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Den här boken tillägnas alla dem
som är tillräckligt kloka för att
förstå att de egentligen inte
begriper någonting alls.
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”Du är inte din kropp; du är inte din
hjärna, inte ens ditt sinne.
Du är ande.”
Brian L Weiss

5

6

Förord

Den

här boken kom till för att min bror råkade ha en
bärbar dator till salu. En dag sms:ade han till mig och
frågade om jag behövde den, vilket jag omedelbart förklarade att jag inte gjorde. Jag hade ju redan en stationär, eller
inte bara en om jag ska vara ärlig, och att komma hem med
ytterligare en ”onödig” (enligt min fru) maskin hade antagligen väckt ont blod hos min kära livskamrat. Alltså tackade
jag nej.
Men det var innan jag tänkt efter.
I samma stund jag skickade iväg mitt svars-sms började jag
fundera på vad jag skulle kunna ha en sådan dator till, trots
att jag precis sagt att jag inte skulle ha den. Typiskt mig, om
ni frågar förutnämnda fru.
Som speldator var den kanske inte riktigt lämpad, inte heller
som musikdito. Men så kom jag att tänka på mina många
bokprojekt som aldrig riktigt ville bli av därför att jag inte
kunde fokusera på uppgiften när det fanns så många andra
frestande saker som var bara ett musklick bort; World of
Warcraft, musikskapande, internet… Med en bärbar dator
skulle inte alla de där sakerna vara ett problem längre,
eftersom de helt enkelt inte var tillgängliga.
”Fast, det är kanske onödigt ändå…” tänkte jag vidare, men
insåg strax att jag ju faktiskt skulle kunna sitta och skriva
precis var som helst, kanske i trädgården under vackra
dagar, kanske i uterummet med regnet smattrande mot
plåttaket när det var gråväder. Jag skulle hur som helst slippa
vara låst vid ett stökigt skrivbord med väggen som enda
utsikt.
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Tja, ni är väl inte dummare än att ni förstår hur det hela
slutade.
Datorn följde med mig hem en dag i juni, och därmed var
mitt författande äntligen påbörjat. (Startsträckan för detta
blev tämligen lång, åtminstone inte mindre än tjugofem år, i
alla fall om man räknar in alla de år jag tänkte att jag ville
men aldrig kom till skott.)
Så nu hade jag alltså verktyget, återstod bara att komma
igång och därefter uthärda till slut. Det finns inget så sorgligt
som påbörjade projekt som aldrig avslutas. Tro mig, det där
vet jag allt om.
Många av mina idéer kommer till mig i duschen, om just
denna gjorde det minns jag inte riktigt. Jag minns däremot
att det första som dök upp när jag äntligen satt i uterummet
med datorn framför mig var titeln.
”Bengt i koma” beskrev inte bara de yttre och viktiga omständigheterna för handlingen, det lät dessutom så löjligt att
jag direkt bestämde mig för att det måste bli arbetsnamnet
på min bok. Naturligtvis skulle jag hitta på ett annat och
bättre namn senare, för vem skulle vilja läsa en bok som
heter ”Bengt i koma”? Jaja, hur det gick med den saken kan
ni ju själv se…
Från början hade jag tänkt att det här skulle bli en rolig bok,
kanske lite som Jerome K Jerome’s ”Tre män i en båt”, men
det blev de ju inte! Istället är det här en bok som (egentligen) handlar om ett alternativt sätt att se på livet med alla
dess krumbukter och små lustigheter. Som döden exempelvis. Men också om den sakta framväxande insikten att allt
faktiskt bara är en fråga om perspektiv, vare sig man vill
eller ej.
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Om det här blev en bra eller dålig bok vet jag inte, jag har
ännu inte den nödvändiga distansen för att kunna avgöra
det. Men oavsett vad man tycker om min romandebut (fint
ska det vara!), kan man i alla fall konstatera att jag åtminstone till sist gjorde det jag drömde om. Och det är det faktiskt
inte alla som gör.
Slutligen skulle jag vilja påpeka några saker som kanske kan
verka stötande för en eller annan läsare.
För det första; jag har inte lagt särskilt mycket tid på research. Om något av dagrummen på Helsingborgs lasarett
verkligen är pastellfärgat vet jag således inte, inte heller hur
många behandlingsrum som finns på akutmottagningen.
Detaljer som inte har någon egentlig betydelse för själva
handlingen har jag alltså inte lagt någon särskild möda på att
kolla upp. Ingen större sak om ni frågar mig, men kan
kanske vara jobbigt för den som är av den mer realistiskt
lagda typen. Fast då finns det å andra sidan så mycket annat
att reta sig på i den här boken att det ändå inte spelar någon
roll.
För det andra; Arto Paasilinna har skrivit en bok som heter
”Hoppsan, jag är död!” och som bitvis uppvisar vissa smärre
likheter med denna bok. Det är dock inte fråga om att jag
helt sonika skulle ha knyckt någon annans idé och försökt
göra den till min, sannerligen inte.
Faktum är att jag vägrade befatta mig med nämnda bok
innan jag skrivit klart min egen. (Baksidestexten undantagen, som jag läste på biblioteket i Klippan allt mer kallsvettig
och med en stigande känsla av katastrof och viss vånda över
bortkastat arbete.) Det hade nämligen varit hemskt att
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upptäcka att jag höll på att skriva en bok som någon annan
redan skrivit, och då hade den aldrig blivit färdig. Å andra
sidan; om jag råkat skriva en bok som en ”riktig” författare
redan skrivit, borde det då inte betyda att jag vore lika
påhittig och fyndig som den jag ofrivilligt plagierat? Ser man
det så är det inte så förfärligt hemskt, och det var därför jag
valde att trots mina farhågor skriva färdigt innan jag läste
Arto Paasilinnas bok.
Likheterna, för det finns trots allt några, utgörs av situationer som så att säga uppstår på grund av problemets natur
(detta med att fattas sin kropp) och som vi tydligen båda
livligt kunnat tänka oss in i helt oberoende av varandra.
Att vissa händelser blev snarlika var antagligen mer eller
mindre ofrånkomligt, och att stå osynlig vid sin hustrus säng
eller delta i en seans var jag därför (trots att jag trodde det)
tydligen inte först med att föreställa mig…
För det tredje; till er som tycker sig känna igen sig i några av
mina påhittade personer måste jag bara säga att ni nog tyvärr
har alldeles rätt.
Jag har tagit mig friheten att utan hejd låna från min närmaste omgivning, vilket ibland resulterat i mindre smickrande personporträtt. Om det kan vara till någon tröst, är jag
själv medveten om att jag överdrivit era egenskaper (främst
de dåliga) ganska kraftigt.
Fullt så hemska är ni inte.
Men som man brukar säga, och det är kanske något som
borde väcka viss eftertanke, ingen rök utan eld…
Hans Svensson
Ljungbyhed den 21 mars 2007
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Kapitel 1
Jag heter Bengt och jag ligger i koma.
De flesta skulle nog med viss rätt tycka att det är en ganska
märklig början på en berättelse, men icke desto mindre är
det alldeles sant.
Fast min numera bortgångna mamma hade så klart haft
synpunkter på en sådan början, gammal svensklärare som
hon var.
”Ne-ej, Bengt!” hade hon sagt. ”Det är verkligen inte ett
korrekt sätt att börja en berättelse på! Man måste ha en
tydlig början där man i lugn och saklig ton presenterar t ex
huvudpersonerna, platserna och kanske till och med vädret
innan man börjar prata om koma och annat stolligt. Det är
väl förresten inget att skriva en berättelse om, koma.” (Lägg
märke till att den sista meningen var ett påstående, inte en
fråga.)
”Har du någonsin läst en bok om folk som ligger i koma
kanske? Tycker jag INTE är lämpligt, inte lämpligt alls. Men
om du tvunget måste skriva så kan du väl i alla fall börja på
rätt sätt: du kan ju t ex börja med ”det var en vacker och
solig dag”, eller ”nu ska jag berätta om…”. Se! Svårare än så
är det inte att göra en början som tilltalar alla och dessutom
är korrekt, tro mig på mitt ord. Jag har varit lärare i SÅ
många år och vet verkligen vad jag talar om!”
Ja ja. Hon visste säkert vad hon talade om, i alla fall när de
gällde uppsatsskrivande på mellanstadienivå. Hon var
nämligen mellanstadielärare i hela sitt yrkesverksamma liv,
och efter pensionen också om man ska vara riktigt ärlig.
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Ända fram till sin död för några år sedan kunde hon inte låta
bli att i lätt försmädlig ton påpeka triviala saker som att det
minsann fanns ett stavfel på vykortet som just kommit från
bekanta utresta på greklandssemester. ”Vakert väder! Att
folk aldrig lär sig…”
Eller att med ett snett leende, som jag för övrigt alltid tyckte
mycket illa om, påpeka för servitören på kinarestaurangen
att "Friterad Revben i Sötsursås” som det händelsevis stod i
menyn INTE var korrekt svenska, varken i uttal eller
stavning. Hur hon visste det där med uttalet har jag ingen
aning om, men hon hade kanske varit där förr, vad vet jag?
Och allt som oftast när hon åkte bil med något av oss barn
kunde hon med ett högt vrål och pekande finger utropa ”Ha!
Särskrivning”! så att den som för tillfället var chaufför höll
på att köra i diket.
Fast rätt hade hon ju, varje gång.
Det heter inte ”potatis mos”, som det visst står på någon
skylt utmed en väg i närheten av Tomelilla på Österlen. Det
ligger förresten en korvkiosk i närheten, om nu någon
undrar.
Alltså.
Eftersom hon var en auktoritet i skrivandets ädla konst,
åtminstone i mitt barndomshem, är det väl bara att börja om.
