
fåne, brukade hon kontra och så skrattade 
de tillsammans.

Börje skrattade nu med, fast inte med 
henne.

Gunilla satt tätt intill och fnissade och 
tittade omväxlande på Börje och mo-

bilen. Hon pekade på skärmen och handen 
landade sedan, till synes som av en händel-
se, på Börjes arm och blev kvar lite för länge.

Bodils grepp runt räcket hårdnade.
Subba.
Hon stegade snabbt in i lägenheten igen, 

och gick fram till spritskåpet. De hade inte 
så mycket, men det fanns rom, det fick 
duga. Citroner och Coca-Cola fanns i kylen.

Bodil skar upp tre citronskivor och lade 
dem i var sitt glas tillsammans med två 
isbitar. Hon höftade med romen, det där 
borde väl vara en fyra? Hon slog i lite till. 
Sedan fyllde hon alla glasen med cola.

Bodil tog fram sin favoritbricka, den hon 
köpt i en gårdsbutik på Österlen, med äp-
pelplockerskor på.

Ställde på glasen, stack i sugrör i tre 
olika färger, tog brickan och gick mot ytter-
dörren. Vid tröskeln stannade hon och drog 
en ljudlig snytning inåt med näsan. Hon 

harklade sig och samlade upp snoret och 
slemmet i munnen. Sedan lät hon den gul-
gröna, sega klumpen glida över läpparna 
och ned i glaset med det gula sugröret. Gult 
var Gunillas favoritfärg.

Så omtänksam jag är.
Bodil rörde om i glaset med sugröret, 

klev över tröskeln, stängde och låste.
Hon tände sitt bredaste leende och bör-

jade gå längs loftgången bort mot turtur-
duvorna.

Vi är ju som en stor familj här inne. Delar 
ju tydligen på allt.

”Åh! Drinkar!”. Gunilla slog ihop hän-
derna och skrattade tillgjort. Bodil såg hur 
hon omärkligt – trodde hon - flyttade sig 
någon centimeter från Börje.

”Den här är till dig Gunilla, gjord med 
extra omsorg.” Gunilla sög girigt i sig en 
stor klunk genom sugröret. Bodil rös. Gud 
vad äckligt. Och härligt.

”Åh vad friskt och gott! Du har en duktig 
fru, du.” Handen på Börjes arm igen. Ögonen 
som möts, leendet. Här mitt framför mig.

”Visst är hon. Jag har haft tur.”
Nu såg Börje på henne. Med samma vär-

me, om inte mer.
Han tycker nog fortfarande om mig. Är 

det vinet som gör mig paranoid? Det här 
stället? Den här jävla instängdheten? 

"Vi är som en stor familj, härinne"
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Håll värmen 
i vinter med 

lyxig ull-
pläd från
Klippan!

Unna dig en lyxig pläd 
från Klippan Yllefabrik 
som snyggt pryder din 
soffa eller fåtölj. Den 
perfekta julklappen!

Välj mellan ljusgrå/vit 
eller svart/vit. Klassisk 
fiskbensmönstrad. 
130x200 cm, 
100% lammull. 

GÖR SÅ HÄR:
Beställ enkelt genom att ringa oss; 042-28 40 00 
eller mejla; info@vipkund.com 

Vi behöver: Namn, adress, kundnummer, e-post-
adress och mobilnummer, samt antal och färgval. 
Gäller endast för prenumeranter och inom Sverige. 

Begränsat lager – beställ redan idag!

Familjeföretaget Klippan Yllefabrik AB grun-
dades 1879. Idag arbetar fjärde och femte 
generationen sida vid sida för att fortsätta 
utveckla företaget. Deras fi losofi  är att kom-
binera svensk design med en lång tradition 
av textilt kunnande. Man använder alltid 
naturmaterial och väljer ekologiska alternativ 
i största möjliga mån.
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Kanonpris
– först till 

kvarn!

När resan är målet
Pris fr. 100:-/hytt i insideshytt för 2-4 pers, utvalda dagar i oktober 

och november. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, endast nybokningar, 
begränsat antal platser. 

Njut av våra 
Svenska Fröjder

P Å B I R K A  2 0 13

MÅNDAG TILL ONSDAG – 
NONSTOP DANSDAGAR
Kryssa med oss måndag, tisdag 
eller onsdag då vi erbjuder 

”nonstopdans” med dubbla 
dansband. God mat och dryck, 
show, livemusik och frågesport 
sätter ytterligare guldkant på 
vardagen.

