
En klänning, en ungdom, av Irma Kjellström 
 
Jag går mellan raderna av begagnade kläder, håller min sovande dotter hårt mot bröstet. Jag 
lyfter upp en bebismössa från en krok och håller upp den mot hennes huvud. Men då fastnar 
min blick vid någonting rosa, och jag lägger genast ifrån mig mössan. Jag stannar och bara 
stirrar på det ceriserosa klädesplagget som hänger bland de andra klänningarna en bit bort. 
 
Jag var ung då, skulle sluta åttonde klass och såg fram emot min första dejt som skulle ske en 
vecka senare. Jag gick mellan de glest hängande klänningarna som egentligen hade en nolla 
för mycket på prislappen för att jag skulle ha råd att köpa dem. Jag ville titta på dem ändå, 
känna på deras tyg och lukta på trådarna. 

Då såg jag den. Den hängde bland de vita klänningarna, men stack ut med sin ceriserosa 
färg, och jag visste att det var den jag ville ha, oavsett priset. Jag lyfte ner den från dess plats, 
stod med den i händerna en lång stund. Tyget var mjukt och lent under fingertopparna, rörde 
sig smidigt i händerna. Jag begravde näsan i den och fylldes av den fräscha doften av nytt tyg. 

Jag visste att den här klänningen var gjord för mig. Utan att ägna en endaste blick åt 
prislappen tog jag med mig klänningen in i en provhytt. Därinne drog jag på mig den 
följsamma skapelsen, och den slöt sig perfekt om mig. När jag drog upp dragkedjan var det 
som att jag hade fått på mig mitt andra skinn, mitt rätta skinn, och all den osäkerhet som 
någonsin hade fått ta plats i min kropp sipprade ut genom fingertopparna. 

Jag log mot mig själv i spegeln, och det var första gången som jag tyckte att personen i 
spegeln faktiskt var vacker på riktigt. 

 
De följande tjugo minuterna stod jag bara framför spegeln i provhytten och iakttog mig själv i 
olika positioner, gick upp på tå för att se hur klänningen skulle göra sig mot högklackat, tog 
på lite av sminket i väskan. Sedan tog jag av mig mitt nya älsklingsplagg och tog med det till 
kassan. Jag blundade när alla mina pengar drogs från kontot. Det spelade ingen roll, för den 
här klänningen skulle få honom att fullkomligt älska mig. 

 
När min efterlängtade dejt äntligen kom, hade jag haft på mig klänningen i minst en timme 
varje kväll. Den var nu lika mycket en del av mig som min egen hud. 

Jag hade parat ihop den med ett par svarta klackar och hade satt upp håret i en lös knut. 
Fransarna var målade och läpparna täckta av samma färg som klänningens tyg. Jag kände mig 
knappt nervös, och jag var säker på att det var tack vare klänningen. 

När jag klev in på restaurangen satt han där, och hans ögon – som jag genom dörren hade 
sett irra fram och tillbaka – stannade på mig i samma sekund som jag klev in. Han reste sig 
upp och log, skyndade fram till mig. 

”Vad fin du är.” Han tog min arm och förde mig in till vårt bord. 
”Tack. Du också.” Vi satte oss ner vid bordet där det flammade ett vackert ljus i den annars 

dunkla lokalen. 
Vi åt tillsammans, både huvudrätt och efterrätt. Sedan pratade vi, och tack vare klänningen 

kunde jag sitta rakt och titta honom i ögonen. 
 



Någon månad senare gick vi tillsammans till ett dansställe. Blommor var upphängda runt 
trägolvet som var lagt mitt i parken. 

Han tog min hand, och jag följde honom upp på golvet. 
Jag hade på mig min älskade klänning, och jag var säker på att alla såg på mig med 

beundran. Jag kunde känna deras blickar på mig när han förde mig över golvet, när han satte 
sin hand på min midja, när jag lutade min haka mot hans axel. 

Vi dansade långt in på kvällen, och hans värme tog sig in i mig, fick hela magen att kittla 
av dansande blommor. Sedan tog han mig åt sidan, viskade någonting i mitt öra som jag inte 
kunde höra för musiken. Och så lutade han sig fram, placerade sina läppar mot mina och 
kysste mig. 

Min första kyss. 
 

Ett halvår senare gick vi på en fest tillsammans med hans vänner, och jag hade som vanligt på 
mig min ceriserosa klänning. Men när vi kom upp till festplatsen och gick fram till hans 
vänner presenterade han mig inte. Han släppte mig för att låta mig stå ensam och se på när 
han dansade med sina polare. 

Jag spenderade hela kvällen själv, och för första gången kunde inte klänningen få mig att 
känna mig säker. 

 
Jag tog upp en studentfestinbjudan ur brevlådan några år senare. 

”Vad tycker du jag ska ha på mig?” frågade jag kvällen innan festen, medan jag rotade 
bland mina kläder i garderoben. 

”Någonting nytt kanske”, mumlade han från soffan där han zappade mellan kanaler på 
teven. 

Jag tog fram min älskade klänning och höll upp den framför mig. 
”Inte den där, kanske”, hördes hans röst från soffan samtidigt som teven stängdes av. Jag 

vände mig om, rynkade ögonbrynen i förvåning och frågade: ”Varför inte?”  
”Du har ju alltid på dig den.” Han ryckte skyggt på axlarna. 
Luften gick ur mig, axlarna sjönk, tårarna sved till. 
”Men den är ju fin”, fick jag fram genom brännande hals. 
”Så speciell är den väl inte”, sade han och reste sig upp ur soffan. 
Han gick ut ur rummet och lämnade mig ensam med tårarna som ringlade sig nedför 

kinden. 
 

Sedan gick det utför, och några månader senare stod jag med klänningen i händerna framför 
en sophög. Jag tittade på klänningen en sista gång. Jag hade övervägt att bränna den. Jag 
orkade inte se den längre.  

Den kanske inte var så speciell. 
Till slut hade jag bestämt mig för att kasta den på soptippen i stället, mest för att jag inte 

hade någon möjlighet att tända en brasa hemma.  
Jag tog kraft och kastade iväg den upp på berget av sopor. Jag kastade bort den och åkte 

därifrån för att starta mitt nya liv med någon annan. 



Jag går sakta fram till klänningen som hänger mellan de andra kläderna. Jag lyfter upp den 
från dess plats på pinnen. Jag får svårt att andas när jag ser den igen, när jag känner dess 
mjuka tyg mot fingrarna. 

Det är den.  
Min klänning. Med näsan nedtryckt i den kan jag, om jag anstränger mig, åter känna 

doften som jag kände den där gången i åttonde klass. 
”Den där var slängd på en soptipp från början, men någon hittade den, använde den och 

lämnade sen hit den”, säger en i personalen till mig och jag nickar utan att se upp på henne. 
”Den är av god kvalitet ändå.” 

Min dotter börjar gråta där jag håller henne på armen, så jag gungar henne försiktigt 
samtidigt som jag trycker klänningen mot bröstet. Jag bestämmer mig för att ta med den in i 
en provhytt. Med min dotter på armen drar jag försiktigt på mig klänningen. 

Jag gick på min första dejt i den, fick min första kyss i den, fick mitt hjärta krossat med den 
i händerna.  

När jag drar upp dragkedjan vet jag att jag har kommit hem igen. 


