
Fem månader i Barcelona

Joakim Roubert

2002





Inledning

Måndagen den tredje juni 2002 flyttade jag från Lund till Barcelona, för att där göra mitt examensarbete
under de följande fem månaderna. För de vänner och bekanta som var nyfikna på mina förehavanden lät
jag sätta upp en e-postlista, till vilken jag lovade att skriva så fort det hände något som skulle kunna vara
av intresse. Föga anade jag då att det skulle hända så mycket på de fem månaderna – och att jag dessutom
skulle orka skriva det. Men så blev det.

Jag är mycket nöjd med min vistelse i Barcelona, men samtidigt var det ganska lagom att flytta tillbaka till
Lund i början av november. Och inte helt otippat var det som om jag inte hade varit borta alls – eller på
sin höjd åkt och shoppat en sväng i Malmö – då jag återvände, samtidigt som jag upplevt så många nya
och roliga saker.

Då jag skriver detta är det nästan en månad sedan jag lämnade Barcelona, och examensarbetets byråkra-
tiska efterspel är avslutat så att jag precis har tagit examen. Eventuellt är detta något som man kan läsa
för barnbarnen, om det nu kommer att bli några.

Lund, december 2002

Joakim Roubert
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Kapitel 1

Adress och telefonnummer

Tisdagen den 4:e juni

Jag har nya telefonnummer och ny bostadsadress:

Joakim Roubert
Carrer de Casanova 1, 2-2
08 011 Barcelona

(+34)934 241 870 [fast nummer till lägenheten]
(+34)616 348 249 [min mobiltelefon]

Jag sitter pa skolan nu, men ämnar skriva ihop lite mer info under kvällen som jag kan posta i morgon
tillsammans med lite bilder.
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Kapitel 2

Lägesrapport

Onsdagen den 5:e juni

Nu har jag varit i Barcelona i två dagar, och detta är väl den första riktiga reseberättelsen.

Efter mina 12 kg övervikt på Kastrup förflöt min nerresa fint och bra. Väl nere på plats kontaktade jag Hol-
mis, som hade lovat att jag skulle få kvarta hos honom de första dagarna. Han bor i en delad lägenhet med
fyra andra personer och det visade sig att den ena av dem hade haft den goda smaken att flytta ut under
söndagen så att ett rum (det största, för övrigt) var ledigt. Det hade varit någon och tittat på rummet under
dagen, och Holmis undrade om jag var intresserad av en bostad – i så fall borde vi omedelbums ringa till
”Häxan” (som Holmis benämner hyresvärdinnan). Sagt och gjort, och ni bor jag också i lägenheten.

Hyran är 289 euro per månad, och jag kan konstatera att standarden här är bättre än jag har hemma i
Lund så när som på fast internet; rummet är ungefär lika stort, men här är mer än tre meter högt i tak,
något stuckaturliknande i taket, blankt och fräscht stengolv och egen balkong. Sängen är lika bred som
min därhemma, fast något kortare. Vidare har vi toalett med dusch och varmvatten och annat trevligt,
och vägg i vägg med den är köket med gasspis och tvättmaskin. Här finns strykbräda, städutrustning,
vardagsrum med liten TV, och så kommer en kille och städar gemensamhetsytorna en gång i veckan.
Kalas!

Det ligger mycket centralt, tydligen även i stadens bögdistrikt. Tjo-hopp! (Ett av stadens mest kända/bästa
bögdiscon ligger precis runt knuten.) Jag fick även veta att killen som bodde i mitt rum innan var fikus
och hittade sig en spansk pojkvän. Så nuförtiden sover jag i en säng som brukats för manlig kärlek. Uha!
Jag har bytt lakan.

Naturligtvis finns det nackdelar också. Det är lite jobbigt att gå i trapporna emedan vi bor på tredje vå-
ningen, vilket i sin tur är bra eftersom här är tungt trafikerat precis nedanför precis hela tiden. Och det
väsnas oavsett om man stänger balkongdörrarna eller ej. Ganska mycket, faktiskt. Sedan tömmer de so-
porna som är utanför varje natt och det ena med det andra. Men klaga är det sista jag ska göra, det här är
toppen. Naturligtvis kör tanten det här så svart det bara går, men ingen annan har haft några bekymmer...
Tvi-tvi...

Så skaffade jag mig, som ni såg i förra brevet, även ett spanskt mobiltelefonabonnemang.

Strax söder om där vi bor ligger De Skumma KvarterenTM – det var nog de som Hanna varnade för – så
där var vi ute och åt gott i går. Fast efter midnatt är där ingen trevlig stämning.

Så var jag på UPC (skolan, alltså) i går för att börja med verksamheten. Jag har insett att jag förstår en
hel del spanska medan jag är mer oförmögen att få ur mig någonting vettigt (det kommer, det kommer),
men när det var fullfarts hardcore-katalanska på institutionen var det desto lurigare. Spanjorerna pratar
betydligt bättre engelska än sina grannar i nordöst, men det känns som att det är bättre om jag lär mig
spanska. Men det ger sig. Folk verkar mycket välvilliga på skolan och det är trevlig stämning. Kommuni-
kationen är lite lurig, dock, och de verkar inte vara så organiserade. Samtidigt har de en hel del mycket
tuffa forskningsprojekt på gång, så det blir bra. I morgon ska jag väl få ett eget konto på skolans datorer,
är det tänkt, och det är ju praktiskt och bra.

Jag har redan blivit tagen för spanjor ett antal gånger, och folk ser förvånade ut när jag inte förstår dem.

Några saker som frapperar är att folk respekterar rött och grönt ljus i trafiken (till skillnad från när jag var
i Cannes, som ändå inte ligger så långt härifrån fast i ett annat land). Och det är nog tur det. Full rulle!
Folk verkar även vara goa och trevliga. Det finns förstås en hel del luder, junkies, uteliggare (vi har en i
porten jämte vår som tydligen är ganska trevlig) och kringdrivande knasbollar, men det får man väl ta.
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Nåväl. Eftersom jag satt och skrev detta hemma och det var sent och jag skulle upp tidigt i dag (och
härmed posta detta från skolan) så rundar jag väl av här. Med detta brev bifogar jag även några bilder.
Dels är det några interiör- och exteriörbilder från vårt hus (mitt rum inifrån, samt köket, resp. min balkong,
som är den vänstra på tredje våningen), samt något från skolan (jag är visst destinerad att alltid plugga i
röda tegelbyggnader?).
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Kapitel 3

Geografisk specifikation

Torsdagen den 6:e juni

Jag blev tillfrågad om jag bor centralt – till helgen ska jag utforska staden och kommer då att få lite mer
koll på var saker och ting ligger – och jag tror att jag med största säkerhet kan intyga att så är fallet.

Med detta brev bifogar jag tre bilder, där den första är en tydlig kartbild över de närmaste kvarteren. Jag
har markerat hörnan som mitt hus ligger på med en blå pil. Därefter följer en översiktsbild för hela staden,
där den bit som den tydliga kartbilden utgör är markerad.

Den tredje bilden är en metrokarta, och jag bor i den spets som ligger sydväst om korsningen mellan röda
och lila linjen vid stationen Universitat. UPC ligger vid gröna linjens ena ändhållplats, Zona Universitária.

Som bonus visar det sig även att jag får höjd hyra till 300 euro eftersom Häxan är helt förvirrad och trodde
att jag hade flyttat in i Holmis rum (som är hälften så stort). Hur nu det skulle gå till, eftersom han inte
flyttat ut. Kul-kul. Jag får se vad som händer.

För övrigt är det fascinerande långa trafikljusperioder här. Flera minuter långa. Mysko. I kväll ska vi äta
sill och potatis för att hedra moderlandets dag.
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Kapitel 4

Ny reserapport

Måndagen den 10:e juni

Det är först när jag kommer på mig själv med att stå i el supermarcado och lasta ner matvaror i min
medhavda tygkasse med ICA-tryck som jag tillåter mig att erkänna för mig själv hur präktigt ärkesvensk
jag är.

Nu har jag varit här en vecka, och det här brevet är ganska långt och jag har bifogat ganska många bilder.
Det är ju mycket nytt, och därmed mycket att berätta; jag misstänker att informationsmängden kommer
att minska proportionellt (exponentiellt?) med tiden. Men i alla fall, till saken:

Jag har gjort en del mer eller mindre (mest mindre) intressanta observationer här nere. Det som dyker upp
först är naturligtvis trafiken; tutning är här mycket roligare än hemma, för alla hänger sig åt denna ädla
syssla. Samtidigt är här fullt av tvåhjulingar, där den större delen utgörs av små skotermodeller. Generellt
kör man fort och bär hjälm. Till detta bärs oftast mc-ställ version kostym eller tunna byxor och T-shirt med
badtofflor – och då jag förfasas över detta känner jag mig ännu präktigare. Sådana faror borde ju Farbror
Staten informera om i rikstäckande TV på bästa sändningstid. I lördags gick jag förbi en butik som säljer
allt som kan önskas vad gäller personlig skyddsutrustning för ovan nämnda aktiviteter, och det tycks vara
en tuff bransch att slå sig fram i, och produkterna är helt klart billigare än i Sverige.

Att parkera är lätt i den här staden, ja, faktiskt mycket lättare än i de flesta städer jag har varit i. Det beror
inte på att det finns många parkeringsplatser utan snarare på att det är helt comme-il-faut att parkera
precis i kanten av en korsning, mitt i gatan (då lämnar man utrymme mellan sin bil och de bilar som
är parkerade vid sidan av vägen så att folk kan köra emellan) eller varför inte precis var som helst? Det
verkar fungera, och det är ju bra.

Mat är både billigare och dyrare än i Sverige; att äta ute kostar ungefär lika mycket, fast alkoholen är billi-
gare. Färsk mjölk är dyrt här, och säljs inte på så många ställen. Det vanligaste är sådan där industrimjölk
som håller till jordens undergång och syndernas förlåtelse, och som därmed kan stå varmt. Kött kostar,
vad jag sett hittills, ungefär som i Sverige. Bacon är betydligt dyrare, medan rejälare biffar och sådant
verkar billigare. Havregryn har hittills inte gått att uppbringa, men det ska enligt uppgift finnas i alla
fall. Värre är det tydligen med Crème Fraîche (basen i all min matlagning) som inte verkar finnas alls.
Mystiskt. Frukt och grönsaker är attackbilligt och kvalitén på varorna är utmärkt. Alkohol är även billigt
i affärerna; öl och sprit är billigt, och vinet är ärkebilligast. Jag har sett äkta fulgin för 40 spänn, och jag
köpte reko pilsner för 2 spänn per 33 cl-burk. En liter vin av okänd kvalitet kan erhållas för en femma.

I övrigt har jag har börjat fraternisera en smula med folket i labbet som jag sitter i (den här gången skickar
jag med en bild på robotuppställningen med ett fint djurkranie). Där är en snubbe som heter Joan som är
på plats ungefär samma tider som jag och som är trevlig. Och så i slutet av förra veckan så träffade jag en
annan kille som är i labbet då och då: Albert. Albert ser ut ungefär som en blandning mellan Iggy Pop och
en kriminell knivkastarfigur tagen ur en film; han har lite ärr i ansiktet och ser sliten ut, och ramar in detta
med långt gråsvartblandat hår i hästsvans. Han har dock glimten i ögat och verkar vara ganska trevlig.

– Heloo, Ay am Albeert!
– Nice to meet you, Albert!
– Noo, it’s Albeeeert. Ay am kaatalaan!

Katalanska betoningen på Albert är alltså på sista stavelsen. Den spanska motsvarigheten torde vara Al-
berto, men jag misstänker att det är ytterst olämpligt att göra en sådan felsägelse.

Ja, där är en del andra figurer också. Alícia, förstås, som är min handledare här nere. Och så Manel (ob-
servera de katalanska namnen), som är mycket lik Fox Mulder och hjälper mig en del. Datorsystemadmi-
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nistratören heter Jesus, och det kan ju vara lägligt när datorerna behöver lite handpåläggning.

Datorerna, ja. Generellt är nog datorstandarden på UPC betydligt sämre en vad jag är van vid från EFD-
systemet på LTH. I labbet där jag sitter är det dock helt hyfsad utrustning – jag sitter på en relativt modern
och snabb PC – vilket är ett uppsving från vad jag är van vid från it-labbet i Lund. Och det är ju bra.

Amerikaner kan man ju vara utan. Jag har två stycken i rummen som ligger vägg i vägg med mitt. De
diskar förstås inte, för det kan ju vara både bra och trevligt. Och så visar de inte hänsyn. Detta var ju
något som Fredrik påtalade redan då han bodde i Zürich och råkade ut för Byron. I mitt fall är det två
amerikanskor. Deras inställning till hänsyn är ”jag har ju faktiskt ett liv som jag måste leva, och det kan
jag ju inte kompromissa bort genom att agera på alla andras villkor”. Och det demonstrerades tydligt i
förra veckan då den ena hade sin far på besök och de gjorde det till vana att komma hem halv fyra på
natten och konversera högt och tydligt så att en annan tappade greppet om nattsömnen. Men skam den
som ger sig! (De flyttar ändå till nästa månad.)

På nationaldagen hade Holmis bjudit hit en massa av sina polare, vilka vi bjöd på sill, potatis, knäckebröd,
Kalles kaviar, ägg och annat som ju är bra Sverigemat. Här ingår en del spanska polare, två mexikaner och
lite annat löst folk, vilket är mycket trevligt. Alla utom en kommer dock att flytta från staden lagom till
juli, så det gäller att se om de i sin tur har några andra spanska vänner som jag kan ärva och på så sätt
skapa mig en krets att öva språk med. Jag förstår rätt mycket av det som står skrivet och det som sägs,
men känner mig än så länge hyfsat oförmögen att säga någonting vettigt. (Jag lyckas dock beställa lunch
på katalanska med lite chansande och viftande med armarna när jag är på skolan. Det blir nya spännande
saker varje gång!)

I lördags gav jag mig ut på sightseeing, och följde i stort sätt Lonely Planets rekommenderade tvådagars-
runda för att titta på modernisternas hus. Det attackregnade redan på morgonen, men är det nu helg och
dags för sightseeing så är det, och då får det regna bäst det vill. Förutom att mina skor vad genomblöta
efter endast en stunds promenad gick det riktigt bra, och jag kunde tack vare detta få något man inte ser
varje dag: turistbilder tagna i regnväder! I alla broschyrer och kataloger är det ju alltid så oerhört fint vä-
der alla gånger, men här fick jag fotograferat lite riktigt stoff från verkligheten. Jag har även tagit en bild
på min favoritreklam härnere, den som gör reklam för en BH som är så bra att inget fusk behövs. Texten
är helt makalös!

Jag vill inte direkt påstå att alla objekt på rundan imponerade; då jag exempelvis kom fram till Sagrada
Familia tyckte jag att det var en stor besvikelse. Mest för att den var så liten – byggnaden ser alltid mycket
mycket stor ut på kort – och inte mycket mer än Allahelgonakyrkan. Fast den ser ju rätt spännande ut, det
är ju klart. Jämte Sagrada Familia ligger dock en bedårande park (den med lila blommor) som även var
försedd med en underbar varningsskylt, även den avbildad och medskickad (förbjudet att vara fotboll och
att gå på gröna areor men påbjudet att i smyg kasta ner prylar bakom sin jycke och i övrigt att ta hand om
sin hund). Vad gäller skyltar finns även de helt osannolika skyltarna runt Sagrada Familia (som ju ständigt
byggs och därmed ju är byggarbetsplats). Eller vad sägs om att bära hjälm, hörselskydd, skyddsglasögon,
skyddshandskar, skyddsskor, gasmask, julklapp och livlina samtidigt som du måste akta dig för hängande
gods och lyftkranar och uppepå detta inte får lov att vara människa? Helt fantastiskt.

Triumfbågen här i staden, vilken byggdes till världsutställningen 1888, tycker jag dock är fantastiskt vac-
ker, och området runt om är vackert omgärdat av palmer. Här kunde man även jämte de vanliga duvorna
och gråsparvarna se små gröna papegojliknande kräk hoppa omkring och käka smulor, vilket ju känns
ganska exotiskt. I anslutning till triumfbågsplatsen hittade jag även det underbara väggklottret där nå-
gon listig räkna har delat med sig djup insikt om världsekonomiska frågor till allmänheten. Vi tackar och
bockar.

Jag vill även ge en eloge till killarna som går omkring och säljer paraplyer så fort det regnar. De har ett i
ena handen för att skydda sig själva, två i andra handen att sälja, och lagret i en väska på ryggen. Jag har
sett många olika knep för att sälja många olika produkter, men det här var definitivt roligt! Nåväl.

Tids nog ringde Holmis och tyckte att vi kunde äta en bit, så vi gick till ett ställe där man kan äta katalanska
smårätter och dricka mousserande vin. Vinet är mycket billigt, och det får man bara beställa om man äter.
Och maten är billig den med. Trångt och dant, och alla står upp, men mycket trevligt. Därefter fortsatte vi
till ett mycket litet ställe där man äter små anrättade fiskar och dricker vin. Det är mycket lokalt, klientelet
där utgörs främst av medelålders spanska par och i övrigt andra spanjorer, och det är två festliga gubbar
som håller i det. På väg hem fastnade vi för en pilsner i inomhusmarknaden vid La Rambla, där Holmis
har en favoritbar med mycket trevlig personal och hjärtlig utskänkning. Mycket trevligt. För det gäller ju
att veta var man kan få sig en pilsner under västen när det kommer besök.

I går var det mycket vackert väder, vilket föranledde en sväng till playan. Medelhavet är lika skitigt och
kass som vanligt – vilket ju var väntat och föga överraskande; dock var det kallare än jag trodde så här års
– men jag sa ju att jag ville till ett varmt ställe med vackra flickor, och jag har ingen anledning att klaga.
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Figur 4.1: BH-reklam.
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Kapitel 5

Tengo zumo en mi refrigerador

Fredagen den 14:e juni

Jag skriver en liten kortis så här i slutet av veckan, så får vi se sedan om jag lyckas hitta på något festligt
under helgen:

Varje morgon då jag åker tunnelbana står de och delar ut en av stadens (vad jag sett) två gratistidningar
vid min ändstation. Den ena av tidningarna är välkända Metro, som är på spanska. Så den delar de inte
ut på min färdväg. Här får man i stället den katalanska 20 Minutos, fast den är rätt bra den med.

I den senare kunde man i veckan kunde läsa om prinsessan Victoria av Sverige på skvallersidan, där
20 Minutos anger sin bergfasta källa ”Hänt Extra” om vilken de skriver ”el ’Point de Vue’ de los países
nórdicos”. Humor! Men mycket bättre är ändå kontaktannonserna, som jag min vana trogen inte ägnade
någon uppmärksamhet förrän Holmis tipsade om att de spanska är lite roligare än de svenska. Och vad
sägs om följande exempel:

ANA. Rakad. [telefonnummer]

MAFALDA. Söker ung, passionerad och desorienterad kille för penetrering. Betalar bra. [telefonnummer]

HERMAFRODIT. Har penis och vagina. [telefonnummer]

ELENA. Betalar för sex. Jag tar med kondomer och betalar hotell. Mitt problem: är 50 bast. Är det viktigt
för dig? [telefonnummer]

Fast favoriten är nog ändå:

JAG ÄR FET OCH GAMMAL. Kvinna. Men mycket rik och bor flott. Pröjsar bra för sex. [telefonnum-
mer]

Förutom det kan man förstås läsa om vanligare ting som fotbolls-VM, Red Hot Chili Peppers, bombdåd
och strejker. Och apropå strejker fick jag höra värsta storyn:

När jag kom till jobbet i måndags stod en del folk från institutionen och samtalade (snabb katalanska, så
jag var inte direkt med på noterna). Men sedan berättade Joan för mig vad det hade rört sig om. En annan
av killarna, jag minns inte hans namn, hade berättat om sina eskapader under helgen. Och det var inte vad
som helst, se, för han hade fått tandvärk på fredagen. För detta uppsökte han lämplig sjukvårdsinstitution
och fick en besökstid efter helgen samt några smärtstillande tabletter att inmundiga om smärtan skulle bli
för svår fram tills dess. Nåväl.

Under natten till lördagen hade han ganska ont och slukade därför en av tabletterna. Det tråkiga med det
var att det visade sig att han var allergisk mot dem så att hela halsen svullnade upp och han blev oför-
mögen att andas; det bar förstås av in till akuten. Men det var inte så roligt det heller eftersom läkarna här
nere för närvarande strejkar mot nedskärningar i vården, så på plats var en del nybakade läkarstudenter
på AT-tjänst samt en handfull sjuksköterskor. De konstaterade att de behövde ge honom adrenalin för att
få svullnaden att gå ner, men råkade ge honom för mycket så att svullnaden visserligen gick ner en aning
fast med den biverkningen att ena halvan av hjärtat stannade.

Stor kris förstås, och sjukvårdspersonalen föste ut hans familj i något väntrum och körde in stora aku-
tinsatsen på honom, nu med någon injektion för att få igång hjärtat igen. Detta lyckades, fast med en
resulterande puls på ungefär 180 slag per minut, följt av en injektion för att minska pulsen resulterande
i en alldeles för låg puls, följt av en annan injektion etc. tills läget slutligen var stabilt. Därefter hade han
legat på sjukhuset hela helgen, totalförstörd och fullständigt utmattad. Party-party! Sensmoralen är att
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man ska passa sig för värktabletter, vilket jag alltid har hävdat. Och har man god tandhälsa så är man ju
som tur är inte i riskzonen för ovanstående.

I övrigt har jag hittat vad jag helt enkelt måste köpa (jag ska bara kolla var det är billigast först), vilket helt
enkelt är en spansk-rysk ordbok. Helt oslagbart! Ja, här finns ju en del intressanta saker att handla; jag
håller på att kolla upp lite bra saker så att jag kan slå till när sommarrean börjar i början av juli. List och
taktik!

Jag gick förresten in i en sportaffär-vilken-som-helst (trodde jag), som visade sig vara vad jag kallar en
riktig sportaffär. De hade nämligen produkter inom följande områden (och allt i en butik stor som en
normal InterSport i Stockholm eller Malmö):

• Fotboll, basket, bandy, etc.

• Windsurfingprylar (brädor, dräkter, segel, rubbet)

• Vågsurfinggrejer

• Dykutrustning

• Cykling

• Golf

• Friluftsliv (tält, sovsäckar, primuskök, etc.)

• Klättring

• Kläder för ovanstående aktiviteter

Nu var det ju inte så att de hade alla märken och alla modeller, men några alternativ per sorts produkt var
där allt. Mycket fascinerande.

Vad gäller sport är det intressant att jämföra bevakningen av fotbolls-VM i spansk respektive svensk
media. Jag kan väl inte direkt säga att jag följer det hela, men jag har i alla fall koll på hur det går (20
Minutos och TV-visning på tunnelbanestationerna håller den obildade uppdaterad). Sveriges vinst över
Argentina firas ju mer än något annat i svenska dagstidningar, medan det enda (faktiskt) som visas här
nere är hur oerhört deppiga argentinarna var som förlorade. Ja, TV sänder flera minuter av bilder på
besvikna Argentina-fans, men inte en enda på jublande blågult. Som det kan vara!

Nästa sak jag ska göra är att anmäla mig till en spansk språkkurs för att få mig lite aktiv inlärning till
livs. Det behövs. Jag tänkte se om jag kan börja i nästa vecka, och sedan blir det en runda till Sverige över
midsommar följt av hardcore stuff här nere igen.

Avslutningsvis vill jag säga att alla mina vänner naturligtvis är välkomna ner att hälsa på.

Tjipp och hajk.
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Kapitel 6

Sydfrontens riktlinjer

Onsdagen den 19:e juni

Nyhetens behag börjar gå över, vilket genererar färre och kortare reserapporter. Men här finns andra behag
som är både fler, längre, större, mindre och på många sätt intressantare: på stranden är det mycket topless.

Föga förvånande har jag nämligen nyttjat delar av min tid här till besök å stadens lokala stränder; li-
te sol på kroppen under helgen döljer effektivt den glåmighet som lätt uppstår vid vistelse framför en
datorskärm inomhus 40 timmar i veckan.

Efter en sen fredagskväll ute på stan kom vi upp lagom sent i lördags, och lyckades att via en fotbollsmatch
(England-Danmark, dövissen match), ett internetcafé, en staty, två tråkiga och självcentrerade finskor som
känner Holmis, en glasskrängare, en livsmedelsbutik och Börjer Kung ta fem timmar på oss att komma
till stranden. Men sena eftermiddagar (tidig kväll?) är inte att förakta!

Nåväl. Den nyfikne läsaren har under läsningen av de två senaste styckena förmodligen undrat om det
skulle bli mer information om det där med topless, och undertecknad ämnar inte göra någon besviken.
Till skillnad från när jag var i Cannes, där mestadels kvarlevande skräcködlor visade upp sina äckliga
yttre epitet för en kräksugen publik, vandrar många vackra människor (främst kvinnor, då) runt på stran-
den och bjuder ögonen en fröjdefull gottesyn. Och med den manliga lokalbefolkningens diskreta sätt att
förhålla sig till det täcka könet är det inga problem att med svenska mått gå bakom sina solglasögon och
attackspana och bålglo efter eget tycke utan att det märks. Naturligtvis fanns det en del motpoler till de
trevligare synintrycken, men de lämpar sig varken i skrift eller i mitt blickfång.

Efter en betydligt lugnare lördagskväll med godnatt vid kristlig tid nyttjade jag söndagseftermiddagen
till ytterligare ett strandbesök (dock något längre än lördagens). Inte dumt!

Mitt exjobb, som jag hittills inte nämnt särskilt mycket om alls även om det är den halvtaskiga bortförkla-
ringen för att hänga i Spanien utan sommarjobb och leva på CSN-pengar, skrider sakta men säkert framåt.
Nu har jag lyckats detektera ett i bilden inkommande verktyg efter det att informationen filtrerats för att
få bort blurr och trams som den oregelbundna och svåra bakgrunden genererar. Men nog om det, för det
är inte så festligt att läsa om (och kommer dessutom i exjobbsrapporten i en mer utförlig och komplett
version med tillhörande bilder).