JULKRYSSNING 23–26/12
Lämna julstressen hemma och följ 
med oss på en 3-dygnskryssning 
till Tallinn. Ombord väntar ett 
julfi rande med allt som hör julen 
till. Pris från 2800:–/person inkl 
halvpension. Barnrabatt 0–15 år 
1000:–

BOKA PÅ BIRKA.SE ELLER TELEFON 08-702 72 30

På kryssningsfartyget M/S Birka vill vi bevara denna fi na tradition. Våra 
kockar har tillsammans med mästerkocken Fredrik Eriksson, från Lång-
bro Värdshus, komponerat ett klassiskt svensk smörgåsbord. Här åter-
fi nns alla de rätter som enligt gammal svensk tradition ett smörgåsbord 
bör innehålla men även fl era överraskande smaker och kombinationer. 
Självklart har vi också dryckerna som hör till.

Smörgåsbord fr. 280:–/person

BOKA NU

Börje vände sig mot Gunilla. Tog hennes hand. 
”Du har också haft tur, Mats är väldigt trevlig.”
Okej. Det är inte vinets fel. Mer vin.
Bodil svepte det som var kvar av drinken, 

tog vinlådan och fyllde sitt glas ända upp. ”Ni 
är fina ihop. Skål på er!” Börje och Gunilla såg 
märkbart störda ut. Konstigt nog gjorde det Bo-
dil lugnare. Efter en halvtimme med halvstelt 
prat, och mycket vin för Bodil, reste sig Gunilla. 
”Nej, nu ska ni få er ensamstund till slut. Tack 
för mig. Vi ses väl snart?” ”Självklart!”. Börje for 
upp och gav henne en kram.

”Vi lär väl inte kunna undvika det, här i ost-
kupan”, sa Gunilla och höjde sitt glas till något 
som i alla fall hon tyckte var en elegant hälsning.

Börje satte sig ned och fyllde på sitt glas. 
”Hon är trevlig, Gunilla. Vi borde bjuda hem 
henne och Mats någon gång.

”Det behövs väl inte? Man kan ju inte gå nå-
gonstans här utan att träffa på folk. Det är bara 
att gå utanför dörren så kan vi ha fest.”

”Du börjar visst bli lite full.” ”Pfft.”

Det värsta var inte huvudvärken i sig, även 
om den var fruktansvärd. Det värsta var inte 

heller de plötsliga kramperna i magen som fick 
henne att tro att hon skulle kräkas där och då.

Det värsta var skammen. Bodil brukade inte 
bli så här full. Hon tackade inte nej till dricka, 
men bli full, nej, det hörde inte till för kvinnor i 
hennes generation. Och att bli närmast redlös 
och prata all möjlig smörja? Hon kom inte ihåg 
vad som tur var. Eller om det var otur.

Hon vände huvudet – långsamt – ut mot hal-
len. Hon hörde Börje röra sig där ute. Ljud från 
kastruller och vattenkranen. Börje som viss-
lade på ”Blue moon”.

Han verkar ju inte arg i alla fall?
Steg som närmar sig. 
”Jaså, det är god morgon för dig nu! Eller 

god middag snarare, klockan är halv två!” ”Oj, 
herregud. Ja, jag behövde nog sova...” Börje log 
bara. Lika bra att få det överstökat.

”Du, älskling... Jag blev nog lite för full igår.” 
”Tror du det?” Börje log större. ”Jag minns inte 
så mycket men... Förlåt om jag var jobbig. El-
ler pinsam.” ”Skojar du?” Skojar? Vad då skojar. 
Ska han driva med mig nu?

”Du var rolig! Minns du inte att vi dansade 
här inne? Spelade skivor så att Jönssons knack-
ade på och bad oss sänka.” ”Jaha...”

NovElltävlINg

”Vi delar ju på allt här"
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Alkohol
kan skada
din hälsa.

Prisvärtrisvärt
skriver allt om mat, 10/9 2012skriver allt om mat, 10/9 2012

enligt allt om vin, 14/6 2012enligt allt om vin, 14/6 2012

BÄSTABÄSTA
KÖP!KÖP!