Man måste ju hedra sin mammas minne på något sätt.
Det är en vacker och solig dag, jag heter Bengt, och jag ligger
i koma.
(Tycker ni förresten att det blev bättre? Jag ställer mig
mycket tveksam till om jag bör följa hennes råd i fortsättningen, död eller inte.)
Men, för att fortsätta med det som är viktigt: det är alldeles
sant.
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Jag befinner mig nämligen i ett rum på Helsingborgs lasarett,
och har inte varit vaken på ett bra tag. Tre - fyra dagar är det
åtminstone, det är jag rätt säker på. Fast det kan slå fel på
någon dag hit eller dit, jag håller inte så noga koll på dem.
Det gjorde jag inte när jag var vaken heller, så det är inget
som har med mitt nuvarande tillstånd att göra. Men kanske
med min personlighet som, enligt min fru, har varit lite
komaliknande en längre tid. Särskilt när jag tittar på TV.
Men det ska jag be att få återkomma till senare, om jag får
lust och tillfälle.
I ett rum fullt av tickande, surrande och pipande apparater
och maskiner ligger jag med en slang nerstoppad i halsen,
nålar i armarna, elektroder fastklistrade på bröstet. En rätt
sorglig syn egentligen, åtminstone om man ser det ur någon
annans synvinkel. Fast själv har jag inte särskilt ont av det,
som ni kanske har förstått. Då skulle jag ju inte göra mig
besväret att skriva en lång berättelse om mitt tillstånd.
Eller om min mamma, svenskläraren.
Men jag förstår om ni tycker att det hela verkar skumt på
något sätt, det skulle jag antagligen själv göra om jag var
läsare och inte författare. Och det är konstigt, det håller jag
verkligen med om. För hur kan jag ligga i en säng på Helsingborgs lasarett, försänkt i djup koma, och samtidigt
berätta hur det är?
Tja. Jag ska inte belasta ert intellekt med mystiska och
osannolika förklaringar om spökskrivare och annat som ni
ändå inte kommer att acceptera.
Men jag kanske ändå ska börja från början för att göra det
hela lite mer hanterbart, om inte mer lättbegripligt.
Det var alltså en vacker och solig dag… nä, skojade bara.
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Eller egentligen inte, det var verkligen en vacker dag, eller
hade varit eftersom det började dra sig mot kväll. Ni vet, en
riktigt fin sommardag med termometern nära 30-strecket,
grannens barn som plaskar i en uppblåsbar pool full med
vatten, gräs och drunknade insekter, ljudet från en gräsklippare längre bort i kvarteret, en lärka som inte begriper sitt
eget bästa, nämligen att den borde sitta på en gren i skuggan
i något stort träd och vara tyst istället för att hänga orörlig
över åkern på andra sidan vägen.
Kort sagt, en helt normal, helt underbar sommardag.
Jag hade inte gjort mer än vad som var absolut nödvändigt,
och det lilla jag trots allt gjort under dagen var enbart till för
att tillfredsställa min frus underliga övertygelse att man
MÅSTE göra något för att dagen inte ska anses förlorad. Så
någon rabatt hade väl blivit rensad och kanske, säger kanske,
tittade jag på min frus cykel som det enligt uppgift var något
fel på.
Just det, tittade. Inget annat.
Jag för min del var således helt tillfreds med dagen så som
den varit, lat och varm.
Kvällen skulle för sin del tillbringas i vår trädgård med några
vänner enligt planerna min fru gjort upp helt på egen hand.
(Hon gör gärna upp planer på egen hand för att, som hon
säger, få lite ordning och reda omkring sig. Spontanitet är
med andra ord inte hennes starkaste sida, även om den
faktiskt visar sitt fula tryne då och då.)
I alla fall.
Grillas skulle det, och som vanligt föll det på min lott att
sköta själva vändandet av köttet och se till så att det inte
blev alltför svart på den ena eller andra sidan. En uppgift
som passade mig ypperligt, främst eftersom jag då slapp
bekymra mig om alla tillbehör som skulle ordnas.
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Och det vet vi ju alla viket ansvarsfullt uppdrag det är att
vara grillmästare, så jag hade inga invändningar.
Och naturligtvis tyckte min fru det var skönt att jag var ur
vägen, annars hade hon nog sett till att räkna upp andra
saker som jag hellre borde ägna min uppmärksamhet. Som
toalettstädning och annat ännu trevligare.
(Och det är ungefär här den egentliga historian tar sin
början, varför jag nu på ett mer eller mindre obemärkt sätt
ändrar tempus för att riktigt tydligt markera slutet på den
inledande texten och början på den följande. Bra va?)
Jag laddar alltså grillen med nyinköpt ekologisk kol från Ica
(vänta nu, ekologisk kol??? Jaja, det spelar väl ingen roll…)
och placerar den noggrant runt den elektriska grilltändare
som vi fått i present av min svärmor på vår 16-åriga bröllopsdag, som råkat infalla för några år sedan. Tre eller fyra
kanske.
(Hon har verkligen känsla för romantik, min svärmor.)
Därefter i med stickproppen, sedan är det bara att vänta
Och hur fördriver man sådan väntetid bäst om inte i sällskap
med en Grolsch? Lagom kall, lagom stark, lagom god.
Öl, för den som inte har koll på sådana varor. Ta en klunk,
titta på grillen om den börjar bli varm (vilket den naturligtvis inte är, eftersom jag satte i kontakten för mindre än två
minuter sedan) och kisa mot solen som går mot väster. Njuta
av livet. Det är så man i sin enfald tror att det ska bli.
Men så kommer gästerna.
Satan också, en hel halvtimme för tidigt! Om det åtminstone
hade varit människor som jag tyckt om eller i alla fall
respekterat, skulle jag inte ha nedlåtit mig till att svära som
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jag just gjorde. Men detta är ovanligt osympatiska människor
och utan min fru skulle jag aldrig, säger aldrig ha kommit
ens i närheten av dem, det är ett som är säkert.
Men tydligen ser hon något hos dem som jag inte ser, och
därför är det bäst att hålla god min. För det kan väl inte vara
så att jag ser något som hon inte ser?
Nä, skulle inte tro det…
”Vännerna” som kommer heter Jhonas och Pernilla, den
senare är en före detta arbetskamrat till min fru när hon
jobbade på ett av kommunens äldreboenden här i byn.
Ålderdomshem brukar jag förresten säga, men då blir det
tillsägelse av fru och väninna. Terminologin är av yttersta
vikt, säger de. Så då kallar jag det för gamlingsförvaring
istället eftersom man bör kalla saker vid dess rätta namn.
Då brukar helvetet bryta löst och jag ger mig. Det är inte
alltid man orkar bråka om sådana petitesser, och förresten
gäller det att välja vilka strider som är värda att utkämpa.
Denna är det inte.
Pernilla jobbar visst fortfarande kvar där, vilket är synd om
de gamla.
Förlåt, vårdtagarna.
Kläder, mode och grannarnas aktiviteter är det hon intresserar sig mest för här i världen, och om detta har hon mycket
att berätta, bara det finns någon som lyssnar. Eller, jag är
egentligen osäker på om det spelar någon roll om det finns
åhörare, jag tror att hon pratar ändå.
En gång hörde jag henne föra en lång och upprörd diskussion med någon inne på vår toalett, men när hon kom ut och
det visade sig att hon varit därinne ensam förstod jag att hon
bara fortsatt ett resonemang som hon tydligen hade haft
med min fru innan hon blev tvungen att gå på toa. Men
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varför ska man låta ett toalettbesök hindra ett intressant
samtal?
Ja herregud…
Men även om jag har svårt för denna näbbiga och ytliga
Pernilla är det hennes man som utgör den verkliga pestilensen, tro mig på mitt ord.
Jhonas är en före detta kroppsbyggare (säger han), snickare
med högskolekompetens (säger han), kock (säger han),
massör (säger han), besserwisser, skrytmåns och lögnare
(säger jag). Han lär dessutom vara nästan färdig trafikflygarpilot (han hoppade av några veckor före examen för att
utmaningen inte var tillräckligt stor) och astronaut, tror jag
det var.
Och så kör han dansbandet Johnnix buss när de är ute på
turné i sydöstra Skåne. Det där sista tror jag faktiskt på, det
är så dumt att det måste vara sant.
Och han har något dansbandsliknande drag över sig, den
vedervärdige Jhonas.
Ett fruktansvärt insmiskande snett leende, en blick som
säger ”om du har tur får du följa med mig hem ikväll slyna,
om jag inte hittar något bättre att stoppa kuken i.”.
Ungefär så. Smörig och otäckt vulgär på en och samma gång.
Han är typen som använder sig av klyschor i stil med ”Din
far måste vara en tjuv…”
”Va?” säger då aningslöst våp, varpå han glatt fortsätter med
beslöjad blick: ”Jo, eftersom han har stulit stjärnorna och
placerat dem i dina ögon…”
Fast det är klart, går man på den lätte har man med all
säkerhet förtjänat honom med råge. Vilket Pernilla tydligen
gjort.
Och henne kan jag bara inte förmå mig att tycka synd om.
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Jhonas stavar som ni kan se sitt namn med ett löjligt h
instoppat efter j:et. En gång frågade jag honom varför, och
då påstod han att det underlättade vid internationella
kontakter.
”Det låter lite grann som Jhon” sade han med viktig min och
tog genast, naturligtvis oombedd, ett uppenbart påhittat
exempel från sin spännande vardag som egen företagare, full
av internationella affärskontakter.
