
TÄNK OM  

Tänk om de döda kunde resa sig. Tänk om...  

Det var den 27:e juli 2018 och solen lyste upp hela Visby innerstad. Längst de smala gatorna 
av kullersten kryllade det av människor. Lukten av tjära blandat med rosenblad borrade sig in 
i min näsa. Ändå kändes denna dag tom. Ganska obeskrivligt men allt kändes så fruktansvärt 
tråkigt. Ensam var jag nog om tristessen vilket man märkte om man kollade på alla turister 
som beundrades av den långa muren med 27 marktorn och 22 sadeltorn av sten.  

Grejen jag inte visste när jag gick där med musiken i öronen och tyckte allt kändes tomt var 
att tidigare, 570 km bort, reste sig den döde. En stor del av Gotlands historia började sakta 
kravla sig upp ur sin grav. Denna grav som var placerad i Sorö kloster, Danmark. Att 
Valdemar, efter 648 år, skulle få se sitt Gotland igen.  

Valdemar Atterdag - en ond härskare, fyrabarnspappa och en människa med stort intresse att 
få styra Gotland med sina egna händer - gick runt blek av brister och smutsig av jorden, och 
kollade på det stora tegelklostret där han precis rest sig. Att minnas hade han svårt med. Men 
att glömma Gotland var ännu svårare. Allt han ville var att åka dit. Men denna gång helt 
ovetandes om årtalet och på helt egen hand. Att sträva efter att erövra något nu fanns inte på 
kartan. Han tog beslutet att ta sig ifrån Danmark och hitta den enklaste väg till Gotland.  

Längst vägen han senare gick för att hitta hjälp, försökte han hitta vägen genom 20 olika 
människor. Den sista han frågade var en trevlig äldre dam som själv skulle till Visby. Hon 
hjälpte vänligt den förvirrade Valdemar att komma till flyget. Väl på flygplatsen var 
Valdemar redo för attacker från alla möjliga håll, men blev sedan förvånad för ingen kollade 
ens på honom. Hade han kommit till himlen? Efter allt han gjort? Hur som helst så lugnade 
han ner sig efter ett tag.  

Valdemar tog beslutet att hålla sig fast vid den äldre damen för att inte tappa bort sig. Tio 
minuter senare skulle gaten öppna och en ganska rädd Valdemar satte sig lydigt och flög iväg.  

Flygresan gick bra trots att han mådde förfärligt illa och började spy. Trots det var han nu på 
Gotland ståendes framför muren. Tre meter ifrån mig. Lilla jag som tyckte allt kändes tomt 
och som trodde denna dag skulle bli så fruktansvärt tråkig.  

Jag kollade ner på mina fötter som sakta släpade efter mig och jag försvann i mina tankar helt. 
Ända tills dess att jag kände en smäll i mitt huvud. Jag kollade upp och såg att jag hade råkat 
gå in i en blek, smal man med en extrem skäggväxt. “Förlåt”, sade jag av ren reflex och gick 
sedan vidare. Men längre än ett halvt steg hann jag inte. Jag kände någon ta tag i min arm. Jag 
blev genast rädd och obehag spreds sig igenom hela min kropp. Själv var jag rädd att mannen 
jag råkade gå in i skulle bli arg så jag vågade inte göra något annat än att stanna och lyssna på 
vad han hade att säga.  

Han började prata med mig och jag fattade direkt att det var danska men jag hade ingen aning 
om vad han sa. Jag tog genast upp min mobil och google-translatade. Han kollade konstigt 
på mig och den rektangulära lysande sak jag hade i min  

hand. Jag skrev att jag inte fattade vad han sa men att han gärna kunde använda kroppsspråket 
när han pratade så kanske jag skulle fatta, och översatte det. Han gjorde som jag sa och 



eftersom jag inte är helt dålig på att tyda olika språk förstod jag att han ville få en rundtur i 
nutidens Gotland. Han menade också att det var väldigt olikt sig så att han knappt kände igen 
sig. Skumt tyckte jag.  

En rundtur blev det. Ringmuren runt, i Botaniska trädgården och en liten tripp i hamnen. Vi 
pratade aldrig så mycket utan jag bara visade honom runt. Varför vet jag inte riktigt. Men 
ändå kändes inget stelt utan mina tankar var på vem den mystiske mannen var. När jag 
försökte förklara att vi var färdiga och att jag var tvungen att åka hem satte han sig ner på 
marken och brast ut i gråt. Tårarna rann nerför hans kinder och liksom tvättade dem från 
jorden.  

På danska frågade jag honom hur han mådde för det kändes som en självklar artighetsgrej. 
Han började yra om att han kände sig värdelös då den vackra staden inte längre tillhörde 
honom. Det fick mig att tänka till en stund men ingen vill ju tro på det omöjliga. Eller hur? 
Jag antog bara att han var drabbad av något slags extremt solsting. Så då lämnade jag honom. 
Jag sa hejdå och gick.  

Tänk om jag hade vetat vem jag hade spenderat min dag med och tänk om du bara visste att 
han någonstans idag sitter här på ön och väntar på revansch efter att ha förlorat “sitt” Visby... 
Tänk om.  

Fötfattare: Ida Nordahl, Atheneskolan klass 8a  

	  


