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I vårt hus finns många skrubbar och hemliga ställen. Ett av dem 

är garderoben under trappan i tamburen. Den är egentligen en stor 

skräpskrubb, men det låter finare att kalla den för garderob. Där 

brukar mamma lägga allt sådant som hon tror att hon någon gång 

kommer att behöva. 

Vi brukar gömma oss där ibland då vi leker. En gång låste Fia in sig 

där en hel dag för att vi skulle tro att hon hade rymt. 

Den dag jag upptäckte vårens första krokus i trädgården, hittade 

Fia en ko i garderoben. Eller egentligen hittade hon den inte, hon 

hörde den bara.

– Malin, Malin kom fort. Fia kom rusande upp för trappan till mitt 

rum. Det är något konstigt i garderoben, det låter som en ko. 

– En ko?? Vi kan inte ha en ko i garderoben, sa jag. Det är omöj-

ligt. Vad har du hittat på nu igen?

– Jag har inte hittat på, sa Fia, det är alldeles sant. Den råmar. 

Kom nu, vi smyger oss dit så att den inte hör oss.

Fia drog iväg med mig nerför trappan och vi satte oss utanför 

garderobsdörren. Först var det tyst en stund men sedan hörde vi 

 det är jag här igen, malin från rukubacka. det har hänt 

en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde 

känna en pianotant. ingenting av det här skulle ha hänt om inte 

fia hade hittat en ko i garderoben. det gjorde hon en helt vanlig 

dag i april.

hEj! 

En ko i garderoben
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den, alldeles tydligt.

– Auuum, auuum, auuum, lät det.

Fia tittade triumferande på mig.

– Vad var det jag sa, viskade hon. Det är en ko, det hör väl vem 

som helst.

– Hur skulle det ha kunnat komma in en ko i vår garderob, sa jag. 

Den skulle ju inte ens rymmas där. Dessutom tycker jag att det inte 

riktigt låter som en ko. Det låter mera som en stor fågel.

– Nej, sa Fia bestämt. Det är en ko, det är jag alldeles säker på.  

En indisk miniko. 

– Du är inte klok Fia, sa jag. Det finns heliga kor  

i Indien, men jag har aldrig hört talas 

om indiska minikor. 

Jag har ändå gått lite 

längre i skolan än du.

– Du kan inte ha hört 

talas om allt heller, sa Fia. 

Du var säkert sjuk den dagen 

då ni gick igenom minikorna. 

Vi måste få ut den, sa hon, och 

försökte öppna dörren. Nyckeln 

som annars brukade sitta i nyckel- 

hålet var borta, och dörren var 

låst.

– Det var en konstig ko som kan 

använda nyckel, tyckte Fia, men jag 

har hört att de är extra kloka. Jag får väl 

sitta här och vakta tills den kommer ut.
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Det hade blivit helt tyst 

därinne, och jag började 

vara säker på att vi inte 

hade hört något alls. 

Eftersom jag inte 

hade lust att sitta 

på vakt, gick jag upp på mitt rum igen.

Fia satt kvar en stund men så hittade hon tydligen på något an-

nat att göra för jag hörde genom fönstret hur hon skramlade och 

grejade med någonting ute i vedboden. En stund senare kom hon in 

i mitt rum och visade stolt upp vad hon hade gjort. Det var en skylt 

på vilken hon hade målat med stora röda bokstäver: Kom och tita! 

Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. 

– Är den inte fin, sa Fia. Den här sätter jag ute vid 

porten nästa gång jag hör kon i garderoben. Då kan 

alla på Krukbacken komma och lyssna och sedan 

blir jag rik som ett troll. Jess. Fia skuttade om-

kring, så glad blev hon när hon tänkte på alla 

pengar hon skulle förtjäna.

– Titta skrivs med två t:n, sa jag, och tänk om 

där inte är någon ko. Du har skrivit på skylten att 

man ska få se kon, men det går ju inte när den har låst 

in sig. Det är att lura folk.

– Det är det inte alls, sa Fia. Det är mera spän-

nande om man bara hör den. Då kan man tänka sig 

hur farlig den ser ut. Den har långa horn och säkert 

ett extra horn i pannan också. Auuum, auuum, Fia 

kröp omkring på golvet och försökte likna en ko. Jag 
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skulle kanske kunna sälja den till en djurpark och bli ännu rikare.

Fia är alldeles hopplös med sitt prat om sina pengar. Hon samlar 

dem i en gammal stövel som hon har gömt under sin säng. Det är för 

att ingen tjuv skulle vara så korkad att den skulle knycka en stövel, 

brukar Fia säga. 

Mamma gick en gång till banken med Fia för att hon skulle sätta 

in pengarna på ett bankkonto. Fia hade ritat stora röda kryss på sina 

sedlar.

– Får jag säkert tillbaka mina egna pengar om jag behöver dem, 

hade Fia frågat banktanten.

– Nej, hade tanten svarat, dem har vi nog gett åt någon annan, men 

du får andra i stället.

– Tänker ni ge mina pengar åt någon annan, hade Fia skrikit.  