Jag hade faktiskt inte hjärta att påpeka för honom att han
satt in h:et på fel plats, Jhon stavas för det mesta John,
åtminstone enligt min ringa erfarenhet. Eller, om jag ska
vara ärlig, egentligen sade jag inget till honom för att jag
tyckte att det var lite kul att han visade vilken särdeles fånig
idiot han var (och är) ännu en gång, och jag tyckte väl att
han kunde få fortsätta med det. Man vill ju inte lägga sig i
för mycket, liksom.
Jaha. De är alltså en halvtimme för tidiga, och det är som om
solen går i moln och ölet plötsligt surnar i flaskan. Rent
bildligt talat, alltså.
För Grolsch smakar egentligen aldrig dåligt.
”Hallå Bengt! Hur är läget för fan?” Säger Jhonas med lite för
hög röst och dunkar mig i ryggen med sin håriga hand med
alldeles för korta fingrar. Andedräkten har en distinkt
doft/stank av finkel.
Maria, så heter min fru, och Pernilla kindpussas och kvittrar
som ett helt gäng gråsparvar. ”Guud så roligt att ses!” och
”Har du klippt dig? Och färgat håret, var det hos Sylvester?
Vilken fan-tas-tisk färg!”
”Oh söte Gud, varför?” tänker jag. Det här verkar ju lovande…
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”Jodå, det är väl bra.” säger jag utan att kunna dölja min brist
på entusiasm över besöket.
”Ska du ha en öl, Jhonas?” Säger min fru med gäll röst och
räcker över en av mina undanstoppade flaskor, en sort jag
fått av min bror och som jag sparat för ett festligare tillfälle
än detta.
”Ja för fan!” säger den vedervärdige och korkar upp min
dyrgrip. I tre klunkar är flaskan halvtom ser jag, men sen
tittar jag bort.
”Åh fy för in i helvete, det var en besk en jävel!” säger han,
och jag önskar honom till ett mycket varmt ställe.
”Har du slut på redig öl kan jag ordna ett flak från en som
kör lastbil på Polen. Han brukar ordna till mig och han har
whisky också om du är intresserad. Inga såna ”fina” sorter
som du brukar ha, men det är god sprit!”
Ordet ”fina” uttalar han lite fjolligt för att understryka att en
riktig karl inte ska hålla på och fjanta sig med single malt
eller liknande. Smaken i andra hand, fyllan i första.
”Tack, men jag har så jag klarar mig ändå” säger jag matt
medan resten av ölen gurglar ner i halsen på honom, ungefär
på samma sätt som om man hade hällt ut den i vasken. Jag
tycker mig nästan kunna se virveln som bildas när vätskan
sugs ner i hans klunkande strupe. Och det förefaller mig som
om den faktiskt är mer bortkastad på det här sorgliga viset
än om man verkligen hällt ut den i vasken.
”Jaja, skyll dig själv” säger han och rapar. Jag svarar inte,
både för att jag av ren självbevarelse försöker hålla andan
men också för att jag inte vill.
En annan sak jag försöker hålla är God Min, mest för att
Maria ger mig ett vasst, varnande ögonkast mellan ett ”Guud
så fiiint” och ”Verkligen? Det menar du inte?”
Det säger ”Förstör inte kvällen för mig, för då…”
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Så jag rycker upp mig och frågar lite artigt hur han har det
med jobb nu för tiden. Inte för att jag egentligen är intresserad, för det är jag verkligen inte, men för att det är det enda
jag kan komma på att prata om som inte kommer att få blod
som följd.
”Ja, du vet, det är rätt så tufft på marknaden just nu,” säger
han med en oändligt viktig min, ”men har man bara ett
vinnande koncept och rätt kontakter är det inga problem,
va. Jag har röven full med en massa dörrbyten i några
hyreshus i Landskrona för tillfället som…”
Blablabla…
Fast det här tycker jag egentligen är lite roligt, mest eftersom
jag med säkerhet vet att han inte har ett enda jobb för
tillfället och bara står och hittar på för att verka märkvärdig.
Och jag är inte förvånad.
Det senaste jobbet han utförde fick han göra om tre gånger
innan hans kund blev så pass nöjd att han gick med på att
betala. Och till och med då lär det ha varit lite muttrande,
allt enligt Maria som verkar ha förvånansvärt bra insyn i
företaget ”Byggare-Jhon”. Namnet hittade han på efter ett
barnprogram på TV. Tror jag…
Och än en gång konstaterar jag att Jhonas inte bara är en
olidlig skrytmåns, han är en klåpare också. Till min förnöjelse, får jag väl erkänna.
Och medan han brister ut i en ändlös tirad om hur illa
Sverige sköts av den nuvarande vänsterregeringen och hur
ytterligt svårt det är för företagen och att skatterna är för
höga och sjukvården undermålig och socialbidragen på tok
för höga för alla som inte gitter jobba och att enda sättet att
komma tillrätta med brottsligheten (som uteslutande beror
på alla utlänningar som kommer hit för att sko sig) är att
införa dödsstraff, även för smärre brott som t ex bilstöld (om
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det är hans bil som blir stulen), konstaterar jag att glöderna i
grillen äntligen börjar bli lagom röda.
Maria har tydligen lagt märke till samma sak eftersom hon
kommer ut med en gul och blå tupperwarelåda som innehåller köttet som ska grillas och räcker den till Jhonas.
”Du kan väl hjälpa Bengt så att det blir ordentligt gjort,
Jhonas” säger hon med ett snett leende och räcker över ännu
en av mina öl till den patetiske snyltaren.
”Visst, inga problem! Sånt här har jag ju jobbat med, så det
fixar vi, eller hur Bengan? Vi är väl inga kärringar, va!”
Säger alltså mannen som har lyckats bränna vid makaroner
och torrkoka Bongs köttsoppa på burk. Allt medan han stod
och tittade på kastrullen och undrade hur det skulle se ut
när det var klart.
Och mina vänner brukar kalla mig Bengt, inte Bengan.
Jag svarar inte utan böjer mig ner för att koppla loss sladden
till den elektriska grilltändaren, och det är då kvällen
plötsligt tar en helt annan vändning än vad som var tänkt.
Det blir för mycket för Jhonas att balansera både tupperwarelådan och den nyöppnade ölen, antagligen för att han inte
kan vänta med att dricka tills han satt ifrån sig lådan, den
glupska grisen.
Som så klart glider ur hans grepp. (Lådan åsyftas här. Inte
grisen som ju syftade på Jhonas.) Han gör ett desperat försök
att fånga den samtidigt som han häver ur sig en rad svordomar som kanske skulle ha fått en hamnarbetare i Helsingborgs hamn att intresserat lystra, om än inte rodna.
Inget ont om hamnarbetare förresten, det var bara ett
exempel.
Följden blir i alla fall att han faktiskt, och helt mot min
förmodan, lyckas rädda köttet men tyvärr spiller ut en god
del av ölen. Och det är ju förvisso en katastrof av stora mått.
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Men nu vill det sig så illa att vätskan råkar falla mot just det
ställe där grilltändarens kontakt sitter kopplad i en kontakt
tillhörig den förlängningssladd som i sin tur är kopplad i en
kontakt i garaget.
Och vad värre är, just i det ögonblick när jag håller på att
koppla loss nämnda grilltändare och just som jag lyckas dela
på de trilskande kontakterna når vätskan mina händer.
Och de strömförande kontaktbläcken i förlängningssladden.
Omöjligt, säger nu den elkunninge allvetaren.
Inte då, säger jag.
Och jag har rätt eftersom det bevisligen är just vad som
händer. Jag är närmast och både ser och känner, allt med all
önskvärd tydlighet tack.
En fruktansvärd stöt fortplantar sig ögonblickligen genom
hela min kropp, och jag känner hur jag faller framlänges
utan att kunna ta för mig.
(Som tur är har jag inte så långt att falla, jag sitter ju redan på
huk. Och man ska i alla lägen försöka fokusera på det
positiva i tillvaron, enligt min andliga vägledare (hon är
nätverkstekniker på mitt jobb), och därför är hela detta
skeende att betrakta som ren tur.)
Och det är här någonstans det blir lite knasigt, för medan jag
ser min kropp falla, befinner jag mig själv plötsligt några steg
åt höger och kan liksom betrakta hela scenen utifrån, så att
säga.
Det tar någon sekund innan jag lyckas begripa vad som hänt,
att mannen som faller ihop borta vid grillen är jag själv.
Det rör onekligen till det lite för mig att falla ihop på en
plats och samtidigt befinna mig på en annan, som åskådare
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liksom. Fast man ser bra härifrån, nästan bättre här än där
skulle jag vilja säga.
”Bengt!” skriker min fru i falsett när hon ser vad som händer. Skålen med gurka skuren i lagom tjocka stavar, så
kallade gurkstavar, faller med ett brak ner i altangolvet när
hon släpper den i ren förskräckelse.
”Köttet!” skriker Pernilla, eftersom Jhonas, mer fånstirrande
än vanligt, i sista stund lyckats rädda det som fanns kvar av
ölen i flaskan men bara för att i samma ögonblick tappa
lådan med nämnda kött.
Naturligtvis upp och ner så att locket flyger av och kotletterna faller ut och efter en kort luftfärd landar med ett
slafsande ljud i nacken på min medvetslösa kropp.
Men visst, var skulle de annars landa när fårskallen Jhonas är
inblandad?
Marinaden rinner därvid ner över halsen och samlas i en
liten pöl under hakan, men det är inget jag bekymrar mig
om för tillfället, mest eftersom jag ju befinner mig några
meter bort, som ni kanske minns.
”Öh… va?” säger Jhonas och tittar först nöjt på ölen och
sedan lite förvånat ner på mig. Sedan studsar han förvånat
till.
”Men för helvete Bengan, du förstör ju middagen!” bräker
han när han förstår vad som hänt, och tittar anklagande först
på mig och sedan på de andra, som om han förväntar sig
medhåll.
Men sen går det minsann upp ett ljus för honom!