Låt oss i stället tala om vädret. Som framgår av ovanstående utläggning om strandvistelse och havsbad
– där det senare inte nämnts direkt men naturligtvis står att läsa mellan raderna – så är det fint väder
här nere. Värmebölja, tydligen, plötsligt sådan, vilken har gästat oss i ungefär en vecka. (Initierade källor
förtäljer mig att det har blivit ruskigt varmt i Sverige också, och det kan ju vara bra och trevligt. Jag ska ju
upp en sväng nu till midsommar, så det blir till att inspektera själv!)

Således är jag glad att det finns AC på jobbet, även om den tidvis lider av stokastisk funktionalitet. Hem-
ma har vi dock ingen AC, så det blir ganska varmt i huset – häromdagen hade jag choklad liggandes i
vardagsrummet, vilken visade sig vara helt smält då jag skulle ta den. Och den hade inte legat i solen.
Vilket trick!

Och vad gäller hus och hem var jag hemma hos en av Holmis polare här, som betalar 140 euro i hyra (jag
har 300) för delad lägenhet med ett läge som på vissa sätt är bättre än vårt och på en del andra sätt sämre.
Och jag gick skrattande därifrån och kommer med glädje betala hyran och klamra mig fast vid min bostad
så länge det går; sammanfattningsvis erhåller jag bland annat följande för mina 160 euro mer i hyra:

• 3 ggr så stort rum
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• Stengolv i stället för genomskitigt plastgolv med mystiska saker undertill som genererar bucklor
och oidentifierade mönster

• Väggfärg som inte färgar av sig vid beröring

• Garderob som man kan luta sig mot utan att tröjan klistrar fast av någon skum anledning

• Slippa bo granne med en klockstapel som det rings i varje kvart

• Slippa bo granne med den klockstapel som det förutom varje kvart rings melodier i då och då under
helgerna

• Slippa bo granne med den klockstapel som det förutom varje kvart och alla knäppa melodier faktiskt
ringts ledmotivet till Indiana Jones

• Inga psykfallsgrannar där en plötsligt lägger sig att skrika och jämra sig under flera timmar en
söndagsmorgon, medan en annan skriker tillbaka att den första ska hålla truten och dö. Flera timmar
en söndagsmorgon.

• Vattenkran i köket som går att stänga av, så att man inte måste kravla sig in under diskbänken och
vrida av och på huvudledningen allteftersom vatten ska brukas eller ej

• Lägenhetsgrannar som faktiskt diskar i bland

• Förmånen att slippa gömma sig för grannarna eftersom man bor 4 i en lägenhet där man bara får bo
3

Nå, jag tycker i alla fall att min betydligt högre hyra känns mycket trevligare att betala nu. Dags för lunch.
Vi hörs.
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Kapitel 7

El calor

Tisdagen den 25:e juni

”Vad blek du är”, tyckte delar av familjen då jag avlade visit i Sverige under midsommarhelgen. Nå, väl
hemkommen igen passade jag på att tillbringa gårdagen i Villanova (en liten ort med trevliga badmöjlig-
heter en tågstation sydväst om Sitges) där jag och mina tappra lekkamrater tillbringade drygt fem timmar
i solen under såväl UV-maxima som värmemaxima. Och jag har nu fått bekräftat av lokalbefolkningen att
även de anser att det är inte bara varmt för årstiden, utan även ruskigt varmt över huvud taget – något
som gläder mig där jag ligger för ankar som en skadeskjuten tax och flämtar om nätterna; tur att det inte
bara är jag! Eller för att citera min farbrors vykort från en semesterresa i Turkiet: ”Här är varmt så in i
helvete, men det var ju därför vi åkte hit”. I dag ska jag införskaffa en fläkt. (Mycket tufft)

Men vad gäller strandvistelsen, så gav jag mig min vana trogen naturligtvis in i dylik aktivitet utan sol-
skyddsfaktor som den förhärdade strandraggare jag försöker vara (nå, vill man skydda sig från solen kan
man lika gärna stanna inomhus, eller?). Jag misstänkte dock att en timme mindre i fokus av solstrålarna
hade varit att föredra, en misstanke som dagens facit mer eller mindre bekräftar; jag har bränt mig en
smula i knävecken och det stramar lite i ansiktet och mitten av ryggen. Fast det ökar å andra sidan lusten
att sitta inomhus en vecka till, så jag sorterar in mitt tilltag under kategorin list och taktik.

Det var helgdag här i går, en helgdag man firar här av ungefär samma anledning som vi firar midsommar.
Rent praktiskt innebär det att man de senaste tre veckorna, och i söndags i synnerhet, smällt smällare i var-
je hörn av vår stackars stad. Tjo-hopp, dag som natt, pang-pang. De som tycker att svenskt nyårsfirande är
enerverande med smällare som smälls redan i mellandagarna borde definitivt åka till sydligare nejder på
studiebesök och förfasas över vad som vid en jämförelse torde tyckas vara bestialiskt barbari. Och sedan
har vi förstås de stora pojkarna med de stora smällarna, vars hjärnkapacitet står i direkt omvänd propor-
tionell relation till fyrverkeripjäsernas storlek (så säger de att storleken inte har någon betydelse!?), som
man kan läsa om i tidningen, men dem hoppas jag slippa konfronteras med.

Här var ju strejk i torsdags också, vilket det stod att läsa om i de flesta europeiska tidningarna. Så kollek-
tivtrafik och annat intressant höll stängt, ja, dagen innan sades det att ”ALLT skulle vara stängt”, vilket
naturligtvis inte stämde då alla mindre näringsidkare passade på att ha öppet och låta sin verksamhet
överleva. Personalen på skolan passade däremot på att strejka, fast jag tyckte att det var lika bra att gå och
jobba en stund, och träffade Albert i labbet. ”Ah, så du strejkar inte i dag?” ”Jo, för jag jobbar inte utan
sitter här och pluggar i stället”. Humor! Dock hade visst 400 000 pers. varit ute och demonstrerat under
seneftermiddagen bara här i Barcelona. Först hade jag och Holmis tänkt delta bärandes en stor banderoll
med svenska obsceniteter på (vilket naturligtvis hade sett festligt ut i TV), men vid närmare eftertanke och
invägande av faktorer som upplopp, kravaller, tårgas, varningsskott i pannan och stenkastning bestämde
vi oss för att dricka öl på en irländsk pub i stället.

Midsommar i Sverige var mycket trevligt (och svalt), och fick mig att tänka på hur min tyske exjobbshand-
ledare på LTH så slående kommenterade svensk midsommar: ”Den midsommar är so helig för svensken,
att satte du en svensk i utlandet till midsommar, so lovar jag att han simmade hem!” Och på begäran av
mina glada svenska polare här kunde jag från hemlandet medföra inte alltför små kvantiteter äkta svenskt
lösgodis (vars helighet jag aldrig reflekterat över men nu insett), vilket genererade den största glädje jag
sett sedan nyhetsbilderna från berlinmurens fall 1989 kablades ut över världen.

Och nu skriver jag till er eftersom jag tycker att det är trögt att sätta mig in i linjedetektering m.h.a.
gradientberäkningar.

Åter till saltgruvan.
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Kapitel 8

Hrmm, i dag är jag inte produktiv...

Måndagen den 1:e juli

Jag köpte ingen fläkt. De stora fläktarna (och då menar jag 50 cm i diameter och uppåt) kostar några
hundra (SEK). De små fläktarna kostar också några hundra (SEK). Jag vill inte betala några hundra för en
fjantig fläkt. Nej, i stället har jag föresatt mig att vänta ut amerikanskorna, som flyttar hem till staterna i
veckan, och de båda jättefläktar som de köpt vid tillfälle. Min listiga planTM är att de inte kommer ta med
sig dem hem – fast man vet aldrig med amerikaner; jag tycker att de brukar släpa det mesta fram och
tillbaka på sina flygresor – och att jag således annekterar dem vid lämpligt tillfälle. T.ex. när de har åkt.

Dessutom är här mycket svalare nu. Sedan i fredags har här varit mulet, och det har kommit en regnskvätt
då och då. Temperaturen ligger väl runt 20-25 grader, vilket innebär att essentiella kroppsfunktioner som
aptit och rörelseförmåga tagit över mindre intressanta saker som attacksvettning, apati och ligga-som-en-
död-sill-i-värmen. Dessvärre blev det i och med detta ingen quality time på la playa i helgen som vi hade
räknat med (jag har återhämtat mig från förra måndagens utsvävningar vad gäller plågandet av det egna
skinnet), men jag fick turistat lite i stället.

Min språkkurs börjar för övrigt på torsdag, och där hoppas jag kunna hitta lite nya polare vilket vore
praktiskt i och med att de enda två jag umgås med, Holmis och Helena, försvinner härifrån den här
veckan respektive nästa.

Hade jag förresten haft en cent för varje ställe som heter något med ”Frankfurt” hade jag inte behövt ta
studiemedel under resten av mitt liv. Det finns till synes hundratals små kvarterskrogar, korvförsäljare
och andra födoämnesutskänkare som namngivit sin verksamhet efter denna tyska stad. På samma sätt är
det inte utan att man drar på munnen vid upptäckten av ölsjappet ”Alt Heidelberg”.

Samtidigt får man ju inte glömma att porrimperatorn Berth Milton har placerat sin verksamhets högborg
i Barcelona med omnejd – säkerligen har mer än en film spelats in här i trakterna – och företaget är förstås
representerat bland annat mellan Plaça Catalunya och Plaça Universitat, vilket för övrigt är på 5 minuters
gångavstånd från mig. Praktiskt om man plötsligt kommer på att man behöver de senaste attiraljerna.
(Den lokala butiken finns med på bild här) Vilket för övrigt leder mig in på stadens övriga kommers; i dag
började den stora rean! Det är mycket bra. Jag har redan varit iväg och köpt en skjorta, och ämnar nyttja se-
neftermiddagen och kvällen till shopping. Det tycks inte bara vara kläder som reas ut, utan det mesta som
böcker, husgeråd, solglasögon, elektronik och annat skoj. Och den lokala gatuförsäljningsverksamheten
ligger inte steget efter, vilket kan ses på den andra bilden.

Här finns dock annat att titta på. Sydväst om stadskärnan finns ett ungefär 200 m högt berg som heter
Montjuïc, vilket Barelonarna är mycket stolta över. Berget i sig är inte så märkvärdigt, men ganska grönt
och fint och har en gammal befästning, Castillo de Montjuïc, längst upp. Ja, sedan har man även passat
på att bygga olympiastadion, olympiasimbassäng och annat trams på den stackars kullen, men det kan ju
vara skoj med sådant också.

Castillo de Montjuïc är i alla fall ganska tufft, och började byggas i slutet av 1700-talet. Eftersom det är
beläget uppe på berget vid havet bredvid staden utgör det perfekt bevakning mot eventuella anfallare,
vilket nyttjades från det att stället byggdes och fram till 1960 då militären skänkte det till staten. Innan
dess hade man kring förra sekelskiftet avrättat anarkister här, ett tiotal år därefter fascister, några år efter
inbördeskriget republikaner, och till sist hade Franco tortyrverksamhet där. Festligt ställe! I dag inrymmer
det stadens militärmuseum, och förutom det kan man spana på utsikten som dels är vacker (ut över
staden) och dels ful (ut över industrihamnen). Har man alldeles för mycket pengar kan man även åka
linbana upp, men som den sluge läsaren förstår passade undertecknad på att promenera lite i stället.
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Och när jag ändå nämner museer så har jag ju en bild på Kataloniens nationalmuseum, som ligger vid
mellan Plaça Espanya och Montjuïcs fot.

En ganska häftig byggnad! (Jag står i planteringarna till vänster om trappan med blå tröja och gröna byx-
or.) Katalonien är festligt på många sätt. Bland annat har man ju en egen flagga som är gul och rödrandig,
och myten/rykten/historiker säger att det härrör från en gammal Katalansk hjältesnubbe (Jaume I eller
Jaume II förmodligen). Han gjorde en massa bra insatser för Katalonien för att sedan dö en inte alltför
naturlig död med sin blodiga hand släpandes ner för sin gyllene sköld så att den efter dödsögonblicket
låg gul och rödrandig (känn kopplingen) jämte honom. Lite festligt.

Nå, allt är inte finkultur, jag ser på spansk TV ibland också. Förutom det trevliga ordleksprogrammet
Pasapalabra (som har en osannolikt läcker kvinnlig programledare) har det även kollats fotbollsfinal. Fast
favoriten är nog helt klart lottonummerdragningarna. Liksom, det där som brukar sändas från Gotland
med bollar i plasttunnor och uppläsning av siffrorna; ”tvau, trei, autta, sjou”. I Spanien är det strået vas-
sare. Här har man lika många roterande plasturnor som nummer som ska dras, och vid varje plasturna
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står en plasturnevärdinna (ung snygg kvinna i läcker Comviq-klänning som flinar och ler och försöker se
så porrig ut som möjligt). Sedan får de ut en nummerboll ur respektive urna, ler om möjligt ännu mer,
och då kameran zoomar in dem där de håller bollen med numret tittar de in i den med suktande blick
och säger vilket nummer det var. När så alla har läst sina nummer går de fram och lägger bollarna i ett
gemensamt bollställ, ler extra mycket och sedan är det slut. Det är nya (o)förmågor varje kväll, så det är
ett verkligt höjdarprogram.

Ett annat höjdarprogram torde/borde vara mitt exjobbsprogram. Efter att ha gjort en hel del framsteg
förra veckan har jag i dag inte åstadkommit mycket mer än att hitta en felaktig parameter som kraschade
programmet lite stokastiskt och rätta till den. Nu kraschar det inte, och det är ju bra. Och när jag pre-
cis skulle skicka det här brevet och börja jobba lite i stället kom Joan, Albert och Chus (det senare ett
smeknamn för Jesús) och tog med mig på lunch. Trevligt! Och varje gång som Chus sa saker som ”här
i Spanien” passade Albert på att inflika att vi inte är i Spanien, utan i Katalonien... Förmodligen ska jag
hänga på dem och köra go-cart på torsdag också, vilket ju är bra.

Sedan frågade jag om grabbarna hade sett Telefónicas nya TV-reklam, i vilken ett gäng ”svenskar” spring-
er runt i blåa tröjor och verkar mentalt störda; det är visst reklam för något telefonabonnemang. Och
det hade de, och kunde upplysa mig om vad ”hacerse sueco” (att göra sig svensk) betyder här nere: att
mycket väl förstå vad en person säger och menar men låtsas att man ingenting förstått. Humor! Detta
härrör tydligen från Costa Brava från 50-talet, då en mängd svenskar (och andra utlänningar, som alla
ansågs/antogs vara svenskar de med) turistade här och agerade just så. Som exempel tog Chus att han
sabbar Joans robot, låtsas som ingenting och agerar fullständigt ovetande och oförstående då Joan frågar
honom om han vet varför roboten är trasig. Lärorikt, det där.

Men nu ska jag försöka komma ur den spanska mentaliteten och faktiskt jobba lite, eftersom min arbets-
givare (=jag själv) tycker att jag slappar lite väl mycket i dag.

Hasta luego!
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Kapitel 9

Räksmötgås

Måndagen den 8:e juli

Ny vecka, nya prövningar. I kväll ska jag med grabbarna i labbet och köra go-cart; det blev uppskjutet
från i onsdags tills i dag. Och det fina vädret kom tillbaka i går efter två veckors semester på hemlig ort, så
efter en heldag på stranden har jag nog lyckats bränna ryggen lite igen. Det är kass det här med att jobba,
för det ger inte utrymme för att lägga taktikgrunden för obehindrade strandvistelser.

Under en kortare strandpromenad åt sydväst lyckades jag passera ett strandstråk som nyttjas för manlig
homosexnudism, och nu vet jag med allra största säkerhet att jag inte har behov att bära solbränd, piercad,
rakad och inoljad penis. Särskilt inte på stranden. Solbränt ollon är inte lika snyggt som det låter.

Nej, där nöjer jag mig med att knalla runt i mina nya byxor som jag köpte på rea i förra veckan; ett par
tajta och utställda jeans som är extra lågt skurna och dessutom Levi’s senaste modell i damprogrammet.
Jag var sugen på ett par dylika byxor och botaniserade på herravdelningen bland modeller där den ena
hade hängigare röv än den andra, och inspirerades så slutligen av denna dambralla vilken utprovades på
damavdelningen under expeditens höjda ögonbryn. Fast det faktum att de sitter bra på mig får ju mig att
tvivla på om kläddesigners någonsin kollat hur en kvinnokropp ser ut.

Den senare av de båda bilderna är från i lördags, då det halvtaskiga vädret föranledde ett besök på IKEA
(alla svenskar åker väl till IKEA på lördagar?). Jag är medveten att det ser ut som om jag har hängslanen
Allan sprallandes i byxan, men det är bara Ericsson T28 som tittar ut ur min högra ficka ivrig att få vara
med på bild. För så spännande är det ju trots allt inte att vara på IKEA, inte ens i Spanien, nej, faktum var
att IKEA var precis lika ospännande som i Sverige sånär som på en underbar skylt vid restaurangen. På
den kunde man nämligen notera att även svenska ord skiljer sig mellan spanska och katalanska!
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Lördagens investeringar stannade dock på en ny glödlampa till kylskåpet emedan den gamla var trasig,
och efter det att Helena bekantat sig med ett gammalt fyllo kändes det ganska lagom att lämna IKEA åt sitt
öde och andra hugade spekulanter. Nå! Lite festligare inköp än glödlampor gjorde jag däremot tidigare i
veckan, då jag jämte bögbrallorna införskaffade mig en hårtrimmer (för att trimma polisongerna nu när
jag inte kan gå upp till Maria och använda Mickes trimmer som hon har hos sig), en ljusblå T-shirt och
därtill ett stiligt krucifix, där det sistnämnda har dokumenterats för omvärlden:

Med krucifixet kring halsen, solglasögon, skjorta uppknäppt till naveln och ovan nämnda byxor har jag
märkt att nu samtliga spanjorer – och katalaner – är fullständigt övertygade om att jag är deras landsman.
Fast trots utseendet utmärker jag mig ändå som onormal genom att varken skrika, vissla, hojta, smacka
eller ropa ”du har läcker röv, knulla lite?” efter var och varannan flicka som passerar. De måste tro att jag
är fikus. Fast spanjor.

Men hade jag varit spanjor hade jag inte lyft på ögonbrynen inför den del av berättelsen som nu stundar:
Sagan om flygbiljetterna. En att sämja dem, en att tämja dem och en att skicka till jävla Spanien.
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Ja, det rör sig alltså om flygbiljetterna jag beställde för att åka till Sverige över midsommar; jag har inte fått
dem än. Jag beställde dem över nätet (jag brukar ju köpa en massa prylar nätledes och har god erfarenhet
av det, så varför skulle inte flygbiljetter kunna handlas på samma sätt?) hos den brittiska biljettförmedla-
ren cheapflights.com. Det bästa är ju om man bara får en kod som man tar med sig till flygplatsen, men det
var nu inte möjligt för just den här bokningen och biljetten skulle skickas med lämplig budfirma. Stålarna
drogs från mitt konto veckan innan midsommar, och jag satte mig att vänta på att biljetterna skulle dyka
upp.

Efter en del telefonsamtal fram och tillbaka – och detta före midsommar – med deras kontaktperson Amir
Karim visade det sig att det hade blivit en massa strul, och jag fick ett nytt bokningsnummer som jag skulle
ta med mig till flygplatsen, betala en gång till där och vid originalbiljetternas ankomst skicka tillbaka dem
och få en refund från flygbolaget. Efter att ha verifierat med fadern att det här är standardstrul vad gäller
biljetter gjorde vi som beskrivits ovan. Jag åkte fram och tillbaka till Sverige, och har sedan dess väntat på
att biljetterna skulle komma. Men så tröttnade jag på det i förra veckan och skrev e-post till Amir Karim,
där jag förklarade att jag inte fått biljetterna, och att jag skulle vilja ha reda på vilken budfirma de anlitat
här så att jag skulle kunna gå dit och fråga vad som hade hänt. Då svarade han att han inte kunde göra
en refund förrän jag skickat tillbaka biljetterna. Och då svarade jag att det vet jag, men det var inte det
som jag frågade efter, och skulle ni vänligen kunna meddela namnet på budfirman. Då svarade han att
flygbolagen inte ger refund utan biljetten, och skickade adressen dit jag skulle skicka biljetten (som jag ju
inte hade fått). Då skrev jag att jag det jag är intresserad av budfirman i Barcelona så att jag kan prata med
dem direkt och få dem att spåra brevet. Fast då fick jag inget svar.

Så jag ringde i fredags, och Mr. Karim var vid det här laget välbekant med bokningsnummer 4899C5 från
Barcelona och svarade glatt och trevligt att jag skulle få prata med kvinnan som har hand om skickade
biljetter. Omkoppling sker, var god dröj (55 cent i minuten). Men så fick jag prata med Lisa på avdelningen
för skickade biljetter, och hon kunde krysta ur sig att det var Swift Royal Mail (där mina sökningar på nätet
ger vid handa att Swift är ett bolag och Royal Mail ett annat, men låt gå för det) och att hon skulle ringa
och kolla med dem var de gjort av brevet och därefter ringa upp mig. Glad över att hon skulle ringa upp
(billigare för mig) bommade jag att fråga om hennes direktnummer och satte mig att jobba igen. Men efter
fyra timmar ringde jag upp Amir och bad honom att koppla mig till Lisa igen, och hon sa att hon hade
försökt ringa mig men att det inte hade gått. (Nu har jag fått reda på att det har varit problem att nå mig
från Sverige också, och när jag ringt upp pengarna på det här fåniga Telefónica MoviStar-kortet som även
strular med SMS ska jag byta till Airtel Vodafone i stället.)

Hur som helst hade Lisa tagit reda på att brevet hade skickats den 14/6, vilket jag redan visste, men även
att det hade kommit till Spanien den 16/6. Det tyckte jag var intressant, och väntade på en utebliven
fortsättning på hennes redogörelse. Det var nämligen allt hon visste. Efter denna nära nog fulländade
”jaha?”-upplevelse sporde jag om fakta så som var i Spanien det hade hamnat (ska jag gå runt och knacka
dörr?), vart det skulle, etc., men det var naturligtvis frågor som saknade svar. Till sist kunde hon i alla fall
meddela att försändelsenumret är LX495172154GB och att det borde komma via spanska posten. Listigt!
Spanska posten är ju världsberömd för sina blixtsnabba leveranser och perfektionistiska tillförlitlighet,
smart. Kanske inte riktigt vad jag trott när jag i bekräftelsen läste

”If your tickets are paper tickets they will be delivered to your credit card billing address by an express
delivery service.”

Efter att ha norpat hennes direktnummer jobbade jag klart och gick därefter ner till det stora huvudpost-
kontoret, för jag tänkte att vet de inte där, då vet de nog ingenstans. Jag kollade med Helena om hon kunde
hänga med och tolka, emedan hon talar flytande spanska till skillnad från min sjunkande, men hon var
på annat håll och föreslog lördagen. Men skam den som ger sig; något kan man väl alltid lära sig, tänkte
jag och gick ner till posten med, eftersom jag misstänkte att det skulle bli klabb och elände, tålamod nog
att lära en odresserad sälflock dansa marengo och nynna marseljäsen (samtidigt).

Efter att ha köat i kön för vanliga postärenden kom jag fram till gubben i lucka 8, och frågade om han
pratade engelska, tyska, svenska eller ryska (min franska är definitivt för dålig för sådana uppdrag). Det
gjorde han inte, men var dock tvåspråkig: spanska och katalanska. Humor! Jag lät honom förstå att jag
tänkte göra ett försök i alla fall, och han var med på noterna när jag förklarade att jag väntade på flygbil-
jetter som inte hade kommit och att jag hade ett försändelsenummer som jag ville spåra. Jajemen, sa han,
då ska du kila bort till lucka 3, för de har all koll på sådant. Han försökte även prata lite engelska, fast han
sa att han inte kunde, och var hjälpsam på alla sätt.

Detta visade sig dock vara ett lokalt fenomen för lucka 8, för efter att ha öppnat på samma sätt i lucka 3
bestämde sig killen i luckan dels för att han inte skulle förstå någonting av vad jag sa eller visade med
yviga gester och dels för att jag kunde dra två våningar ner där det är väldigt varmt och folk har horn och
spelar dragspel. I samband med detta allokerade han även sina två närmast sittande kolleger, varav den
ena en rabiat kärring och den andra en snubbe som faktiskt förstod en del av det jag menade, men inte
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tordes visa att han förstod för sina lobotomerade kolleger. En vänlig svart man som hade varit före mig
hjälpte mig att tolka lite initialt, som tur var, men smet sedan sin väg.

Ja, de förstod att det var ett brev från England och att jag ville ha det, så mycket kunde jag förklara i alla
fall. Men då frågade de om jag hade avin för uthämtning, och då menade jag att nej, den har jag ju inte
eftersom det inte har kommit, och jag undrar var (ÄNDA IN I JÄVLA HELVETE) det kan tänkas ha tagit
vägen och om de skulle kunna spåra det, och då förstod de ingenting och tyckte än en gång att de inget
kunde göra och att jag borde gå hem. Eller till det där varma stället. Slutligen, och tack vare killen som
förstod lite mer, fick jag en öppning och kunde på deras fråga berätta att jag bor i stan och har min adress
på Carrer de Casanova. Och då kunde de äntligen tala om för mig att...

– Men då är du ju på fel ställe, du skulle ju ha gått till ditt lokala postkontor, fattar du väl!