Aldrig i världen lämnar jag mina pengar här. Det här är en dålig 

bank. Jag tar hem dem igen.

Fia lade alla sina pengar tillbaka i stöveln och bar hem den igen 

trots att både mamma och banktanten försökte förklara att hennes 

pengar inte försvinner någonstans. Stöveln har varit under sängen 

sedan dess. Fia har lovat bjuda hela familjen på resa när stöveln är 

full.

Det gick några dagar utan att vi hörde kon råma, men en dag ef-

ter skolan hörde vi den igen. Auuum, auuum, auuum, råmade 

den. 

– Nu måste vi skynda oss, sa Fia, och sprang ut på 

gatan med skylten och pengastöveln. Du får visa män-

niskorna fram till garderoben, jag står ute och tar emot 

pengar. 

Snart började det komma folk in genom porten. Först 
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kom tant Pyslund.

– Vad är det här för skoj, frågade hon.

– Det är inget skoj, sa Fia, det är en indisk miniko. 

Gå in och titta. 

Efter tant Pyslund kom Julia och Vilda Matilda och deras 

pappa och sist i kön stod postiljonen. Snart stod de alla och tryckte 

örat mot garderobsdörren. Auuum, auuum, auuum, hördes det klart 

och tydligt.

– Det var märkligt, sa tant Pyslund. Det låter verkligen som en liten 

ko. Vad ger ni den att äta?

– Vi har inte sett den ännu, sa jag. Jag tror att den äter knäcke-

bröd.

Det kom mera och mera människor och snart var hela tamburen 

full av folk som lyssnade på kon. Plötsligt hördes det ett buller från 

garderoben och kon slutade råma. 

– Hjälp den kommer ut, skrek Fia, gå fort och göm er, den kan vara 

farlig. 

Folk försökte gömma sig så gott det gick. Tant Pyslund sprang ut 

i köket, någon gömde sig bakom soffan, andra under vardagsrums-

bordet. Den enda som stod kvar var postiljonen.

– Det här ska bli intressant, sa han. Jag har aldrig förut stött på att 

någon håller sig med kor inomhus, och jag har faktiskt sett en hel del. 

För säkerhets skull tog han Moster En-och-femtios gamla paraply 

som vapen, ifall kon skulle anfalla.

Det bullrade igen och dörren öppnades. Ut kom – MAMMA!!??

– Mamma spring, skrek Fia, det är en ko där inne.

– En ko, sa mamma, var då?

– I garderoben, spring, den kan vara farlig.
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– Inte är där någon ko, sa mamma. Det är bara jag som har varit 

där.

– Men vi hörde ju hur det råmade, sa tant Pyslund, det var alldeles 

tydligt en ko.

Först nu märkte mamma att huset var alldeles fullt av folk.

– Fia, sa mamma med den där stränga Nu-berättar-du- 

precis-hur-det-gick-till-rösten. Varför är här så mycket folk?

– Vi har köpt biljett för att se den sällsynta indiska mini-

kon, förklarade postiljonen. Tydligen finns det ingen sådan 

här.

– Nej det finns det inte, sa mamma.

– Men mamma, sa Fia och såg ut som om hon skulle börja 

gråta. Varför har du börjat råma som en ko?

– Och varför har du låst in dig i garderoben, frågade jag.

– Aah, nu förstår jag, sa mamma och började skratta. Jag råmar 

inte, jag mediterar och läser mitt mantra.

Meditera, mantra? Vi förstod ingenting. Mamma satte sig på golvet 

med benen i kors, och händerna på knäna. Så slöt hon ögonen och 

började säga auuum, auuum igen. 

– Och vad skall det där vara bra för, sa Fia. Du ser ut som en av 

gudgubbarna i min religionsbok.

– Det här gör jag för att bli lugn och glad inuti och för att tömma 

mitt huvud på tankar. Då jag mediterar vill jag inte bli störd. Därför 

sitter jag i garderoben. Så enkelt är det, sa mamma.

Vi tyckte inte att det var enkelt. Vi förstod inte alls varför mamma 

bar sig så konstigt åt. Fia var ursur och kände sig grundlurad. En 

del av människorna ville ha sina pengar tillbaka, men många lät Fia 

behålla dem som tröst för att det inte fanns någon ko. 
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Då vi gick och lade oss den kvällen kröp Fia upp i min säng.

– Vet du vad Malin, sa Fia allvarligt. Jag har tänkt och tänkt och 

jag tror att mamma har blivit knäpp, helt virrig i bollen. En sådan 

där knäppgök, som morfar brukar tala om. Först skriver hon en bok 

om hur man pyntar sitt hus med kottar och mossa, och nu har hon 

dessutom börjat råma. En mamma ska inte göra så.
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Jag var faktiskt också lite orolig. Man vet 

aldrig vad vår mamma kan hitta på. 

Hon bär sig inte åt som vanliga 

mammor.

– Vi ringer till pappa imor-

gon, sa jag, han vet nog vad vi 

ska göra. Nu ska vi sova.