Han inser faktiskt att något är fel och då är han inte sen att
ta saken i egna händer. Han är ju en handlingens man, för
fan! Alltså räcker han över sin halvtomma flaska till Pernilla,
som mycket hellre tar emot den än att tvingas röra vid det
kladdiga och otäcka (som är jag) på marken.
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Och vad mer kan man begära, hon är ju ändå inget annat än
undersköterska…
Och besöket hos nagelskulptrisen tidigare i veckan skulle
med säkerhet vara bortkastat om hon på allvar blandade sig i
detta.
Som förresten andra redan verkar sköta mycket bättre.
”Flytta er! Flytta på er!” säger Jhonas med hög och myndig
röst, fast helt i onödan eftersom ingen står i vägen.
”Jag kan hjärt- och lungräddning, få ingen panik, jag fixar
detta!”
Och så baxar han runt min livlösa kropp och börjar trycka
den på bröstet, ungefär på samma sätt som man gör på
amerikanska filmer. Och med samma klena resultat får man
förmoda, för jag verkar inte vilja vakna. Inte alls.
Då far själve fan i Jhonas och han skriker igen att ”alla måste
hålla sig undan!” (Pernilla som är närmast står två meter
bort.)
”Det är en emergency det här! Ring 911!” (”Emergency”
uttalas här ”ämmårrgensi”, och ”911” i likhet med samma
parlör ”najn-wan-wan”. Ännu ett utryck för var Jhonas fått
sina sjukvårdskunskaper ifrån, antar jag.)
Men nu reagerar äntligen Maria.
Med ett tunt skrik gör hon helt om och springer in och
ringer inte ”najn-wan-wan” men väl 112. Ambulans skickas
omedelbart ut.
Och under tiden har Jhonas börjat praktisera del två i sitt
livräddningsprogram.
Hjärtdelen har han ju redan klarat av, så nu är det dags för
lungräddningen.
Fast här verkar det ta emot lite. När han inser att han måste
lägga sin mun över min för att kunna blåsa in luft i mina
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lungor verkar han under ett kort ögonblick överväga att
strunta i hela projektet.
Men sedan övervinner han det tillfälliga äcklet (han känner
äckel, han! Jag då?) och gör vad han måste. Eller vad han
tror att han måste.
Han bockar mitt huvud bakåt en smula och blåser sedan in
lite luft, fast utan större framgång verkar det.
Därefter lägger han sitt öra mot min mun för att undersöka
om jag börjat andas (efter en (1) inblåsning!) och vrålar, i
samma ton han använder när han ser en match med HIF på
Olympia: ”Kämpa, Bengan! Kom igen då, kämpa nu då!”
Då har jag den goda smaken att kräkas i hans öra.
Sällan har en kräkning varit mer effektfull, vilket jag lätt kan
konstatera från min plats några meter bort. Pernillas ansikte
förvrids av äckel ackompanjerat av höga utrop i stil med ”Åh
fyy vad äckligt!” och annat med samma andemening, men
föga förvånande ser Jhonas mest överrumplad och dum ut.
”Nä va fan…” säger han medan han reser sig upp och ser ut
som om han tänker sparka på min livlösa kropp, samtidigt
som han försöker torka bort kräket med en pinne han har
hittat på marken. Han tycker inte om uppkastningar, den
gode Jhonas, vilket naturligtvis avsevärt ökar min skadeglädje.
Och oro för vad han tänker ta sig till härnäst.
Som tur är för mig har Jhonas hojtande om ”ämmårrgensi”
och najn-wan-wan” lockat till sig grannarnas uppmärksamhet, och nu kommer en av dem rännande över gräsmattan.
Och, vilket är ännu mer lyckosamt, just denne granne är
läkare och gör vad som bör göras och därtill på rätt sätt.
Vilket innebär att han kontrollerar andning och puls som
det uppenbarligen inte är något fel på, rensar luftvägarna,
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och så över med mig i framstupa sidoläge i väntan på ambulansen, alltsammans på kortare tid än det tar för Jhonas att
stava till ”ämmårrgensi”.
Ja, det blir ju till och med tid över.
Ganska mycket faktiskt.
”Gå härifrån!” säger han till Jhonas när denne börjar svamla
om hur han räddat livet på mig medelst hjärtmassage och
konstgjord andning. Jhonas gör som han blir tillsagd.
Det gör han alltid om någon människa visar tillräckligt stor
auktoritet, förutsatt att det inte är en polis för då blir effekten den omvända.
Maria (snyftande) och grannen (lugn och tröstande) sitter
hos mig tills ambulansen kommer med tjutande sirener.
Jag står fortfarande vid sidan om och tittar på.
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Kapitel 2
”Ta det nu försiktigt va!” säger Jhonas och gör några tafatta
rörelser med händerna för att understryka vad han menar,
när ambulanssjukvårdarna lyfter upp mig på båren.
”Jag hade ett helvete med att få liv i honom igen, när…”
fortsätter han, men tystnar genast när grannen som är läkare
blänger åt hans håll. Och han ser faktiskt riktigt tacksam ut
när Pernilla säger åt honom att gå och tvätta sig om örat.
Det senare är definitivt emot Jhonas natur.
Kanske inte nödvändigtvis att tvätta sig, men att ”ta order
från kärringar” som han brukar säga, så det om något visar
väl med all önskvärd tydlighet att jag faktiskt lyckades rubba
Jhonas cirklar för en liten stund, om än ofrivilligt.
Gläder mig gör det i vilket fall som helst.
När ambulansen är lastad med min kropp och Maria och
bakdörrarna stängts, klatschar Jhonas till den på ungefär
samma sätt som när man skickar iväg den fullastade grisbilen
till slakteriet.
Dunk-dunk! Färdiglastat, bara att köra!
Det stör mig till och med nu, i mitt kroppslösa tillstånd att
han jämt ska få sista ordet. Men när jag ser läkarens ogillande blick innan han vänder sig om för att gå hem till sin egen
trädgård känns det faktiskt lite bättre.
Nu kommer del två av den underliga upplevelsen av att vara
separerad från sin kropp.
När bilen kör iväg upptäcker jag till min förvåning att jag
står kvar på gatan. Av den omständigheten drar jag slutsatsen att mitt medvetande faktiskt är skilt från kroppen på
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allvar. Inte som en del av en absurd hallucination. Inte som
en knasig inbillning i en sjuk eller skadad hjärna. Bara som
en självklarhet man egentligen inte behöver slösa tid med att
grubbla på, bara acceptera.
Hur man kan dra en sådan slutsats baserad endast på de fakta
jag hittills angivit kan ju tyckas lite… udda? Men tro mig,
det är en sån sak man bara vet, liksom. Ungefär som man vet
att det gör ont att lägga handen på en glödhet spisplatta.
Eller att Jhonas är en idiot.
Men förlåt mig, han har inget mer med detta att skaffa.
Åtminstone inte just nu.
Jag står alltså på gatan och ser min fru fara bort i sällskap
med min fortfarande levande kropp på väg mot ett sjukhus
några mil bort och vet inte riktigt vad jag ska göra. Men så
drar jag mig till minnes några historier jag hört om så kallade
nära-döden-upplevelser.
Inte den sortens upplevelse som man brukar skoja om när
man sett ett dåligt TV-program, eller gör sig lustig över
Kelly Osbourne’s nya frisyr i neongrönt och grisskärt. Då
befinner man sig med all sannolikhet i dödens omedelbara
närhet, men det är ingen nära-döden-upplevelse.
Nej, jag syftar på sådana upplevelser som liknar det jag själv
händelsevis råkar vara med om här och nu.
Och då blir jag rädd för första gången denna underliga
sommarkväll.
Är jag verkligen nära döden?
Förvisso är man alltid det i Jhonas närhet, men han räknas
inte riktigt just nu. Men i så fall, om jag är nära att dö, varför
har jag inte sett ljuset alla pratar om? Eller avdöda släktingar
som kommer mig i möte? Eller farit genom tunneln, eller…
Men så inser jag att det vettigaste jag antagligen kan göra i
detta läge är att följa efter min enda fasta hållpunkt här i
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världen; min kropp. Min fru i all ära, men jag vill ändå påstå
att jag har ett mer intimt förhållande med min egen kropp
än med min frus.
Åtminstone periodvis.
Så jag börjar springa för att komma ifatt ambulansen, som
just står i begrepp att svänga ut på den väg vår egen villagata
mynnar ut i några hundra meter längre bort, men upptäcker
till min förvåning att det inte går något vidare. Vilket i sin
tur kan ha något att göra med att jag inte har några ben att
springa med längre, kroppslös som jag är. Så egentligen
borde jag ju inte bli förvånad, om man nu tänker närmare
efter på saken sådan den är.
Istället, och nu kommer det häftiga, flyter jag fram genom
luften. Som en papperssvala!
Eller kanske mer som ett modellsegelflygplan, mjukt och
tyst.
Häpnaden över att kunna röra sig så fullständigt obehindrat
förbyts snart i ren glädje, det är så otroligt upphetsande att
bara med tankens kraft kunna styra vart man vill, helt utan
begränsningar. Och jag minns plötsligt hur jag hade en dröm
en natt när jag var i yngre tonåren.
Jag var flygtokig på den tiden och var fast besluten att bli
pilot när jag blev gammal nog.
Det var innan jag upptäckte att jag inte tyckte om att flyga,
märk väl.
Det tänkta yrkesvalet förpassades till mitt förflutnas skräphög samma dag som jag flög för första gången i mitt liv, och
därmed på ett tämligen hårdhänt sätt upplystes om att de
flesta flygplan har för vana att röra sig genom luften på ett
sätt som med kraft och auktoritet liksom uppmanar magen
att vända sig ut och in så fort tillfälle ges.
