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Inledningen till novellen 

Gamle Gunnar 
Ej publicerad 

 

Gunnar drar sitt larmkort genom läsaren och knappar in koden. Han skjuter upp den 

massiva trädörren med vänster axel och kliver över tröskeln. Känner museets arom 

äntligen omsluta sig. Han har hunnit tröttna på sjukhuslukten. Dörren slår igen bakom 

honom och han andas ut innan han följer korridoren till vänster förbi en kopiator, några 

kartonger och en whiteboard där det framgår att alla som jobbar här är på 

personalkonferens idag.  

Gunnar viker av genom en dörr upp i trapphuset och går sakta de 34 trappstegen till 

nästa avsats där en annan dörr leder in i ett städskåp. Informationsavdelningen har sin 

kaffebryggare här eftersom här finns vatten. Ibland överraskar Gunnar sig själv med att 

stjäla lite kaffe när han passerar men idag är glaskannan tom. De beskäftiga 

informatörerna är också på konferensen. Alla på hela museet är där utom Gunnar. Det 

var länge sedan han deltog på sådant vilket kan synas märkligt eftersom hans 

telefonsvarare sedan flera år uppger att han är på tjänsteärende och återkommer kl 17. 

I andra änden av städskrubben, som har sin egen doft av grus, kaffe och 

rengöringsmedel, finns ännu en dörr genom vilken man kommer ut till 

informationsavdelningens korridor som löper längs ena långsidan på den stora 

byggnaden. Rummen ligger på rad längs den sida av korridoren som vetter ut mot 

gården. Gunnar stryker som vanligt utmed den andra väggen som täcks av hundratals 

utställningsaffischer i fyrfärg. Det förvånar honom att de här människorna är så 

uppenbart stolta över sitt arbete. Det är som om de fortfarande tror att det har betydelse.  

Han suckar lätt och rundar en pall kopieringspapper som någon ställt ifrån sig intill 

bordet i den vrå där informatörerna äter sin lunch. Det får de egentligen inte. Man får 

inte värma mat här som luktar men det gör de förstås ändå. De är unga och gör som de 

vill.  

Museets enda riktiga lunchrum ligger i den östra delen av byggnaden, i de rum som 

kallas Engstrands lägenhet. Det är sedan länge annekterat av intendenterna på 

föremålsvården och ingen annan går någonsin dit. Fast idag ska arkivarie Gunnar 

Svensson äta sin fil och sin smörgås där. Det gör han alltid när de andra är bortresta. En 
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apelsin äter han också, för vitaminernas skull. På kvällen köper han hem kinamat, thai 

eller pizza. Ibland på helgerna steker han strömming.  

Korridoren viker av till höger in mot byggandens centrum men Gunnar öppnar en dörr 

som leder ut till en lite bredare trappa. Här kan man ibland stöta på kringirrande 

besökare, området är otillgängligt men inte avstängt. Om man fortsätter nedåt kommer 

man ut i den enorma entréhallen och några våningar upp ligger en annan 

utställningslokal. Så högt ska inte Gunnar, utställningarna intresserar honom inte. Han 

går 56 trappsteg och öppnar en dörr som leder till ännu ett korridorsystem. Här ligger 

en del verkstäder, tror Gunnar, för här är ofta märkliga lukter av färg eller sågspån och 

ibland kan man höra ljudet av olika maskiner. Kraftiga karlar med skägg och blåställ 

brukar röra sig här. Ibland har de kniv.  

Om man fortsätter till höger kommer man så småningom till arkivet. Det är dit Gunnar 

är på väg men först svänger han in på en toalett och fyller vatten i en plastflaska som 

han burit i portföljen.  

Längst in bakom de tunga brandsäkra dörrarna har Gunnar sitt rum. Det är ett 

fönsterlöst och litet men trivsamt rum, tycker Gunnar. Många andra skulle säkert 

beklaga honom och tycka att det är trångt och mörkt men ingen annan kommer 

någonsin hit och Gunnar trivs. En gång för flera år sedan kom det en 

arbetsmiljöinspektion och då fick Gunnar en ny stol med alla möjliga inställningar som 

en ung kvinna demonstrerade för honom. Han använder aldrig finesserna men minns 

lukten av hennes parfym. Den nya stolen skär sig mot den övriga inredningen som är av 

mörkt trä och de mappar av beige kartong som fyller alla hyllor. Gunnar tänker ofta att 

det är tur att han sitter på stolen så att han slipper se den. 

När Gunnar kommer in i rummet startar han datorn innan han hänger sin rock på kroken 

bakom dörren och ställer in sin filmjölk i det pyttelilla kylskåp som han skaffat. Så häller han 

vattnet från flaskan i vattenkokaren. Senare ska han koka sig lite kaffe. 


