
Vindrickartanten      

 

 

Vindrickartanten uppträder i två olika skepnader. Likt Batman eller Super Woman ikläder hon sig 

oftast rollen efter mörkrets ingång. På dagen är hon nämligen som vem som helst. Oftast väldigt 

korrekt, strikt och allvarsam. Hon står för sin sak och kan argumentera för den på ett övertygande sätt. 

Hon tycker inte om orättvisor i världen och är både allmänbildad och påläst. Det här är en dam som 

ofta ges förtroende av andra. Hon kan vara invald i en styrelse, vara klassförälder eller på eget initiativ 

ta på sig att fixa allehanda saker. Vindrickartanten är en rätt social varelse. Hon har lätt för att mingla 

runt bland, för henne, helt okända människor. Ämnen som infrastruktur, nya skolsystem eller USAs 

vapenlagar behärskar hon till fullo. Jämställdhet pratar hon också gärna om. Kanske inte på ett lika 

övertygande sätt som ovan nämnda ämnen, men hon vet hur det ser ut i samhället och hon vet framför 

allt hur det borde se ut. Hon glider snyggt undan direkta frågor om hur hon själv har det hemma och 

skjuter – med ett leende - över ansvaret till andra, med avslutningsfrasen ”eller hur?” 

Vindrickartanten älskar konferenser och andra gemensamma träffar. Det är nämligen här hon kommer 

till sin fulla rätt. På dagen som den ordentliga och kloka. På kvällen som den hämningslösa och 

törstande. Vattenhålet är hennes revir. Här förser hon sig med mod och elegans, i flytande form.  Hon 

väljer noga ut sina byten. Närmar sig långsamt och smyger försiktigt intill för att helt plötsligt stå öga 

mot öga med sin utvalda. Gärna på tu man hand, så att ingen annan hör. Oftast är det en betydligt 

yngre person av det motsatta könet. Någon som under dagen fått uppskattande blickar och 

kommentarer av vår huvudperson. Någon som enligt vindrickartanten bara ska vara tacksam över 

hennes val. Hon vill väldigt gärna känna på sitt byte. Har hon bedömt honom rätt? Sitter inte den där 

skjortan väldigt tight? Är det inte väldigt varmt här inne? Tränar du mycket?  

Det är bäst för vårt byte att spela med. Gör han inte det, väntar en snorkig sorti från vindrickartanten 

och en risk att bli baktalad som pryd, tråkig och märkvärdig. Som tur är, är hon inte är speciellt 

långsint………för hon har både en, två och tre alternativ om ”högdjuret” skulle visa sig vara ett 

tamdjur utan känsla för vad ”lite kul ska man väl ändå få ha” innebär. Vindrickartanten kan även 

uppträda i flock. Man upptäcker dem då (tack och lov) långt innan de nått sitt byte, genom deras höga 

röster som förkunnar att ”nu är det paaaarty” och ett läppstiftstäckt vinglas i handen som inte kramar 

handväskan av finaste märke. Vindrickartanten är definitivt den som stänger stället för natten…….och 

hennes bytesalternativ för kvällen har nu nått vaktmästaren som för sjuttioelfte gången i ordningen, 

vänligen men bestämt, berättar att frukostmatsalen öppnar om en timma och det kanske vore bra med 

lite sömn i alla fall. 

Hon är lojal vår vän. Konferensstolen, dagen efter, fylls ut av en – om än sömndrucken – rakryggad 

och prydlig tant. Hon är kanske lite mer lågmäld idag………..men vänta bara. Vänta bara. Vi ses snart 

igen! 
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