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Men, min dröm alltså.
Jag minns att jag, i drömmen borde jag antagligen påpeka för
att inga missförstånd ska uppstå beträffande storleken på
mina föräldrars inkomster, hade en egen privat J-29 hemma
i min trädgård. En J-29 är en så kallad Flygande Tunna, ett
bulligt flygplan från 50-talet för den som inte är så hemma
på dylika maskiner.
Det är viktigt att detaljerna blir rätt.
Så! Det var en vacker och solig dag… Nej, vänta nu…
Jag gav mig i alla fall ut på en flygtur i trakterna mellan
Åstorp och Hyllinge för att möta mina kusiner som var på
väg till mig från sitt hem i Helsingborg, och vid en trevägskorsning strax utanför Nyvång siktade jag dem, gjorde en låg
överflygning så att tupén blåste av min morbrors blanka och
från det ögonblicket tämligen svedda flint, mådde bra och
vaknade.
Mer än så var det inte, och trots det magra innehållet har
den drömmen aldrig bleknat bort genom åren som drömmar
brukar, men däremot alltid fyllt mig med en särskild känsla
av frihet och lycka.
Och det är så klart därför den dyker upp i mitt minne nu.
Känslan är nämligen exakt densamma som i drömmen om
Tunnan. Känslan av total kontroll, fullständig frihet.
Att kunna flyga utan att bli åksjuk inte minst, om man nu
ska se det ur ett lite mer praktiskt perspektiv. Var skulle jag
ha gjort av spypåsarna en kväll som denna, för att ta ett
enkelt exempel?
Jag ökar alltså farten för att komma ikapp ambulansen, helt
utan ansträngning.
Den ljumma kvällsluften, tung av kaprifol och brinnande
fett från grannarnas grillexcesser, smeker mina nakna ben
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och armar när jag flyger strax över taken på de parkerade
bilarna som står i rad utmed hela gatan.
Där står Petterssons gamla Opel som klarat den årliga
bilbesiktningen av det enda skälet att han känner besiktningsmannen och lovat honom en flaska sprit för besväret.
Där står också Gunnarséns bil, som det egentligen är banken
som äger. Det vet alla i hela kvarteret och det är det ju inget
konstigt med, om det inte varit för det faktum att den gode
Gunnarsén hävdar att han köpt den för en del av utdelningen på de aktier han säger sig äga i Volvo, bland mycket
annat.
Vilken bil han har? En alldeles ny Saab tror jag det är. Och
hans fru har en VW Jetta, om jag inte minns fel. Utan
kofångare.
Röd har den visst också varit en gång i en svunnen forntid.
Men den står i garaget för att inte sticka för mycket i ögonen
på grannarna.
Jag kommer lätt ifatt ambulansen, som kränger och har sig
på sin färd genom vår lilla by. Sirenerna tjuter och blåljusen
målar väggarna på pizzerian vid torget i kalla nyanser,
alltmedan tanterna i ”Amerikahuset” (allmänt kallat så
eftersom det är samhällets högsta hus, tre våningar) skyndar
sig att sticka ihop huvudena runt skiljeväggarna på sina
begonieprydda balkonger. Jag kan riktigt se hur de spekulerar kring vem den olycklige i ambulansen kan vara, men
någon medkänsla syns inte till.
Icke.
Bara nyfikenhet, lite skadeglädje och en rejäl dos lättnad
över att inte själv behöva vara den som åker. Åtminstone
inte den här gången, åtminstone inte än på ett tag.
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Ut och förbi det gamla slottet, som en gång var ett kloster
innan reformationen kom och kungarna blev så giriga att de
måste lägga beslag även på kyrkans medel. Ett kort ögonblick tycker jag mig konstigt nog kunna höra någon som
andas tungt från det lilla kapellet vid sidan om slottet, men
jag är inte säker.
Ambulansföraren kör som om det gällde liv och död, vilket i
mina ögon verkar ganska onödigt. Jag mår ju jättebra!
Så färdas vi tillsammans mot solen, som sjunker stor och
gyllene även i denna yttersta tid, en söndag om sommaren i
nådens år 2006. Allt enligt västerländsk tideräkning.
Efter en förvånansvärt kort färd kommer vi så fram till
ambulansintaget på Helsingborgs lasarett. Jag har ägnat de
senaste minuterna åt att beundra utsikten, både den utanför
staden i form av ett vackert landskap med tillhörande
solnedgång och den inne i staden, likaså bestående av ett
vackert ”landskap” fast av mer feminint mänsklig karaktär.
Och nej, jag menar inte det gräsligt fula konserthuset som
ser ut som en uppochnedvänd skokartong. Inte heller det
före detta stadshuset för vars arkitekts skull jag faktiskt
skulle kunna tänka mig att åtminstone tillfälligt återinföra
straffpåföljden stegel och hjul.
Det är i och för sig möjligt att Pernillas frisör Sylvester ser
något annorlunda på saken beträffande vilket kön som
förskönar staden vid sundet mest, men det är inget att bråka
om just nu, i synnerhet som man verkar vara på väg att bära
in min medvetslösa kropp i sjukhusets, förlåt, lasarettets
djupa inre.
Jag får lite dåligt samvete för min onödigt gubbsjuka men
helt spontana reflektion.
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Maria ser både rädd och ledsen ut där hon skyndar fram
strax bakom båren, liksom satt på undantag i den allmänna
brådskan. Och hur jobbig jag än kan tycka att hon är ibland,
särskilt i sällskap med Pernilla, vill jag bara ta henne i
famnen och trösta henne, säga att allt är bra. Jag menar, det
finns trots allt en annan anledning än den rent praktiska till
att vi stannat hos varandra i mer än nitton år.
Och just därför känns det så svårt nu när jag ser hennes oro
och förtvivlan, samtidigt som jag själv känner mig på gränsen till euforisk, fortfarande rusig efter flygturen. Hade jag
kunnat ta henne med mig, kunnat visa henne allt det som
jag redan sett och upplevt på så kort tid skulle jag utan
tvekan göra det.
Men sådana omständigheter har jag tydligen ingen makt
över, för hur jag än konstrar så lyckas jag inte fånga hennes
uppmärksamhet.
Jag sänker mig ner för att röra vid hennes nacke, precis där
under hårfästet vid punkten som får henne att rysa, men då
kommer det plötsligt mer sjukvårdspersonal springande. De
kör in min kropp i ett behandlingsrum (jag hänger med som
en sladdrig tarm) och lämnar Maria bortglömd, ensam och
rädd utanför och börjar genast riva och slita i mina kläder,
sticks gör de och kläms och trycks om vartannat. Någon tar
blodtrycket, en annan lyssnar på hjärtat och jag kan riktigt
se hur kallt stetoskopet är, även om jag inte kan känna
något. Vilket är tur, för kalla stetoskop tycker jag inte om.
Full aktivitet råder tills man gått igenom det mesta som finns
att gå igenom. Inklusive att kittlas under fötterna, men inte
ens det tycker jag är särskilt roligt.
Och så med ens verkar allt avstanna, läkarna tittar på
varandra, lite lätt frågande faktiskt.
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De ser sig om, tvekande, och så säger den ene till den andre i
dämpad, nästan viskande ton:
”Du, Börje… Hittar du något fel?”
Den andre tittar först till som om han blev överraskad, men
säger sen ”Nää, gör inte du det heller?”
Och så skrattar de och dunkar varandra i ryggen, men bara
för att strax därpå se bekymrade ut igen, och jag förstår
lättad att de bara skojade. Tror jag. Ända tills jag inser vad
problemet egentligen gäller.
”Pratar du med frun? Jag gjorde det sist!”
”Amen va fan, jag trodde ju det var din tur.”
”Min? Icke, du min gode man! Jag fick ta hand om brännskadan vi hade, den minns du väl?”
”Ja, det var den rälige. Usch, den var inte grann den!”
”Nä du, så försök inte!”
”Sten, sax och påse?”
”Ja men va f… okej då, men bara för gammeldansken du
bjöd på!”
Och så börjar de fullständigt osannolika läkarna skaka sina
händer rakt över mitt bäcken och jag tror knappt mina ögon!
Om det varit någon annans kropp hade jag förmodligen
kunnat se det komiska i den här scenen, men just nu är det
tämligen svårt, det ska erkännas.
Den namnlöse läkaren gör sax, och läkaren som heter Börje
gör först påse, men ändrar det blixtsnabbt till sten.
”Jag vann!” skyndar han sig att säga, men utan större entusiasm eftersom han inser att bluffen inte kommer att gå hem.
”Du din jävla fuskare-Börje. Hitta nu på något och säg till
kärringen som väntar där ute, så du har nåt och komma
med.”
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”Rövsmör!” (Som är en svordom man inte hör så ofta.) ”Ja
något måste det ju vara, annars skulle han ju inte vara här,
eller vad tror du?” suckar han.
”Nä du, fan vet. Vi får köra igenom några standardtester.”
Här gör läkaren fiktiva citationstecken kring ordet ”standardtester”.
”Det verkar ju inte vara någon större fara med honom just
nu i alla fall. Jag kollar hjärta och ”hode” och så får vi väl
behålla honom tills vidare.”
Säger alltså Börje.
”Då pratar du med frun då?”
”Jajaja! Jag ska! Om några timmar...”
Av ordet ”hode”, som ju betyder huvud, förstår jag att Börje
kommer från Billesholm.
Och av lättnaden som jag nyss kände finns nu inte ett spår
kvar.
Nu känner jag mig så där orolig igen och inser med ens att
jag nog borde avlägsna mig från det här rummet så fort som
möjligt. Trots att det innebär att jag måste lämna min kropp
i händerna på en läkare som benämner mitt huvud ”hode”
och gör suspekta handrörelser över mitt högst hjälplösa
bäcken.
