
Silverskrinet
och dess 
hemligheter



Från längst ner i flyttlådan som stått 
längst in i förrådet lyfter jag ett skrin 
av silver. På locket står det Oskar vil-
ket tyder på att det en gång tillhört 
mannen som inte var min farfar men 
som gifte sig med min farmor den 17 
augusti 1935. Så står det på det vig-
selbevis jag finner längst ner i skrinet, 
ihopvikt i fyra delar och ordentligt 
undertecknat med sigill, stämplar, 
namnteckningar och lösenmärken.
I skrinet av oäkta silver finns döden 
och sorgen. Men här finns också tri-
umfen, lyckan, plikten och de små 
bitarna som var värda att sparas, frag-
ment av ett liv, allt tillrättalagt i ett 

Ett skrin av silver fyllt med hemligheter

skrin av silver.
När jag öppnar det patinerade locket 
öppnar jag ett fönster ut mot mörkret, 
ut mot det okända. Jag bjuds in till en 
värld jag inte känner, jag ser ett liv 
jag inte deltog i och möter sanningar 
menade för någon annan.
Högst upp ligger ett brev ”Till Åke 
och Judit att öppnas och verkställas någ-
ra dagar efter min jordfästning”. Det är 
dolt under några handskrivna lappar 
där jag urskiljer något om en konstig 
nyckel som ligger i en brun portmon-
nä som ligger i den vänstra skriv-
bordslådan som går till träkofferten 
på vinden….



Så gula papperen har blivit med åren. 
Så spröda. De prasslar inte mellan 
mina fingrar, de knastrar på gränsen 
till att brytas av. Men mörkret har 
skyddat den spretiga blyertstexten. 
Det är inte alls svårt att läsa, även om 
själva ordningen på lapparna är svår 
att följa.

I den vänstra skrivbordslådan ligger en 
brun portmonnä innehållande en konstig 
nyckel som går till min träkoffert på vin-
den. I skrivbordslådorna finns en hel del 
plånböcker. Kanske där finns några kro-
nor i några av dem. Släng det andra,

Åke, I min garderob i ”salen” står en stor 

Vi skall hålla tyst för alla med detta jobbet
kartong. Åke sorterar ut det skrivna o Ju-
dit har ett par sparbössor där. I skänklå-
dorna ligger också några kronor. Vi skall 
hålla tyst för alla med detta jobbet. Lämna 
dock lite kvar.

Nyckeln till kamferkistan ligger i mel-
lersta skrivbordslådan. Lämna lite grejer 
kvar i skrivbordslådorna, så det inte ser 
alldeles tomt ut, några papper, pärmar 
o.s.v.

Vad är det vi skall hålla tyst om? Jag 
öppnar brevet som delvis täcks av 
dessa gulnade lappar, i silverskrinet 
som det står Oskar på, med snirkliga 
bokstäver…



Till Judit och Åke, står det på kuvertet. 
Får inte öppnas förrän några dagar ef-
ter min jordfästning, har Oskar skri-
vit. Undrar om det var så man gjorde, 
eller om kuvertet öppnades direkt när 
man fann det. Hur gjorde du, farmor 
Judit?

Valborgsmässoafton 1958.
Jag känner mig orolig ikväll och skriver 
därför detta till er båda. Det är min sista 
vilja och testamente angående de här sa-

Brevet som skrevs på Valborgsmässoafton

kerna. Judit har det riktiga testamentet. 
Nu vill jag detta! Åke eventuellt tillsam-
mans med Judit, men helst vill jag att hon 
inte ska vara med och bli upprörd, ska gå 
igenom hela mitt skrivbord och där taga 
fram vartenda brev ur sitt kuvert och 
riva sönder alltsammans och bära ut det 
i tunnan. På samma sätt skall han göra 
med skåpet, det fyrkantiga rökbordet och 
kamferkistan.
I skrivbordet finns nog mina betyg och 
kanske någon klocka. 



