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Inledningen till novellen 

Loafersmannen 
Ej publicerad 

 

Det är sen kväll och Tubbe går sin vanliga runda på stationen. Petar med ett skitigt 

finger efter returmynt i automaterna, tråcklar runt i papperskorgarna efter tomburkar. 

Han lyfter handen till hälsning när han ser Moa med hund passera utanför. Hon ler och 

skickar en slängkyss genom glaset. Tubbe suckar. Det är länge sedan han hade henne 

nu. Nu vill hon jämt vara med Hanseman. Det händer inget roligt mera, tänker Tubbe, i 

mitt liv. Det är bara skit med alltihop.  

Han sjunker ner på en bänk och lutar med krum rygg hakan i handen. Glor med tom 

blick ut över golvet där de andra rör sig med raska steg. Ett par röda pumps klapprar till 

trappan, jympaskor under jeansbens fransar dansar in på kiosken. En välbärgad mans 

välputsade loafers stannar framför biljettautomaten. Vilket jävla ord, loafers, var fick 

han det ifrån? Tubbe reser sig sakta och går fram mot loafersmannen.  

Loafers. Loosers.  

What difference does it make? 

- Har du ett par kroner till kaffe? 

- Eeehh, ja, kanske, eh, vänta lite. 

Ena loafern tar ett oväntat halvt steg åt sidan. Lite snett sådär som på fyllan. Tubbe 

sniffar bakom loafersmannens rygg och känner att visst har han druckit, den. Tubbe 

ställer sig nära intill, snett bakom. Han ser att mannen har problem med automaten. Det 

händer ofta att turister inte begriper hur de ska göra. 

- Ska du ha hjälp? Tubbe som är spik nykter tar kommandot. 

- Ja, jo, jag ska till Malmö. Vet du… 

- Ja, föffan, du ba’… vänta… nej så här, sörru…Tubbe lutar sig fram och vänder 

hundringen på rätt håll. – Så ska den va’… 

Loafersmannen vrider sig, lite obekväm av Tubbes närhet, och sneglar på den blåsvarta 

skäggstubben som plötsligt är så tätt intill. Uteliggarens grovporiga hud känns 

märkvärdigt bekant. 
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- Ska du med? Loafersmannen blinkar till när de egna orden tränger in genom öronen 

utan att ha passerat medvetandet på vägen ut. Vaffan hade han sagt? Ska han ha den 

jävla lodisen med sig? Han är ju förfan inte klok…  

- Ja föffan, bjur du på resan då? 

Tubbe är inte sen på äventyr, nu när det äntligen händer något. Flinkt trycker han in rätt 

kombination på panelen. 

- Så där, du och jag och Malmö! Visst sörru!  

Tubbe kollar på den stora stationsklockan. Tolv minuter kvar, det blir perfekt. 

Loafersmannen vid hans sida känns mjuk och följsam. Undras just hur mycket han 

hinkat i sig. Turat över sundet förstås. Tubbe leder honom till rätt perrong och sätter 

honom på en bänk. Förutom loafers har mannen en mörkblå överrock i mjuk ull, byxor 

med pressveck. Under rocken skymtar en kavaj, skjorta och slips.  

- Snygg slirre, säger Tubbe till mannen. Om de nu ska resa tillsammans måste de ju lära 

känna varandra tänker han. Lite smicker är aldrig fel till en början.  

Mannen reagerar inte först men lutar sig sedan framåt så att han sitter nästan dubbelvikt 

på bänken. Tubbe tänker först att han ska börja kräkas ut sin fylla där på perrongen men 

det gör han inte. Loafersmannen skrattar. Han skrattar så att hela ryggen skakar.  

Vad är det här för en märklig man, tänker Tubbe, och ler lite ursäktande mot de andra 

personerna på perrongen. Mannens skratt är litet och inklämt men verkar inte vilja ta 

slut. Om han rätade på sig skulle det kanske övergå i ett generande gapflabb så Tubbe 

sätter sig bredvid honom och lägger sin arm över hans rygg. Beskyddande men tung.  

 