Se där, framsteg i alla fall. Jag frågade efter adressen, varpå den kasse killen letade upp det i en bok så att
jag fick skriva av adress och telefonnummer dit. Så frågade jag var det låg, och om han kunde visa mig det
eller så, och då bad han mig att gå till informationen (två trappor ner, dragspel...) i stället. Informationen
ligger mitt i postkontoret och bemannas av en tant som jag observerat vid tidigare postbesök. Nu var hon
inte där, utan stod och jiddrade med tanten som står och säljer mobiltelefonabonnemang i andra änden av
postkontoret, observerade att jag dykt upp vid hennes disk och lät mig för säkerhets skull stå och vänta
i några minuter innan hon slutligen kom släntrandes. När jag visade henne adressen och frågade var det
låg såg hon betänksam ut och menade att det var svårt att förklara var det låg och undrade var jag bodde,
så att hon kunde ha det som utgångspunkt. Då menade jag att det ju vore fint om hon hade en karta eller
så som hon kunde peka på, och då sa hon att hmm, jag kanske skulle ta en karta och peka ut det på den.
Och då sa jag att det var väl en utmärkt idé från hennes sida och så letade hon efter en karta, och bad mig
följa med henne bort till lucka 1, där killen som hade hänvisat iväg mig från lucka 3 nu satt, varpå hon bad
honom visa mig med hjälp av en karta var mitt lokala postkontor ligger. Nu började jag få lite vibbar från
filmen Falling Down, men som jag var föga utrustad med hagelbössa, pansarskott och basebollträn ställde
jag mig i stället att betrakta mannen i lucka 1 (känd från lucka 3) leta upp en karta och slutligen peka ut
en gata två kvarter ifrån mig. (Nämnas kan här även att huvudpostkontoret ligger tre kvarts promenad
bort.)

Så begav jag mig till det lokala kontoret, som är ett hål i väggen in till en krypta kantad med gamla
postsäckar, kärror och skräp, där det längst in finns en disk där man kan hämta ut paket och andra för-
sändelser. Bakom disken fanns tre personer, och jag inledde på samma sätt som på postkontoret och fick
samma svar som av mannen i lucka 8 (han som var trevlig, alltså). På mitt lokala post”kontor” visade de
sig nämligen vara trevliga och tillmötesgående (äntligen!) och direkt när den lokale postmannen fick syn
på mitt försändelsenummer konstaterade han att det var ett rekommenderat brev från England. Stämmer
bra det, tyckte jag, och undrade om han visste var det hade tagit vägen. Då tog han fram en stor liggare,
i vilken samtliga ankomna brev förts in manuellt (fascinerande; det ser man inte ofta nu för tiden) och så
började han leta. Det rådde ingen tvivel om att den här mannen var kung av post och hade full koll på
vad som hade ankommit och inte, och det kändes tryggt. Dessvärre hade mitt brev inte kommit (det hade
jag ju f.ö. upptäckt själv), och han undrade vad det innehöll, och när jag sa att det var flygbiljetter började
han förklara något med 16 och 30 som jag inte begrep.

Fascinerande nog hade det under tiden kommit in en tjej, några år äldre än jag med ett trevligt yttre,
som frågade mig om jag pratade engelska. Det gör jag ju, och hon visade sig vara fransyska, men pratade
oklanderlig engelska och, vad det verkade, utmärkt spanska. Så jag förklarade mitt dilemma för henne,
och hon förklarade för gubben, och så förklarade hon det han hade sagt med 16 och 30:

Det är nämligen som så att brev – i alla fall från England – ofta fastnar i tullen här, och de brukar ligga där
mellan 16 och 30 dagar, enligt gubben (som ju verkade ha koll), så han menade ungefär att det här inte
var särskilt konstigt eller allvarligt och att jag skulle få hem en uthämtningsavi i lådan så fort det kom.
Fascinerande! Men då fransyskan såg att jag hade försändelsenumret skrattade hon till och sa att det här
är ju ganska osannolikt, men jag kan faktiskt hjälpa dig. Jaha, menade jag, det låter intressant (middag för
två?), hur menar du då? Jo, det visade sig att hon jobbar på ett fraktbolag och har tillgång till alla lämpliga
sökdatabaser för försändelser, och att hon skulle kunna spåra det till mig nästkommande arbetsdag (d.v.s.
i dag) om jag ville. Det tyckte jag var jättehygglo, och gav henne brevets nummer, mitt nummer och min
e-postadress. Hon kom inte ihåg sitt telefonnummer, men jag fick e-postadressen. Praktiskt! Och gubben
verkade glad att det hela tycktes lösa sig på lämpligt sätt.

Nu visade det sig dock, naturligtvis, när jag skickade ett påminnelsebrev i dag att e-postadressen hon
skrev ner inte funkar, men man ska väl alltid vara lurad, är det inte så? Vi får se. Hoppas att hon hör av
sig. Och hoppas att gubben har rätt. Och hoppas att jag får mina CSN-stålar den här veckan; fast här har
jag iofs. mest mig själv att skylla:

Jag tar ju studiemedel här nere, precis som vilken termin som helst. Innan jag åkte fick jag den där blan-
ketten om studieförsäkran som man ska skicka in någon vecka in på varje termin för att bekräfta att man
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faktiskt studerar. Studieförsäkran kan man ju sedan något år tillbaka även göra på webben, vilket är prak-
tiskt. Bra, tänkte jag, det brukar jag ju göra, så då är det inga konstigheter, och så åkte jag ner hit. Men så
stod det på webben under studieförsäkran att ”det finns ingen studieförsäkran att göra för dig just nu”,
vilket jag tyckte verkade bra, för då fanns det ju ingenting jag kunde göra mer än att vänta på nästa utbe-
talning. Som uteblev. Så då loggade jag in igen och såg att utbetalningsdatum hade skjutits fram, vilket är
brukligt då alla papper inte är i ordning (det har man ju sett förr; alltid är det ett nedrans klydd med det
där). Så jag skrev e-post till CSN i Lund/Malmö och frågade vad som var fel, och fick ett automatiskt svar
”Hej, just nu är det många som skriver, ditt meddelande kommer därför att ställas i kö. Vi kommer att
besvara det så snart vi kan.” Efter en vecka utan svar tappade jag tålamodet och skickade samma brev till
CSN i Luleå, Karlstad, Visby, Växjö, Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping och några orter till. Och
då fick jag till sist, äntligen, tack vare en 5–6 olika svar, klarhet i frågan:

Som jag naturligtvis borde ha sett på det papper som de skickade till mig (vilket jag faktiskt inte läste
på så noga eftersom jag förutsatte att det var samma blankett som jag fått de senaste fem åren) så gäller
nätbekräftelse bara vanliga terminer; om jag exjobbar och dessutom utomrikes, så måste jag skicka in
pappersvarianten som då även ska vara undertecknad av min handledare som intygar att jag faktiskt gör
någonting studierelaterat och därmed är berättigad till studiemedel. Ja, tjena... Så det blev till att skriva
på pappret och skicka det till Aniku, institutionssekreteraren, som ger det till Claus som skriver under det
och skickar det till CSN som förhoppningsvis krystar ut stålarna.

Varför ska det vara lätt när det kan vara svårt?

Men här upphör veckans mer än fullt tillräckliga portion svenskt gnäll till förmån för lite andra saker som
har hänt. Först och främst har jag, sedan svackan då förra brevet skickades, nu kommit några steg längre
med projektet. Det är bra.

Sedan har, efter jänkarnas försvinnande, två holländskor flyttat in i rummen jämte mitt, och de verkar
trevliga och bra. De är kompisar med någon som Susanne (som också är holländska och har bott där sedan
tidigare men flyttar härifrån den här veckan) känner, och på så sätt har kontakten förmedlats. Holmis
gamla rum står fortfarande tomt, även om rykten gjort gällande att det var någon snubbe som skulle
flytta in där.

Förutom det har jag även haft tillfälle att träffa Helenas mexikanske polare Jorge lite mer, och han och jag
kommer bra överens (han tycker om mina usla ordvitsar och drar några minst lika usla själv). Det är bra,
för han har dels spanska som modersmål, och är förutom de jag bor och jobbar ihop med (och Helena,
som flyttar härifrån nu i veckan) den ende jag känner lite mer här. Så får jag se om jag kan hänga lite med
honom och hans polare.

Och så har även spanskakursen börjat! Förutom jag är där en tysk i 30-årsåldern (från Frankfurt, som
liksom en del andra tyskar jag mött här berömt min tyska vilken jag själv först nu upptäckt att den ut-
an problem är flytande), en fransk neger, fyra pakistanier, en snubbe från Bangladesh och en ryska (som
har ett utseende som bär tankarna till låten ”Mansrörelsen” med De lyckliga Kompisarna, men som för-
hoppningsvis är trevlig eller så). Emedan det endast har varit en gång hittills kan jag inte bedöma om
det är bra eller ej – bättre än inget är det oavsett – men läraren verkar bra och energisk, och har en festlig
gummiprotes i stället för högerarm.

Nåväl, mitt i den stora textmassan ovan glömde jag rent av att jag tagit några bilder från stadens äldsta
stadsdel med många medeltida byggnader.

Bakom valvet i den senare av de båda bilderna syns en vägg med en mängd gropar och småhål i, och det
är spår av kulor emedan platsen tidigare har nyttjats flitigt för avrättningar. Ganska läskigt, faktiskt.

Med på bilderna är dock inte pisslukten som ligger tät i hörnorna i denna stadsdel, men om du tar med
dig en laptop ner i en sunkig offentlig toalett, ställer du under den varma hårtorken och tittar på bilden
kan det ge en känsla av hur det är där en varm sommardag.
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Kapitel 10

Om handväskor och att göra folk på
smällen

Fredagen den 12:e juli

Efter att ha avslutat föregående reserapport slog det mig vid en genomläsning (ja, till och med jag läser
dem!) att den måhända var en smula för lång. Därför kommer i dag lite att bita i så här innan helgen i och
med att det har hänt lite saker värda att berätta.

De nya holländska lägenhetskompisarna har visat sig vara mycket trevliga och bra att ha och göra med,
och det är toppen. Och tysken som det ryktades om flyttade in i onsdags och heter Steffen och han är
trevlig. Han har bott i Madrid ett år, talar bra spanska och tycker om pilsner. Mycket bra och viktigt (det
sista). I går tog vi fyra och röjde ut allt som inte var vårt, färskt eller intressant ur kylskåp och skafferier, och
därefter upprepade vi samma procedur i badrummet. Nu är det rent och i ordning därhemma! Underbart.

Sagan om flygbiljetterna har fått sin fortsättning på ett spännande och oförutsägbart – men därmed in-
te nödvändigtvis roligt – sätt. Trodde jag att jag äntligen fått anledning att omvärdera min motvilja till
fransmän nu när fransyskan (är kvinnorna från det landet besläktade med matbiten eller tvärtom?) som
jobbade på fraktbolaget skulle hjälpa mig att spåra brevet, så trodde jag bestämt ganska fel.

I måndags gick det inte att skicka brev till hennes e-postadress, och jag hittade inte hennes förtag (som jag
hade namnet på) i gula sidorna. Men i tisdags gick det plötsligt jättebra att skicka e-post till henne, och
efter att ha skrivit ett brev till henne med samtlig information, inklusive försändelsenummer, svarade hon
att hon behövde samtlig information, inklusive försändelsnummer. Då skickade jag samtlig information,
inlusive försändelsenummer, och då skrev hon att hon skulle hjälpa mig och att hon skulle återkomma.
Sedan skrev hon och sa att hon behövde försändelsenumret, och gav mig tips om att jag kunde ringa och ta
reda på det. Under tiden spårade jag brevet på Royal Mails hemsida, och fick reda på att det hade skickats
till Spanien den 15/5 (alltså inte 16/6 som de sa per telefon, härligt). Sedan skickade jag försändelsenumret
inklusive samtlig information till fransyskan, som då verkade ha gått för dagen.

På onsdagen fick jag brev från fransyskan som skrev att det här var ju lurigt, men det ska vi nog ordna.
Och under tiden lyckades jag hitta spårningsfunktionen för brev hos Correos (spanska posten, betydligt
tråkigare än sin ryska motsvarighet) och fick reda på att brevet enligt deras världsuppfattning hade kom-
mit från England och därefter delats ut i min brevlåda den 18/6 klockan 10:00.

Humor! Särskilt som mitt lokala postkontor ju sagt att de aldrig hade tagit emot brevet – hur skulle de då
kunna dela ut det? Emedan jag kände att det företag som då låg framför mig krävde tungt språkartilleri
engagerade jag Helena som engagerade Jorge som är mexikan (och även min kompis, fast vi inte känner
varandra så bra). En bra kombination! Med hjälp av Jorge kunde jag då besöka det lokala postkontoret där
man kvickt kunde konstatera (en ny kille bakom disken den här gången) att det där brevet ju inte hade
skickats från det kontoret, utan naturligtvis från ett annat. Såklart. Så fick vi telefonnumret dit och så fick
Jorge ringa, och blev informerad om att ”jo, det har vi delat ut, det är inte vår business längre, tjena!”. Det
innebär alltså att biljetterna delats ut i evigheten utan underskrifter eller någonting – standardförfarande
torde ha varit en avi med uthämtning mot underskrift.

Så i går ringde jag till den brittiska resefirman som sålt biljetten, väl medveten om att säljarens ansvar
övergår till köparen så fort den är skickad, och hörde med dem vad de kunde hitta på. Och efter att ha fått
reda på ... egentligen ingenting ... från dem, så utarbetade jag en ny anfallsplan som jag senare finputsade
med faderns goda råd Per telefon. Planen är att i dag ta med mig Steffen (den nyinflyttade tysken som
gillar pilsner och är bra på spanska) till Iberias lokala kontor i närheten av mig och se om de kan kolla upp
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biljetteländet i sina register och lösa det hela lite smidigt på plats, eftersom biljetten är från Iberia. Vad får
jag för odds?

Samtidigt har det varit ruskigt segt på jobbet eftersom jag körde fast i min funktion för linjedetektering.
Nu har jag till sist, i går och i dag, genom en del intressant felsökning lyckats få det att fungera som
jag vill och testade nyss att köra programmet med ”riktig” indata, d.v.s. en riktig operation inspelad på
videoband. Tidigare har jag kört videobandet utan ljud, men som jag var själv här tänkte jag kolla om
det var någon speakerröst eller så, men – döm om min förvåning – ljudspåret visade sig endast innehålla
värsta porrfilmsmusiken. Spexigt! Vem vet, det kanske är senaste perversionen att kolla på operationer;
jag får väl knacka på hos Berth Milton och fråga.

Sedan flyttade Helena från Barcelona i går, och det känns ju lite tomt. Fast Holmis kommer och hälsar på
i helgen för att avsluta den rundresa han gjort i norra Spanien innan han slutligen kör hem till Sverige,
så det är ju bra. Helena lämnade dock en handväska hos mig, vilken hon hittade för några veckor sedan
i närheten sin bostad (i hyfsat skumma kvarter). Handväskan innehöll inte mycket mer än lite hygien-
artiklar, två kammar, två pennor, några hårsnoddar och ett gäng visitkort vilket skvallrade om att den
förmodligen hade blivit stulen, länsad och slutligen slängd. Helena hade tänkt kontakta personen vars
namn stod på visitkortet (en norsk kvinnlig civilingenjör), men aldrig fått tummen ur. Eftersom jag inte
vill ha en fånig väska ståendes hemma hos mig fann jag det för gott att i dag faktiskt kontakta norskan
och säga att väskan finns här. Och jodå, fick jag som svar, visst hade hon blivit rånad – när hon var här för
två veckor sedan på bröllopsresa – och hon var så tacksam för att jag hade tagit hand om den. Jag väntar
nu på något mer än tacksamhet, t.ex. ett konkret förslag på vad jag ska göra med väskeländet. Ett sådant
förslag är dock utlovat tills på måndag. Enklast hade väl varit att kasta belätet, men hade det varit mina
prylar hade jag själv varit glad om någon hade tagit hand om dem för mig. Så är det ju. Även om man
aldrig har något igen av att vara Bror Duktig. Men nog med bitterhet!

I måndags var jag och körde go-cart med folket på labbet; vi var en 7-8 stycken som var där och det var
ruskigt kul. Stället vi var på har en inomhusbana och en trevlig bar som man kunde besöka efteråt (jag
blev mycket varm och ännu svettigare) och få sig en iskall pilsner i. Underbart! Jag var dock tämligen trött
och hungrig då jag kom hem på kvällen eftersom jag hade gått direkt till spanskakursen efter jobbet och
direkt till go-carten efter kursen. Fast sova kan man göra när man dör (vilket man ju gör om man inte äter;
därav den lämpliga kombinationen trött och hungrig...).

Spanskakursen, ja. Nu har jag varit där fem dagar, och det känns bra. Den enarmade läraren fungerar bra
och det rullar på i lagom tempo. Jag tänkte passa på att beskriva de övriga på kursen lite närmre, nu när
jag lärt känna dem lite mer:

Tysken från Frankfurt heter Alex och är här för att jobba. Tidigare bodde han på Irland i fem år, men tyckte
att klimatet var för pissigt. Egentligen vill han inte jobba heller. Han är i alla fall trevlig. Sedan har vi Tony,
som är den franske negern. Han är och jag är de enda nästan-icke-rökarna på kursen, och han kommer
från Versailles och är här för att stanna några månader, lära sig lite spanska och kanske jobba en smula.

Därefter är det Hyder, som är den mest seriöse av Pakistanierna (och den som håller sina två kompisar i
örat en aning). Han spelar fotboll med sina kompisar på stranden klockan 05:30 varje morgon, går därefter
hem och sover till klockan 15 då han jobbar två timmar i sin brors telefonkortsbutik varefter han går till
kursen. Sedan hänger han på disco. Han har den riktigt äkta vatos locos-looken med höga svarta skor
med metall på sulorna och många spännen, glansiga discobrallor och en fotbollströja eller en tajt skjorta.
Mycket vax i håret och guldsmycken. Men han är hygglo! Hans kompisar Amehd och Awais har jag inte
så bra koll på, fast de bor alla här sedan två år tillbaka och är här för att stanna en längre tid.

Så är där även ryskan Natalja som är ganska fet och kommer från Vladivostok, Ali från Bangladesh som
har stora problem med att hänga med i kursen och slutligen Colin, 21, från Irland. Colin pratar alltid
jättetyst. Oavsett språk, upptäckte jag när jag testade lite engelska med honom. Han är rätt försynt och
försiktig och ser lite fikus ut, men i går visade det sig att han flyttat hit för att hans spanska flickvän är
härifrån. Jag frågade om hon hade några trevliga kompisar, men då sa han att de var i trettioårsåldern
allihop. Det tyckte jag verkade skumt, men det visade sig att hans flickvän själv är 32. Och gravid. Med
honom. Jag blev helt paff, och kunde bara kommentera det hela genom att spontant och högt säga ”you
learn fast, young Skywalker”. Sedan var det dags att gå hem.

Trevlig helg!
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Kapitel 11

Nytt mobiltelefonnummer

Måndagen den 15:e juli

Efter att ha tröttnat på Telefónicas ytterst otillförlitliga och ofungerande mobiltelefonnät har jag nu bytt
till Airtel (Vodafone) i stället, och har därmed ett nytt mobiltelefonnummer:

(+34)617 138 228
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Kapitel 12

Om bögar, TNT och att vara mexikan

Onsdagen den 17:e juli

Anledningen till att du inte kunde godkänna studieförsäkran via internet är att även din skola skulle skriva på
försäkran. Ser att du skickat in påskriven studieförsäkran till oss nu. Den är godkänd och din första utbetalning
kommer imorgon.

mvh

CSN i Lidköping

Therese Wester

Ja, så kan det se ut. Notera att hon svarade på samma brev som det jag skickade ut till alla andra ställen i
början av månaden. Men nu får jag alltså mina efterlängtade CSN-pengar till sist, verkar det som (varpå
jag ropar hallå och tjena och hoppar fram och tillbaka över vattnet i rännstenen).

Då vi språkades per telefon här om dagen undrade modern varför mina reserapporter innehöll så många
homosexreferenser, med bög hit och bög dit. Och då slog det mig att jag kanske har glömt att berätta att
Barcelona alltså är ett sorts europeiskt Bögmecka och enligt uppgift spelar ungefär i samma division som
San Fransisco. Homosexuella vallfärdar hit. Och Sitges, som ju ligger strax sydväst om Barcelona, är känt
inte bara för att det är trevligt att bada där, utan även för att befolkningen där förutom rika fotbollsproffs
i stort utgörs av homosexuella män. Så när Emil skrev och berättade att han hälsat på sin farbror i Sitges
var jag ju tvungen att fråga honom vilket lag han spelar i. Enligt Emil är det Real Madrid.

Tysken Steffen som har flyttat in är en kul prick, och vi har redan bestämt att vi måste besöka bögdiscot
tvärs över gatan (som jag nämnde i en tidigare reserapport). Detta var dock något jag föreslog först efter
det att han visat bilder på och berättat om sin Argentinska flickvän som kommer på besök om två veckor.

I fredags var jag fullständigt dödstrött efter jobbet och tänkte i stort sett gå hem, lägga mig på sängen
och stanna där sovandes tills måndag morgon. Men så hade ju jag och Steffen bestämt att vi skulle gå till
Iberia-kontoret tvärs över gatan och fortsätta jakten på de bortrövade flygbiljettspengarna, så jag släpade
med honom dit mot löfte om öl efteråt. Naturligtvis var det inte öppet, fast klockan var gott och väl var
mindre än 18, deras officiella stängningstid. Det var dock inte stängt heller. Nej, plåtjalusin (alla har sådana
som de drar ner framför sina butiker om natten så att hela staden mest liknar en tom konservburk från
insidan framåt småtimmarna) var halvt nerdragen (halvt uppdragen?) så att man kunde smita under den
och in genom dörren innanför som var öppen.

– Är här öppet?
– Nej, eller nja ... typ. Hyfsat.

Härligt. Det visade sig att det naturligtvis inte var något Iberia-kontor heller. Vi uppmärksammade killen
bakom disken på den en gånger tre meter stora Iberia-logotypen som klistrad på skyltfönstret dolde de
flesta av skyltfönstrets egenskaper som fönster och undrade vad han i så fall hade för verksamhet i sina
lokaler.

Det var en resebyrå som då och då säljer en Iberiaresa. Mannen bakom disken kunde dock upplysa oss att
om vi ville prata med Iberia så gjorde vi bäst i att besöka deras huvudkontor på Passeig de Gracìa. Fast
som de stänger klockan 18 skulle vi inte hinna med det samma dag.

Sålunda satte vi på gatan utanför oss hos vår lokale ölutskänkare Manolo (vars ställe naturligtvis heter
”Frankfurt” i vanlig ordning) och drack pilsner och pratade om ditt och datt. Och jag tänkte att det här
var ganska skönt, då kan jag äta lite middag om en stund och sedan lägga mig att sova fram till måndag
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morgon. Så jag åt lite middag, kände mig ännu tröttare, och så undrade Steffen om det var någon i lägen-
heten som hade lust att gå ut och partaja lite. De holländska tjejerna var på väg ut att äta någonstans och
vi bestämde (jag har väl aldrig varit svårövertalad?) att vi skulle hämta dem en timme senare för vidare
utgång på klubbar och discon. Sagt och gjort.

Efter att ha varit bland annat på en liten klubb med mycket utlänningar (massor med danskar, norrbaggar,
svenskar och annat löst folk) och jag fått tillfälle till såväl en pilsner som lite konversation på svenska drog
vi oss ner till Maramagnum, discokomplexet i direkt anslutning till marinan. Det var ganska trevligt, och
vi flöt runt och danserade lite på olika discon tills kläderna var genomsvettiga och det kändes dags att gå
hem. Vid hemkomsten stupade jag verkligen i säng och lyckades nog nå djupsömn redan i fallet.

Under kvällen hade Holmis ringt och meddelat att han var på väg att besöka Barcelona en sista gång efter
sin rundtur med bil i norra Spanien, för att stanna några dagar och därefter ta bilen och sig själv tillbaka
till Sverige. Jag undrade när han skulle komma, och han misstänkte sent på natten alternativt tidigt på
morgonen. Så klockan 7 på morgonen ringde telefonen med Holmis i luren som ville att jag skulle komma
ner och öppna porten i vårt hus och släppa in honom. Och efter att ha nattat honom i det rum som för
närvarande står tomt och mig själv i min ännu varma säng fick jag tillfälle att sova till en stund före tolv,
då fadern ringde och undrade hur det kom sig att jag sov så sent på dagen. Var det fest i går, månne? Efter
att Holmis sedan väckte mig vid ett-tiden och undrade om jag var vaken passade jag på att sova vidare
till tre. Mycket skönt.

Holmis hade planerat att pressa på stranden i några dagar innan hemfärden om vädret tillät. Det gjorde
nu inte vädret, så lördagen tillbringade vi på stan i lugnt tempo, eftersom vi på lördagskvällen var bjudna
hem till Jorge (mexikanen) och hans rumskamrater på fest. Efter middagen passade jag och Holmis på att
ta en tupplur innan vi tillsammans med Steffen begav oss hem till Jorge:

Hemma hos Jorge var det bra stämning redan innan vi kom (!!) och där var folk från en del olika länder
även om Tyskland var klart överrepresenterat. För att nämna något om konstellationen fanns där bland
annat en norsk grafisk designer, två irländskor som skulle jobba på någon pub, en tysk som besökte sin
tyska flickvän som bor här, den tyska flickvännen som bor här, de två senares kompis, en belgare, en
spanjor som hade ringar i båda öronen och mest satt och boffade gräs hela kvällen, Jorge (förstås), en tjej
som inte sa mycket men som satt och beundrade killen som boffade gräs, en fransyska och så två dryga
svenskar (visstja, det var ju vi, det).

Jorge är nu inte bara ganska kort och mexikan utan har även äkta mexikanskt temperament, vilket ju
naturligtvis är starkt korrelerat till kroppslängden på ett omvänt proportionellt sätt. Dessutom har killen
humor. Anledningen till att jag berättar det är att han nämligen fick ett gyllene tillfälle att visa upp dessa
egenskaper då två representanter från poliskåren ringde på dörren framåt fyra-femsnåret på morgonen.
Bakom stod grannen, som tyckte att festen var på tok för störande och därför hade kallat dit polisen.
Nå, vi sänkte musiken och stängde en del dörrar och tog det ganska lugnt (festen hade ändå en ganska
lugn karaktär redan innan; folk satt mest och pratade och drack sprit – hade det varit en av våra klassiska
fester i Lund med Iron Maiden och bar överkropp hade grannen kallat in armén med flygunderstöd), men
grannen tyckte att alla skulle gå hem och att festen skulle ta slut helt. Det tyckte polisen också.

