
TÄNK, ATT JUST FADÄSER 
OFTA BLIR STORIES MAN 

MINNS…. 

Slutet gott allting gott! En berättelse av Christa 
och Göran Nordin.

Animering PAB



GÖRAN OCH JAG PLANERADE EN GEMENSAM AFFÄRSRESA: 
GÖRAN TRÄFFADE LEVERANTÖRER FÖR VOLVO, JAG BESÖKTE 
NÅGRA MÄSSOR I TYSKLAND. VI SKULLE AVSLUTA RESAN MED 
ETT BESÖK HOS VÅRA TVÅ SÖNER I HEIDELBERG, DE STUDERADE 
PÅ ETT AMERIKANSKT UNIVERSITET. HÄRLIGT! 



Förväntansfullt kom vi över den ståtliga Neckar-bron. Framför oss låg staden. 
’Kan du ta fram adressen?’ frågade Göran. ’Jag har ingen. Det var du som 
skulle ta adressen’, svarade jag lugnt. Nej men du skulle … Nej, du hade den i 
din låda så det var du som skulle…. 

Det var inte mycket tjafs om saken. Vårt mål var våra söner i Heidelberg och vi 
glömde det viktigaste: Adressen! Detta hände 86/87, alltså före 
mobiltelefonernas tid. Nu gällde problemlösning på hög nivå! Vi körde en av 
huvudgatorna längs Neckar, prydd av fantastiskt vackra och stora villor i 
Jugendstil – och vi tänkte. Plötsligt såg jag en skylt ’Student-Housing’. Skulle 
kunna vara en möjlighet – de läste ju på ett amerikanskt universitet? Vi var 
ändå rätt lugna. Klockan var ca 11 – dagen låg ju framför oss. Nog skulle vi 
hitta rätt.. vi var nu mer i fniss - stadiet än nervösa. 



Efter lite sightseeing vände vi. ’Student-Housing’ var faktiskt rätt hoppingivande. En plan A. 
Kunde vi ha en sådan tur? Det var bara att undersöka. En villa från 1900-talet, full med 
studentlägenheter som vi förstod. Om våra söner inte bodde där så kanske någon student kände 
dem, svenskarna? 

Göran stannade för att släppa av mig. Han skulle leta efter en lämplig parkering för att vänta på 
mig. Jag gick ca 100 m tillbaka mot villan. Det var ett moderniserat hus, även det i Jugendstil, 
med glasad ingång. Glasdörren stod på glänt och jag gick in. Det första jag såg väl inne i huset, i 
hallen, var en vidöppen dörr till källaren. Lite kymigt. Vet inte riktigt varför, jag tror det var 
minnen från barndomen som dök upp. Jag var ju tillbaka i Tyskland. Den öppna källardörren gav 
mig dåliga vibbar helt enkelt…eller hade jag kanske tittat på för många deckare? 



Jag gick upp de få trappstegen till första våningen med tre dörrar, alltså tre studentlägenheter, 
som jag förstod. Ringde på den första. Väntade. Inget svar. Inget ljud. Jag försökte vara 
effektiv, ringde på nästa och så nästa och väntade. Inget. 

En lördag, klockan 11. Man vet ju hur studenter är…. De har väl sovmorgon, tänkte jag. Gick 
upp för trapporna till nästa våning. Samma där: tre dörrar. Nu ringde jag på en efter en direkt. 
Väntade. Inte ett ljud. Fortfarande hördes heller ingenting från nedre våningen. Ok. Får 
försöka på nästa våning! Halvvägs på vägen noterade jag ett öppet fönster: Lite liv i huset i 
alla fall, tänkte jag. Kändes skönt. Upp för sista trappan. Ringde på dörr nummer 1), nummer 
2), nummer 3). Inget….! Vad i hela världen var detta? Ett dött hus? Nio dörrar och ingen 
människa svarar? Inte ett ljud någonstans. Ingen radio. Ingen musik. Total tystnad - och så 
källaren! Den öppna dörren ville inte släppa greppet om mig. Vad hade hänt? Varför var dörren 
vidöppen? Ett riktigt spökhus, detta.. Varför fanns inga studenter hemma, inte någon enda? 
Det var mitt i terminen. Tänk om – tänk om detta var en fälla! HJÄLP!



Paniken grep tag i mig. Jag rusade ner. Ut! Ut ur huset! Ut innan någon hinner ta tag i 
mig och förpassar mig till källaren! Jag vet inte hur fort jag sprang ner mot glasdörren, 
drog i den – men den hade gått i lås. Jag kom inte ut! Jag ruskade i handtaget men 
inget hände, den var och förblev låst. Paniken blev värre: Jag var fången. Tankarna 
flög i huvudet. Göran visste inte ens var exakt han skulle leta. Tog i dörren igen – nej. 
Låst. Fången! Fälla? 

