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Mina vänner 
Jag har en hobby.  För fjärde gången i mitt liv har jag skaffat akvarium. Den här gången är det 

på riktigt. Jag har lärt mig om vattnets pH, om värdet av att koka mangroverötter i saltlag och 

den gyllene regeln en centimeter fisk per liter vatten. 

 Det hela började med att jag och min pojkvän bestämde oss för att bilda familj. Därför tog 

vi hem ett litet akvarium som stod i en garderob hos mina föräldrar. Vi inredde det och 

skaffade ett par fiskar, de mest lättförökade av alla. Efter två veckor hade vi skaffat ännu ett 

akvarium, 100 liter större. Nu har det gått ytterligare fjorton dagar och vi är på väg att skaffa 

ett tredje, ännu större. Vi bor trångt och hade i själva verket inte ens plats för det första 

akvariet. Vi är båda studenter, utan studielån, och har därför egentligen inte heller råd med 

fiskar, växter, vattenberedningsmedel och allt annat som akvarieägandet innebär. Ändå är det 

oemotståndligt att ha dessa små varelser i en glasbur fylld med vatten. 

 När jag kom på mig själv med att mer än dussinet gånger om dagen uppsöka ett 

internetforum om akvaristik insåg jag att ja g inte bara har blivit beroende, jag har även skaffat 

en hobby. Större delen av mitt liv har jag grämt mig över att jag inte har något intresse. Jag 

har alltid tyckt att alla har saker de brinner för, men inte jag. Det har inte varit något stort 

problem det senaste decenniet, men jag minns hur svårt det var att fylla i de där mina vänner-

böckerna som alla hade när de var små. Under rubriken hobbies kunde man finna 

imponerande ord som hockeykort, fotboll, ridning, sång, dans och tv-spel. Jag fick alltid hitta 

på en hobby och skämmas för mitt innehållslösa liv. Jag är därför oändligt glad att jag 

äntligen har hittat en – om än i en tid då hobbies har blivit töntiga. 

 Numera frågar ingen mig om mina intressen. Jag har inte hört den gamla frasen …och vad 

gör du på fritiden då? på flera år. Antingen är hobbies ett fenomen som hör barndomen till, 

eller så är det på utdöende. Håller man på med något nu för tiden så är det nämligen blodigt 

allvar. Det finns inte en människa i min bekantskapskrets som skulle säga att han eller hon har 

en hobby – både benämningen och företeelsen har blivit otänkbar. Jag känner många som 

sysslar med musik, men ingen som skulle nedlåta sig till att kalla musicerandet för hobby. De 

spelar i band och drömmer om USA-turnéer med pyroteknik. Jag känner även flera som 

fotograferar, men ingen som inte sökt sig till en fotoskola och ska försörja sig på kameran. De 

som sysslar med idrott tävlar på andra sidan jorden och tränar åtta gånger i veckan.  

 När man skulle ha en hobby så stod jag utan, och nu när allt är på liv och död så har jag 

skaffat en. Skulle jag bli mindre töntig om jag inte kallade akvarieberoendet för hobby och i 

stället betraktade fiskarna som mina husdjur? Vad skulle hända om jag blev ordförande i en 

akvarieförening, eller öppnade zoobutik? Skulle det leda till en högre grad av social 

acceptans? Jag känner vemod när jag tänker på hur målinriktad och seriös världen har blivit. 

Det skulle vara så skönt om man kunde få göra något bara för att det är roligt.  

 Det finns nämligen inget som kan beskriva den lycka jag kände då jag en morgon vaknade 

och upptäckte att jag och min pojkvän hade fått 20 stycken pigga, välmående och prickiga 

små barn. Hjärtat skenade, ögonen tårades och jag tjöt av förtjusning trots att jag inte hade 

lagt ner varken blod, svett eller tårar för att det skulle ske. Jag gladdes helt fräckt ändå. Det är 

faktiskt inte mindre än sorgligt att man är en tönt för att man njuter av att i timtal titta på 

levande varelser som äter, bildar par, parar sig, bildar familj och biter varandra i stjärtfenorna. 


