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Uppgift 4 c)

Jan tänker tillbaka på den tiden. På den tiden då han fortfarande hade kvar Klara Fina. När han 
väckte henne på morgonen, fixade frukost som oftast bestod av rostmackor med ost och 
apelsinjuice, skyndade på henne när hon åt rostmackorna så hon inte skulle komma för sent till 
skolan och när han kunde krama henne. Jan suckar, sväljer en rejäl klunk öl. Det sticker i fingrarna. 

Han kände sådan kärlek för henne. Mer än han hade känt för någon annan. Inte ens Kattrina kunde 
han älska lika mycket och Kattrina var hans fru. Han hade aldrig älskat henne. Hon var en flykt för 
honom. Han friade för ha en anledning att fly från hans alkoholist till pappa. Med Kattrina kunde 
han starta ett nytt liv utan att tänka på sin pappa varje dag. Och Jans mamma hade gått bort redan 
när han var 19 år. Kattrina var hans flykt. 

Jan skulle aldrig glömma Klara Fina’s födelsedag. Hur han sent inpå natten tvingades att köra 
Kattrina till akuten. Han var livrädd. Livrädd för Kattrinas och barnets liv och för hans framtida liv. 
Egentligen ville han gömma sig tillsammans med hans åsikter. Han ville aldrig ha barn. Det var 
Kattrina som hade drömt om det. Men han körde henne ändå. De var trots allt gifta och bara en ond 
människa skulle lämna någon så där. 

Klara Fina föddes klockan halv fem på morgonen. Hon var det finaste Jan hade sett. Han vägrade 
släppa henne så att sjuksköterskorna kunde väga och mäta henne. Han var rädd om sin lilla flicka. 
Han var rädd om sin käraste ägodel i världen. Tankarna om att aldrig vilja ha barn hade raderats, 
försvunnit och blåst bort ut ur Jan. Han älskade sitt barn.

Jan kan inte tänka på något annat. Inte ens spriten kan lugna ner honom längre. Persiennerna är 
neddragna. Grannarna kan inget annat göra än att viska om honom. Hur galen han har blivit efter att 
Klara Fina lämnat honom för 15 år sedan och inte skrivit ett endaste brev. Hur ofta han kommer 
hem med påsar från Systemet. De iakttar och analyserar. Jan vet det. Och Kattrina också. Det är hon 
som upplyser honom om det.

”Jag jobbar varje dag, Jan. Jag jobbar på helger för att vi ska kunna klara oss. Men du bara tar 
pengarna och dricker upp dom. Du vet att grannarna pratar om dig? Senast igår hörde jag dom i 
tvättstugan.”

Men Kattrina är inte arg. Jan vet att hon bara är besviken och ledsen. Hon vet att Jan aldrig älskat 
henne. 

Nu sitter Jan och super. Precis som han pappa gjorde. Och allt Jan kan tänka på är Klara Fina. Om 
hon också kommer göra allt för att fly iväg från sin pappa för att han är alkoholist. 