Allt sånt ska Judit ha genast. Åke skall ha 
de böckerna som ligger i skåpet i mitt rum. 
Där finns nog också en kartong med ett 
marmorskrivställ, och det skall han ha på 
sin födelsedag. Annars står det i skänken 
eller i garderoben i salen. Jag tycker att 
Åke skall ha fars gamla väggklocka och vår 
gamla familjebibel. Så skall Judit hjälpa 
Åke så han får källarkontraktet överflyt-
tat på sig. I källarens vänstra hörne, står 
en liknande lykta som jag har på skänken. 
Tag fram och överlämna den till Judit.

Vad kan väl komma uppröra farmor 
Judit så pass att Åke uppmanas att ta 
fram vartenda brev ur sitt kuvert, riva 
sönder dem och slänga dem i tunnan? 
Och det riktiga testamentet, kan det – 
ja, där ligger det ihopvikt i silverskri-
net. Få se nu. Jag får läsa färdigt brevet 
först och sen ….



Varje gång jag öppnar det silvriga 
skrinet, är det som om delar av det 
gångna ropar på mig, det blir nästan 
påtagligt. Läs mig! Titta här! Men 
samtidigt finns det delar som vill 
förbli gömda, brev som gömmer sig, 
texter som liksom skäms, bilder som 
finns där ena gången men inte nästa. 
Ibland slår skrinet igen sitt lock med 
ett bestämt Kloink. Andra gånger står 
locket inbjudande öppet, som två vil-
jor som vill olika.
Jag fortsätter att läsa ur Oskars hand-
skrivna brev,och ser att något hänt.
Det kanske har gått en dag, två dagar. 
Vi är inne i maj. Stilen har blivit breda-
re, slängigare, mer slutgiltig.

Skrinet känns både villigt och ovilligt

Så till sist Åke!
Hjälp Judit alltid och överallt. Hon har 
försökt att få iväg mig hit långt förut men 
jag kunde inte. Hon har betalat vartenda 
öre för mig här. Ja hon har varit underbart 
trogen och hjälpsam. Och så till dig, Judit, 
tack för allt du gjort för mig och du vet att 
vi träffas igen. Karin och Åke ska skall stå 
vid din sida och hjälpa dig. Tack ni alla!!
Allt detta jag skrivit om skall ni göra före 
bouppteckningen. Adjö med er Judit o Åke 
från Oskar.

Jag bestämmer mig för att ta upp tes-
tamentet och vecklar ut det. Lådans 
lock slår samman och missar precis 
mina fingertoppar…



En son. Oskar hade en son som hette 
Ulf Arnold. Högst upp står det att han 
ska få hälften och min farmor hälften 
av kontanter, vilket verkar ha begrän-
sats till några kronor i en börs. Min 
pappa var alltså inte ens adopterad av 
Oskar, och som farfar är Oskar för mig 
inte ens på låtsas längre.
En av skrinets hemligheter sipprar 
ut, 55 år efter den där valborgsmäs-
sokvällen då Oskar kände sig extra 
skröplig.
Att öppna ett silverlock och veckla ut 
väl vikta dokument ger perspektiv. 
Här försvinner en adoptivson som 
aldrig var, och framskymtar en son 

En son dyker upp i skrinet
som aldrig fick vara.
Men det här var säkert känt för farmor 
Judit, så någonstans i skrinet väntar 
en djupare hemlighet. En hemlighet 
som kunde uppröra, om inte alla brev 
togs ur sina kuvert och slängdes i tun-
nan av Åke.
En bit ner i skrinet finns ett sådant 
tomt kuvert. Men vänta! Det är inte 
tomt. För att nå brevet måste jag 
bläddra förbi Oskar och Judits vigsel-
bevis som jag öppnar slentrianmässigt 
och ska lägga åt sidan när mina ögon 
fastnar på en av de översta raderna. 
Frida står det. Vadå Frida?!…



Den 14 mars 1931 vigdes Oskar med 
Frida Vilhelmina Johansson, Ulf Ar-
nolds mamma. Släkten må ha varit 
nöjd, nu kunde Ulf födas inom äk-
tenskapet vilket han också gjorde en 
knapp månad senare. Men familje-
lyckan höll inte så länge, ganska snart 
sprack fasaden och sedan sommaren 
1933 umgås inte paret längre, vilket 
vittnen intygar så att Oskar och Fri-
da kan skilja sig i mars 1935. Därmed 
kunde Oskar gifta sig med Judit i au-
gusti 1935.

