
Kalles historia

I min allra ljusgrönaste barndom hörde jag ibland talas om en som inte visste om han levde eller var död. Man kunde 
lika gärna ha sagt att han inte visste vad han hette eller vem han var. Kanske har han inte ens funnits, men vi kan kalla honom 
för Kalle, för det hette han nog inte. Och han var kanske inte döpt till Karl heller. 

Kalle föddes tillsammans med en tvillingbror. Men var och när han föddes berättades aldrig och heller aldrig vad 
föräldrarna hette. Det var kanske inte så viktigt i jämförelse med vad som hände sen. Förmodligen var det fråga om 
enäggstvillingar för modern hade tydligen svårt att avgöra vem som var vem av dem. För att råda bot på det problemet knöt 
hon ett band om den ene pojkens handled. Och de två döptes, en med band och en utan. Föräldrarna visste vem som hade 
band och vem som inte hade det.

Så en dag när det hade gått några veckor eller kanske månader gjorde den stackars modern en fasansfull upptäckt och 
såg att bandet låg löst mitt mellan barnen i vaggan. Hur pojkarna hade burit sig åt, om det var den ene som fått av sig bandet 
själv och kanske med viss hjälp av brodern, eller om det var den andre som lockats att dra i sin brors band var det ingen som 
kunde berätta något om. Kanske tyckte den ene att det var orättvist att bara hans bror hade fått ett band och han själv hade 
blivit utan.

Kanske vågade heller inte den stackars mamman säga att hon inte haft tillräcklig uppsikt över sina små telningar. Vad 
skulle folk säga? Så hon knöt än en gång ett band om en handled. Om det kom på det barn som haft bandet tidigare eller inte 
var inte en tanke som hon kunde hinna tänka. Det var väl han till vänster som hade bandet när hon senaste tittade till dem? 
Huvudsaken var att det gick snabbt så ingen skulle få reda på att hon gjort en för dålig knut på bandet.

Men så hände det som var så vanligt förr. Den ene pojken drabbades av någon bagatellartad åkomma. Man dog av 
sådant förr i världen. Men det var viktigt att det stod en dödsorsak i kyrkboken. ”Säkert invärtes slag” står det i en dödsnotis 
för en några månader gammal pojke. Är det så säkert? Men man måste väl lita på kyrkböckerna. 

Förr var det också viktigt att skriva hur länge en person hade dragit ut på sitt liv på jorden. En noggrann präst gjorde 
sin uträkning och kom till ett något förvirrande resultat: 2 år, 14 veckor och sju dagar. Många präster var förhoppningsvis 
bättre på religion än i matematik. Ett annat barn föddes den 29 söndagen efter Trefaldighet. Är man verkligen född om man 
föds på en dag som aldrig har funnits? Den söndagen är lika omöjligt som 31 april eller femte Advent. Advent kommer en 
gång varje år. Ändå hör man att folk varje år talar om första, andra, tredje och till och med om fjärde advent. Blir det lika 
många advent i år som förra året, tro?

En präst utnämnde en församlingsmedlem till världens äldsta hallänning genom att skriva att han blev 601 år. I 
verkligheten dog han ungefär ett år efter sin 60-årsdag. Men inte bara präster brister i matematikens förunderliga värld. En 
mor ska en gång ha fått en fråga om hur gammalt hennes barn var. - ”Han har inte fyllt år än. Han är bara 13 månader.”

Men tillbaka till historien om pojken som dog. Vilken av de två var det? Först efter många år när fadern hade dött och
tvillingpojken hade blivit vuxen ska modern ha berättat om det som hände i vaggan. Förmodligen hade hon i åratal ängslats 
och våndats över den hemlighet hon tvingats bära på. Skulle hon berätta eller skulle hon ta hemligheten med sig i graven? 
Men så bestämde hon sig äntligen och berättade. Annars hade jag aldrig fått höra historien om denne Kalle. 

Jag fick aldrig höra om Kalle hade gift sig. Men jag kan förmodligen anta att han gjorde det. Hade han redan då fått 
höra om olyckshändelsen i vaggan? Funderade han i så fall på om det verkligen var hans riktiga namn som han uppgav vid 
vigseln? Ett bröllop måste naturligtvis ske efter alla ceremonins föreskrivna regler. Det måste väl resultera i ett ogiltigt 
äktenskap om någon av parterna uppger fel namn. Använde han sitt riktiga namn eller broderns? Går det att få syndernas 
förlåtelse för en synd som man inte vet om den har begåtts eller inte? En präst som viger på osäkra eller felaktiga grunder 
begår säkerligen tjänstefel. Och vad hände med Kalles barn, om han hade några? Var de födda i ett riktigt ingånget och 
lagligen fullbordat äktenskap eller riskerade de kallas oäkta? 

Man kan bara undra om någon av Kalles efterkommande har drabbats av den tämligen svårbehandlade krämpa som 
heter släktforskning. De flesta i den branschen träffar förr eller senare på hr Fader Okänd, men det kan inte vara många som 
har råkat  ut för en fader som aldrig ens var riktigt säker på om han levt sitt liv med sitt eget namn eller sin brors.

Kanske var det heller ingen riktig historia utan ”bara en historia”. Jag ska kanske ändra på rubriken och skriva skröna 
istället. För säkerhets skull kanske ”misstänkt skröna”. 

”Allt flyter”, sa den gamle filosofen Herakleitos. Kanske var det inte han, men man säger att det var han. Fast han sa 
nog inte så. Men om han sa det, så sa han Panta rhei. Hur han uttalade det, det är en annan historia.

Men man ska nog inte skriva sånt här. Det kom ett mail från en mycket förargad kvinna som påstod att jag hade missat 
kyrkans budskap. Dessutom anmärkte hon på att min berättelse saknade källhänvisningar och att jag därför inte hade en aning 
om någonting. Om hon hade aningar om något, vet jag förstås inte. Men jag misstänker att hon aldrig vågade berätta om Vargen
och Rödluvan för sina eventuella barn och barnbarn  utan att framhäva vikten av ordentlig dokumentation med nödvändiga 
källhänvisningar och fotnoter, åtminstone för mormodern, jägaren och Rödluvan...
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