
Frihetens sång 
 
Elisabeth kollade ut genom det spruckna fönstret, kollade på honom. Han stod på 
kanten av de sviktande skeppet ihållandes ett rep för balans. Han såg ut över det 
guppande vattnet och stjärnorna som tycktes sträckas längre bort än hon någonsin 
kunde tänka sig. Han såg så fri ut, med brisen genom sitt svarta hår och lätt lutandes 
mot kanten, mot friheten han såg ut att drömma sig till. Friheten som till skillnad för 
henne, hon aldrig skulle få. Hennes far hade tagit henne från allt hon kände till, allt 
som hon hållit kärt för att giftas med en man långt långt borta hon aldrig hade hört 
talas om. Hon hade blivit inlåst första dagen hon klev på skeppet, det var ingen plats 
för en kvinna. Hennes far, kaptenen hade berövat henne från sin framtid. Ja, hon 
avundas nog mannen på båten, avundades friheten av att kunna bestämma över sitt 
eget öde. 
 Skeppet gungade till och illamåendet kröp sig ännu lite närmre, hon hade 
räknat med att hon skulle klara sig genom natten, men det kändes inte lika klart 
längre. Nedrans järnspikar hon skulle behöva gå ut på däcket, men om hon var riktigt 
tyst kanske han inte skulle lägga märke till hennes närvaro. Dörren var låst men 
fönstret var fortfarande öppet, det skulle bli svårt med den stora klänningen, plus att 
korsetten skar in i huden och gjorde det extremt svårt att andas, men det fanns inga 
andra alternativ.  
 Med ett ben utanför fönstret gungade skeppet till ännu en gång och hon 
föll mot marken med en enorm duns. All luft pressas ur henne och den skärande 
smärtan av korsettens hårda metallbit som skar in i huden spred sig över bröstet. För 
varje andetag högg det till i lungorna, ingen luft gick ner. 
 “Fröken är ni okej?”, frågade en mjuk röst samtidigt som ett par stora 
varma händer sattes om hennes midja och lyfte henne försiktigt upp tills hon stod på 
benen. “Är ni okej?” 
 Hon hörde knappt vad han sa, synfältet blev suddigt och hon fick nätt 
och jämt ur sig “jag kan inte andas.” 
 “Det är er korsett, ni måste få av er den.” Hon skakade på huvudet, 
oförmögen att säga något. “Jag tror inte fröken förstår, ni är påväg att svimma och ni 
måste verkligen få av er den.” Hon försökte skaka på huvudet igen, men han hade 
redan börjat knäppa upp den yttre klänningen för att komma åt korsetten. När 
klänningen var av vek sig benen och det svartnade för ögonen. 
 Han kollade på den avsvimmade flickan framför sig och dom pipiga 
andetagen sa att hon fortfarande inte fick tillräckligt med luft. Hur hade hon ens 
kommit ombord? Visste kaptenen om hennes närvaro? Andetagen hade nu upphört 
helt, hon fick ingen luft alls. Det fanns för lite tid för att hålla på med dom små 
knutarna, han plockade upp sin kniv och rev upp banden som höll ihop korsetten. 
Hon vaknade med ett djupt andetag, tacka gud. 

“Tack för att ni hjälpte mig”, sa hon när de senare satt på kanten till skeppet 
och sträckte fram handen. Han tog den “Erik” “Elisabeth.” 

 Så här på nära håll såg man den skarpa käklinjen, skäggstubbet och hur 
löjligt långt ner hans vita skjorta var knäppt. Ögonen var djupblåa med svarta 
ögonfransar som ramade in hans livliga ögon. Dom lyste upp när han pratade om alla 
resor han varit på. Läpparna var smala och svagt rosa och hans perfekta tänder lyste 
när hon pratade om sitt hem, hennes mor och lillasyster. Fast leendet försvann lika 
snabbt när hon berättade om hennes fars planer för hennes framtid. Han fick henne 
att skratta som aldrig förr, hon kände sig hörd för första gången i sitt liv, han fick 
henne att bli varm inombords, en känsla hon trodde hon tappat för länge sedan. 



Helt plötsligt blev det helt tyst, han kollade på hennes läppar och sedan in i 
hennes ögon. hon lutade sig närmare och hans fingrar grävde sig in i håret bakom 
örat medans handen vilade mot hennes hals. Hon kunde känna hans varma 
andedräkt mot sina frusna läppar. 

“Elisabeth?”, hon ryckte till och insåg att det var far. Erik ställde sig upp och 
försökte förklara men det var för sent. Hon hade råkat illa ut för fars hand många 
gånger, men det var ännu värre för mor, han hade slått henne så att hon inte kunde 
gå på flera dagar.  

Far slog honom över ansiktet, igen och igen. Han flög ner på marken och far 
började mata sparkar. Erik började spotta blod medans hon skrek att han skulle sluta, 
skrek så att halsen sårade. Hon kastade sig över sin far, slog på honom och bad för 
barmhärtighet, men han såg rött och dottern kunde inte stoppa honom. 

Precis då kom en enorm vindpust och molnen blev mörka onaturligt fort, det 
blåste mer och mer samtidigt som regnet började piska. 

“Å nej inte igen” sa Erik och hasade sig över däcket till ett ljus, sedan tog han 
lite av vaxet och satte i öronen. Han gick fram till henne. “För att blockera sirenernas 
sång”, sa han sedan. ”Vad du än gör, ta inte ut vaxet.” 

“Sirener?” frågade hon förvirrat innan han satte lite i hennes öron med.  Far 
hörde vad vi sa och tog vax han med även om det fortfarande var oklart varför. Innan 
vi visste ordet av det vällde det upp män från däcket under för att försöka segla 
skeppet under stormen. 

Männen började gå mot kanten av skeppet och kolla ner i havet, nästan 
fixerat. En man hoppade ner i havet, och sedan en till. regnet öste ner och vinden 
slog till så att skeppet nästan vältes på barbord sida. Enorma vågor byggdes upp, 
men inga av männen verkade bry sig, en man ställde sig på kanten, Erik skrek åt 
honom att gå ner, han gick mot mannen och försökte få ner honom, men det slutade 
med att Erik fick ta ännu ett slag. Erik frös, stirrade ner i havet och började gå mot 
kanten. Elisabeth skrek åt honom, sprang mot honom och försökte hålla kvar honom i 
sitt grepp. Men då såg hon att vaxet i hans öron hade försvunnit, då tog hon av sitt 
egna och satte i hans öron. Han slutade kämpa sig mot kanten. Nu när hennes vax 
var borta hörde hon en melodi, den lät bekant, men hon hade aldrig hört något 
liknande. Sången var ljuv, en sång om ett bättre liv, den lovade henne sin frihet. Allt 
hon behövde göra var att hoppa, hon skulle bli fri. Men när hon stod på kanten 
fångade Erik in henne och tryckte in något varmt och klibbigt i hennes öra, sången 
var borta och så även begäret att hoppa. Nu var dom bara tre kvar, Erik, Kaptenen 
och Elisabeth. Hon gick fram till sin far, gav honom en kram och drog ut vaxet ur 
hans öron, även om hon visste vad det innebar.  

“Vad gör du?”, frågade han skräckslaget.  
“Tar min frihet, far.” 

 