Jag glider ut genom dörren (utan att öppna den) och undrar
vad i helvete det egentligen är frågan om.
*
”Vi vet inte riktigt hur han har kunnat hamna i det här
beklagansvärda tillståndet.” säger psykopatläkaren Börje till
min fru Maria. De sitter mitt emot varandra med hans
skrivbord mellan sig som en tydlig markering för var gränsen går mellan Läkare och Anhörig.
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En vågbrytare, eller kanske en fästningsvall som ska skydda
sin innehavare mot känslomässig inblandning. Han ler ett
kort tigerleende som inte når ögonen.
”Han verkar ha råkat ut för någon sorts chock, utöver den
rent elektriska menar jag.” säger läkaren Börje. ”Eller kanske
en svår stressituation, som tvingat in honom i ett sorts
”inåtvänt” tillstånd.”
Maria nickar, men vet inte vad hon ska säga. Och utan att
hon riktigt förstår varför skymtar Jhonas dumt självsäkra
ansikte förbi. Hon förblir tyst.
”Vad vi vet är i alla fall att er man är medvetslös, men vi kan
inte hitta några direkta skador eller fel på honom. Han är…
medvetslös, helt enkelt.” säger läkaren med en nonchalant
axelryckning efter en besvärande paus.
Det är nog det dummaste Maria någonsin har hört.
Klart att man kan ta reda på varför hennes man är medvetslös, det finns alltid en anledning!
Och som om läkaren kunnat känna av hennes stigande
irritation fortsätter han snabbt innan hon hinner öppna
munnen:
”Jag menar givetvis att mätvärdena är bra, men att det inte
ändrar något i sak.” Och så går han över till att rapa upp en
massa siffror som anger Gud vet vad, för Maria kan inte
koncentrera sig. Vilket kanske inte är så konstigt efter en hel
natts vak alldeles ensam i ett anhörigrum. Fast kaffe fick hon
ju, om hon bryggde det själv.
”Alla värden tyder på att Er man…” (GUUD vad hon hatar

när folk använder den sortens formella tilltal! Man till och
med hör versalen…) ”…borde vara vaken, bortsett från att
hans hjärnaktivitet har gått ner till ett minimum.”
Det blir alldeles tyst i rummet. Till och med fläktsystemet
håller andan, tycks det.
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Doktor Börje Pucko, så har Maria börjat kalla honom för sig
själv, gör en precis lagom lång paus för att Maria ska hinna
göra reflektionen att hennes man gått och blivit hjärndöd.
”Men vad säger du… säger du att han är hjärndöd?” frågar
hon slutligen med darrande underläpp och ostadig röst som
hon verkligen gör sitt bästa för att bemästra.
Faktiskt med viss framgång, som alltid.
För sådan är hon, Bengts Maria.
Att framstå som stark och behärskad är viktigare än att
verkligen vara det. Så länge inget syns på utsidan är allt bra.
Men tydligen skymtar ändå osäkerheten och den plötsligt
uppblossande rädslan fram, trots att hon ägnat större delen
av den utdragna väntan åt att behärska och gömma undan
den.
Precis den effekt som läkaren tydligen eftersträvat, för nu
ser han riktigt nöjd ut, även om han gör ett misslyckat
försök att dölja det.
”Njae… det skulle jag kanske inte vilja kalla det direkt.
Snarare bortkopplad. Ni förstår…” (Där kom det igen! Åh,
du din arma puckosnöt…) ”…det verkar nämligen vara så att
hjärnan håller igång bara precis så mycket som behövs för
att kroppen inte ska dö. Det vill säga hjärta, lungor, njurar
och liknande. Men alla funktioner som har med medvetandet att göra verkar vara helt avstängda. Ja, avstängda är nog
ordet, faktiskt!”
Samma tigerleende igen. Samma tystnad.
”När kommer han att vakna?” frågar Maria till sist och tittar
ut genom fönstret, där ännu en strålande sommarmorgon
gör sitt intåg. Hon tycker inte att det är någon större idé att
ställa fler frågor till denne okänslige låtsasaristokrat som inte
har någon som helst medkänsla med en sådan som henne.
Eller hennes man.
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Doktor Börje tittar länge på henne innan han svarar, liksom
väger och mäter henne med blicken.
Och till sist ler han glatt, och nu når äntligen leendet upp till
ögonen, och säger:
”Jag vet faktiskt inte om han vaknar överhuvudtaget.”
Medan Maria sitter inne hos psykopaten som kallar sig
läkare har jag tagit en tur ut på sjukhusets tak i likhet med
Ernst-Hugo Järegårds rollfigur i ”Riket”, om nu någon
kommer ihåg honom. Det var visst något med ”danskjävlar”
och ockultism på Rigshospitalet. Och något med att just
sjukhusets tak var ett ovanligt lämpligt ställe att släppa ut sin
frustration på.
Det blev helt enkelt för mycket för mig inne i undersökningsrummet med ”hode” och allt. Och att sedan tvingas
höra Börje, bördig från Billesholm, på sitt utsökt falska sätt
berätta om mitt egendomliga tillstånd för Maria är helt
avgjort mer än jag klarar av.
Taket nästa, alltså.
Så nu sitter jag här, eller… tja, vi säger väl sitter då, och
tittar ut över ett morgondisigt Öresund och ett vaknande
Helsingborg. Sop- och varutransportbilarna har varit igång
flera timmar redan, och fastighetsskötaren som brukar sopa
vid Åhléns entré på Kullagatan är väl snart färdig för dagen
kan jag tro.
Och ur diset långt nere i söder, bortom Ven, reser sig
Öresundsbrons pyloner. De står där som alltid och återkastar
solljuset även denna dag, när allt annat ställts på ända. Men
så påminner jag mig att för de flesta andra människor är
detta bara en alldeles vanlig semestermåndag mitt i juli.
Om man har semester, vill säga. Annars, om man inte har
semester… äsch, bara släpp det.
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Jag försöker ta mig samman, försöker tänka över min situation, som det heter. Sammanfatta. Och kommer fram till
följande:
1. Mitt medvetande är skilt från kroppen, varför och
hur är oviktigt just nu. Bara ett enkelt konstaterande, inget annat.
2. Jag kan inte komma in i min kropp igen. Jag vet, eftersom jag försökt ett flertal gånger under natten.
(Och om ni hade varit i min situation hade ni säkert
också insett att det inte är så lätt att avgöra vilken
kroppsöppning som är den rätta för ett vilsekommet
medvetande att ta sig in genom. Detaljerna beträffande dessa försök lämnar jag åt läsarens fantasi. Berätta inte vad ni kom fram till, tack!)
3. Det går inte att få någon som helst kontakt - och
därigenom hjälp - med människor jag möter. Det
verkar som om jag varken syns, hörs eller känns. Eller luktas, se punkt 2 ovan.
4. Jag lever! Min kropp andas för egen maskin, den får
näringslösning, celldelningen fortgår som alltid. Jag
lever, alltså är jag INTE död. Även om en del religiöst/andligt lagda säkert skulle ha gissat på det.
Och nu känner jag att jag är skyldig den eventuelle läsaren
en förklaring beträffande det där jag skrev i början. Inte det
om den vackra och soliga dagen, utan det där om att ligga i
koma. Särskilt den biten om slangar och apparater som
skulle vara kopplade till min kropp.
Ok, jag erkänner att jag skrev det mest för att ni skulle bli
lite intresserade av mitt fall och läsa vidare. För, om ni
rannsakar er själv; skulle ni verkligen börjat läsa en självbio39

grafisk berättelse om en person som på fullaste allvar hävdar
att han har slarvat bort sin kropp?
Eller slarvat bort och slarvat bort. Jag vet ju var den är, men
ni förstår vad jag menar, eller hur? Jag trodde helt enkelt att
lite dramatik á la ”Cityakuten” skulle ge mig lite fler alternativt uthålligare läsare, men som vanligt är jag ju inte särskilt
bra på att ljuga. Så jag lägger ner den biten istället. Men jag
ber er ändå försöka förstå: jag är ingen knäppskalle. Jag har
bara råkat bli utkastad ur min kropp, och det är det inget
knäppt med.
Tror jag.
Då var det sagt. Och medan jag än en gång begrundar mitt
oblida öde som kropps- och formlös lögnare, stiger solen och
färgar rådhustornet i en varm, orange nyans. Jag släpper alla
tankar och låter mig föras med av en ljum vindpust från
söder, ut över sjukhustakets kant, högt över Magnus Stenbock på Stortorget och vidare in över Tågaborgs takåsar.
Bara måsarna gör mig sällskap.
*
Maria sitter i sin favoritfåtölj med vår bärbara telefon
liggande framför sig i knäet. Hon måste ringa, men hon har
svårt att samla sig så pass mycket att hon förmår slå numren
och ta itu med samtalen som hon vet att hon inte kommer
undan. Någon måste ju.
Klockan har hunnit bli nästan lunch och hittills har dagen
inte varit annat än ett enda virrvarr av snurrande tankar och
motstridiga känslor. Motstridiga därför att hon visst är
ledsen, ja till och med förtvivlad över det som hänt hennes
man. Men samtidigt kan hon inte göra sig kvitt den stigande
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känslan av positiv ensamhet, känslan av att inte behöva ta
hänsyn, känslan av frihet.
Frihet? Ja, faktiskt.
Hon skakar på huvudet och försöker verkligen känna efter
hur ledsen hon är, och det går ganska bra. Ett par tårar blir
det i alla fall, och sedan känner hon sig rätt så nöjd med sig
själv.