Det tyckte däremot inte Jorge, som hetsade upp sig och var vansinnig, och förklarade att det aldrig skulle
hända. Och med den latinska flexibilitet som härskade i båda åsiktslägren stod läget stilla i ungefär en
timmes tid, under det att samma argumentation ältades om och om igen. Till sist blev plötsligt en av
poliserna ruskigt innovativ (trött?) och förhörde Jorge på alla hans personuppgifter varpå han bötfällde
honom. Jorge tyckte att det var kolossalt ruttet gjort och förklarade att om det inte passade kunde han
minsann dra hem till Mexiko – det tänkte han göra i alla fall förr eller senare – och att han gav blanka den
i vad polisen tyckte. Då gav polisen honom böteslappen, följt av att Jorge sa att polisen kunde hoppa och
dra, för såhär mycket brydde han sig om böterna – och så rev han itu böteslappen och åt upp den. Då gick
poliserna slutligen, och som det var sent på natten bestämde vi oss en stund senare för att ta en taxi hem
och stupa i säng (favorit i repris).

Söndagens vädergudar följde lördagens exempel att inte le mot Holmis; vi hade mulet och tidvis dugg-
regn. Ganska skönt, tyckte jag som var rejält trött, och under dagen lyckades vi inte uträtta mycket mer
än en tur runt de närmsta kvarteren i kombination med en tapasmiddag med pilsner.

Det blev måndag. Holmis tyckte på söndagskvällen att det räckte med dåligt väder två dagar i sträck, och
åkte från Barcelona tidigt på måndagsmorgonen med siktet inställt på att nå Esslingen i södra Tyskland
under kvällen. Där ämnade han övernatta för att under tisdagen ta sig från Esslingen till Helsingborg, som
är hans trygga hemmahamn. Vid halv tolv på måndagskvällen ringde Holmis och undrade om han hade
glömt sina glasögon, sina kontaktlinser och sin linsvätska hemma hos mig. Han hade nämligen kommit
fram till Esslingen och skulle ta ut och göra vid sina linser för kvällen, men hittade inte utrustningen. Och
jovisst, där låg alla sakerna glömda och fina i badrummet.

34



På Holmis förfrågan paketerade jag därför hans kvarglömda attiraljer för att i går eftermiddag bege mig ut
till flygplatsens godsterminal och, efter att ha läst ett anslag om DHL:s nya öppettider, skicka paketet med
TNT. ”Skicka express med något företag, men vad du gör, INTE med spanska posten”, hade Holmis sagt.
(Det hade han förstås inte behövt säga; jag har ju ett och annat otalt med spanska posten...) Förutom att
det förutom spanska och katalanska gick utmärkt att prata engelska med kvinnan i receptionen på TNT så
kom det en kille och hjälpte mig som kunde såväl lysande engelska som bra tyska jämte sina modersmål.
Dessutom var han ruskigt trevlig. Mer sådant! (Holmis fick förresten sitt TNT-paket som han skulle i dag,
inga problem, eloge till TNT).

Trots att jag kände att jag efter det lyckade besöket hos TNT hade förbrukat dagsmängden tur och flyt
passade jag även på att besöka Iberias flygplatsbiljettkontor, som naturligtvis inte kunde hjälpa mig på
annat sätt än att rekommendera ett besök på huvudkontoret på Passeig de Gracìa. Bakom mig stod dock
ett gäng otåliga spanjorskor som började svära och klaga på att jag tog tid på mig i luckan. Då svor jag
till dem på svenska och bad dem flyga och fara, tackade därefter damen i biljettluckan och åkte in till stan
igen.

Naturligtvis kunde de inte hjälpa mig på huvudkontoret, inte utan en kopia från resebyråns kvitto och
bokningsnummer. (Och detta fick jag veta först sedan chefen tillkallats för att ta hand om mitt ”svåra
fall”.)

– Så det går inte att söka på mitt namn?, undrade jag.
– Nej, det är svårt.
– Men om det är svårt innebär det alltså att det går?
– Ja, men det gör vi inte. Jag vill ha numret.

Och det ska jag väl kunna skaka fram, tänkte jag, och kom på grund av detta mitt besök hos Iberia för
sent till spanskakursen. Ali, som tyckte att det var så svårt förra veckan, verkar ha slutat. Däremot har
det dykt upp en fransyska i stället som hjälper Natalja att hålla könsfördelningen något mer balanserad.
Mycket mer vet jag inte om henne.

I övrigt har jag spanat in ett strykjärn som jag ska köpa. Och för närvarande håller jag på att jiddra med
britterna om dokumenten jag behöver visa för Iberia. Vi hörs.

Hang loose äppelmos.
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Kapitel 13

Om reglerteknik, strykjärn och att kleta
in sig i lera

Tisdagen den 23:e juli

Det är nu åter varmt här nere, med en normal julitemperatur av vad jag förstått. Mina vänner här har dock
låtit mig veta att det hittills har varit ett ovanligt kallt år och att de till och med hade snö i februari. Och
det är minsann inte kattskit! (Snarare iskristaller.)

Som det nu är varmt har ju fläktfrågan hamnat på dagordningen igen, och då Susanne flyttade för ett tag
sedan passade jag på att norpa fläkten som tillhör lägenheten, vilken hon tidigare disponerat; ett listigt
trick som man kan tillämpa om man är den som har bott där längst. Men när jag rensade i vår städskrubb
på jakt efter ett strykjärn i förra veckan hittade jag till min förvåning en fläkt till som var mycket större,
tuffare, helare och smutsigare än den som Susanne hade haft. (Naturligtvis bestämde jag mig raskt för att
uppgradera, och med en gentil gest av uppoffring skänkte jag den sämre Susanne-fläkten till Wendy och
Renske, holländskorna.) Och tack vare den har jag nu en behagligt svalkande vind i aset under de varma
sommarnätterna.

Dessvärre hittade jag inget strykjärn, utan fick vackert gå och köpa ett eftersom mina skjortor trots idoga
försök med jedi-kraft inte heller i Spanien hade den goda smaken att stryka sig själva. (De andra i lägen-
heten var inte intresserade att vara med och dela på ett dylikt inköp, så nu har jag gömt strykjärnet i mitt
rum och tänker sälja det i second hand-butiken runt hörnet innan jag åker hem. Ha!)

Det var nämligen som så att jag hade sett strykjärn för 12 euro i skyltfönstret på en butik på väg hem från
språkkursen, och så gick jag in en dag i förra veckan för att köpa ett eftersom 12 euro för ett nytt strykjärn
ju är ruskigt billigt. Försäljaren, en tjock, buskmustaschprydd och extremt vindögd arab (för alla som har
läst Ole Lund Kirkegaards bok om Hodjas flygande matta såg han faktiskt precis ut som Hodjas far, den
vindögde skräddaren som hade ett öga riktat på tyget och ett på nålen), visade glatt två modeller som
han sålde för 12 euro enligt skyltfönstret. Inne i butiken var de märkta med 18 euro, vilket enligt honom
naturligtvis skulle utläsas som 12 euro. Han sa även att de var mycket bra, men när jag då ville köpa ett
av dem ville han hellre sälja ett annat strykjärn för 24 euro eftersom det var mycket bättre. Då menade
jag att det ju var en förutsättning för att det skulle kosta dubbelt så mycket, och undrade om det i så fall
var dubbelt så bra och vilket som var mest strykjärn per cent. Då sa han att de billiga strykjärnen faktiskt
var ganska värdelösa, när allt kom omkring, samt att det dyrare hade 3 års garanti till skillnad från de
billigare som bara hade 6 månaders garanti.

Nu är 24 euro i och för sig inte särskilt dyrt för ett strykjärn, men jag kände inte för att lägga ut så värst
mycket pengar heller. Och som jag inte kommer stanna här mer än ett halvår behöver jag ju inte heller
mer än 6 månaders garanti. Jag bestämde mig för att köpa ett av de billigare, och frågade vilket av dem
som var bäst. Hodjas far sa att de var lika bra båda två, men att de hade olika design, och jag bad att få
klämma och känna på dem för att se vilket jag gillade bäst. Det ena var i ful åttiotalsdesign och hade lösa
plastreglage och usel finish i allmänhet, och det andra var ett hyfsat ångstrykjärn i cybrig design och klart
godkänd finish. Jag bestämde mig för det cybriga, och sa till Hodjas far att jag hade bestämt mig för att
köpa det. Då sa han att det var kass, och att det med ful design var mycket bättre. Och på min fråga varför
han stunden innan sagt att de var lika bra sa han att det fula hade en design som låg bättre i handen när
man strök. Jag köpte det cybriga och gick hem.

I förra veckan var det dags för en tysk tjej, Wiebke, som har varit här och jobbat i ett halvår att återvända
till hemlandet. Så på onsdagen bjöd hon in ”gänget från labbet” och lite annat löst folk till sig på fest,
vilket var mycket trevligt. Förutom att jag fick tillfälle att säga lite väl valda fraser på katalanska till allas
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oförställda glädje fick jag även möjlighet att rassla på med lite tyska, engelska och spanska. Och pilsner.
Mycket bra! Som avskedspresent hade en diskussion via e-post lett fram till att hon skulle få ett kollage
med bilder på dels sig själv och dels på alla vännerna här. De övriga frågade mig om jag hade något bra
foto på mig själv, och som jag inte har några fotografier här förutom de som finns på nätet så skrev jag
detta och bifogade länken till min hemsida. Det visade sig att de hade haft omåttligt roligt åt den galne
svenskens sida med bilder, och de hade slutligen placerat ett urklipp av mig från en bild från en maskerad
med kinky-tema där jag är utklädd till rysk sjöman.

De hade dock inte lyckats lista ut vad det var för någonting jag hade i munnen, och höll på att dö av skratt
när jag undrade om de verkligen inte hade lyckats se att det var en helt vanlig kondom i en helt vanlig
kondomförpackning. Kul att kunna sprida lite glädje!

Samtidigt som Wiebke försvann kom det hit en ny tysk tjej hit för att göra något sorts projektarbete.
Hon är rätt tråkig och intetsägande, och har ett ytterst enerverande skratt. Det senare upptäckte jag när
jag fick uppdraget att visa henne var saker och ting finns här och förklara en del praktiska detaljer som
ingen förklarade för mig när jag kom, och det var ju bra eftersom hon kunde få rundvandringen på sitt
modersmål.

Nej, då är tyske lägenhetspolaren Steffen betydligt roligare. Hans kompis Daniel, även han tysk fastän
bosatt i Madrid, har kommit hit på besök, och i fredags gick vi tre och tjejerna ut för lite partaj. Först
var vi med Jorge och hans lägenhetspolare på en irländsk pub, där det serverades gratis dricka i form av
någon ”cool whiskey refresher” från J&B vilken mest smakade som någon fånig alkoläsk. Men gratis är
ju ändå godast, tänkte jag och sköljde ner med en pilsner. Bestyckad med mitt fina krucifix och en skjorta
uppknäppt till naveln där bögbrallorna tog vid kände jag mig sedan redo för lite discoaction, och vi begav
oss iväg till La Terassa, utediscot som sägs vara det fetaste som finns att göra här (vilket nog vill till med
15 euro i inträde när många av de andra uteställena är gratis). Jorge behövde spara pengar och hade redan
tidigare utannonserat att han inte skulle hänga med, men hans lägenhetspolare hade initialt uppvisat stort
intresse för att följa med. I sanningens ögonblick ångrade de sig dock till förmån för att gå till ett ställe
utan inträde, och enbart vi i det hårda kärngänget av tuffa snubbar från Carrer de Casanova gick hela
vägen. Till discot, alltså.

Discot var klart häftigt, spelade tuff klubbmusik och bjöd på kompakt dansgolvsträngsel och en snabbt allt
genomvåtare skjorta. Jag tyckte att det var roligt att dansa loss, men i övrigt var det inte alltför spännande;
åtminstone inte vad gäller förhållandet pris/prestanda. Det är klart roligt att ha varit där, och jag kan
förstås rekommendera ett besök, men det är ingenting jag kommer att återvända till varje vecka. Fast vi
kanske var där en dålig dag? Vem vet. Jag får väl gå dit igen och kolla en annan gång.

I lördags började dock den femtonde IFAC-kongressen (International Federation of Automatic Control),
vilket är den internationella reglertekniksfederationens stora konferens som äger rum vart tredje år. Den
har hållit på sedan 1960, då den hölls i Moskva, och är i år i Barcelona. Det innebär att 2000 personer ur
världens reglertekniska elit i skrivande stund befinner sig i Barcelona för att besöka konferensen, vilken
sträcker sig över två helger och de emellanliggande vardagarna. Tidigare visste jag absolut ingenting om
vare sig IFAC eller den här kongressen, men eftersom det är UPC som är värd i år har det naturligtvis
varit vild jakt på folk som kan tänka sig att ställa upp som funktionärer. Och jag tänkte att det ju kunde
vara ett bra sätt att träffa lite nytt folk på.

I lördags eftermiddag fick jag därför avbryta min första vistelse på stranden på två veckor redan efter
tre kvart eftersom man lagt ett initialt funktionärsmöte på lördagseftermiddagen. Sedan jobbade jag i
ankomstdisken med att registrera ankommande deltagare i söndags och i går. Det hela var ganska roligt,
för de flesta som kommer talar ju något språk som inte är spanska, och jag överdriver nog inte när jag säger
att jag var överlägsen alla andra i ankomstdiskarna vad gäller engelska (för att inte tala om tyska eller för
all del svenska; många av funktionärerna har till och med valt bakom-i-kulisserna-arbetsuppgifter just för
att slippa behöva prata konstiga främmande språk med konferensbesökarna).

I övrigt kommer jag de följande dagarna att arbeta några pass som hjälpreda åt föreläsare i föreläsnings-
salar vid några olika tillfällen. Anmärkningsvärt på en reglerteknikkonferens är att luftkonditioneringen
i föreläsningssalarna enbart regleras med en av- och påknapp, så att en av hjälpredornas uppgifter är att
stänga av och på luftkonditioneringen lite då och då så att temperaturen hålls lagom...

Reglerteknik ju är ett stort område i Sverige (särskilt på LTH) och jag har förstås träffat många svenskar
som blivit mycket förvånade när den i deras ögon spanske funktionären plötsligt talar förvånansvärt bra
svenska.

I söndags kväll hölls konferensens invigningsceremoni i Gran Teatre del Liceu (den stora teatern tillika
operahuset) här i staden, vilket för övrigt är en mycket vacker byggnad, och som funktionär fick man gå
dit utan extra kostnad. Mycket bra, tyckte jag, eftersom jag tidigare hade tänkt att det hade varit trevligt
att gå på någon föreställning där och funderat lite på när och hur. Så nu har jag alltså fått se det också, och
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då med en föreställning med en äkta spansk gitarrist, prisutdelning till världens främsta reglertekniker,
en äkta katalansk kör och lite efterföljande cava. Jag kan även tillägga att jag sällan känt mig så barbariskt
lågutbildad som i detta sällskap av folk som om inte professorer åtminstone är doktorer i minst ett ämne,
eller i värsta fall doktorander med sikte på att bli professorer. Men i övrigt var det mycket trevligt.

Förutom invigningsceremonin och möjligheten att flörta med tjejerna i ankomstdiskarna får jag dessutom
gratis lunch hela veckan samt gratis inträde till den stora bankett som kommer att gå av stapeln på tors-
dag (den senare kostar visst runt 70 euro för deltagarna), och det är ju praktiskt och bra! Trevligt med
konferens. Dessutom har jag fått två funktionärströjor, men de var ju naturligtvis – som alltid när man för
en gångs skull får gratis kläder – skitfula i en klassisk gråmelerad färgton. Hade det varit så svårt att göra
dem blå, till exempel?

Nåväl; efter invigningsceremonin åkte jag hem till Jorge, för då var det dags för en bit mat följt av födelse-
dagsfirande eftersom hans mexikanske polare fyllde år, och sedan blev den kvällen natt och det var dags
att gå och lägga sig.

Vad gäller att sova i den här staden, så har jag upptäckt att jag sedan några veckor tillbaka faktiskt inte
reagerar på ljudet när BCNeta, stadens renhållningsbolag, kommer och tömmer soporna på sitt ljudliga vis
mellan klockan 23 och 03. (Förutom att tömma sopor och återvinningsstationer tillser BCNeta för övrigt
att sopa och spola gatorna; det senare med stora vattenslangar och helt utan hänsyn till om någon passerar
på gatan eller inte.) Dessutom reagerar jag knappt på ambulanserna som passerar förbi på natten, även
om Barcelonas ambulanser troligtvis har världens fånigaste alarmsignal. Det kan aldrig vara nyttigt att
faktiskt vänja sig vid sådana ljud.

Jag har gjort ännu en iakttagelse vad gäller rökning, och det är att man även röker på skolans toaletter;
inte sällan är toaletterna utrustade med fimpar på golvet i kombination med röklukt. Fenomenet i sig är
ett klassiskt tjuvrökarfenomen, men tanken som då inställer sig är varför någon vill tjuvröka i en skola
där det är helt okej att röka inomhus i korridorerna. Och det som då plötsligt ter sig självklart är att det
förstås inte rör sig om tjuvrökning, utan däremot folk som är så beroende att de inte ens kan överleva en
vanlig tarmtömning utan ett bloss eller två.

Och för att avslutningsvis nämna något kort om överlevnad, så är ju sätten att förtjäna sitt dagliga bröd
många. Några påfallande sätt att få ihop ett knippe euros är förstås det som gatu”konstnärerna” bjuder
på. Här är allt möjligt! Vanligast är att man knatar ner på La Rambla och klär ut sig till någonting fånigt
för att sedan stå blick stilla som en staty. (Vissa sitter till och med, de latmaskarna.) Och så passerar folk
förbi och kastar till en pengar. Vanliga utstyrslar här är helt kopparfärgad cowboy, helt kopparfärgad
(ärgad) indian, lucianattlinne med ängelvingar, helt svart med sotarkläder, nederdelen av en pyramid,
havsanemon alternativt helt insmord i lera.

Holmis lärde känna en kille som kletade in sig i lera och stod stilla, och han berättade att man ledigt gjorde
mer än 10 euro i timmen en helt vanlig eftermiddag på att stå och vara lerig.

Och gör man inte det kan man förstås spela digeridoo, flöjt, eller kastrull och tvättbräda. Flöjtspelandet
står främst narkomanerna för, och de hoppar fram under det att de drillar tre-fyra toner på sin flöjt för att
därefter sträcka fram en tiggarskål. Klart driftigare än den gamla klassiska svenska ”kan du låna mig en
krona till bussen, hörru, hygglo!!”, fast inte tillräckligt för att jag ska ta upp mina slantar. Men förutom
flöjtspelande narkomaner finns förstås en del riktiga musiker som är riktigt driftiga och riggar upp hela
rockband och kör på så att det svänger om hela gatan. Det är trevligt! Och så finns det såklart de som
går runt bland uteställena och harvar gitarr och effektivt vittjar turisternas fickor på småslantar med en
anklagande ”det var ju för fan hela min själ som plöjdes ner i den låten, sabla snåljåp”-blick. Och om inte
annat kan man förstås gå runt ute och inne på alla restauranger och sälja rosor till folk som vill ha och
inte.

Sedan finns det förstås strandförsäljarna, i snitt en per tre strandbesökare, som om dagarna går runt på
stranden med sin slitna sales pitch:

”Cerveza, Bier, Cola, Cola Light, fría!”

Och sent på kvällen kommer samma försäljare med kvällsförrådet:

”Cerveza, Bier, Cola, Cola Light, fría! Haschis?”

Och dessutom finns det ju somliga som bara går runt med en tiggarskål och rabblar långa klagovisor. Har
man sedan dessutom en skada som exempelvis en amputerad arm eller ett amputerat ben är det även
ganska poppis att ta av sig sin protes, lägga den bredvid sig på gatan och sätta sig att peka på tomrummet
där den försvunna kroppsdelen en gång suttit.

Är man dock sydamerikansk indian och lite driftig kan man även kila ner i metron och spela lite pan-
flötsslagdängor mellan tre stationer, vittja de resande på slantar för att sedan hoppa över till en annan
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vagn. Sätten är många, sa kogubben i Konga. Bäst är nog killen som Holmis såg i norra Spanien, som såg
helt normal ut och satt med en skål bredvid skylten ”till en Ferrari”.
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Kapitel 14

4899c5 (fwd)

Torsdagen den 25:e juli

Date: Thu, 25 Jul 2002 10:25:56 +0100
From: Amir Karim <a.karim@etsworld.com>
To: jokke@df.lth.se
Subject: 4899c5

Good news the ticket has been returned to us and arrived today. The return
information states INCONNU DESCONACIDO which means no one is known by the
name of Roubert Joakim at this address. Now we will refund this ticket
today and it should show on your next card statement.

Thanks
Amir
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Kapitel 15

Om flygbiljetter, fulbrandy och
processer med markovhopp

Onsdagen den 31:e juli

Hör och häpna!

Jag har fått tillbaka pengarna från flygbiljetterna, och de befinner sig nu i någorlunda tryggt förvar på mitt
kontokortskonto. Och då kronans förhållande till euron förändrats under tiden har jag på det hela gjort en
valutavinst på 30 kronor (som dock föga uppväger kostnaden för mina telefonsamtal till England). Skam
den som ger sig!

Reglerteknikkonferensen är slut, och jag är tillbaka på jobbet. Förutom att jobba i incheckningsdiskarna
fick jag även i den senare delen av veckan prova på spännande arbetsuppgifter som att vara tejp- och
saxansvarig (tillsammans med en funktionär till; delat ansvar för säkerhets skull) i ett utställningsrum
samt jourhavande hustomte i olika föreläsningssalar. Det senare medförde till exempel att jag på onsdagen
fick tillfälle att bevittna fyra föredrag om modellerade stokastiska system med markovhopp. Ja, egentligen
skulle det ha varit sex föredrag, men två av föredragshållarna dök aldrig upp, och förutom mig var väl
i stort sätt endast de närmast sörjande närvarande. (Jag vill väl inte direkt påstå att ämnet intresserar
mig, vilket under de olika föredragen resulterade i en liten teckning av en sjö vid ett slättlandskap med en
häger, ett träd, några småfåglar, ankor och berg, kantat av två skäggiga kemister i labbrockar, en brinnande
demon samt en liten variant av konferensens logotyp.)

Nej, betydligt roligare än föredragen var i så fall galamiddagen som gick av stapeln i torsdags kväll. Man
kan ju undra hur och var man ska utspisa 2000 personer med en trerätters middag och vita dukar, och den
kanske inte så uppenbara lösningen på problemet hade de här funnit genom att ha middagen inne på den
östra av stadens större tågstationer (!). Så mitt inne på en jätteperrong hade de dukat upp runda bord med
vita dukar och allt som hör till en bankett, och sedan blev det skaldjur följt av anka och slutligen någon
sorts chokladguck, allt tillsammans med olika flytande sorter. Jag satt tillsammans med ett gäng svenska
doktorander och njöt av att få konversera en smula på modersmålet samtidigt som jag stoppade i mig
gratis mat.

Lagom till kaffet gick servitörerna runt och frågade om man önskade lite fulbrandy, Bailey’s eller whiskey,
och för att kunna göra ett bra val frågade jag var det var för sorts whiskey. ”Chåttabé”, svarade servitören,
och jag undrade vad det betydde. ”Bé” betyder ju ”bra” på katalanska, och jag tänkte att han kanske
sa någonting i stil med ”skitbra” eller så. Men servitören tittade bara förvånat på mig, förklarade sig
oförmögen att förklara närmare och lovade i stället att strax hämta flaskan så att jag själv skulle kunna ta
en titt. Och det var inte förrän han hade gott som jag ju insåg att det naturligtvis var det spanska uttalet
av ”J&B” som gäckat mig... Så jag tog fulbrandyn. Den serverades i riklig mängd i nedre delen av ett
highballglas, och hade nog av smaken att döma passat bäst till att lösa upp bottenfärg på båtar med. Men
det slank ner ändå.

Efter middagen lämnade jag det svenska sällskapet åt sitt öde för att tillsammans med de övriga funktio-
närerna bege mig ut i staden för en pilsner eller två. Dessvärre var det många av de få funktionärsflickorna
som valt att vara med på middagen, så jag, Joan och Juan-Carlos drack öl och var grabbiga i stället. Mycket
bra! Men som jag skulle jobba på morgonen dagen därpå begav jag mig hemåt i småtimmarnas initiala
stadium för att vakna hyfsat bakis och alldeles för trött på fredagsmorgonen.

Fredagen var dock mycket bra, för på eftermiddagen kom familjen Hansson (gamla bekanta till familjen
som jag har känt hela mitt liv) och hämtade mig för en sol- och badhelg i S’agaró, som är en liten badort en
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timmes bilfärd nordost om Barcelona. Familjen Hansson brukar åka hit och lapa sol varje sommar, och sa
tidigare i år att jag var hjärtligt välkommen att hälsa på om jag ville. Det tyckte jag var en strålande idé, och
efter det att de hade varit på en shoppingrunda här i stan i fredags hämtade de mig med bil. Lyx! Och efter
en mycket vilsam helg där jag blev bjuden på utsökt mat och trevligt sällskap tog jag en luftkonditionerad
långfärdsbuss tillbaka i söndags kväll. Då hade jag hunnit med kvällsbad, två strandpass, simning, go-
cart, siesta samt att läsa en bok. Inte illa!

Här har även varit duktigt varmt den senaste veckan, även om jag nog har vant mig en del. Varmare än
det är här så här års ska det ju enligt uppgift inte bli, och det är helt okej.

Men nu är jag alltså tillbaka i vardagen med jobb och spanskakurs. Den senare har dock sin finaldag i
dag, så därefter får jag ett mindre späckat schema då språkinstitutet stänger för semestern som börjar nu i
augusti. Detsamma gäller för de flesta verksamhetsområden; sakta men säkert går alla (och här i Spanien
är det verkligen alla) på semester. Och det gäller även mig, eftersom jag tänker jobba den här veckan och
nästa för att veckan därpå åka till Portugal.
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Kapitel 16

Om Park Güell, 180 mm och Portugal

Onsdagen den 7:e augusti

Tredje gången gillt, brukar man ju säga, och det gäller i alla fall mina försök att besöka Park Güell. Park
Güell är en vacker park som är belägen på en av de kullar som omger staden i norr. För en massa år sedan
fanns det en jeppe här som hette just Güell, och han hade en massa stålar över som han använde för att
köpa – inte helt otippat – den sluttning som numera är Park Güell. Parken planerades av Gaudí, och även
om pengarna inte räckte till allt som planerats blev det en strålande vacker park.