Då kom jag ihåg fönstret högst upp. Jag rusade upp och ställde mig i fönstret. 
Andades. Frisk luft! Jag blev lugnare. Kunde dock inte se vår bil. Tanken dunkade: Hur 
kommer jag ut? Någonstans längs gatan stod Göran och väntade. Vad göra? 

Jag befann mig på tredje våningen. En härlig stor parkliknande trädgård omgav huset. 
Jag tittade ner på träd och buskar. Framför huset fanns trottoaren jag hade kommit 
på. Gatan var mycket bred, fyrfilig. På andra sidan gick en trottoar längs med floden 
Neckar. 

HILFE!



Konstigt nog var det ingen trafik. Skälet var kanske att det var lördag 
förmiddag. Tankarna gick. Även om jag försökte få kontroll på min panik var 
det faktum att jag var instängd och inte kunde komma ut. Och huset var dött. 
Och källardörren öppen… 

Jag andades den friska luften, njöt den fantastiska utsikten, där jag stod vid 
fönstret. Frihet! Men hur nyttja den? Jag kunde ju inte hoppa i alla fall, det 
insåg jag. Då såg jag plötsligt tre personer på andra sidan gatan, på 
trottoaren, alldeles intill Neckar. De tog nog sin lördagspromenad längs floden. 

Jag måste få kontakt med dem. Men hur? Jag måste ropa – men vad? Lång 
story att skrika ut drygt 50 meter! Det fick bli kort. Och plötsligt hörde jag mig 
skrika ’H i l f e!’ (Hjälp) Och så en gång till: ’H i l f e!’ Det bara kom, 
automatiskt, oplanerat. Samtidigt som jag hörde min egen röst kände jag mig 
fånig. Men det hade effekt. De tittade upp mot mig! Jag skrek: Inlåst! Hjälp 
mig! Och vinkade dem till huset. 
De hade förstått något budskap. Att något var galet. De pratade med 
varandra, började vända sig mot gatan, korsade den. Jag rusade ner. Vi 
möttes samtidigt om vardera sida av glasdörren. Något hysteriskt hasplade 
jag ofullständiga meningar, jag hör min skärrade röst än idag: HILFE!



’Jag inlåst…Min man i svenskregistrerad bil. Volvo Kombi. 
Silverfärgad.. Längs gatan någonstans.. Han vet ej var 
jag finns… Huset helt tomt… Ingen människa här…Jag 
inlåst! De försökte öppna dörren utifrån, men kunde 
inte. 

De förstod. En av dem sa tydligen ’jag letar reda på bilen 
och ringer polisen’ och gick. De andra två informerade 
mig och stannade. 

Tiden gick. Men plötsligt stod Göran där med tysken! Jag 
kunde andas ut. Det kändes i hela kroppen. De tre 
personerna resonerade med Göran, de skulle vänta på 
polisen tillsammans med oss. En konstig situation: Jag 
kunde ju inte vara social, där står tre för mig helt 
främmande personer som ville hjälpa mig …. Det skulle i 
alla fall ta en kvart innan polisen kom, hade de sagt. 
Med vissa svårigheter gick det att prata mellan glaset, 
och jag berättade helt kort att vi var från Sverige och 
skulle besöka våra söner som vi dock inte hade någon 
adress till. Jag började bli mig själv igen. 



Efter en stund kom en kvinna förbi. Hon verkade vara typ vaktmästare. Tyskarna hade 
sinnesnärvaro att fråga, om hon möjligtvis hade nyckeln till huset? Hon tog fram en stor ring 
med många nycklar på. Så måste Sankte Pär ha sett ut, kommer jag ihåg att jag tänkte. Hon 
låste upp. Öppet! Jag rusade ut. Jag tackade tyskarna och försvann snabbt från platsen. Ville 
bara därifrån. Så här i efterhand var jag nog lite för snabb med tanke på deras insats. Men jag 
var nog chockad, faktiskt. 

Ja, om vi hittade sönerna? Vi gick till Posten och ringde våra grannar i Göteborg, de hade 
nycklar till vår lägenhet. Adressen låg kvar i Göran’s låda, precis där vi hade lagt den. 

Så vi träffade våra söner och alla deras kompisar från både Olofström och hela Sverige och det 
blev underbara dagar tillsammans med studenterna i härliga Heidelberg. 

Ibland undrar jag hur obearbetade händelser påverkar oss. Obehaget och hotet jag hade 
upplevt, paniken, är annars svår att förklara. 

Det var i alla fall en fadäs som slutade lyckligt – som många fadäser faktiskt gör! Efter mottot: 
Det ordnar sig alltid… 