Men egentligen är det konstigt att hon inte mår sämre än
hon gör, allvarligt talat. När hon skulle hem från sjukhuset
tidigare på förmiddagen, för det fanns ju ingen vits med att
sitta där och titta på någon som varken ser eller hör att man
är där, fick hon skjuts av Pernilla. Inte av ren omtanke
förstås, men troligare av ren nyfikenhet. Och för att hon
behövde prata av sig.
Pernilla alltså.
Hon tycker det är så hemskt med Bengt. Hon hade ju aldrig
sett någon som var död förr, inte förrän nu. Trots att hon
jobbar i vården har hon, inte utan visst besvär, lyckats hålla
sig undan varje gång någon dött på ”hennes” hem. Det är
strongt gjort om man betänker att hon jobbat där i snart 15
år.
Och kanske dessutom, om man tänker efter lite till, en
gnutta okamratligt. Det inte hon tar hand om tillfaller ju
någon annan. Men det är en tanke som aldrig, säger aldrig,
ens skulle nudda vid Pernillas felfria medvetande.
Och faktum kvarstår: döda människor är läskiga, smutsiga
och… döda, liksom.
Maria försöker förgäves påpeka att Bengt visst inte är död,
bara lite medvetslös.
”Nej nej, men jag tycker ändå inte om döda människor! Och
håll med om att han såg rätt så död ut. Det är något med lik
som jag bara inte klarar, det vet du väl!” säger hon upprört
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till Maria, och ser liksom förorättad ut. Som om det var
fräckt av Maria att först bjuda hem henne och Jhonas på
grillkväll, och sedan spela dem ett så elakt spratt!
Fast det spelar ingen roll. Och det spelar heller ingen roll att
Pernilla egentligen inte lyssnar när Maria drar hela den
sorgliga, och i långa stycken fullständigt otroliga, historien
om dr Börje Pucko och hans kollegor när de kör hemåt i
Pernillas ganska nya och tillika mörkblå Seat Leon.
”Det menar du inte?” säger hon förstrött och svänger höger i
en korsning utan att blinka.
En grå man i en lika grå basker pekar med ett finger mot
tinningen och blänger ilsket, eftersom hon håller på att köra
över honom på övergångsstället där han just befinner sig.
”Gubbjävel, se dig för!” väser hon och visar ett annat finger,
ett längre och mer centralt placerat.
”Läkare kan vara en riktig smärta i stjärten, om du frågar
mig” fortsätter hon, och har redan glömt vad Maria just
berättade. Uttrycket ”en riktig smärta i stjärten” är förresten
ett av hennes favorituttryck, direktöversatt som det är från
engelskans ”a real pain in the ass”.
Här finns för den som är intresserad av direktöversatta
anglosaxiska kraftuttryck en veritabel skattkammare att ösa
ur, men jag tror inte att det här är rätt tillfälle att släppa
fram Pernilla i full frihet. Inte än.
”Jhonas tog så illa vid sig så du kan bara inte ana det” fortsätter hon, utan att bry sig om Marias tillsnörpta mun.
”Han gjorde ju verkligen en jätteinsats, och sedan kommer
den där skitgrannen ni har och skäller ut honom. Och tar
dessutom åt sig all äran! Det är så man kan spy på alla sådana
självgoda idioter!”
”Han är läkare.” säger Maria torrt.
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”Du ser?!” utbrister Pernilla och slår ut med händerna i en
gest som är avsedd att ytterligare understryka indignationen
i hennes röst.
”Samma självgoda attityd, alltid! Utan undantag! Jag säger
dig detta: vården hade varit mycket bättre utan läkare,
dessa… omsorgens hemorrojder! I alla fall för oss som måste
jobba under dem.”
Pernilla har för tillfället glömt bort att Maria också är
vårdanställd, och att de har haft den här diskussionen förr.
Och Pernillas uttryck att ”jobba under läkarna” misstänker
Maria är rent bokstavligt, fast hon har aldrig vågat fråga. Det
skulle i viss mån kunna förklara Pernillas rabiata inställning
till läkarkåren…
Men Maria orkar bara inte påminna henne om sin egen
något mer nyanserade ståndpunkt i frågan. Inte heller orkar
hon lyssna på det ändlösa malandet som efter hand sjunker
ner i ett oartikulerat mummel, ibland avbrutet av någon mer
eller mindre rumsren svordom. Ofta en som är direktöversatt från engelskan.
Till sist är hon i alla fall hemma igen, och lyckas dessutom
avstyra Pernillas önskan att följa med in. Halleluja!
Och nu sitter hon alltså här ensam och kommer på sig själv
med att undra hur det hade varit nu om hon och Bengt
hunnit skaffa barn. Hade hon suttit här med två, eller
kanske ännu fler, snoriga barn som behövde tröst för att
deras pappa låg i koma? Hade hon stått ut med det? Att i
varje givet ögonblick offra sig själv för att låta någon annans
behov gå före sina egna?
Tja, det hade hon antagligen.
Men nu blev det inte så, så varför grubbla?
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Hon ringer de nödvändiga samtalen och flyttar sedan över i
soffan, tar en kudde och kramar den hårt. Om fem minuter
kommer hon att sova tungt, hopkrupen på soffan framför
den avstängda TV:n.
Drömlös kommer hennes sömn att vara.
Drömlös, tung och stum.
En välsignad bortdomning efter en sinnessjuk natt.
Hon ger efter och låter mörkret ta henne.
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Kapitel 3
Länge driver jag utan mål, buren av en svag sunnanvind.
Utan tankar låter jag mig drivas åt det håll vinden bestämmer. Det är nästan samma känsla som när man fullständigt
frånvarande stirrar på något, men utan att egentligen se. Fast
djupare. Och det är inte sömn, det är jag säker på, men
kanske en sorts avslappning. Jag är förresten inte trött, det är
precis som om ord som ”trötthet” och ”hunger” liksom har
mist sin innebörd. Rent intellektuellt vet jag naturligtvis vad
orden betyder, men deras betydelse har ingen verklighetsanknytning längre, om ni förstår vad jag menar.
Det är som att beskriva en färg, t ex blått, för någon som
varit blind hela livet. Ett ord utan mening, och ändå inte.
Jag klandrar er inte om ni tycker att det låter flummigt. Hela
min tillvaro är faktiskt lite småflummig just nu…
Men.
Så småningom tar jag mig i min fiktiva krage och ägnar lite
uppmärksamhet åt min omgivning. Jag befinner mig fortfarande på gränsen mellan land, hav och himmel, men lite
längre norrut. I söder ligger städerna som på rad, Helsingborg närmast, där bortom Landskrona och längst bort i diset
skymtar Malmö. ”Djävulens ändtarm” lär visst den staden en
gång ha kallats av en riktigt stor tänkare. Om jag förstår
saken rätt trivdes han inte särskilt bra där.
Och vem kan klandra honom?
Rakt under mig ligger stranden, ännu ganska folktom. Strax
innanför breder ett litet samhälle ut sig som antagligen är
Domsten. Det är i alla fall vad jag kommer fram till efter att
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ha kontrollerat vilken by i ordningen det är från Helsingborg räknat.
Domsten således. Förr ett fattigt litet fiskeläge, nu ett
sömnigt ställe man flyttar till för att det är fint. (Fint i
betydelsen hög status, inte vackert, vilket det förvisso också
är.) Här bor en del av Helsingborgs rika (de finaste på ”rätt”
sida om vägen, närmast stranden), alla med namn som
Arneklou, Sickenbritt och Guldendryyg. Jaja, från början
hette de precis som de flesta andra Jönsson, Andersson och
kanske Svensson.
Men det var före Pengarna.
Fast det är i sanningens namn inte alla som har så rysligt
mycket pengar. Men de vill gärna att det ska se så ut, eftersom pengar i dessa kretsar är liktydigt med framgång. Och
framgång är ju som vi alla vet liktydigt med lycka.
Så är det för den som väljer att leva sitt liv med stängda
ögon. Den som aktivt söker efter lycka finner den aldrig, det
ligger liksom i lyckans natur. Och anledningen är enkel!
Medan man är upptagen med sitt lyckosökande glömmer
man bort det man redan har, det som borde fylla livet med
mening. Eller hade gjort det, om man bara haft vett att
öppna ögonen.
Men medan jag hänger här i fria luften och låter tankarna
flyga, händer något märkligt. Som om man längre skulle bli
förvånad.
Plötsligt, oförklarligt plötsligt, kommer en iskall vind ute
ifrån norra delen av sundet.
Strax efter rullar ett dovt muller in, nästan som avlägsen
åska och hela min uppmärksamhet dras dit, motvilligt. Och i
samma stund drabbas jag av en otäck, kväljande känsla,
kväljande trots att jag inte har någon kropp att kväljas med.
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Det är i alla fall en känsla av att vändas ut och in, inte bara i
bildlig mening utan också i bokstavlig! Som om intellektet
vrängdes med avigsidan utåt och skärskådades av en osynlig
betraktare. Som om kroppens insida drogs ut genom munnen. Det låter rätt äckligt, eller hur? Men då skulle ni känna
det…
Och sedan stiger en otrolig syn fram för min blick; jag ser
skepp, massor av skepp med svällande segel och flygande
fanor. Gamla och vackra skepp.
Men tro mig, det där låter mycket mer romantiskt än det i
själva verket är.
För det jag ser är krig, och det är inget annat än eld och rök,
blod och död. Avslitna lemmar flyter mellan fartygen,
människor vrålar i namnlös fasa när kära vänner försvinner i
det grå vattnet, sönderslitna och brända av vansinnestjutande kulor. Vettlös skräck lyser i ögonen hos dem som ännu
inte slitits i stycken av vinande splitter eller bränts till
oigenkännlighet av rasande lågor. Jag tror mig se danskar,
svenskar och kanske holländare. Fråga mig inte hur jag vet,
jag gör det bara.
Och alla lider, hatar, lyder.