De två första gångerna jag hade planerat att åka dit regnade det, och som det sagts mig att parken skulle
göra sig bättre i solsken sköt jag upp mitt besök. Och som holländarna skulle dit (Renske har f.n. tre
kompisar på besök) passade jag på att följa med. Jag har tagit en bild på ingången, och så är där en bild
på mig när jag står vid trappan i entrén samt en på holländarna med utsikt över staden i bakgrunden:

Som synes på bilden med holländarna saknas Wendy (det är Renske längst till vänster och hennes tre
kompisar till höger), och det är för att hon flyttade hem till Holland när jag var i S’agaró. Man kan även
skymta på bilden med mig på att jag har skaffat mig ett sådant här festligt örngott att knyta runt huvudet
som alla tuffa gangstaz har.

Efter mitt besök i Park Güell promenerade jag hem genom stadsdelen Gràcia, där de flesta gator man
stöter på har osannolikt långa gatunamn. Jag passade på att fotografera några exempel; tänk att klämma
in sådana adresser på ett vykort!

Helgen var över lag fin med strålande solsken (27 grader på nätterna och en näve grader varmare på da-
garna) som kontrast till dagarna innan; senare delen av förra veckan erbjöd en hel del på regnfronten. Jag
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läste i de större svenska dagstidningarnas nätutgåvor om regnkatastrofen med 160 mm regn på Orust – vi
hade 180 mm här i Barcelona under natten onsdag-torsdag, och då började det inte regna förrän en stund
efter midnatt och höll bara på fram till förmiddagen. På torsdagen var därmed en del av tunnelbanesta-
tionerna stängda (naturligtvis min ändstation vid skolan samt ena halvan av stationen där jag bor), och så
sent som i morse läckte det fortfarande från taket nere i stationen vid skolan. Och förutom incidenter med
tunnelbanan var det var det förstås det gamla vanliga med översvämmade källare och bortspolade bilar.
Festligt!

I torsdags kväll var vi hemma hos Jorge på fest, eftersom han i lördags flyttade till Namibia för att jobba
som safaritolk för turister i några månader. Kul med fest, tråkigt att han har flyttat. På den här festen dök
dock inte polisen upp, så det var förmodligen inte en lika bra fest som den förra – fast jag hade trevligt
i alla fall. Och i dag fick jag e-post från Jorge, som vid sin ankomst på grannkontinenten i söder bland
annat blivit varse att mexikaner behöver visum i Afrika (behöver man inte alltid visum när man åker till
konstiga länder?). Numera har Jorge ett visum.

För mig har helgen har dock varit något av det lugnaste jag hittat på sedan jag flyttade ner hit; jag var
inte ute på stan vare sig fredag eller lördag, och ägnade nätterna åt att sova i stället. Och med lite strand-
vistelse på lördagen och lite turistande på söndagen var det ganska lagom. På söndagskvällen däremot
lurade Steffen ut mig att äta middag med honom, hans flickvän och hans två italienska kompisar som var
på besök, vilket var mycket trevligt men slutade vid tre på natten. Mycket praktiskt när man jobbar på
måndagen.

Det har förresten flyttat in en italiensk kille i Susannes gamla rum, och i och med att han flyttade in är vi
med Renskes tre kompisar och Steffens flickvän för närvarande åtta personer som bor i lägenheten. Det
fungerar bra, men två personer färre hade inte skadat. Den italienske killen heter Sergio och är bosatt i
Milano, fast kommer ursprungligen från Sicilien. Han är rätt bra tråkig och säger inte så mycket. Jag har
försökt lösa detta genom att bjuda honom på öl och småprata om Italien, men i slutänden har det ändå till
sist varit mer spännande att sätta sig på balkongen och titta på förbipasserande på gatan i stället.

Veckans goda nyhet (hittills) är dock att jag har ordnat med resa till Portugal nu. Initialt hade jag tänkt
åka med flyg, men fann efter lite sökningar på nätet att prisläget Barcelona-Porto tur och retur låg runt
360 euro. Då bestämde jag mig raskt för att tåg eller långfärdsbuss var mycket mer spännande alternativ
som dessutom skulle ge mig tillfälle att beskåda den spanska landsbygden under min resa.

Efter sökning å nätet fann jag att det kostar drygt 100 euro enkel resa att åka den aktuella sträckan med
buss, och att det tar ungefär 29 timmar enligt tidtabell (d.v.s. exklusive förseningar) – ett alternativ jag
genast förkastade.

Sedan tidigare visste jag att tåg i de här trakterna inte skulle vara mycket snabbare, men bestämde mig för
att kolla upp det hela. Så efter jobbet i måndags åkte jag ut till Sants Estació, som är den av stadens stora
tågstationer där all trafik som inte går mot Frankrike utgår ifrån (här ingår tåget till flygplatsen eftersom
den ligger sydväst om staden). Således skulle jag först kunna kolla upp om tåg kanske inte var ett rimligt
alternativ i alla fall, och om det inte var det skulle jag åka direkt ut till flygplatsen och köpa en flygbiljett
i stället. Listigt! Samtidigt skulle jag oavsett vilket ha direktkontakt med biljettförsäljningen, något jag vet
att värdesätta efter mina tidigare omskrivna flygbiljettsäventyr.

På Sants Estació var det kö. På Sants Estació var det ohyggligt mycket folk. På Sants Estació var det kö
till automaten för kölappar. Och vid automaten för kölappar stod det lustigt nog en anställd och tryckte
ut kölappar till folk. Med ungefär 100 nummer före mig bestämde jag mig för att trots allt ge det hela en
timme och gick och köpte en spansk mc-tidning att fördriva tiden med.

Efter två timmars väntan och fortfarande 20 nummer före mig började jag ifrågasätta min planerade bil-
jettköparplan till förmån för att faktiskt hinna ut till flygplatsen innan biljettkontoren skulle stänga och
bestämde mig raskt för att tåg är en kass och värdelös uppfinning och att flyg naturligtvis är det enda
rätta färdmedlet. Och så tog jag tåget (hrmm...) ut till flygplatsen.

Väl ute på flygplatsen upptäckte jag till min glädje att min spanska numera duger alldeles utmärkt till att
köpa flygbiljetter med, och jag fick en tur- och returbiljett med Air Portugalia precis de dagar och tider
jag ville för 300 euro, vilket sedan visade sig bli endast 220 euro tack vare flygbolagets ungdomsrabatter.
Kanon! Flygresan tar en timme, så spanska landsbygden får vänta till en annan gång (exempelvis början
av september då jag eventuellt ska med Steffen till Madrid). För billigare och bättre Portugalresa än så här
kommer jag nog aldrig att hitta; väl på plats kommer jag bo gratis hos en kompis som bor med sin fru 30
minuters färd från Porto, och på så sätt även få äkta portugisisk guidning i trakterna. Toppen!
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Kapitel 17

Mer om Portugal

Måndagen den 19:e augusti

Nu är jag åter i Barcelona efter en mycket lyckad Portugalresa. Nelson, killen jag hälsade på hade jag
tidigare endast haft e-postkontakt med via en mailinglista för folk som kör linux på datorer med alpha-
processorer, men han visade sig vara mycket trevlig.

Hur som helst: Resan började naturligtvis med att mitt flyg till Porto var inställt, men jag blev ombokad
med ett annat flygbolag och blev genast två timmar försenad. Dessa timmar använde jag dock till att
dels sova, dels skaffa en present till Nelson – för det senare kom jag ju förstås på kvällen innan att jag
borde göra. (Och en chansning på att han torde uppskatta ett helrör Laphroig visade sig fungera alldeles
utmärkt.) Efter en över lag bra flygresa med dåligt uppvärmd mat befann jag mig således för första gången
i mitt liv på portugisisk mark. Spännande! Nelson och hans flickvän (inte fru, som jag hade fått för mig)
Christina väntade på mig i ankomsthallen och hade inga svårigheter med att identifiera den vilsekomne
svensken.

Vi lastade in oss i Christinas lilla Fiat (det visade sig senare att så gott som alla portugiser kör runt i småbi-
lar av det numera klassiska päronformade Golf-snittet) och begav oss in mot centrala Porto. (Portugal har
förresten, enligt Nelson, Europas högsta olycksfaktor i trafiken och Europas högsta alkoholkonsumtion
per capita. Nelson körde dock bra och säkert – till skillnad från Christina som körde så som myten vill
göra gällande att alla kvinnor gör – och vi kom tryggt in till stadens centrum.)

Och för att öka förståelsen för det fortsatta berättandet presenterar jag här lite väsentlig basfakta:

Nelson: 33 år gammal, utbildad kemist på motsvarande matematisk-naturvetenskaplig fakultet med in-
riktning mot kemiska beräkningar. Jobbar på sin gamla institution som systemadministratör, och har
en ett år gammal dotter med en f.d. flickvän som plötsligt fick frispel och kastade ut honom ur sitt
hem och deras förhållande. Bor i en lägenhet (och inte ett hus; det visade sig att de kallar ”bostad”
för ”hus” när de pratar engelska) strax nordost om Porto.

Christina: 36 år gammal, utbildad kemist på motsvarande matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Av-
slutade sin doktorsavhandling i lördags, och har doktorerat på någon skum pryl som har med kemi
att göra vilket jag inte har koll på. Kommer förmodligen att jobba som lärare på universitetet. Har,
vad det verkade, inga barn, och bor fortfarande hemma hos sina föräldrar strax söder om Porto. I
praktiken bor hon i och för sig mest hemma hos Nelson, men arrangemanget har med ogifta par,
traditionella värderingar och synd att göra.

Nå, Christina skulle i alla fall iväg och jobba (och hon jobbade sedan största delen av veckan för att avsluta
sin avhandling) då de hade hämtat mig på flygplatsen, och jag och Nelson begav oss in i staden för att
äta lunch och titta på portvinstillverkning. Vi valde en väldigt liten restaurang nära floden och åt en
trevlig smårätterslunch med anrättade sardiner, bröd, sallad, svart korv (som mer eller mindre är som en
blandning mellan ölkorv och blodkorv) och pilsner.

Därefter gick vi till en av de små portvinstillverkarna för en guidad rundtur och provsmakning. Mycket
trevligt! Dessutom är omgivningarna väldig vackra (även om det i vanlig ordning inte direkt framkommer
på bild) med stadens låga hus invid floden med sina små båtar.

Resten av dagen ägnade vi åt att traska omkring och se de centrala delarna av Porto. Frapperande är
användningen av glaserat kakel som fasad på husen, vilket är mycket typisk för Portugal. Detta kakel
har dessutom brokiga mönster eller fantastiska motiv, och inne i till exempel stadens stationsbyggnad har
man hela innerväggar av detta. Och vissa kyrkor – som ju har betydligt större fasader än vanliga hus –
har även de konstfullt utsmyckade fasader:
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På kvällen introducerades jag till en nordportugisisk kulinarisk höjdpunkt som förvisso bara har några
decennier på nacken, men som äts flitigt av så gott som alla: ”Liten fransk flicka”. Direktöversättningen
kan kännas lustig, men maträtten är i alla fall en sorts varm macka med stekt biff och stekt skinka i, och
den är dränkt i ost och flott och är därefter inbakad i ost och serveras dränkt i ultrafet sås. Maträtten är
mycket kompakt. Detta var den bastanta måltid jag beskrev i föregående brev, och jag kan ju avslöja att
jag åt mig på tok för proppmätt och mådde tjyvtjockt hela kvällen. När vi skulle åka från restaurangen
menade jag att Nelson skulle köra försiktigt med tanke på proppmättnaden, men han skrattade och sa att
jag skulle slappna av – i Portugal dör man i en trafikolycka innan man hinner bli åksjuk. Nu kör Nelson
bra och försiktigt, så jag dog inte i en trafikolycka, men åksjuk blev jag.

För att skaka ner middagen flanerade vi längs Portos strand, och den svala natten bekräftade att Portugal
är ett land som ligger vid ett stort hav som inte låter sig värmas upp i första taget. Över lag var det
mycket svalare i Portugal än i Barcelona, vilket var ganska skönt. (Barcelona har i och för sig haft sin
kallaste inledning av augusti månad sedan 1981 – det var svalt och långbyxväder helgen innan jag åkte
till Portugal – men nu är värmen tillbaka igen.)

Tisdagen använde vi för ytterligare sightseeing i Portugal, där vi även traskade upp i Torre dos Clérigos.
Torre dos Clérigos är förutom ett av Portugals nationalmonument även landets högsta torn med sina
modiga 76 meter.

Vi tog även en sväng inom Nelsons arbetsplats för att ta en titt på de datorer han administrerar – utan dem
hade vi ju inte lärt känna varandra. (Förutom ett gäng klustrade alphaservrar med 21264-processorer var
där även ett gäng moderna SGI-burkar och lite annat godis.) Och efter detta gick vi och såg den aktuella
utställningen på stadens moderna museum för att sedan ta oss ner till stranden för en pilsner på ett av
uteställena med fin utsikt över havet.

Senare på kvällen åt vi hemma hos Nelson, och han lagade en portugisisk risrätt med marulk som var
mycket god och betydligt nyttigare för kropp och själ än en liten fransk flicka är i sin portugisiska skepnad.

På onsdagen gjorde vi en utflykt norrut, med staden Guimarães som första anhalt. Guimarães sägs vara
Portugals vagga, och här finns bland annat en festlig gammal borgruin som är väldigt gammal.

Efter att ha kikat på borgen samt ett närliggande fast inte fullt lika gammalt slott passade vi på att äta
lunch i stadens gamla kärna för att sedan bege oss vidare till staden Braga. Braga är en stad som är känd
för de tre P:na, vilka översatt från portugisiska visserligen inte är tre P:n längre men däremot betyder
”präster, bögar och horor”. Jag kan inte svara för de två senare, men religiöst var där nog så det förslår
med en massa kyrkor och heliga Marior och allt. Något som är vanligt i katolska länder är ju att man
tänder ett ljus för ett särskilt helgon och låter det brinna för lycka och välgång och allt sådant, men innan
jag besökte Braga hade jag aldrig sett dem i elektrisk variant.

Här fanns nämligen dessa elektroniska ljusställ lite varstans i kyrkorna, och beroende på hur mycket stålar
man kände för att lägga i var ljusen tända olika länge. En extra smaklös detalj var att maskinerna byggts
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så att ljusen varierar i ljusstyrka så att det ska se ut som om de är levande ljus som fladdrar för vinddraget.
Naturligtvis är alla maskiner snitsigt uppgraderade för euromynt.

På kvällen var vi tillbaka i Porto igen, och var hembjudna på middag hos Nelsons bäste vän Pedro och
hans fru Anita. Pedro och Anita är liksom Nelson och Christina även de kemister, och arbetar båda som
lärare. Pedro är från Lissabon och har jobbat där nere fram tills nyligen, men nu håller han och Anita på
att flytta upp till Porto.

Då vi ätit middag åkte vi in till stan för att besöka en krog där en avhoppad gammal studiekamrat till
Nelson och Pedro jobbar eftersom det skulle hållas en portugisisk poesiafton där. Så vi drack pilsner och
lyssnade på poesi. Jag förstod inte särskilt mycket alls, men det var avkopplande att bara lyssna och sitta
och fundera på allt möjligt. Efter stängningsdags stannade kärngänget kvar (och där ingick visst jag helt
plötsligt) och den avhoppade gamle studiekamraten spelade visor på gitarr och bjöd oss på gratis pilsner
och tilltugg. (Tilltugget bestod här av dels skinka och oliver, samt även någon mystisk musselliknande
skaldjurshistoria som inte smakade alltför spännande, men som tydligen är väldigt typisk för Portugal.)

Efter en sen start torsdag morgon (vi hade inte druckit särskilt mycket på onsdagen, men däremot kommit
hem hyfsat sent) styrde vi kosan söderut för att först besöka staden Aviero. Nelson förklarade att Aviero
är Portugals ”svar på Venedig”, vilket kanske kan vara sant om man bortser från att Venedig är fullt av
kanaler. Örebro har till exempel fler kanaler än Aviero, men är ingalunda Sveriges ”svar på Venedig” för
det. Nåja. Här fick jag i alla fall tillfälle att prova en portugisisk bakelsespecialitet som i princip är ett skal
av smördeg med en fyllning av socker och äggula. Nyttigt!

Från Aviero tog vi oss sedan en bit söderut längs kusten till Costa Nova, som är en idyllisk liten plats
precis vid havet. Här har man festliga randiga hus.

Stranden i Costa Nova var mycket fin (dock inte lika fin som i Falsterbo, men det är också svårslaget),
och vi promenerade parallellt med havet ett slag för att sedan köpa lite frukt att knapra på. Jag fick även
tillfälle att fotografera en turist med ett synnerligen brännskadat anlete som med sin tomatröda och på
gränsen till lila färg stack av lustigt mot resten av hans mindre vackra lekamen. Troligtvis en tysk.

På fredagen körde vi åter norrut, fast den här gången betydligt längre. Första anhalten var i Viana, som är
en liten stad vid havet mellan Porto och gränsen till Spanien. Staden ligger vid mynningen till en flod, och
över floden har man en bro som den inte alltför okände franske ingenjören Eiffel konstruerade en gång i
tiden.

På väg in till staden var det full trafikstockning, vars upphov vi inte kunde klura ut förrän vi kom in i
centrum och det visade sig att stadens årliga femdagarsfestival/karneval hade börjat samma dag. När vi
var där var de i full färd med någon sorts karnevalståg med stora pappgubbar och orkestrar som enbart
bestod av trumslagare.

Föga intresserade av pappgubbar och trumslagare köpte vi frukt och besökte en närbelägen kyrka i stäl-
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let, för att sedan fortsätta norrut till Carminha. Portugals norra gräns till Spanien utgörs av en flod, och
Carmina ligger på flodens södra (förstås) strand nära mynningen till floden. Först stannade vi en bit ut-
anför staden på stranden precis vid flodens mynning för ett dopp i det inte alltför varma Atlanten och lite
lunch med frukt och medhavda smörgåsar. Sedan stannade vi ett tag på stranden och betraktade Spanien
på andra sidan floden genom den lokala dimma som befann sig precis vid flodmynningen (men däremot
inte inne i staden, lustigt nog).

Carminha i sig var inte alltför spännande, och i åkte raskt vidare längs gränsen och upp till Valença, som är
en stad med broförbindelse till Spanien. Förutom broförbindelsen till Spanien har staden även en mycket
vacker gammal del med ringmurar och sådant som städer med mycket vackra gamla delar ska ha. Till
min förvåning inhägnade dessa murar dock inte bara gamla byggnader, utan även en kommers som fick
mig att fullständigt tappa hakan. Här såldes framför allt kläder i massor; allt från gräsliga senapsgula
proggoveraller i mysfrottéplysch till plagg från Levi’s, Rolph Polen, Quiksilver, O’Neill, Rip Curl och
andra.

Gatorna var så belamrade med kläder (och handdukar, påslakan, flaggor...) att det var svårt att se så värst
mycket av husen, så jag passade på att handla en T-shirt och en sweatshirt i stället, ty det var ruskigt
billigt. Ja, inte gratis, men ungefär så mycket som man kan tänka sig att plaggen kostar innan folk börjar
sko sig på att märket är känt och lägger till 300% på priset. Mycket bra. (Och om det skulle vara plagiat,
så må jag då säga att de är oerhört skickligt gjorda och definitivt är värda sitt pris.)

Efter att ha trängt oss igenom kommersen befann vi oss i den norra utkanten av den gamla staden, där
det plötsligt var kommersfritt och mycket vackert med en nedgående sol i väster och en strålande utsikt
över Spanien och staden Tuy i norr.

Naturen är över lag mycket vacker i den här delen av Portugal, med en rikt varierande grönska liksom
den vi är vana vid från norra Europa (till skillnad från medelhavsländernas brunröda natur). Och efter att
ha beundrat utsikten fortsatte vi över till Spanien (så nu har jag även varit i Galicien) och den lilla staden
Tuy där vi kollade in kyrkor och rundade av med en pilsner innan vi åkte tillbaka till Porto.

På lördagens morgon blev vi hämtade av Pedro och Anita för att åka till Lissabon. De skulle ner dit och
hämta en del saker, och då vi åt middag hos dem hade Pedro erbjudit oss skjuts i bilen, guidning i staden
och övernattning i hans föräldrars lägenhet. Mycket bra! Så jag, Nelson, Pedro, Anita och deras fula lilla
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långhåriga hund befann oss plötsligt i Lissabon.

Det är mycket viktigt med nord och syd i Portugal, och folk i norr kallar folket i söder för muslimer,
eftersom de var ockuperade av araberna en gång i tiden medan man höll araberna borta från de norra
delarna (och folk som bor på Madeira kallas för indonesier). I norr bor det rätt mycket folk, och de som
bor i norr menar att de jobbar hårdare än de i söder (och de i söder håller med om detta) samt att de i
söder tar pengarna från norr och använder dem i Lissabon med omnejd (men det håller de i söder inte
med om). Dessutom hejar de på olika fotbollslag och har olika dialekter. Precis som i vilket annat land
som helst, alltså. Så naturligtvis berättade Nelson hela tiden nedsättande saker om Lissabon, dock med
glimten i ögat, och Pedro försvarade sig tappert.

I Lissabon hann vi se de viktigaste byggnaderna; exempelvis det oerhört vackra nationalmonumentet Tor-
re de Belém, som ursprungligen var en befästning på den norra sidan av floden Tagus mynning. Torre de
Belém kom att bli en symbol för de portugisiska upptäcktsresorna (portugiserna kallar gärna spanjorerna
för imperialister och sin kolonialisering för upptäcktsresor, och glömmer därmed temporärt stora delar av
sin egen historia) eftersom alla skepp som begav sig ut i världen passerade där.

Lissabon har även två vackra broar över till den södra delen av floden. Den västra av de båda är den
mindre av dem, men vid dess södra ände står en jättestor stenjesus i stil med den som finns i Rio de
Janeiro. Vad jag dock inte visste är att statyn i Lissabon är originalet, och dessutom är större än sin kopia
i Rio. Så kan det vara!

Förutom Torre de Bélem, broarna och stenjesus besökte vi även viktiga platser som stadens kulturcentra,
ett gammalt kloster med tillhörande kyrka, viktiga ämbetsbyggnader, lite monument och statyer samt
även en utsiktskulle med utsikt över staden och det gamla fortet i bakgrunden.

Lissabon bjöd dock inte endast på finkultur, utan hade i likhet med Europas övriga huvudstäder även
ett varierat nöjesutbud av modernare ting. Bland annat passerade vi ett ställe som var skyltat med de
underbara publiklockarna ”Mega Sex, Peep Show, Bar och Sex Shop”.

Innan det var dags för middag passade vi på att dricka lite ginjinha, som är en typisk dryck för Lissabon.
Enligt en informationsskylt består ginjinha av brandy i vilken man först lagrar körsbär och sedan häller
i vatten, socker och kanel. Det hela var ganska sliskigt, men ganska gott. Jag föredrar dock portvin, vad
gäller söta och goda alkoholhaltiga drycker.

På kvällen åt vi på en portugisisk restaurang på området där världsutställningen hölls 1998, och jag be-
ställde en typiskt portugisisk getragu som var mycket god (och tydligen Nelsons favoriträtt, men det
berättade han först efteråt ifall jag skulle tycka att det var äckligt). Efter middagen flanerade vi en smula
på världsutställningsområdet som i sanning var mycket vackert beläget precis vid floden öster om staden
och innehöll underbara små parkanläggningar och hippa inneställen.

Söndagen var så min sista dag i Portugal, och vi inledde morgonen med en tågfärd till Porto med Portugals
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motsvarighet till X2000. Till skillnad från X2000 var tågen i Portugal betydligt bekvämare och dessutom
tämligen billiga; 17 euro enkel resa från Lissabon till Porto (ungefär 300 km). Som jag är van vid SJ:s
ständiga förseningar hade jag planerat in lite reservtid för att vi inte skulle anlända för sent till Porto, men
Nelson berättade att snabbtågen i Portugal så gott som alltid håller tiden perfekt. Jag berättade om mina
upplevelser med X2000 och dess ständiga förseningar med signalfel i Småland och skrikande småbarn,
och vi skrattade gott och åkte enligt tidtabell utan skrikande småbarn.

Men 60 km från Porto blev vi naturligtvis stående på spåret i en halvtimme på grund av signalfel, och
knappt hade detta meddelats i högtalarna förrän den första ungen började gala. Det är alltså inte tågen
det är fel på, det är jag som för med mig dålig karma till järnvägstransporter.

Reservtiden var dock gott tilltagen, och vi han äta lunch i godan ro för att åka inom Nelson och hämta mina
prylar innan det var dags att åka till flygplatsen. Och utan att något särskilt mer spännande inträffade kom
jag alltså hem till Barcelona sent i går kväll. Alltsomallt tycker jag att jag har hunnit med att se mycket av
Portugal på endast sex dagar; jag har sett mer av Portugal än vad jag har sett av Spanien i alla fall.

Så nu är det skönt att pusta ut här hemma ett slag.
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Kapitel 18

Om regn, fotboll och att vara paranoid

Onsdagen den 28:e augusti

Länge trodde jag att den kartong vi fyller våra kartongåtervinningstunnor med i Sverige återanvändes.
Så är det inte! Nej, det måste helt enkelt förhålla sig så att den kartong vi återvinner skickas till Barcelona;
här finns nämligen oerhörda mängder kartong överallt.

Vanligtvis håller den sig gömd – lite som Dracula – och sticker bara fram här och var hos uteliggare
och i mörka hörn och gränder. Men så fort det regnar kommer den fram: I såväl affärer som bostadshus
finner man då kartong på golvet precis innanför entrén, förmodligen för att suga upp vatten och lera
från inpasserandes (förhoppningsvis inte utpasserandes) fötter. Och samtidigt bättrar uteliggarna på sina
portgångsfort i hopp om att undgå vätan. Och så fort solen tittar fram försvinner kartongen igen.