Ett giftermål och en skilsmässa och ett giftermål

Fram till att Ulf Arnold fyllde 16 år 
fick Oskar betala 40 kronor i månad-
en till Frida. Så når vi ner till kuvertet 
som inte tömts på sitt innehåll, till bre-
vet som undslapp tunnan …





Titta här kommer farmor i full fart, 
men vem är det hon har vid sin sida 
där till höger på bilden? Ett dolt min-
ne fladdrar förbi, jag kan väl ha varit 6 
år kanske. Vid ett litet runt bord sitter 
farmor och intill henne en väninna. 
Det kan ha varit kvinnan på bilden, ef-
tersom något inom mig plockar fram 
just det minnet.
De båda damerna runt bordet dricker 
kaffe ur farmors egenmålade finkop-
par, och intill kopparna står små glas 
med något lila i. Det luktar sött, men 
jag får inte smaka. För mig är det den 
hemmagjorda jordgubbssaften som 

Farmor och hennes väninna Ebba

gäller och vill jag ha mer saft, eller sylt 
med för den delen, så får jag ta nyck-
larna som hänger i lilla köket, bred-
vid den gamla svarta ficklampan, och 
traska ner i källaren. Där står flaskor 
och burkar på rad.
”Allt mitt är ditt”, sa farmor. Förutom 
då det lilla glaset med något lila i.
Damerna på bilden går målmedvetet 
över gatan, sneglar lite på den mötan-
de sjömannen och fortsätter mot Med-
borgarplatsen. De är bästa väninnor. 
Hon till höger på bilden heter Ebba…



Innan jag når kuvertet som inte töm-
des på sitt innehåll, bläddrar jag förbi 
ytterligare en bulk med vikta papper. 
17 olika betyg och tjänstgöringsintyg 
som visar på att Oskar hade en viss 
strävan och ambition, men också på 
ouppnådda resultat och spruckna 
drömmar. Varför sprack drömmarna, 
vad var det som kom emellan?
Är det vad livet mynnar ut i, är det 
vad man sparar i sitt skrin av silver?
Brevet är adresserat till Oskar, där 

Jaha – och vem är då ”Tjockisen”?

han ligger i lumpen 1941, i Nynäs-
hamn. På kuvertet står det någonting 
handskrivet kryptiskt i rött. ”G-i finns 
hemma”. Det är min farmor Judits 
stil, den känner jag igen. Men brevet 
är inte skrivet av henne, det är skrivet 
av ”tjockisen”. Och på baksidan av 
kuvertet kan man, efter lite pusslan-
de, utläsa att det är skickat från Hög-
bergsgatan 26A.
Käraste Oppavän, börjar det. Sänder dig 
några rader igen, fastän jag inte har något 



viktigt att meddela om.
Och sen kommer två sidor tättskrivet 
brev om en vardag som brevskrivaren 
vill dela med Oppavännen. Brevskri-
varen slutar brevet med den kryptiska 
konstaterandet att G-i finns hemma och 
Nu till sist de käraste hälsningar och kyss 
och kram till Oppa-vännen från Tjockis.

Det kryptiska konstaterandet om att 
G-i finns hemma är understruket med 
rött, samma rödpenna som använts 
för att skriva meningen på kuvertet. 
Och meningen på kuvertet är skrivet 
med farmor Judits handstil.
Vem är då tjockis? En lös lapp faller 
ur …



Lappen som faller ur är signerad 
Petra.

Liten saga.
Kastanjen
fäller sina frukter.
Plötsligt
under träden
skrattar unga riddare
med bruna ögon

Det blir en gåta, att lägga till “G-i finns 
hemma”.

