
Christina Lindqvist

Min ordbok



38

Fallskärmshoppning Har inte de flesta av oss en bucket  
list, en lista med drömmar man vill uppfylla innan det 
är för sent? – Jag har en sådan sedan min tid som en-
samstående mor, en tid där pengar ständigt saknades och 
prioriteringar blev både svåra och viktiga. På den listan 
stod bland annat »tandemhopp«. Vid 65 års ålder, 2016, 
genomförde jag detta, tack vare en gåva från min son 
som hoppade tillsammans med mig. Nej, helt ensamma 
var vi inte – två erfarna hoppare var fastselade på våra 
respektive ryggar. Planet steg till 4000 meters höjd, luck-
an öppnades, min son och hans fallskärmshoppare stod 
först på tur, sedan jag och min… Vi började med en volt 
ut i rymden, sedan fritt fall i 200 km hastighet i cirka 
55 sekunder innan fallskärmen äntligen fälldes ut. Lång-
samt dalade vi ner mot det uppländska landskapet som 
jag hade lyckan av att betrakta i en 360 graders radie. Det 
var så vackert, allt var diminutivt men samtidigt storsla-
get. Känslan av eufori sitter fortfarande i vid minnet av 
denna starka upplevelse.

Christina i fritt fall – Foto: Ingemar Eriksson
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Fantasi Att skapa historier, »bilder«, av vad som helst, 
som sagoberättare gör, eller varför inte bok- och filmvärl-
dens genrer Science Fiction- och Fantasy, där man skapar 
människor, djur, planeter etcetera som inte existerar. 

Fantasin kan också vara kreativ; innebärande att man 
kan se okonventionella lösningar på problem. 

(Fantasi är nog en av mina mest framträdande egenskaper 
om jag uttrycker mig blygsamt.)

Fattiglapp Ursprungligen en same utan renar, i dag 
mer allmänt för en person som saknar pengar.

Feig Ett uråldrigt ord, finns bevarat på våra runstenar, 
allmänt förekommande i hela Sverige, med meningen att 
någon är predestinerad att dö tidigt. I dagligt tal används 
det numera dialektalt i betydelsen »att fega ur«, att någon 
är »feg«.

Femtio »Vid 50 börjar livet, då kan du skita i vad andra 
tänker och bara vara dig själv!«, så sa den kloka finlands-
svenska skådespelerskan/sångerskan Birgitta Ulfsson till 
mig då denna stora födelsedag inföll för min del. (Jag 
lyder hennes råd.)

Fiasko Ett totalt misslyckande. Ordets ursprung kom-
mer från italienskans »far fiasco«, att misslyckas, »att göra 
en flaska«. Troligtvis kommer ordet från glasblåsarna som 
slängde misslyckade flaskor.