Efter att ha läst ovanstående listar den sluge snabbt ut att vi alltså har haft en del regn här igen. Jag har
bestämt mig för att hädanefter sluta skriva väderrapporter, emedan det hittills har börjat regna så fort jag
skrivit att vi haft fint väder, och blivit fint väder så fort jag har skrivit att det har varit regnigt. (Så det
är väl bäst att jag skriver att det är regnigt nu, fast solen skiner från en klarblå himmel just i dag.) Här
har varit en hel del rejäla åskväder, och återigen har det varit problem med stängda tunnelbanestationer.
I tunnelbanan är det dock rökförbud, oavsett om det är regnigt eller ej. Och den som inte respekterar det
riskerar böter på 30,05 euro. Varken mer eller mindre!

Byggnaden som jag jobbar i är naturligtvis inte vattentät – även om den i övrigt är ganska ny och fräsch –
men det löser man genom att ställa fram hinkar att samla upp vattnet i.

Lustigt nog dök det, i och med att det regnade mer dagen efter att jag hade tagit bilden, upp en hink till
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precis bredvid. Och i går var där en tredje. Detta är fullständig humor!

Fördelen med regn här är att det minskar antalet elaka lukter i staden. Det luktar nämligen ganska mycket
i Barcelona, både av det ena och det andra – dessvärre mest det andra. Illa, alltså. (Detta blev extra tydligt
efter min hemkomst från Portugal, eftersom det av någon anledning inte luktar särskilt mycket alls där.)
Den mest förekommande lukten här är inte helt olik en blandning av gammalt fiskrens, bakfyllefis och
svälld hundspya, och på en andraplats placerar sig förmodligen den klassiska urinstanken. Upphovet till
den förra av de båda är oftast soptunnor vars innehåll jäser fint när solen ligger på, och som tur är töms ju
soporna ganska ofta i de flesta stadsdelarna i kombination med att BCNeta spolar av gatorna (vilket jag
skrivit om tidigare).

Nå, nu är det inte så att hela staden luktar apa, men här finns tillräckligt många stinkande soptunnor och
nerkissade gathörn för att det hela ska bli påtagligt (sedan är jag ju också som bekant ganska luktkänslig).
När det regnar får dock BCNeta hjälp med att skölja bort stadens elakheter samtidigt som solens frånvaro
lämnar soptunnornas förruttnelseprocesser i fred, och det är ju bra.

Jaja, hur som helst vet jag i alla fall vart den svenska sommaren har tagit vägen – precis på samma sätt
som det torde stå klart för alla som är bosatta i Sverige var den katalanska sommaren har tagit vägen. Men
omväxling förnöjer, heter det ju.

Och som omväxling har jag nu faktiskt för första gången träffat hyresvärdinnan (häxan). Hon var inte
vacker, men verkade ganska knäpp. Jag såg henne bara som hastigast då jag stod och lagade mat, och hon
hade fullt upp med att vara sur för att Steffen hade två kompisar på besök utan att meddela henne först
(och därmed betala 6 euro per person och natt extra till det gnidna spöket). Nu vet jag inte hur det hela
löste sig (eller inte), eftersom Renske, som alltid råkar vara hemma när liket dyker upp och därmed får
svara på alla frågor och redogöra för läget, var den som öppnade och därmed fick svara på alla frågor och
redogöra för läget. Bland annat hade draken varit sur för att ”någon” hade öppnat en räkning som hade
kommit till henne till vår adress, och förklarade att det var ytterst inaktuellt att någonting sådant skulle
ske igen.

”Någon” var naturligtvis jag, som på Holmis inrådan alltid öppnar och kollar räkningar som kommer till
oss för att se hur brådskande de är; en gång hade han öppnat en tredje påminnelse om elräkningen med
innehållet ”i övermorgon stänger vi av strömmen, fattar ni det?” och kunde därefter panikringa mumien
och därefter lyckas få henne att betala. (Räkningen jag öppnade vara bara en normal elräkning och inte
ens en påminnelse, så det var ingen fara på taket.)

Häromdagen hade telefonen ringt när Renske varit hemma, och det var Sergio, italienaren som bodde här
innan, som ringde. Han bor numera i en annan av vår hyresvärdinnas lägenheter (hon har flera), eftersom
han har en kompis som också bor där, och nu undrade han om han och hans kompis kunde få använda
vår toalett. Renske menade då att de väl kunde använda sin egen, men det visade sig förstås att eftersom
Pilar låtit bli att betala vattenräkningen stod de nu utan vatten och kunde inte alls utnyttja badrummets
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faciliteter. Så efter en stund kom Sergio med kompisen i släptåg för en högtidsstund på vårt porslin. Jag
tänker fortsätta att kontrollera räkningarna!

Nå. Efter att ha tagit det ganska lugnt i början av förra veckan med normala arbetsdagar och stilla hem-
makvällar för att vila upp mig från semestern hängde jag med Steffen och hans kompisar ut på La Paloma,
som är ett av stadens kända discon och som ligger på nära nog armlängds avstånd från där vi bor. Som
jag skulle jobba dagen därpå tog jag det ganska lugnt och smög mig hemåt vid fyrasnåret, men fick svängt
mina lurviga en smula i alla fall. Och på fredagen gick vi och såg fotboll.

Händelsen är ganska historisk, för det är första gången någonsin som jag har gått och sett en fotbollsmatch!
Men det var ju inte annat att göra när affischerna runt om på stan erbjöd folk att komma och se ”Barça
krossa Estrella Roja (Belgrad)”. Så vi (jag, Steffen, Steffens kompisar och Renske) tog oss ut till Barcas
hemmaarena, som ligger precis granne med UPC:s södra campus där jag jobbar, och bänkade oss för vad
som visade sig bli en tämligen dålig match. Med VM-matchen England-Danmark i bakhuvudet tyckte
jag i och för sig att det var en ganska bra match, men den svårt Barça-partiska publiken gick hårt åt sitt
favoritlag och buade och visslade friskt när de sjabblade bort fina chanser. Nu jublade och applåderade
de i och för sig när laget gjorde någonting bra, men det var långt ifrån varje minut. Med en kvart kvar av
matchen gjorde dock Barça ett ganska snyggt mål, och jag hoppade och skrek av hjärtans lust samtidigt
som jag drog upp tröjan och visade magen eftersom jag har sett att alla tuffa och hängivna supporters gör
så när det egna laget gör mål. Sedan tog matchen slut, och jag kunde kvickt göra bedömningen att jag
fortsättningsvis hellre lägger 30 euro, vilket biljetten kostade, på fem biobesök i stället.

På fredagskvällen gick jag till sängs tidigt för att gå till stranden på lördagen – jag hade inte varit på
stranden på tre veckor på grund av dåligt väder under helgerna. Naturligtvis regnade det på lördagen.

På lördagskvällen hamnade jag på en av Steffens kompisars polares lägenhetskamraters födelsedagsfest
tillsammans med Steffen, hans kompisar och Renske. Och där fanns bland annat en tjej från Barcelona
som hade varit på utbytesår i Holland och där haft en svensk pojkvän som studerar i Lund. Där ser man!
Jag fick tillfälle att småkonversera lite på spanska och bland annat förklara för några grabbar där vad mitt
exjobb går ut på, och det var roligt att upptäcka att mina knappa språkkunskaper i detta latinska tungomål
faktiskt räcker till för dylika ändamål.

Då klockan började bli senare och grannarna alltför lyhörda förflyttade sig festen till en närliggande natt-
klubb, där vi stannade till stängningsdags klockan fem då vi från vår lägenhet gick hem till en annan
kompis till en av Steffens kompisar för efterfest. Eftersom det var tokdyrt med alkohol på nattklubben
höll jag mig ganska torr invärtes under kvällen, men blev däremot vansinnigt trött och var därför glad
när det var dags att lufsa hem vid halv sju-snåret – särskilt som det var långt att gå.

När jag vaknade till liv igen vid halv två på söndagen var det naturligtvis strålande solsken och perfekt
strandväder eftersom jag redan hade sovit bort förmiddagen. Hur som helst begav jag mig ner till stran-
den, och fick en timme senare sällskap av Renske. Jag tackade henne så mycket för att hon kom, så att
jag äntligen kunde gå och bada – jag har ju inte direkt lust att lämna mina prylar obevakade på stranden
medan jag tar mig ett dopp. Renske tyckte att jag var paranoid och att det inte kunde vara så farligt om
man bara hade med sig det viktigaste och placerade sakerna nära strandkanten, medan jag inte alls tyckte
att jag var paranoid och framhöll detta. Strax därefter kom även en något trött Steffen ner till stranden.

På stranden brukar jag ha mina saker i en numera till och med lagad plastpåse från ICA-handlaren i
Skanör (den ser rätt sjabbig ut) som jag använder som strandhuvudkudde för att minimera möjligheterna
att stjäla den – om nu någon skulle få för sig att stjäla en sjabbig ICA-kasse. Eftersom vi var ganska trötta
efter lördagens eskapader somnade både jag och Steffen, och Renske låg och solade bredvid. Efter ett tag
vaknade jag av att någon medelålders spansk kvinna petade på mig och tjoade saker som ”polis” och
”dina prylar”. Jag förstod inte vad hon menade och tittade på min påse som låg precis där jag lagt den
vid huvudet. Då pekade hon på två snubbar tre meter ifrån oss och en gul väska och några kläder som de
hade. I min halvdvala hade jag ingen aning om vad hon kunde tänkas mena, men i samma stund vaknade
Steffen till av allt stoj och flög upp och hämtade sin väska och sina kläder. För det var nämligen hans gula
väska, hans kläder och två tjuvar som kvinnan hade pekat på.

”Det jävla marockanerna, dom ska inte tro att dom kan komma här och sno saker”, sa kvinnan, ”jag har
haft ögonen på dom hela tiden!”

Och då stod det ju helt klart vad om var i görningen. Tjuvarna spanar in någon som ligger och sover, och
testar att flytta deras saker lite grand. Fungerar det flyttar de sakerna lite till och lite till, men eftersom de
är medvetna om att folk omkring bevakar dem gör de ingenting förrän omgivningens uppmärksamhet
brister en aldrig så liten stund. Och då försvinner de med bytet. Vem var det som var paranoid?

Jag har förstått att det är rätt många här som är bittra på de många illegala invandrare som har flyttat
hit (och övriga Spanien dessutom) bara de senaste åren. En alltför stor del av dessa är nämligen sedan
tidigare kriminellt belastade, och har inte för avsikt att ändra yrkesinriktning bara för att de flyttat till ett
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nytt ställe; tydligen har kriminaliteten i Barcelona skjutit i höjden bara de senaste åren. Nu kan jag inte
bedöma om de båda händelserna är korrelerade, men pakistanierna på min spanskakurs hade ungefär
samma åsikter som kvinnan på stranden.

Folk flyttar dock inte bara hit, folk flyttar härifrån också. I måndags flyttade Steffen härifrån för att åka till
Madrid i en vecka och därefter vidare hem till Tyskland. Så nu är det för närvarande bara jag och Renske
kvar i lägenheten. Det ska dock, vad det verkar, dyka upp en amerikanska här framöver, men det vet jag
inte mer om.

Däremot har Jorge kommit tillbaka från sina eskapader i Afrika för att hälsa på en vecka, varefter han ska
ner till Afrika igen. Och i går var det fest i den lägenhet där han bodde tidigare (och för närvarande sover
på soffan i). Det var mycket roligt att träffa honom igen, och han hade förstås massvis att berätta om vilda
djur, fallskärmshoppning, rafting, spanska turister och annat som han stött på. Förutom Jorge var det
även många andra trevliga människor på festen, och jag fick tillfälle att konversera en hel del på spanska.
Mycket bra! (Sedan berättade jag förstås usla rövarhistorier på tyska och engelska också, men det hör ju
mer eller mindre till standardrepertoaren vid det här laget.) Och det var inte förrän klockan mycket sent
som jag kom hemlufsandes och stöp i säng, och jag kombinerade ett planerat sent uppvaknande i morse
med generalkonsulatets öppettider (10–13) och passade på att rösta för att därefter lagom bakis fortsätta
till jobbet.

Det är onsdag i dag, va?
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Kapitel 19

Om studentkort, polisbrutalitet och
tyskar

Fredagen den 6:e september

Efter ungefär tre femtedelar av min totala vistelse här har jag slutligen kommit till skott och skrivit in mig
på skolan. Ja, helt enkelt var det ju förstås inte:

Någon gång i juni frågade jag på institutionen var man kunde skaffa sig ett studentkort (vilket är praktiskt
att ha eftersom det innebär rabatter på museer och biografer förutom att det fungerar som lånekort på
universitetsbibliotek och så) och blev tipsad att uppsöka kontoret för internationella studenter – vilket ju
verkade mycket logiskt. Efter att ha hittat kontoret för internationella studenter en dag när det var stängt
återvände jag en dag när det var öppet, berättade att jag var ERASMUS-student från Sverige och undrade
om de kunde trolla fram ett studentkort till mig. Jodå, det skulle nog gå att ordna bara jag hade ett foto och
mitt pass jämte de intyg från LTH som jag hade tagit med. Jag hade en digital bild på en diskett, men det
var ju oerhört problematiskt eftersom de inte kunde skriva ut den i rätt storlek (hur svårt kan det vara?)
och jag lovade på deras förfrågan att skicka en bild i lagom storlek till dem per e-post, och sedan skulle
allt vara klart.

Jag skickade bilden, väntade några dagar och fick sedan svar att de bara hade en svartvit skrivare och att
de behövde en färgbild, och att jag således måste komma dit med en färgbild. Naturligtvis fick jag inte
tummarna ur att ordna fram en färgbild, och sedan hade det hunnit bli augusti och semester.

Men eftersom det numera är september och icke-semester så besökte jag i fredags en av de fotoautomater
som står på tunnelbanestationerna och lät avbilda mig. Fotoautomaten var mycket högteknologisk med
grafiskt användargränssnitt och en röst som instruerade en steg för steg på valfritt språk. Därefter togs en
bild som sedan visades digitalt på en skärm, och så kunde man välja om man var nöjd med den eller ville
ha en annan. Och när man var nöjd producerades den färdiga bilden i fyra passfotoexemplar för endast 3
euro – suveränt! Ja, det tyckte jag i alla fall tills bilden kom ut, svårt attackerad av någon svart fotovätska
som satt i små fläckar ungefär som om någon satt blodkorv och asfalt i vrångstrupen och hostat upp det
på fotoarket.

Förbannad och lurad bestämde jag mig för att trots allt använda bilderna, men skriva till fotoautomatsfö-
retaget (vars e-postadress stod på automaten) och kräva pengarna tillbaka. Jävla skitautomater!

Det sistnämnda skrev jag – om än något omformulerat – på engelska (det gäller ju att inte ha språkligt
underläge i förhandlingssituationer) till fotoautomatsföretaget i måndags och skickade med bilden som
jag fått scannad, och fick snabbt svar. Per telefon, förstås. På spanska. Från en skriande kärring som pra-
tade snabbt och med mycket dialekt med en ljudnivå som vida översteg vad min telefon kan återge utan
att alvarligt inverka på ljudkvalitén. Jag förstod nästan ingenting, förutom att jag om jag nu var missnöjd
kunde skicka korten till dem tillsammans med lämpligt klagobrev och bankkontonummer, vilket skulle
följas upp av en utredning. Eftersom jag ånyo är missnöjd med spanska posten (jag väntar två viktiga brev
från Sverige som än så länge tagit två veckor på sig att inte komma hit) och dessutom inte har lust med en
utredning från ett fotoautomatsföretag bestämde jag mig för att låta saken vara. Deras adress var dock här
i stan, men eftersom det skulle kosta mig 1 euro att åka dit och hälsa på direkt bestämde jag mig för att det
inte var värt besväret. Men jag fick åtminstone meddelat dem att jag inte var nöjd. Jävla skitautomater!

Nå, tillbaka till själva studentkortet då; efter att ha glömt bort att gå till kontoret för internationella stu-
denter på måndagen och efter att ha glömt passet hemma på tisdagen gjorde jag så ett lyckat besöksförsök
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på onsdagen, och annonserade glatt att jag nu minsann var tillbaka med färgfoto, pass och allt som kunde
behövas.

– Ja, men, ett sådant studentkort kan du inte få här!
– Öh, va? Förra månaden skulle det ju gå bra..?
– Jo, men det gäller inte längre. Du måste gå till din institution!
– Men det var ju de som skickade hit mig från början!
– Ja, det var så innan, men det är ändrat nu.
– Sen närdå?
– Ja, typ nu, alltså, nyligen.

Förstås. Jag kunde naturligtvis inte låta bli att fråga ”jaha, vad gör ni här i så fall?”, men jag tror inte att
de förstod piken eftersom de muntert började förklara vad de pysslade med och varför. Så jag återvände
till institutionen och pratade med en av institutionssekreterarna (som jag inte hade pratat med tidigare),
och hon rasslade kvickt fram ett ansökningsformulär till mig. Fast så upptäckte vi att det var för dokto-
rander, och eftersom jag inte är doktorand skulle det kunna bli fel och vi kollade därför med Alícia (min
handledare) som i sin tur ringde en annan snubbe som var upptagen. Ring igen om tio minuter...

Tio minuter senare hade Alícia dock med hjälp av en god portion katalanska och sin maktposition på
skolan pratat med den före detta upptagne snubben, som visst hette Tony, och förklarade för mig att jag
skulle besöka ett tredje ställe dagen därpå tillsammans med ett inskrivningsformulär som skulle fyllas i av
mig och Alícia och sedan undertecknas av någon ansvarig nisse på institutionen. Att ordna inskrivnings-
formuläret fungerade helt problemfritt och allt var således förberett för själva finalen, vilken utspelade sig
i går:

Efter att ha lokaliserat Det Tredje Stället hittade jag en informationsdisk och frågade var i byggnaden jag
kunde hitta ansvariga för mitt ärende. Damen som bemannade informationsdisken pekade på receptionen
(som var två meter bort från informationsdisken) och sa att hon inte hade en aning men att jag skulle fråga
i receptionen. Damen som bemannade receptionen sa i sin tur att hon inte hade en aning om men att jag
nog borde ta hissen upp till andra våningen och prata med Tony (ett namn jag ju kände igen från Alícias
telefonkonversation, vilket ju verkade lovande). Efter att tagit hissen upp till andra våningen och där
väntat för länge i ett väntrum träffade jag slutligen Tony, som visste precis vad saken gällde och vad som
skulle göras. Utmärkt!

Tony tog mig genast ner till första våningen för att hämta ett speciellt formulär hos sin kollega som natur-
ligtvis inte var där. Så vi gick vidare ner till receptionen för att fråga var kollegan kunde vara, men de i
receptionen hade ingen aning – fast då dök kollegan plötsligt upp, och Tony förklarade ärendet för honom
och sa sedan till mig att hans kollega skulle sköta allt, önskade mig en fortsatt trevlig dag och försvann.
Nå. Kollegan, vars namn jag förstås glömt, var mycket trevlig och fixade snabbt fram alla nödvändiga
formulär och blanketter från damen i receptionen (som tydligen trots att hon uppenbarligen registrerat
hundratals studenter före mig tjugo minuter tidigare inte hade haft en aning om vad jag kunde tänkas
vilja när jag kom viftandes med mina registreringsformulär från institutionen). Jag fyllde i de nödvändiga
formulären och blanketterna, och sedan skulle de visst lämnas till damen i informationsdisken (som inte
heller hon haft en aning om vad jag kunde tänkas vilja tidigare...) och fick veta att mitt studentkort skickas
hem till mig (med spanska posten, aaaaargh!) om ungefär en månad.

Fatta hur mycket jag måste gå på bio i oktober för att gå runt på det här.

Nå, folk har alltså kommit tillbaka från sin semester nu, och det är full rulle på skolan nu. Fördelen med det
är att mitt vanliga lunchhak i huset där jag jobbar nu har öppet efter ett välförtjänt sommaruppehåll, och
nackdelen är att det inte är lugnt och skönt i byggnaden längre. Menmen. Joan är tillbaka efter tre veckor
i Skottland, och Chus är tillbaka efter att ha gjort ingenting, vad det verkade, och det var förstås roligt att
träffa dem igen. Argentinaren Juan-Carlos har flyttat tillbaka till Argentina, vilket var synd eftersom han
var väldigt trevlig.

Jag har ägnat den senaste tiden på jobbet att knåpa med min rapport så att jag nu har skrivit om det
jag gjort hittills, och det var intressant att upptäcka hur mycket svårare det är att formulera sig i skrift
(ordbajsa) på engelska än på svenska. Nyttigt! Än mer nyttigt var det dock att ha ett litet uppehåll med
själva programmeringen, för när jag nu gav mig på det hela igen i veckan har jag hittat och åtgärdat flera
ganska allvarliga fel i min programkod som jag tidigare inte sett, så nu fungerar programmet bättre än
någonsin. Och det är ju bra.

Jorge har åkt tillbaka ner till Afrika igen, men kommer tillbaka i slutet av månaden. Han hade raggat upp
någon tös (som sedan visade sig vara 12 år äldre än han, men med rosa glasögon på märks ju inte det)
bland resenärerna på förra resan och ägnade en hel del av sitt besök här åt att charma henne (go Jorge, go
Jorge!) på bästa sätt, vilket verkade lyckas mycket bra. Kul! Nu hann jag träffa Jorge en del ändå, om än
under lyckligtvis andra omständigheter än flickan i fråga, och vi fick skvallrat om det senaste och druckit
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pilsner, vilket alltid är bra.

Förutom Jorge har jag tillbringat stora delar av senaste veckans fritid med ännu fler tyskar än tidigare –
den här gången kompisar till Steffens kompis polare och deras vänner. Jag måste vara värsta tyskmagne-
ten! Nåväl, de är i alla fall ett gäng på runt åtta personer och vi var ute i fredags och i lördags, och jag lär
nog haka på dem den här helgen också.

Bäst som jag och tyskarna knallade runt på stan i fredags kväll var det plötsligt gatuslagsmål i hörnet
av en korsning, och det hela verkade väldigt våldsamt då tre personer pucklade på en fjärde ordentligt,
påhejade av en tre-fyra andra. Jag funderade på om vi skulle ta och ringa efter polis tills vi såg att de
tre personerna som pucklade på den fjärde var poliser och att de tre-fyra som stod runt om sannolikt var
de som hade kontaktat dem. Den misshandlade gjorde massivt motstånd och härjade och skrek, och fler
polisbilar anlände för att ordna med borttransport. Poliserna hade fullt sjå med att få in den misshandlade
i en av bilarna och sparkade och bankade med batonger så det stod härliga till. Den misshandlade lät sig
dock inte betvingas och gjorde några tappra rymningsförsök tills han blev instoppad i en annan bil och
ivägkörd. Äkta spansk polisbrutalitet! Alla tyskarna var mycket upprörda över detta, men jag menade att
det förmodligen rörde sig om en antingen väldigt drogpåverkad eller väldigt skyldig person – en opåver-
kad eller oskyldig person hade förmodligen sagt ”aj, slå mig inte mer, vi löser detta på polisstationen” på
ett ganska tidigt stadium och åkt med. Inspirerade av detta gick vi på disco...

I övrigt har Renske flyttat in i Steffens gamla rum (som tidigare varit Holmis rum), och en amerikansk tjej
har flyttat in i dubbelrummet jämte mitt som Renske tidigare bodde i. Jag vet inte mycket mer om den här
amerikanskan än att hon heter Stephanie, för hon skulle visst bo i sin gamla bostad fram till helgen och
har således inte visat sig så mycket i lägenheten.

Däremot vet jag med allra största säkerhet att jag ännu inte har vant mig – och förmodligen aldrig kommer
att vänja mig – vid den tysk-holländska diskstilen (som Steffen tillämpade och som Renske tillämpar)
vilken går ut på att man diskar och ställer disken full av lödder i diskstället utan att skölja av den, för
att således låta så mycket som möjligt av diskmedlet rinna av medan resten torkar in. Mumsigt! Jag hade
tidigare bara observerat detta fenomen i södra England och trodde i min enfald inte att det skulle vara en
så spridd företeelse.

Tji fick jag.
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Kapitel 20

Om arbetstider, toalettpapper och
amerikaner

Fredagen den 13:e september

När jag flyttade ner hit och folk på institutionen frågade mig hur mycket jag skulle arbeta svarade jag stolt
och präktigt svenskt att jag skulle arbeta åtta timmar om dagen. ”Oj”, sa de alla storögt, och jag tänkte att
nu minsann, era slöfockar, får ni se på nordiska takter, inget mañana-mañana här inte! Det tog dock inte
många veckor förrän jag förstod att det storögda ”oj”:et snarare var uttryckt förvåning över hur lite jag
skulle arbeta. För naturligtvis stämmer de invanda stereotyper och fördomar man har inte överens med
verkligheten, ack nej.

I södra Spanien är man – enligt katalanerna i alla fall, vars sanningsenlighet och objektivitet jag överlåter
till läsaren att själv betvivla efter bästa förmåga – i allmänhet ganska lat, gillar tjurfäktning och flamenco,
äter lunch och har siesta i tre timmar och tycker att det mesta kan vänta till morgondagen. Alltså helt
enligt den stereotyp av spanjorer som vi har i Sverige. I andra delar, exempelvis Katalonien, förhåller det
sig inte alls så; här i Barcelona arbetar man som allra minst åtta timmar om dagen, och gärna tio eller
tolv eller mer. Lunch tar man mellan en halv och maximalt två timmar, och sedan ser man till att komma
hem från jobbet så sent att man inte har någon fritid. Och har man nu lite fritid i alla fall så lyssnar man
minsann inte på flamenco. Allra helst jobbar man istället även på helger och lediga dagar, för det är ju
bra. ”Ja, annars tycker de andra att man är lat, och det går ju inte”, menar den del som jag känner här,
”vi jobbar faktiskt jättemycket i Spanien, fast folk i övriga världen inte tror det”. Efter mina duster med
spansk byråkrati undrar jag dock om de räknar enbart arbetstimmar eller även effektivt utfört arbete.

Vad gäller mina spanska favoritbyråkratier så har spanska posten nu äntligen fått näven loss att dela ut
lite post till mig, så att jag nu har fått såväl vykort från min bror (tänka sig, ända från Kina, och det kom
fram – imponerande!) som kurskompendier till en av de internetbaserade distanskurser som jag nyligen
påbörjat vid Lunds Universitet (för att ha något att falla tillbaka på strax innan jul). Att jag sedan väntar
en del andra viktiga brev sedan två och en halv vecka tillbaka kväver dock den oförutsedda glädjen något.