Kastanjen fäller sina frukter



Brevet till Oskar var skrivet från Hög-
bergsgatan 26A i Stockholm. En oan-
senlig port, så där smutsgult funkis-
mörk som ingen blir glad av. 
1941 låg biografen Ritio här, men den 
stängdes på 70-talet och istället finns 
Mosebacke Hostel på adressen, ett 
modernt vandrarhem med snyggt sö-
derläge. Ett modernt gästgiveri skulle 
man kunna säga.
I korsningen längre bort, i hörnet av 
Östgötagatan, finns nu ett tegelhus, 
men 1941 fanns där ett 200 år gam-

Ett besök på Högbergsgatan 26A

malt hus som huserade Lilla pavil-
jongen. En välkänd konstsalong som 
även gick under namnet ” Södra BB”, 
de yngsta konstnärernas kläcknings-
anstalt. 
Lilla paviljongen var en spännande 
blandning av antikvariat, boklåda, 
konstsalong och litterärt kafé där en 
rad unga lyriker och bildkonstnärer 
kom att debutera.



Madelaine Pyk, Carl-Fredrik Reuter-
swärd, Britt Lundbohm-Reuterswärd, 
Bo Setterlind, Paul Anderson, Tomas 
Tranströmer. Alla har de fått göra 
sin första debut här. 1962 flyttade sa-
longen upp på Glasbruksklippan, till 

Nytorgsgatan 4, där den låg fram till 
1980. Då togs den blåmålade skylten 
med texten Hos Petra ned.



På väg mot skrinets botten



När intrigen nu tätnar 
blir jag otålig. Jag plockar 
upp minne efter minne 
ur silverskrinet, vart och 
ett med sin egen historia, 
vart och ett värt att spara 
i Oskars hemliga gömma. 
Minnen han ville behålla, 
inte bara i tanken utan 
även att ta på. 
Lappar, brev, intyg, med-
delanden, berättelser och 
foton.
Dödsbeskedet från far när 
mor dog, och minnet från 
när Oskar konfirmerade 
sig, tätt intill en vittrande 
almanacka från 1879.
De nära och kära sittande 
kring ett bord i trädgår-
den när någon fyller år, 
paret under klockan bak-
om blommorna på något 
som antagligen är ännu 
en högtidsdag.



Och så, längst ner, ett sentida brev från 
min farmor samt en maskinskriven 

dikt som heter blomsterdrömmar.

En blå anteckningsbok 
fylld av infall och idéer, 
alla hastigt nedrafsade 
med blyerts och antagli-
gen oläsligt och oförstå-
erligt som allt blir som 
man inte tar itu med ge-
nast.



I farmors brev till Oskar den 27 juli 
1956 från Montreux talar hon om att 
hon kommer hem, och även att hon 
skickat kort till alla Oskars släkting-
ar samt två kort till Petra. Men här 
finns inga kyssar, inga diminutiv, inga 
smeknamn.
Det tog mig några dagar att tyda ko-
den bakom ”G-i finns hemma.” Det var 
först efter besöket på Högbergsgatan 
26 som alla pusselbitar föll på plats. 
”Gästgiveri finns hemma,” skall det 

Brevet från Montreux

vara. En liten flört och vink om att när 
Oskar mötte upp så skulle intet fattas 
honom, vare sig mat eller annan fäg-
nad som Petra kunde bistå med.
Och plötsligt står hela historien klar 
för mig. Oskar, min farmors man se-
dan 1936, hade ett förhållande med 
Petra, som drev sin konstsalong Lilla 
paviljongen. Eller ”Hos Petra” som 
den också var känd som.



Vem var det som skrev den här osig-
nerade maskinskrivna dikten, som 
Oskar så gärna sparade bland sitt livs 
viktigaste papper? Någon ska få vad 
den aldrig har fått, och det genom att 

Kom möt mig i natten med skär krysanthem

ledas av en förtrollande hand. In i ett 
blommande slott. En krysantem kos-
tar idag 45 kronor, undrar vad den 
kostade förr.