SCANNA FÖR RECEPTSCANNA FÖR RECEPT

barbro guaccero är en respekterad och mycket 
uppskattad vinprofil som står för italienska 
kvalitetsviner. hon är mycket noggrann i sin 
 urvalsprocess och du kan njuta av hennes mång-
åriga erfarenhet och kunskap när du väljer ett 
vin från Selezione Barbro Guaccero.
www.selezionebarbroguaccero.se

DRAGUNERA SYRAH 
199kr Artnr 2846 300 cl 13,5% 
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5 av 55 av 5
SÖLVESBORGS - TIDNINGEN, 8/8 2013SÖLVESBORGS - TIDNINGEN, 8/8 2013

UTMÄRKT VINUTMÄRKT VIN
i stor förpackningi stor förpackning
Blekinge Läns Tidning, 8/8 2013Blekinge Läns Tidning, 8/8 2013

helsingsborgs dagblad, 2/5 2013helsingsborgs dagblad, 2/5 2013

BÄSTA BÄSTA 
BOXVINERNABOXVINERNA

12 hetaste boxar till grillat, Tasteline12 hetaste boxar till grillat, Tasteline

Riktigt bra!Riktigt bra!

Passar bra till
dragunera har smaker av björnbär, lakrits, 
viol och choklad. passar perfekt till kyck-
ling, örtkrydd at lamm, kalv, oxkött och 
smakrika pasta rätter. serveras bäst vid 18°C.

Karlshamns Allehanda, 8/8 2013Karlshamns Allehanda, 8/8 2013
FYND!FYND!

SBG_Dragunera_ICAkuriren_1028_105x280.indd   1 2013-10-14   14.07

NovElltävlINg

”Du minns inte att du kysste honom på flin-
ten och sa förlåt heller? Anita såg ut som om 
hon bitit i en citron!”

Bodil sjönk ner på kudden igen.
Herregud.
”Och sen... Det var länge sen du var så... på, 

om du förstår vad jag menar.”
Nu blev Börje drömsk i blicken, och Bodil visste 

inte om hon blev generad för sin eller hans skull.
”Ja... Jo, vad kul.”
Börje satte sig på sängkanten och lade sin 

hand på hennes handled.
”Men du?”
Han tittade henne i ögonen, tummen smekte 

fram och tillbaka på hennes underarm.
”Varför tjatade du om att jag skulle kalla dig 

Gunilla under tiden?”
Ett berg- och dalbanetåg rivstartade längst 

nere i Bodils mage och slog hastighetsrekord 
på sin gallstänkta väg mot munnen.

Hon välte sig förbi Börje, ur sängen och rusa-
de dubbelvikt in på toaletten. Hon hann precis 
få upp toalocket innan tåget kraschlandade i 
porslinsholken.

Hon flämtade över toastolen en stund innan 
hon långsamt hävde sig upp och satte sig på lock-
et. Det kändes lite bättre nu. I takt med att hon 
mådde bättre kom kvällen och natten tillbaka.

De hade ju dansat till sina gamla skivor. Hon 
kunde minnas Anders Jönssons förvånade le-
ende när hon kysste honom i pannan. Och stela 
Anitas sammanbitna käkar.

Och hon mindes att hon och Börje... gjort 
saker som det var länge sedan de gjorde. Hon 
kunde inte låta bli att le. Men sa jag verkligen 
det där om Gunilla. Varför – Ännu ett minne.

Inget bra minne.
I morgonrock i köket. Leta fram artikeln från 

invigningen. Riva ut. SUBBA över hela sidan 
och tjocka arga streck under stycket med ”inga 
konflikter” och ett HAHA och sedan ut och 
springa längs loftgången runt hela trädgården 
med sitt porlande, den där jävla fontänen slutar 
ju inte ens på natten, och nedför trappan och 
in på en ny loftgång och fram till Gunillas dörr 
och TRYCKA ned tidningsklippet i brevinkas-
tet och fortfort därifrån med skratt i halsen och 
tårar i ögonen.

Den här gången åkte gallan hiss istället för 
bergbana, men det var lika jävligt ändå.

”Hur är det älskling? Vill du ha något?”
”Jag behöver nog ligga ned bara. Tack ändå”.
Bodil hasade sig förbi honom och ned under 

täcket. Här skulle hon stanna resten av livet. 
Det borde inte bli så länge, med tanke på hur 
hon mådde.

Dörrklockans skrällande var värre än van-
ligt.

Varför är allt anpassat för döva och halvdöda 
här inne?

Ljudet av dörren som öppnades. ”Men hej 
Gunilla! Vad har du med dig för papper?” Bodil 
drog täcket långt över huvudet och blundade. 
Hårt. 

”Vi får väl 
hämta ett  
  glas till"