Ja, för att nämna något mer om de internetbaserade distanskurserna så går jag alltså nu dels en kurs i rysk
litteraturhistoria (10 p) och dels en kurs på genusvetenskapliga institutionen som heter Science fiction och
behandlar genusperspektiv i utopier och dysutopier. Spännande! Veckans material för litteraturhistorian
förde mig till universitetsbiblioteket på vanliga universitetet här (som ligger på tre minuters gångavstånd
hemifrån mig) i går, och det är sannerligen en fascinerande byggnad i sten med atriumgård, pelare och allt
sådant som just gör ett Barcelonauniversitet till en fascinerande byggnad. Mycket bra. Så nu är min listiga
plan att under veckorna gå dit och referensläsa efter jobbet, och läsa mer och skriva hemma på kvällarna.
Just tillskottet av läsning är väldigt välkommet; som bekant läser jag ju vanligtvis mycket skönlitteratur,
men här nere har det tyvärr varit en bristvara för mig.

Vatten är en annan sak som plötsligt tyckts bli en bristvara på sistone – (o)lustigt nog starkt korrelerat med
att jag och Renske nu fått två nya lägenhetskamrater. Dels har amerikanskan, Stephanie, flyttat in helt och
hållet nu i helgen, och dels har det även kommit en tyska (jag är verkligen värsta tyskmagneten!) som flyt-
tade in häromdagen. Jag tror att hon heter Marion. Och i onsdags när jag stod i duschen, naturligtvis fullt
intvålad med kletig duschtvål, så tog förstås vattnet slut – och som jag fick förklara för brodern i går då vi
diskuterade ärendet, så var det alltså inte varmvattnet som tog slut, utan vattnet. Vattnet här i lägenheten
kommer nämligen från en tank, som likt en WC kan tömmas fortare än den fylls på. (Uppvärmningen
sker sedan med gas, så den är inga problem så länge det finns något att värma upp.) Nå, jag fick vänta
lite och sedan skölja av tvålen bit för bit, vänta en stund till, och fortsätta så tills jag kände mig redo att
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ta det sista med handduken. Humor! Och enligt Renske hade vattnet tagit slut dagen innan dessutom. En
reflektion är att vattnet aldrig tog slut när Renskes fyra kompisar och Steffens flickvän var här och vi totalt
sett bodde åtta personer i lägenheten, så man undrar ju vad som nu har hänt.

De nya lägenhetskamraterna, ja; Stephanie verkar vara helt okej, om än hyfsat tråkig. Dessutom visa-
de hon redan efter någon dag här den underbara amerikanska va-finns-det-någon-annan-än-jag-jag-jag-
attityden helt omedvetet en morgon då jag nyss hade duschat och stod och rakade mig (och således ocku-
perade badrummet som hon ville komma åt) och plötsligt hörde en knackning på dörren och Stephanies
röst, stressad som en kissnödig kanin:

– Joakim, I have to go to schoo-ol!!!
– Well... So do I.
(End of discussion.)

Vad jag dock inte sa, men som kanske kan vara lämpligt att tipsa henne om vid tillfälle, är förstås att det
kan vara listigt med bland annat tio minuters tidsmarginal om man bor ihop med andra människor och
har delat badrum. Själv har jag även tandborste och tandkräm på rummet, så att jag kan borsta tänderna
köket om någon använder badrummet. Nå, tyskan har en mer europeisk attityd, förstås, men det är väl
i övrigt för tidigt att vare sig döma eller bedöma henne, men det blir säkert bra. Tråkigt bara är att hon
luktar illa, ja, inte äckligt, men snarare ogott om man nu kan säga så. Fast jag ska ju ändå inte gå och sniffa
på henne, så det är ju lugnt.

Just det, vad gäller delat badrum: det här hushållet förintar verkligen toalettpapper! Jag är fullständigt
förbluffad, för det går verkligen åt hur mycket som helst! Härförleden köpte jag hem en toalettpappersbal
och ställde in i badrummet, och det var som att ställa in en fis i ett fläktrum. Huj, och så var den borta.
Sanslöst; jag förstår helt enkelt inte hur det kan gå åt så mycket! En tänkbar anledning skulle vara att
någon har svåra tvångstankar och måste klä ut sig till toalettpappersmumie i helkroppsdräkt efter varje
toalettbesök, men det känns ungefär lika nära verkligheten som antalet rullar som faktiskt förbrukas per
dag.

Nog om badrum och toaletter. När den förra holländskan, Susanne, bodde här, så sa hon att hennes första
intryck av mig var att jag var en dövissen och stöddig typ, men att hon sedan upptäckt att så inte var fallet,
vilket ju var bra. Och då Renske för en tid sedan – ovetande om Susanne – nämnde att hennes första intryck
av mig var att jag var en butter och tvär typ, men att hon sedan upptäckt att inte var fallet, så började jag
fundera på om jag är så värst bra på att göra förstaintryck egentligen. Men jag hann inte mer än börja
fundera på det förrän jag i lördags åter gjorde ett oerhört uselt sådan då jag träffade tyskarna på stranden
tillsammans med en hop för mig vid den tidpunkten ännu okända amerikaner som flyttat in på samma
ställe som tyskarna (80 amerikaner är visst på samma språkkurs här och bor mer eller mindre tillsammans
allihop, och de delar i många fall lägenheter med tyskarna, som också bor tillsammans – hur bra spanska
lär de sig då?). Det visuella intrycker av mig med gangsta-örngott på huvudet, skägg, solglasögon och
mina badkläder i min slitna och återanvända ICA-kasse från ICA-handlaren i Skanör torde ha varit föga
imponerande, och till detta fick jag än en gång bevisat för mig och min omgivning att ärlighet inte alltid
går hem. En av de amerikanska tjejerna försökte nämligen inleda lite gränsöverskridande konversation
genom att prata en smula med mig om svensk musik:

– Do you know, like, this Swedish band?
– What band?
– Uh, I think it’s pronounced ... “Kent”.
– Kent, yeah, I know them, they are quite famous.
– Well, do you like them?
– No. [Hoppsan, måste försöka rädda diskussionen genom ett listigt tillägg:]
– Well, they are good musicians, but they’re assholes.
– Oh. [Tusan också!]

Det är inte alltid man lyckas. Mer lyckat är däremot den nya tunnelbanerutt som jag använder sedan
någon vecka tillbaka. Den har visserligen en längre färdsträcka än den gamla, men i gengäld mycket
smidigare tågbyten med betydligt kortare gångavstånd och dessutom mer frekventa avgångar, så nu har
jag runt 22-25 minuters resa dörr till dörr. Perfekt! Och i och med den nya tunnelbanerutten har jag blivit
kompis med killen som jobbar som diskplockare och golvsopare på lunchhaket som jag brukar äta på i
byggnaden där jag jobbar, eftersom han bor längs nämnda tunnelbanelinje och vi var i samma vagn på
väg hem tidigare i veckan. Killen kommer från Colombia, och han har en bror som är egenföretagare och
säljer motorolja. Jag frågade om han gillar sitt jobb, men det gör han (kanske inte helt otippat) inte och är
på jakt efter någonting nytt, och hoppas kunna arbeta hos sin bror senare i höst. Ja, och så berättade jag
om mitt exjobbsprojekt och så fick vi pratat på lite, och så växlar vi några ord på luncherna. Kul att kunna
använda sin spanska! (Fast hans colombianska accent gör det lite lurigare att förstå.)

Lycka till i valet på söndag!
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Kapitel 21

Om mitt jobb, demoner och olivolja

Måndagen den 23:e september

I morse klagade de som bor i lägenheten under oss på att det rinner ner vatten genom taket i deras badrum
från vårt badrum när vi duschar. Vi lovade att meddela vår käcka hyresvärdinna...

Jag har från några olika och oberoende personer fått frågan om jag inte jobbar någonting, eftersom det
aldrig står någonting om mitt jobb i mina reseberättelser. Men ha förtröstan, nog jobbas här alltid; det
är bara det att jag inte har skrivit så mycket om det då jag trodde att det skulle vara alltför tråkigt och
ointressant att läsa om. Som kompensation för denna min felbedömning skriver jag därför en del om det
i den här reserapporten i stället.

I förra veckan lyckades jag få mitt program att göra allt det som det ska kunna göra, vilket innebär att det
fungerar. Inte jättebra men långt från dåligt. Hyfsat, eller lagom, skulle man kunna säga. Detta innebär
alltså att jag har ett program som genom att analysera bilder från en inkommande videosignal från en
titthålskirurgikamera hittar var någonstans i bilden som de kirurgiska instrumenten befinner sig och uti-
från detta listar ut vilken punkt som torde utgöra händelsernas centrum. Den här utlistade punkten kan
man sedan skicka till en robot som styr kameran så att man alltid har händelsernas centrum mitt i bild.
I min implementation realiseras analysen med filtrering, binära differensbilder, mer filtrering, densitets-
kontroll, kantdetektering, silhuettanalys, linjeanpassning, ytterligare filtrering och slutligen lite spexigt
hokus pokus.

I skrivande stund har jag trettiotvå (av totalt hundra) arbetsdagar kvar, och jag anser att jag ligger bra till
tidsmässigt. Enligt min ursprungliga planering hade jag tänkt att det vore praktiskt att försöka sy ihop
det hela ungefär vid den här tiden, för att sedan kunna ägna sig åt förbättringar, göra klart rapporten och
skicka den fram och tillbaka till olika korrigerande instanser, samt ägna sig åt ”det lilla sista”, vilket ju
alltid tar precis hur lång tid som helst oavsett vad det är.

Förra lördagen kände jag att det var dags för lite kulturellt turistande, och tog därför tåget 10 mil söderut
till Tarragona, som är en gammal romersk stad vilken i dag har ungefär hundra tusen invånare. Staden
ligger vackert belägen vid havet, men man har dessvärre haft samma lobotomerade stadsplaneringssmak
som i Trelleborg där och dragit järnvägen precis längs kusten för att på bästa sätt sabotera den annars fina
utsikten. Som tur är ligger här även en framgrävd och mycket häftig gammal romersk amfiteater, vilken
definitivt höjer utsiktsstandarden.

En bit bort därifrån finns den gamla stadskärnan, vilken ringas in av en förmodligen lika gammal stads-
mur, och här finns en tuff katedral och lite annat smått och gott. Till skillnad från Barcelona var det mycket
lugnt i staden, och den tycktes mig närapå övergiven – faktiskt ganska likt Lund en het dag i juli. Däremot
såg jag inte mindre än tre brudpar, och ett av dem var särskilt roligt då de höll på att ta bröllopsfotografier
samtidigt som brudgummen rökte. Det är humor.

Min reseguide rekommenderade ett besök på en av restaurangerna i Tarragonas fiskehamn, och här avnjöt
jag en trevlig katalansk fiskmåltid med lite pilsner innan jag kände att det var dags att återvända hem till
Barcelona.

På kvällen samma dag var jag på fest hos tyskarna tillsammans med de nya tyskarna, det vill säga Marion
(min nya lägenhetskompis, som har visat sig vara trevlig vilket ju är bra) och hennes kompis Julia. De hade
även med sig Julias peruanske lägenhetskompis Max, som till skillnad från de flesta andra sydamerikaner
pratar en spanska som jag har mycket lätt att förstå. Efter bara en stunds konversation berömde han mig
för min goda spanska, och jag tackade så mycket men menade att jag var övertygad om att han skulle få
anledning att revidera sitt uttalande inom loppet av endast några få minuters fortsatt konversation (även
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om jag formulerade mig något annorlunda på spanska). Artigt nog undlät han detta, och jag fortsatte att
konversera med honom under kvällen. Mycket bra! För det känns väldigt roligt att den lilla spanska jag
kan faktiskt fungerar bra.

(Nu bryter jag mitt tidigare löfte till mig själv att sluta skriva om vädret.) Här har blivit svalare om såväl
dagar som nätter nu, vilket passar mig alldeles utmärkt; det är fortfarande så att man kan lufsa runt i
kortärmat dygnet runt, men jag har däremot börjat att använda täcke när jag sover. När de förra ame-
rikanskorna flyttade lämnade de kvar ett IKEA-täcke, och när Helena flyttade lämnade hon sitt gamla
duntäcke hos mig, så det var ju bara för mig att välja och vraka. Jag valde IKEA-täcket, eftersom Helena
hade sagt att hennes täcke spridde ganska mycket fjädrar omkring sig, och skänkte Helenatäcket till Step-
hanie som blev jätteglad och dagen därpå gav mig ett helrör gin som tack. Mycket bra. (I övrigt är dock
Stephanie fortfarande ganska tråkig, men det kan ju inte jag hjälpa.)

I morgon är det helgdag, vilket gör att de flesta tar ledigt i dag och gör den här helgen till en ”puente”
(=bro), vilket helt enkelt är den lokala beteckningen för en långhelg. I samband med detta har vi nu
Fiesta Major, vilket är ungefär som Malmöfestivalen (fast annorlunda). Här är således musikscener och
evenemang överallt, pilsner i varje gathörn, trängsel som heter duga, fyrverkerier, utställningar och jippon
och en över lag munter stämning.

I lördags kväll fick jag även tillfälle att se en speciell företeelse här, vilket är ett demonutdrivningskarne-
valståg vars mening och betydelse Joan försökte förklara för mig på jobbet. Det hela handlar visst om att
sommaren har tagit slut, och då finns det förstås en massa onda demoner som man ska fördriva. Därför
gör man stora drakdräkter som folk dansar runt och gestaltar ondskan i. Sedan springer en massa andra
personer runt med fyrverkerier, ja, smällare, bengaliska eldar och sådana där eldsnurror och i stort sett
allting i fyrverkeriväg utom raketer, och kastar dem på drakarna. Med detta gör man ett stort karnevalståg
av drakar och fyrverkerier, och åskådarna försöker att få så lite bengaliska eldar i ögonen och håret som
möjligt. Detta är något så otänkbart för Sveriges säkerhetsbestämmelser att jag inte ens kan föreställa mig
vad ett sådant evenemang skulle kunna ställa till med i Sverige. Först tänkte jag förstås fråga varför man
springer runt i drakdräkter och sprutar eld på varandra, men så kom jag att tänka på svenska traditioner
som att tända jätteeldar för att jaga bort onda andar, hälsa våren välkommen och därefter supa sig redlös,
alternativt bygga en jättefallos av blad och löv, dansa runt den och sjunga fåniga sånger om mindre am-
fibiedjur utan öron och svansar och därefter supa sig redlös, och bestämde mig därefter för att inte fråga
varför man springer runt i drakdräkter och sprutar eld på varandra.

Ja, man har ju olika seder och bruk i olika länder, helt enkelt. Detsamma tycks gälla bastukulturen, vil-
ken i kvarteren strax norr om är jag bor verkar vara lite annorlunda än den jag uppskattar. Nu har jag
inga direkta fakta, men min kvinnliga intuition säger mig att ett ställe som har lila neonskyltar och heter
”Casanova – Sauna masculina” troligtvis inte är någonting för mig:

I går träffade jag Tommy och Maggan, goda vänner till mina föräldrar, som varit i staden på semester i
helgen, och vi turistande lite och åt lunch. Jag hade inte träffat dem förr, och visste således inte heller hur
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de såg ut, men de hade meddelat att de satt på en uteservering på La Rambla i en korsning med KFC
och Makkedånken. Väl på plats försökte jag ringa Tommys mobiltelefon för att göra en bättre positions-
angivelse, men det var konstigt nog ingen som svarade. Och med hundratals människor överallt var det
förstås mycket svårt för mig att gissa mig till vilka de kunde vara. Under tiden som jag med andlig kraft
och Guds ingivelse stod där utan att ens veta vilken av uteserveringarna de befann sig på, och på telepa-
tisk väg försökte lista ut detta lyckades Maggan något mer konkret och handlingskraftigt med hjälp av
min tidigare på dagen givna men vaga beskrivning ”jag har bruna byxor och en blå tröja” identifiera mig
på att mina föräldrar sagt att jag bär faderns drag och moderns färger. Skickligt! Det visade sig förstås och
tråkigt nog att Tommys mobiltelefon just hade blivit stulen; för att inte missa mitt väntade samtal hade
han lagt telefonen precis mitt framför sig på bordet där han kunde se den, och så kom plötsligt någon ga-
tuförsäljare och jiddrade med lite vykort och prylar. Och när de hade avvisat honom hade han naturligtvis
lyckats knycka telefonen. Man kan inte vara nog försiktig eller paranoid i den här staden!

Det blev dock en trevlig eftermiddag, telefonincidenten till trots. Jag hade tidigare hört att Tommy är
mycket skicklig på prutning, vilket han verkligen fick tillfälle att bevisa: På Plaça Catalunya fanns det en
mängd olika stånd och utställare, och häribland en italiensk olivoljetillverkare som Tommy och Maggan
hade besökt på lördagen. Nu hade Tommy bestämt sig för att köpa med sig två flaskor olivolja hem, och
vi gick således till den italienske olivoljetillverkaren. Och döm om min förvåning när Tommy säger att
han är intresserad av att importera olivolja till Sverige, byter visitkort med italienaren och får två flas-
kor prima kvalitetsolivolja helt gratis. Min tappade haka har fortfarande känningar av Plaça Catalunyas
stenbeläggning.

På torsdag kommer mina föräldrar hit på besök. Det är trevligt!
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Kapitel 22

Om föräldrabesök, Picasso och en
tvivelaktig kvarterskrog

Fredagen den 4:e oktober

Jag hade mina föräldrar här på besök förra helgen. De kom på torsdagsförmiddagen till ett solstrålande
Barcelona med klarblå himmel (nu när det inte längre är så varmt är himlen inte lika disig som i somras)
och stannade till söndag morgon. Det var jättetrevligt att se dem igen – och jag tror även att de behövde
lite veckoslutssemester och luftombyte – och vi ägnade oss i familjens vanliga anda åt attackturism kom-
binerat med rikligt och frekvent födointag på såväl den flytande som den fasta fronten. Och vi hann se
och besöka precis allt det som jag hade tänkt mig, och lite till, och lyckades därtill utan svårigheter även
få plats med god nattsömn, tvåtimmarsluncher och shopping i programmet.

För den konstintresserade kan jag då även nämna att Picassomuséet i Barcelona är någonting alldeles fan-
tastiskt; förutom att det är förlagt till ett mycket vackert gammalt privatpalats strax öster om Via Laetana
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hör de talrika målningar som hänger där definitivt till de bättre; Picassomuséerna i Antibes och Paris kan
vid en jämförelse slänga sig i väggen.

Däremot gav inte Mirómuséet, som vi också besökte, så mycket mer än ett asgarv och lust att kräkas, och
det senare på Miró; efter att ha lyssnat på guidningen framgick det nämligen att han tagit sina verk och
framför allt sig själv på fullständigt allvar. Jag har aldrig haft mycket till övers på folk som inte kan ta sig
själva med en nypa salt.

Och bland baskiska tapas, getostsallader, pilsner, pa amb tomaquet (pan con tomate), tortillas, pilsner,
paellas, skinka, vildand, oliver, pilsner och korv hittade vi även av en slump en fantastisk lammrestaurang
halvvägs upp på Tibidabo (ett av stadens ”berg”) där vi under lördagen avnjöt en två och en halv timmar
lång lunch. Om någon ska på besök till Barcelona med någon annans plånbok kan jag ge mina varmaste
rekommendationer till att avlägga visit där!

Efter detta energikrävande veckoslut var jag helt färdig, och den här veckan kopplar jag av med jobbet i
vanlig ordning. I den experimentella utvecklingsversion av min rapport som jag har tillgänglig på nätet,
enligt adress i förra brevet, kan man numera läsa om hela implementationsprocessen eftersom den nu är
klar i den mån att programmet fungerar och gör det det ska. Jag väntar dock på några kommentarer från
min LTH-handledare, men han tycks vara lite försvunnen vilket ju är märkligt. Nåväl, det kommer nog
att ge sig; det börjar dra ihop sig nu med drygt en månad kvar att disponera till ”det lilla sista”, vilket som
bekant är det arbetsmoment som alltid kan ta precis hur lång tid som helst. Jag beräknar att återvända
till Sverige i slutet av början av november; med nuvarande arbetstempo har jag min sista arbetsdag den
åttonde november, och beroende på om någon dag går bort eller så räknar jag med flytt veckan därefter.

När jag räknade på det här insåg jag att jag inte skulle komma undan att betala hyra i november, och insåg
samtidigt hur mycket jag inte alls kände för att betala 300 euro i hyra för att stanna knappt en halv månad.
Så jag bestämde mig för att undersöka möjligheterna till en bra deal med häxan, och eftersom jag tycker
att det är svårt att prata spanska i telefon och det dessutom har sagts mig att hon pratar svårbegriplig
spanska som enda språk skickade jag henne ett SMS. Där skrev jag att jag tänkte flytta den elfte, och att
jag undrade om jag kunde få halverad hyra och därmed slippa flytta till ett vandrarhem mina sista dagar
här. (Det senare skrev jag för att hota en smula, så att hon inte skulle tro att jag stod helt rådlös.) Men inte
fick jag något svar, inte.

Dagen efter bestämde jag mig således att det var dags för eldprovet, kröningen på mina spanskakunska-
per: ringa häxan för att diskutera mitt ärende. Lustigt nog gick vattenkranen i köket sönder en halvtimme
innan jag hade tänkt ringa, och jag tänkte att det väl var lika bra att ge henne alla dåliga nyheter och
bekymmer på en gång. Döm om min förvåning när jag utan problem kunde förstå henne, och hon mig, i
telefon. Och döm om min fortsatta förvåning när hon inledde med ”ja, jag fick ditt meddelande om hyran,
och det är förstås inga problem” och sedan lovade att skicka en vattenkransreparatör dagen efter. Repara-
tören har dock inte kommit än. (Däremot var en kille där och ordnade läckaget till våningen under i förra
veckan; alltid något...)
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Vår lokala kvarterskrog hade dessutom stängt förra helgen, och jag kände mig rätt nöjd med att inte ha
gått dit så mycket – se vidstående bilder...

Peruanen Max har haft den goda smaken att fotografera lite med sin digitalkamera, och här nedan kan
den nyfikne läsaren således se mig (längst till höger) jämte Max (som gav kameran till Marion för att hon
skulle ta bilden) som i sin tur står bredvid Renske bakom Marions kompis Sabine som var här och hälsade
på. Längst till vänster står en italienare som bor i samma delade lägenhet som Max och Marions kompis
Julia. Han är ganska fikus, men det är ännu oklart om det är äkta eller bara för att han är italienare.

Max passade på att fotografera mig när jag lagade mat hemma hos oss, och här kan man direkt göra
reflektionen att jag här liksom på korridoren i Lund (med undantag från Pernilla) är den ende som lagar
mat med förkläde.

Trevlig helg!
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Kapitel 23

Om hösten, en autograf och vardagen

Fredagen den 11:e oktober

Hur kan det komma sig att frukten jag köpte i fruktaffären i går kostade 1,64 euro, samtidigt som köttet jag
köpte i charkuteriaffären en kvart senare även det kostade precis 1,64 euro? Herrens vägar äro outgrund-
liga, bevisligen, och det är för mig fortfarande ett mysterium hur det i vårt gemensamma hushåll på fyra
personer kan gå åt två rullar toalettpapper om dagen. Tidigare skrev jag att det var mycket, men först nu
har jag insett hur mycket det är, samt hur liten del av förbrukningen som jag står för (märk väl att jag är
ende killen). Mindre förvånande är dock att mitt spanska studentkort naturligtvis inte har dykt upp ännu.
(Vilket får mig att tänka på Stockholms Universitet hösten 1999, där jag fick mitt svenska studentkort en
dag efter att terminen slutat till förmån för julledigt – än har spanjorerna två månader på sig!)

Däremot är kranen i köket lagad, ja, faktiskt utbytt mot en ny, och häxan hade visst varit i lägenheten
och svurit bittert över denna hemska investering. Hon är nämligen så snål att hon inte ens gråter när hon
förrättar sitt tarv, med rädsla för att skiljas från sina tårar. Min vana trogen var jag dock inte hemma när
hon dök upp, och slapp som vanligt att konfronteras med henne på ett mycket praktiskt och bra sätt.

Hösten har gjort sitt antåg i Barcelona, och skiljer sig från de övriga årstiderna som den regnigaste. Ja, nu
regnar det inte särskilt ofta, utan nederbörden är mer binär av sig – ketchupeffekten, som det även kallas.
Och under natten till onsdagen lossade ketchupen ur flaskan i form av ett enormt åskväder med kopiösa
mängder regn. Ja, jämfört med Sverige, alltså; här nere är det helt normalt.

Det regnade under hela onsdagen; inne i Barcelona kom det ungefär 170 mm, och på vissa ställen utanför
upp till 230 mm. Och så fortsatte regnandet i går morse (naturligtvis var det uppehåll när jag gick hemifrån
utan paraply iklädd gymnastikskor av tyg, och när jag kom ur tunnelbanan stod himlens portar öppna),
för att avlösas med strålande solsken från en klar himmel under dagen vilket under eftermiddagen byttes
ut mot förnyade regnmassor. Omväxling förnöjer, heter det ju. Och precis som de tidigare gångerna det har
regnat har man stängt en del tunnelbanestationer, räddat översvämmade källare och bortspolade vägar
och allt det där andra gamla vanliga.

Joan, min arbetskollega tillika främste informationskälla till katalanska seder och bruk, kunde berätta att
det här är precis som det brukar vara varje år. Och att det första som slås ut vid regnväder är trafikljusen
– i onsdags var sjuttio trafikljus i Barcelona utslagna av regnet, och det är likadant varje gång det regnar,
samma sak från år till år. Någonting annat som brukar drabbas av såväl regnväder som blåst är även
elektriciteten, som levereras ett privat företag som förutom sitt vinstintresse även har monopol. (Således
är de föga intresserade av att göra någonting bra, och tar hutlöst betalt för sin el utan att ge någon som
helst service tillbaka.)

I byggnaden där jag jobbar har de tidigare observerade vattenuppsamlingshinkarna dock inte kommit
fram än, dock. Jag väntar med spänning.