Blomsterdrömmar

Kom möt mig i natten med skär krysanthem
strö vägen med idel små rosor

Då skall du få höra mig viska Je t´aime
och andra berusande glosor

Då skall Du följa mig till kärlekens land
stiga in i mitt blommande slott

och ledas av lyckans förtrollande hand
och Du skall få vad Du aldrig har fått

Ty intet mig fångar som blommornas doft
den tjusar och lockar och smeker

som himmelsk förvandling av jordbundet stoft
den alltid i sinnet mig leker

Men flytande som vällukt är kärlek i blom
pch brännande längtan så kort

till sist blott en önskan så öde och tom
att famnas av det som dog bort

Men möt mig då åter med skär krysanthem
fäst solig jasmin i mitt hår

bind fagra koraller till pärlstickat bräm
och åter min kärlek Du får.



Petra kallades hon, men det riktiga 
namnet var Ebba Pettersson. Hon var 
yngst i en stor syskonskara, och kan-
ske var det därför hon förblev ogift, 
om än uppenbarligen icke okysst. 
Det är samma dam som går här till 
höger på bilden, bredvid min farmor 
på övergångsstället Götgatan – Folk-
ungagatan 1941, fångad av en gatufo-
tograf.
Bästa väninnor, och sedan våren 1936 
delar de samme man Oskar, ett halvår 
efter att farmor gift sig med honom. 
Och det kunde väl få gå för sig även 

Vem var Petra?

på den tiden, i de bohemiska kretsar 
som farmor tillhörde. Men det var 
bara det att ingen talade om det för 
henne, inga vänner, sannerligen inte 
hennes bästa väninna och absolut inte 
hennes man Oskar, som fick kalla föt-
ter på dödsbädden.
Men då var det för sent. 
22 års svek för sent.



Hur fick du reda på det, farmor? Var 
det när du öppnade brevet med dik-
ten som du förstod, eller var det några 
andra brev som uppenbarade det hela 
för dig? Några brev som Åke inte hun-
nit, eller kanske velat, slänga i tunnan.
Farmor Judit blev hursomhelst helt 
förkrossad. Hennes gode vän sedan 
många år tillbaka, hennes närmaste 
väninna som hon delat förtroligheter 
med, stöttat ekonomiskt, anförtrott sig 
till och delat tjejliv med.
Hur tar man sådant? Hur hanterar 
man att ens bästa väninna haft ett för-

När förstod du, farmor?

hållande med sin man alltsedan som-
maren 1936, ett halvår efter bröllopet. 
Hur många minnen fick inte Judit om-
värdera, hur många frågor ställde hon 
inte sig själv och hur många svar blev 
hon skyldig.

Det finns ett brev i silverskrinet som 
inte fanns där från början.
Jag har lagt dit det för det är där det 
gör mest nytta efter alla dessa år. Det 
är från en äkta god vän, Walborg.



Ektorp den 17 juni 1958

Kära Lilla Judith!
Varmt tack för ditt lilla kort. Du är en i 
sanning hårt prövad liten kvinna. Ja, vad 
säger man och vad gör man i ditt fall? De 
döda bör få vila i frid men kvinnan är värd 
ett hårt straff, och du kan vara ganska sä-
ker på att det kommer också på ett eller an-
nat sätt. Tänker du ta kontakt med henne?
Hur känner du dig annars? Det skall väl 
bli skönt med vila och avkoppling, för du 
reser väl nånstans, till Skåne eller utom-
lands. Får jag aldrig se dig ute hos mig? 

Vännen Wahlborgs brev

Ack, så glad jag bleve, om du ville ringa 
eller skriva och säga att nu kommer jag. 
Käraste hälsningar, din gamla vän Wal-
borg.

I skrinet finns intet mer, så det slår vi 
igen. Men i källaren finns andra skrin, 
inte av falskt silver men i trä, papp och 
lack. Någon gång ska jag öppna dem 
också och låta det förgångna få vingar 
för en sista färd innan de vänder åter 
i evighetens famn där allt är intet och 
inget är allt.


