
Det stack till i stortån hemma i köket på 
nyårsdagen. En flis tänkte jag och för-
sökte pilla fram något misstänkt med 

en nål. Det gick inget vidare, utan jag fick be 
en kollega göra ett försök. Döm av allas förvå-
ning när övriga kollegor kom till jobbet på tis-
dagen och hittade min ömma tå i Kents var-
samma händer på jakt efter något misstänkt 
som fortfarande inte gjort sig synligt. Men se 
någon framgång hade vi inte. Det blev till att 
åka hem till mamma och där brukar det mesta 
lösa sig, men det som stack i stortån gick inte 
att finna där heller.

– Du får åka till vårdcentralen om det gör 
så ont, ansåg mor.

Jag åker väl inte till vårdcentralen med en 
flis, tänkte jag. Den kommer väl ut en vacker 
dag. Det räckte emellertid med att jag gjorde 
ett försök att gå på högerfoten för att jag skulle 
förstå att här fanns nog ingen återvändo. Nästa 
dag satt jag snällt i väntrummet, min ömma 
tå, en misstänkt glasflis och jag. Även om det 
kändes lite pinsamt att söka vård för en liten 
flis så kändes det ändå skönt att roten till det 
onda skulle synas. Fast det ville sig inte den 
här gången heller. Undersköterskan kunde inte 
hitta något ordentligt, en liten hård partikel 
fick hon tag på efter en stunds rotande i stort-
ån, men vi var båda mycket osäkra på att denna 
skulle vara det skyldiga objektet.

– Vi får hoppas det. Kom tillbaka om det 
fortfarande gör ont om ett par dagar, föreslog 
syster.

Javisst, gjorde det ont, men är man en mäs-
tare på dåliga bortförklaringar så är man. Jag 
hittade hundra skäl att inte åka tillbaka med 
stortån och den misstänkta flisen. Fortfaran-
de var det ingen som hade sett något och min 
smärta var självklart ifrågasatt, till slut även av 
mig själv.

– Äh, jag måste ha trampat galet bara, det 
går över. Jag kanske inbillar mig...

Så höll jag på i tio dagar, men då jag halta-
de allt mer höjdes rösterna om att åter besöka 

vårdcentralen med flisen ingen hade sett...
Andra gången på vårdcentralen var nästan 

värre. Bara att ringa och boka tid för en öm 
stortå som redan var undersökt för misstänkt 
flis, men som enligt syster såg fin ut, kändes 
som höjden av en toffel. Väl där fick jag åter-
igen höra att tån såg bra ut, ingen inflamma-
tion, i själva verket ingenting.

– Men du kanske borde röntga den eftersom 
du uppenbarligen har ont.

Nästa dag väntade Kungälvs sjukhus. In på 
akuten med stortån och ännu en gång fick jag 
berätta den löjliga historien om den misstänk-
ta flisen i stortån som ingen hade sett. Tänk 
er själva att sitta i ett väntrum på akuten bland 
hjärt- och lungsjuka patienter – och så jag med 
min stortå. Det var skrattretande, men nu var 
svaret nära. Läkaren skickade upp mig till rönt-
gen, troligtvis för att bevisa att det inte fanns 
något att oroa sig för – fast det fanns det.

På röntgenbilderna såg man ett rakt streck.
– Där är något som måste bort, sa läkaren.
Plötsligt så låg jag och stortån – nu med ett 

bekräftat främmande föremål i – på operations-
bordet. Jag trodde inte mina öron när jag hörde 
att jag skulle bli sövd för att ta bort flisen, men 
så skedde och inte så konstigt heller. Den miss-
tänkta flisen visade sig vara en knappnål som 
satt rakt upp i stortån. Djupt intrampad.

– Ofattbart, hur kan du ha gått runt med 
den i tio dagar och hur har den hamnat där, 
undrade läkaren.

Många frågor är kvar, särskilt med tanke på 
att jag inte tillhör den kategori människor som 
syr sådär jätteofta hemma (inte någon annan-
stans heller för den delen) men det 
viktigaste är ändå att "flisen" och 
värken är borta.

Så kalla mig gärna "toffel" för 
nu kommer tofflorna vara på över-
allt jag beger mig. Du 
går nämligen aldrig 
säker... Inte ens för 
en nål i en höstack.
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