Och vad gäller byggnaden där jag jobbar och dess omgivning, så byter det området under kvällen skep-
nad från universitetsområde till horstråk med främst transvestitfnask. Eftersom ingen bor där har dessa
egenföretagare och deras klienter funnit området lämpligt för verksamheten i fråga, och de gånger vi sam-
lats på skolan kvällstid för att åka iväg och köra go-cart (jag har förbättrat mig och ligger för närvarande
tvåa efter Joan, som är institutionens go-cartmästare) har det varit full rusningstrafik av bilar med ensam-
ma manliga förare som kört runt, runt, runt med sökande blick. Själv undrar jag var alla kommer ifrån,
och hur många av dem som har familj.

Men oavsett om de är torskar eller inte är folk i vart fall förkylda i större utsträckning nu än i somras,
vilket har givit mig möjligheten att studera folks nysvanor. En för mig så självklar sak som att hålla för
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mun och näsa när man nyser för att bespara sin omgivning en sprutlackering av saliv och snor, ja, det har
man helt missat här. Så det gäller att passa sig när man är ute och går, och se efter om mötande personer
på gatan ser nysfärdiga ut så att man kan passera på lämpligt säkerhetsavstånd.

Förra fredagen var vi på en fest som aktivitetsanordnarna för ERASMUS-studenter trollat fram på en
klubb i centrum. Vi var ett rejält gäng som gick dit tillsammans, inkluderat mina tyska vänner, några
av deras nyanlända kompisar samt en holländsk kille som börjat jobba på sitt exjobb i samma byggnad
som jag. Jag hängde på mig mina fikusbrallor och mitt klädsamma krucifix, och hade mycket roligt och
träffade en massa trevliga människor samtidigt som jag lyckades hälla i mig fantastiska mängder alkohol
och sedan mer eller mindre (mest mer) låg för ankar såväl lördag som stora delar av söndagen. De mindre
delarna av söndagen, som i övrigt var en dag med strålande väder, använde jag till att spatsera runt i
de många fantastiskt vackra småparker som omger den gamla olympiastadion, varvid jag såväl klev i
hundskit inte mindre än två gånger och i övrigt blev smått svettig i solskenet iklädd shorts och kortärmad
skjorta (och tänkte på att det enligt uppgift har blivit riktigt kallt i Sverige).

Framåt kvällskvisten på söndagen besökte jag den tionde årliga erotikfilmfestivalen här i Barcelona, som
efter en veckas öppethållande hade sin finaldag då. Nå, en ”erotikfilmfestival” är ju nu en gång ingenting
annat än en renodlad porrmässa, men någon sådan hade jag inte varit på tidigare, och eftersom Rocco
Siffredi skulle komma dit för att presentera sin nya film tänkte jag att det ju vore festligt om jag hade
kunnat få hans autograf på en av mina T-shirts.

Numera har jag Rocco Siffredis autograf på en av mina T-shirts, och har för detta fått stort erkännande
från den manliga delen av bekantskapskretsen.

Min mexikanske vän Jorge är sedan någon vecka tillbaka i Barcelona från sin andra resa till Afrika, och
kommer nu att stanna här en längre tid. Han har hunnit dumpa flickan han hittade på förra resan (hon
var bland anat tolv år äldre än han) till förmån för någon ny fast betydligt yngre förmåga med fula händer
som jag träffade tillsammans med honom på en fest i hans gamla lägenhet, och jag har inte hört av honom
så mycket i samband med att jag själv varit och flängt på annat håll och att han ägnat den nya kärleken
sin dyrbara kvalitetstid.

Jobbet rullar på som det borde, och jag har nu visat upp mitt fina program för min handledare, som varken
verkade imponerad eller oimponerad. Oavsett vilket så fungerar det i alla fall, och nästa steg är att koppla
ihop det med den robot som ska styras – nu är inte den roboten klar, vilket jag även påpekade, men det
ska visst ordna sig på magisk väg. Om någon vecka ska jag även presentera mitt projekt här nere, eftersom
de förstås har intresse av det, och det ska jag visst göra inför en liten tribunal av tre viktiga maktpersoner
som sedan bedömer och betygsätter mig. Datum är ännu inte klart, och det beror tydligen på att det inte
heller är klart vilka maktpersoner som är tribunalen. För min del kan det kvitta om de kommer ordna
någon tribunal – och därmed ett fungerande redovisningstillfälle – för det är ju redovisningen vid LTH
som är det viktiga för mig. (Kanske får jag tribunalen och studentkortet på samma gång?)

I övrigt har det hänt föga av intressant natur förutom att vår lilla kvarterskrog desinficerats klart och har
öppnat igen, samt en del bra småsaker som att tröjan jag glömde på biografen i onsdags och som inte gick
att finna samma kväll dök upp tills i går (min favorittröja), samt att jag behövde köpa ny deodorant och
plötsligt fick en gratis av Marion för att hon köpt en med ”lukt för män”.

Vad man då kan utläsa av detta torde stå klart: vardagen har infunnit sig även i Barcelona.
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Kapitel 24

Om tolfte oktober, stranden och en
enerverande trafiksignal

Måndagen den 21:e oktober

Då jag vaknade förra lördagen efter en inte alltför blöt men däremot tämligen lång och festfylld fredags-
kväll sken solen in genom mitt fönster, och jag klev ut på balkongen för att vädra morgonluft. Det slog
mig då att det var ovanligt mycket folk på gatan utanför, samt att det var lustigt att de sprang och in-
te promenerade som folk brukar här. Sedan insåg jag att de sprang mitt i gatan, att många av dem var
maskerade med palestinasjalar och att de följdes av kravallpolis. Det var då jag tog fram kameran.

Förra lördagen var nämligen tolfte oktober, vilket jag har fått förklarat för mig är spanskhetens dag. För-
utom att det är helgdag (där många katalanska affärer har öppet – troligtvis för att man inte har lust att
fira någon spanskhet här) brukar även fascistfalangerna organisera legala demonstrationer och samman-
komster. Detta genererar i sin tur att antifascistfalangerna (vilka här liksom på många andra ställen består
av samtliga böss som söker varje anledning att kasta gatsten och slåss med polisen, men inte har lust att
kalla sig fascister) i sin tur motdemonstrerar utan tillstånd. Efter denna förklaring insåg jag alltså att tolfte
oktober är Spaniens motsvarighet till Sveriges trettionde november.

Att det var någonting på gång den tolfte oktober hade jag redan förstått, eftersom antifascisterna klottrat
staden full – och då särskilt byggnaden jag jobbar i, av någon anledning – av slagord och uppmaningar
att tåga mot fascismen den tolfte oktober.

Nå, polisen här var ju knappast oförberedd, och förutom den parad av några dussin insatsstyrkefordon
84



som for förbi min gata hade man även en helikopter uppe. Och då jag några timmar senare begav mig ut
med kameran i högsta hugg för att få ett gäng snaskiga kvällstidningsbilder av förödelsen fann jag endast
en bankomat som vandaliserats med krossat glas och tomatketchup. Däremot var det minst sagt poliser
med kravallhjälmar och piketbussar i varje gathörn och i och med detta väldigt lugnt ute på gatorna om
än långt ifrån folktomt.

Dagen därpå var det varmt och mysigt väder (vilket mer eller mindre har hållit i sig), och jag tillbringade
hela eftermiddagen på stranden och gick inte därifrån förrän ett tag efter klockan fem. Mycket trevligt!
Mot förmodan visade det sig även fortfarande vara varmt i vattnet, vilket förvånade mig något där jag
guppade omkring och tänkte att det är rätt trevligt väder för att vara oktober ändå.

På nätterna och kvällarna är det dock betydligt kyligare, och trots att man kan traska omkring i kortbyxor
och kortärmat på dagarna utan att frysa det minsta är det tjock tröja och långbyxor som gäller kvällstid.
Och i vår inte alltför välisolerade lägenhet har vi drag tvärs igenom med ett begynnande ganska rått
inomhusklimat.

Sedan de kraftiga regnväder jag skrev om i förra rapporten tycks man ha lagat sina trafikljus igen, vilket
inbegriper herr-går-man-signalen på gatan precis utanför mig – nu har man uppgraderat den med en
ljudsignal som blippar mycket hörbart varje gång signalen slår om från grönt till rött. Och det gör den
ganska många gånger på ett dygn. Det är mycket enerverande.

Någon gång i somras hade den också fungerande ljudsignal som då lyckligtvis upphörde fungera efter
ett tag – jag är övertygad om att någon vänlig själ i grannskapet gick ut och slog ihjäl den någon mörk
natt för att få inre frid – men den här gången har den fungerat mer än ett tag. Efter att ha gjort upprepade
överläggningar med ingredienser som mitt tekniska kunnande om trafiksignaler, tillgängliga verktyg, nat-
tens mörker och spanska polismyndigheten har jag dock slutligen bestämt mig för att rädda min psykiska
hälsa med hjälp av öronproppar.

Bredvid nyss nämnda trafiksignal brukar även en man parkera sin röda minibuss, vilket till sist har givit
mig ett utmärkt tillfälle att fotografera en för Barcelona klassisk och typisk parkering: i en korsning med
några av hjulen på ett övergångsställe.

Detta är en typisk parkering om man ska låta bilen stå en längre tid som exempelvis över natten eller så.
För korttidsparkering är det inte alls ovanligt att man dubbelparkerar utanför någon som parkerat enligt
ovanstående.

Jag har fortfarande inte fått mitt spanska studentkort, och jag tror att de som ska tillverka det just nu
står och funderar på om de ska skriva ”god jul” eller ”glad påsk” som hälsningsfras när de skickar det.
Däremot har det sammanställts en tribunal som jag ska redovisa mitt projekt för, och jag har fått redovis-
ningstid den åttonde november.

Så nu händer här saker; de tre medlemmarna i tribunalen ska ha min rapport tillhanda senast en vecka
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innan redovisningstillfället, och dessförinnan ska förstås denna tryckas med ett för universitetet speciellt
standardiserat omslag. Ja, det fick jag reda på, i alla fall, och frågade då var man skulle låta trycka rappor-
ten. Men, se, det var det naturligtvis ingen som visste. Efter en halv dags rundfrågningar och sökningar
runt om på campus har jag dock till sist lyckat lista ut vilket som är det officiella tryckeriet, samt vilka av
dess filialer (som naturligtvis ligger utspridda) som jag ska vända mig till. Gott.

I övrigt tycks jag ha dragit på mig en släng av den influensa som förutom många andra här i staden såväl
min lägenhetskompis Stephanie som min arbetskamrat Joan har dragits med den sista tiden, och det är
ju lite tråkigt att gå omkring att rossla och nysa; det är ju nu en gång den tiden på året. Men det ska väl
knappast vara någon match att åtgärda med lite pilsner i kombination med tidens tand.
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Kapitel 25

Fyra belgiskor och en holländare

Onsdagen den 23:e oktober

Då jag berättat följande episod för några vänner insåg jag att den nog skulle vara av intresse att få med
bland reserapporterna:

Genom lite olika händelser som inbegriper mig, alkohol och raggningsfrasen ”hej, är du svensk?” (på
svenska) har jag och min nye holländske arbetskamrat Wijnand lärt känna två belgiska tjejer från ERASMUS-
festerna. (De båda har naturligtvis pojkvänner enligt rådande naturlagar.) Den ena av dem har en svensk
mor och en halvsvensk fransk far, och talar flytande svenska.

Hur som helst ville de äta middag med oss i lördags, och tog med sig två tjejer till vilket jag tyckte var ett
trevligt initiativ emedan tre av de fyra tillhör den kategorin man vänder sig om efter när man är ute på
partaj (och det var ju även så vi lärt känna dem). Efter middagen satt vi på en bar och drack pilsner (jag
stod för den biten, de andra drack drinkar, läsk och vatten) och konverserade.

Nu hade vi fått tag på ett bord, och tjejerna var iväg på toaletten omgångsvis. Wijnand undrade om jag
trodde att de var bulemiker, eftersom de försvann titt och tätt, men så kom vi på att de inte besökte damer-
nas utan snarare sprang rundor för att spana efter killar. Som om vi inte dög! Nå, jag hade ju pilsner och
satt bra, så för min del kunde det kvitta. Dessutom hade jag en trevlig diskussion med den svensktalande
belgiskan om svensk litteratur och film, vilket förutom att det är ett bra och kultiverat samtalsämne som
bekant även intresserar mig starkt.

Då kom plötsligt en av de andra tjejerna tillbaka med en holländare som såg rätt trevlig ut, och jag kände
genast att jag hatade honom. Han slog sig ner vid vårt bord och visade sig vara ganska stöddig och
enfaldig; han inledde mer eller mindre med att han jobbade på en viktig bank, och då jag undrade vad
han gjorde fick vi reda på att det minsann var global valutahandel och att det var ruskigt häftigt och att
han tjänade feta stålar. Sedan berättade han att han och hans manliga polare brukar sitta på puben efter
jobbet på fredagarna och titta på fotboll, och att de brukar sitta och titta på fotboll på lördagarna.

Nu ogillar jag ju inte bara stöddiga typer med personlighetsproblem, utan även fotboll, och jag frågade
om det inte var trist utan brudar, för det är ju trots allt det som är det viktigaste – i min värld. ”Nä”, tyckte
han, ”dom går bara i vägen för teven”.

Och genom att fortsätta ställa till synes intresserade och oskyldiga frågor om hans liv och leverne, vilka
egentligen var mycket utstuderade och ledande frågor vars svar jag förutsett, fick jag honom att rent
självmant framställa sig som en trögtänkt neandertalare. Och vart konversationen led märkte jag hur
tjejerna reagerade på hans uttalanden, och ledde konversationen så att han skulle framstå i så dålig dager
som möjligt. Det gjorde han.

Till sist sa han att han och hans vänner skulle vidare på disco och nattklubb för vidare festande (vilket
jag absolut inte kände för) och undrade om ”vi” (egentligen ville han nog slippa mig och Wijnand) skulle
hänga på.

– Nej, sa jag, jag kommer inte med.
– Jaja, menade han, ni andra då? och tittade på tjejerna, som kort och gott gav honom besked:
– Nej, knappast.
Humor. Och då avslutar killen med:
– Well, if you are in Amsterdam – don’t call me, because I’m awfully busy.
(”Ok, man, no problem...”)
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För övrigt har den förbannade trafikljussignalen plötsligt upphört att fungera av okänd men mycket väl-
kommen anledning. Jag har firat hela natten genom att sova utan öronproppar.
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Kapitel 26

Om sol och värme och att bli rånad

Torsdagen den 31:e oktober

Jag får krypa till korset och erkänna att jag hade fel i den bitvis svidande kritik som jag riktade mot
UPC härförleden; det är inte sant att ingen visste var man skulle trycka rapporten, för det stod faktiskt
tydligt och klart följt av adress och telefonnummer i ett katalanskt informationsblad som jag fick då jag
registrerade mitt projekt:

”Les memòries s’han d’enquadernar amb les tapes estàndards. Aquestes tapes estàndards són diferents
(text i colors) segons la titulació (Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes). Les tapes s’han de comprar a CPET. El punt de venda es
[...]”

Och nu har jag slutligen varit och tryckt de tre officiella exemplar av rapporten som jag behöver, och har i
samband med detta blivit rånad för första gången sedan jag kom hit; för att trycka tre fesna rapporter åkte
jag på inte mindre än tjugo euro och tjugotvå cent. Det är ren stöld. Nu fattas bara att jag ska bli rånad på
öppna gatan också, men det kommer väl det med.

Brodern undrade nyligen om jag bara hade elände här i Barcelona, och syftade på mina reserapporter med
skildringar av episoder som den ovan. Men så är det inte alls! (Förutom att den förbannade trafiksignalen
har börjat väsnas igen.) Tvärtom njuter vi till exempel av en enligt Chus extremt varm och solig oktober-
månad här, och såväl i lördags som i söndags tillbringade jag eftermiddagarna på stranden. Där låg jag
i strålande solsken (29 grader varmt enligt de offentliga termometrarna som visade 36 grader i somras)
tillsammans med respektive dagsutgåva av El Mundo och jäste, endast skuggad av världens alla tragiska
händelser. Och det är fortfarande hyfsat varmt i havet.

I lördags kväll var jag och Wijnand ute på någon flashig nattklubb tillsammans med ett gäng med svens-
kar, norrmän, engelsmän och tyskar som vi träffat ute dagen innan.

Ja, det kan förresten vara på sin plats med en presentation av Wijnand: han kommer från norra Holland
och läser elektroteknik i någon stad i Holland som jag har glömt vilken det är, och han är här för att göra
sitt examensarbete på UPC precis som jag. Han jobbar delvis på samma institution som jag, och pysslar
med en robot som ska navigera med hjälp av ljud. Förutom det är han några år äldre och en decimeter
längre än jag, och dessutom väldigt trevlig.

Nå, vi var i alla fall på nattklubben, men varken den eller våra nya bekanta var alltför spännande. Däremot
träffade jag Rafa, en spansk arkitektstuderande kompis till Helena som jag inte sett sedan i början av juli,
på klubben, och det var kul eftersom han är väldigt trevlig. Och allra roligast var att jag knappt kunde
säga någonting alls på spanska sist vi sågs, men nu kunde babbla på med hjärtans lust (fort men fel).

Mitt studentkort har sin vana trogen inte anlänt till mitt hem än, men jag har upptäckt att biograferna
har rabatterade priser (4 euro per biljett) på måndagar oavsett om man har studentkort eller ej, och den
upptäckten har inte passerat obemärkt.

Jag har även fastställt min återresa till Sverige, och om ingenting oförutsett inträffar bör jag vara i landet
igen på eftermiddagen lördagen den nionde november, d.v.s. dagen efter jag har min redovisning här
nere. Och som det nalkas en långhelg med start i morgon har jag bara en vecka kvar på jobbet, där jag nu
förbereder min redovisning (i dag hade jag en grupp studenter här som jag fick presentera mitt projekt
för) och pysslar med det lilla sista (vilket bland annat inkluderar att granska ett annat examensarbete).

Och solen skiner på mig.
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Kapitel 27

Sista brevet till Sverige

Fredagen den 8:e november

Helgen som gick var min sista i Barcelona – för den här gången – så jag passade på att ägna torsdag,
fredag och lördag åt festligheter. Nu har jag gjort ungefär allt jag kommit på att jag vill göra i Barcelona;
jag har besökt de museer jag vill besöka, jag har sett alla sevärdheter jag vill se, jag har varit på stranden,
jag hittar i stan, jag träffar folk jag känner när jag är ute, jag har varit på en massa restauranger, klubbar
och barer, och, ja, fram tills i fredags hade jag gjort det mesta utom att gå på bögklubb.

Jag hade berättat det för mina lägenhetskamrater, och de kunde inte tänka sig att låta mig åka härifrån med
outrättade ärenden. Så i fredas kväll gick jag, Marion, Julia, Max och Wijnand till den lokala homoklubben
Metro för att se vad de kunde erbjuda. Jag hade på allmän begäran hoppat i mina bögbrallor, och hade en
ljusblå (ljusblå heter goluboj på ryska och används även för ”bög”) liten T-shirt till.

Metro skulle dock inte öppna sitt insläpp förrän klockan senare, visade det sig, men den tjänstvillige
läderbögen i dörren kunde tipsa oss om en liten klubb i närheten som vi kunde gå till ”så länge”. Och så
kom det sig att vi hamnade på ett trevligt ställe som hette Dietrich. Där inne var det fascinerande bra, med
en mycket trevlig inomhusmiljö och stora glasfönster ut mot en liten trädgård, kraftfull luftkonditionering
som fläktade bort rök och trevlig musik på lagom volym. Det innebar att vi kunde smådansa, föra en
konversation och må bra – och samtidigt vara på ett uteställe i Barcelona. Normalt här är annars att det
spelas alldeles för hög musik på alldeles för dålig utrustning (farligast för hörseln) samtidigt som man
som besökare får gräva sig fram genom cigarettröken; på många ställen börjar mina ögon att rinna efter
knappt en timme, och på en del andra ställen har jag ibland fått gå ut för att jag mått dåligt av röken.

Men på Dietrich var det alltså annorlunda, i positiv bemärkelse! Tyvärr var där alldeles för få tjejer, men
det var ju om inte annat ganska väntat. Och Marion svor bittert över de många jättesnygga killar hon såg,
eftersom de flesta var där med sina manliga partners. Döm dock om min förvåning när alla utom just jag
hade på sig normala byxor...

Tidigare på fredagen hade jag varit på stranden (förste november, inte illa), men det var lite småkyligt
i vinden framåt eftermiddagen, så jag bestämde mig för att det fik vara sista stranddagen. På lördagen
knatade jag därför runt och handlade en del småsaker som jag ska ha med mig till Sverige, och på lör-
dagskvällen skulle jag och Wijnand träffa belgiskorna för att titta på fontänspelen vid Plaça Espanya (som
jag sett ett antal gånger innan) och sedan ta oss vidare någonstans.

Belgiskorna hade med sig en del andra belgare och däribland den enas pojkvän, som är och hälsar på i
några veckor. Han var rätt lång och grov med en platt blick, var iklädd en jeansmundering från någon
innedesigner och hade håret klippt så som många herrar hade det på tyska politiska affischer från tidigt
40-tal. Förutom detta gjorde han inte så värst mycket mer väsen av sig än en kort presentation av sig själv.

Snart bestämdes det att vi skulle åka tillbaka in till centrum för att äta en bit mat. På väg mot tunnelba-
nestationen fastnade dock några i gänget vid en tysk motorcyklist som hade blivit rånad; han hade stannat
för att titta på fontänerna och hade för en stund tappat uppmärksamheten på sin väska med mobiltelefon,
pengar, plånbok och allt annat viktigt i, så den hade naturligtvis blivit stulen. Och belgarna pratade ingen
vidare tyska.

Påverkad av den rådande mentaliteten i den här delen av världen – skjut dig själv och skit på andra –
kände jag mig inte alls manad att rycka ut och vara Mr. Nice Guy med mina tyska språkkunskaper, och
nämnde det diskret för Wijnand. Men till sist tänkte jag dock att om jag inte gjorde det skulle vi aldrig
komma därifrån, så jag gick bort och frågade tysken hur det var fatt. Han var helskärrad och berättade
att polisen hade skrivit rapport och bett honom åka till konsulatet på måndagen, och han behövde ta sig
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till Tarragona där han bodde. Och han hade ingen bensin. Jag frågade om han hade kvar nycklarna till
motorcykeln, och det hade han, så jag gav honom fem euro till bensin så att vi äntligen kunde komma
därifrån. Tysken var oerhört tacksam.

Därefter åt vi en god måltid i staden och begav oss senare iväg till en nattklubb med gratis inträde som
jag tycker är ganska trevlig. Och då vi svängde in på nattklubbsgatan såg vi ingen mindre än tysken med
sin motorcykel stå där, två timmar senare och i centrala Barcelona, och dricka pilsner och mumsa på en
donut.

Det kunde man ju ha listat ut, tänkte jag resignerat och lärde mig något till nästa gång. Belgarna och
Wijnand blev däremot mycket upprörda och undrade vad jag ”tänkte göra” och om jag inte ”blev förban-
nad”, men jag menade att vad jag tänkte göra var just att lära mig någonting till nästa gång, och att det
inte var värt det att bli förbannad – det skulle ändå inte leda till någonting. (Senare kom jag dock på att
det hade varit festligt att elda upp hans motorcykel, men det hade kanske inte varit så konstruktivt det
heller.)

Trist för nästa person som kanske behöver min hjälp på riktigt:

– Hjälp, jag har blivit rånad.
– Skit på dig!

Nå, kvällen fortsatte dock betydligt trevligare, och den tråkige pojkvännen fick lite alkohol i kroppen och
började sjunga gamla rocklåtar för sin flickvän med elvisliknande röst, vilket faktiskt var ganska roligt.
Sedan avverkade vi några nattklubbar i andra änden av staden och avslutade klockan mycket sent efter
att jag och Wijnand träffat en jättetrevlig tjej som jobbade som engelsklärarinna och förutom detta talade
spanska, katalanska, franska, italienska, holländska (!!) och dessutom en gnutta svenska.

Så blev det vardag igen och min sista arbetsvecka här. Och helt plötsligt har det blivit betydligt kallare; om
kvällarna drar sig temperaturerna ner mot femton grader, men det känns kallare då det ligger på en fuktig
nordanvind från bergen. Det är kallt i lägenheten, och då man går ut behövs både tjock tröja och jacka
även om det faktiskt är kallare inomhus än utomhus. Nåja, det behöver jag knappast bekymra mig om så
länge till, och jag har fått tillbaka mina pengar från häxan. Och Jorge har fått en betalningspåminnelse för
böterna som han åt upp på festen i somras: 120 euro.

Min ultrakatalanske arbetskamrat Albert blev pappa till en liten son i förra veckan; han skrockade gott
och visade stolt bilder som hans vänner tagit med digitalkamera och skickat till honom.

– Han är så liten, så liten!, sa Albert.
– Ja, men oerhört katalansk!, menade jag.

Det tyckte Albert var sant, bra och riktigt.

I dag är det min sista arbetsdag, och jag har nyss redovisat mitt projekt här. Det gick bra och var ganska
roligt, och jag fick betyg 9,5 på en skala där 5 är godkänt och 10 är jättebäst, så det får man väl vara nöjd
med. Och de från institutionen var jätteglada att jag gjort projektet och på så sätt fört deras forskning
framåt. Så nu återstår att plocka ihop det sista och säga hejdå till de som inte redan gått för dagen.

Jag känner mig oerhört nöjd med min vistelse här i Barcelona; den har gett mig många nya infallsvinklar
och perspektiv på saker och ting, och jag har även lärt mig väldigt mycket av att göra mitt examensarbete.
Barcelona är en mycket trevlig stad, och även om det känns ganska lagom att flytta tillbaka till Sverige nu
är jag ganska säker på att jag kommer att få anledning att sakna Barcelona redan innan jul.

Detta är det sista brevet från Barcelona, och jag vill rikta ett stort tack till alla som har följt mina föreha-
vanden här och gjort det meningsfullt för mig att nedteckna de viktigaste händelserna, så att jag kan hålla
mina egna minnen vid liv. I morgon flyttar jag till Sverige.

Hasta pronto!
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