Liemannen har ett drygt jobb där ute på sundet.
Många dör en gruvlig död, här, mitt framför mina ögon! Och
trots att allt utspelar sig många kilometer bort ser jag fler
detaljer än jag önskar. Långt mer än vad någon människa
önskar. Långt mer än vad jag borde kunna. Jag vill blunda,
men kan inte, för hur blundar man utan ögonlock? Jag vill
vända bort huvudet, men tillåts inte. Något eller någon
tvingar mig att se, att ta in varenda detalj av detta vansinnets
skådespel.
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Och så, lika plötsligt som den kom, försvinner spöksynen.
Dunstar bort i inget och lämnar bara tomt vatten efter sig.
En solglittrig yta, inget mer.
Sedan vänds jag tillbaka, det som varit inåt blir utsida igen,
mitt medvetande genomgår ytterligare en otäck vrängning
och sedan känns allt som vanligt igen. Som vanligt!?
Under mig samma sand som för två minuter sen, samma
vågor, samma vind.
Inte en skymt av sönderskjutna kroppsdelar som spolas in
med blodblandat vatten, ingen rök, ingen eld. Vad fan vad
det där frågan om?
Och trots att jag i mitt kroppslösa tillstånd faktiskt känner
solstrålarnas värme, ryser jag. Jag måste bort härifrån, nu.
Kan inte stanna kvar, vill inte!
Och för första gången i detta kroppslösa tillstånd, om man
bortser från upplevelsen av dr Börje från Billesholm, är jag
rädd.
Riktigt, jävla rädd.
*
Maria vaknar med ett ryck.
Hon drömde att hon föll. Föll och föll ner i en tillsynes
bottenlös avgrund, och precis när hon skulle slå i marken,
som mot all förmodan slutligen kom rusande mot henne,
vaknade hon. Hon är rädd, fruktansvärt rädd. Inte för
drömmen, falldrömmar har hon emellanåt och det skrämmer henne inte särskilt, åtminstone inte när hon vaknat.
Nej, det är något annat, ett fördolt hot, en fara hon inte
lyckas sätta fingret på.
Ett undanglidande något hon vet att hon måste akta sig för,
men utan att veta hur.
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Det var något som… och just när hon håller på att få grepp
om vari hotet består, knackar det uppfordrande på köksdörren och hon inser att detta måste vara knackning nummer
två, minst. Den första väckte henne antagligen. Hon segar
sig upp ur soffan och gör omedelbart reflektionen att det nog
hade varit bättre för hennes nacke och rygg om hon gått och
lagt sig i sin säng istället för att somna i en otillräckligt lång
sittmöbel.
Nu känns det som om något ligger fel både här och där.
”Om det var så här prinsessan på ärten kände sig efter den
där berömda natten, så har hon mitt fulla medlidande.”
tänker hon på väg fram till köksdörren.
Utanför står till hennes oförställda förvåning Bengts chef.
Senast hon såg honom var på företagets julfest för sju år
sedan. Fast hon talade förstås med hans sekreterare innan
hon somnade. Tyckte ju att det var lika bra att klara av alla
sådana samtal på en gång, det blir inte lättare eller roligare
för att man skjuter upp det.
”Ja, hej.” säger han med sin sedvanliga nervositet som han
gör sitt bästa för att dölja. Helt utan framgång, som vanligt.
Hans röst är gnällig och nasal.
”Jag tänkte bara titta in om och höra hur det är. Ja, både med
dig och… Bengt.” Han drar liksom på det innan han säger
Bengts namn, antagligen för att han tycker det är obehagligt
att prata om någon som är sjuk.
”Joo…” säger Maria, ”det är väl som det är…”
Det svaret passar Bengts chef (som för övrigt heter Ulrik E
Gladh, ett fullständigt missvisande namn enligt Bengt)
alldeles ypperligt, för då slipper han få veta några obehagliga
detaljer. Detaljer vill han bara höra om han specifikt frågar
efter dem, aldrig annars.
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Kanske skulle det vara på sin plats med en närmare presentation av egenföretagare Ulrik E Gladh innan vi går vidare,
han är liksom värd en sådan, sällsynt som han är.
Eller kanske inte riktigt så sällsynt som man skulle vilja tro,
men man kan ju hoppas? Det lär ju vara det man lever på.
Hoppet, vill säga.
Men Ulrik E Gladh enligt Bengt, alltså.
(”Enligt Bengt” innebär i det här fallet att bilden av företagare Gladh kan vara, låt säga, något färgad. Men inte mycket,
alls icke…)
Han är i alla fall en sällsynt irriterande människa, inte för att
han är Bengts chef, utan för att han - i likhet med många
andra chefer - har någon sorts odiagnosticerad bokstavskombination. Ni vet, som ADHD eller DAMP, men inte CP.
(Det gäller ju att kunna skilja på saker och ting.)
Han är mannen som är mycket noga med att tala om hur
viktigt det är med jämställdhet på arbetsplatsen liksom i
samhället i övrigt, samtidigt som han gärna och med viktig
min kläcker ur sig Gladhsk visdom i stil med ”kvinnor kan”
om någon av Bengts kvinnliga arbetskamrater får problem
som (tyvärr) inte kan lösas utan Gladhs inblandning och ber
om hjälp. Naturligtvis utan att få det.
Eller när han har haft en anställningsintervju och frågar
övrig personal vad de tycker om ”donnan i högklackat”;
fullständigt okvalificerad är hon ju, men som sagt, i högklackat.
Och det är ju givet att hon ska få tjänsten, eller hur?
Nämnde jag hennes lösögonfransar?
Just ordet ”donna” är för övrigt ett av hans favorituttryck.
I hans mun betyder det ”en snygg hora”, men det kan man ju
inte säga som modern och jämställd man och chef. Vad
skulle folk då tänka?
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Och att ha den tvivelaktiga inställningen till kvinnor är ju
en sak, att proklamera den högt en helt annan som bara
riktiga dumskallar obetänksamt gör.
Han har förresten en dekal i bakrutan på en av sina bilar, jag
tror det är jaguaren, där det står ”Tjejer kör bättre än höns”.
(Se uttalandet om riktiga dumskallar ovan.)
Vilket det i och för sig är svårt finna några rent sakliga
argument mot, men ändå…
Börjar ni få grepp om typen nu?
Det tror ni kanske, men då har vi ännu inte talat om hans
drinkmani. Vid varje givet tillfälle MÅSTE han tala om hur
många gin & tonic han tryckt i sig den senaste veckan.
Just orden ”gin & tonic” trycks in överallt där de får plats,
och ibland även på sådana ställen där de definitivt inte hör
hemma.
Vem vill t ex veta att det inte finns något i hela världen som
är så bra som en kall gin & tonic i handen, medan man får
fotmassage av en asiatisk ”donna”? Jag vill inte ens försöka
föreställa mig den scenen, men blir ändå tvungen eftersom
jag uppenbarligen är en typ som gillar att plåga mig själv.
Att fru och barn lämnade honom för några år sedan torde
inte förvåna.
Nej. Det gör det inte.
Han är dessutom (som om inte det redan uppräknade räcker
mer än väl) typen som utan att fråga tar vad han vill ha, och
som går hem och surar om han inte får det. Det är inte sällan
han påminner om ett tjurande barn. Ett barn som är vant att
få som det vill. Ett riktigt bortskämt och odrägligt barn.
Sådan är den alltså, den kanske i viss mån något onyanserade
bilden av Bengts chef. Vilket så klart dyker upp i bakhuvudet på Maria i samma ögonblick hon öppnar dörren och ser
honom stå där, lång och välklädd.
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”Kom in” säger hon efter en kort men likväl märkbar paus
och stiger åt sidan, och den långe Ulrik E stiger in i hennes
och Bengts privata sfär, ett ställe han inte borde besöka.
Och plötsligt drar hon sig till minnes att ”E” visst står för
Egon, pappans namn som blivit hans och som han säkerligen
skäms för. Men en initial inpetad mellan för och efternamn
ger liksom lite pondus, nästan som ett ”von” eller ”af”, och
då är det ju en helt annan sak.
”Tack” säger han och hukar sig något för att inte slå i dörrkarmen. Det är köket han stiger in i, eftersom han av någon
anledning valde köksingången. Det är i och för sig den
ingången Bengts och Marias vänner brukar använda, men…
Ja ja. Maria biter i det sura äpplet och drar ut en stol vid
köksbordet. Sitter han obekvämt kanske han inte stannar så
länge.
”Som sagt, det här var verkligen tråkigt” säger Gladh och
lägger an en min som nog ska vara beklagande och kanske
medlidsam, men som mest får honom att likna en bulldog.
Resultatet kunde vara roligt, men är det inte.
Kanske lite sorgligt, men definitivt inte roligt.
”Det måste ha kommit som en chock” fortsätter han, och då
vill Maria ta fruktskålen som står på köksbordet och slå den
hårt i huvudet på honom. Nej, naturligtvis kommer det inte
som en chock att ens man plötsligt och utan förvarning faller
ihop och sedan vägrar vakna! Vad tror han?
”Jo, det var en chock.” nöjer hon sig med att bekräfta. Och så
blir det tyst. Gladh skruvar på sig och verkar inte veta riktigt
hur han ska fortsätta. Trots att han egentligen inte sagt något
av värde ännu. Fast när gjorde han det senast, slår det Maria?
”Alltså…” han skruvar på sig igen. Nu kommer han snart till
det han egentligen vill ha sagt.
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”Tror du det kommer att ta tid innan Bengt kommer tillbaka
till jobbet?” hasplar han ur sig. ”Vi har ju så mycket som
måste göras, och det är ju inte bra om mina anställda är borta
för mycket från jobbet. Det, liksom allt annat är ju en
kostnad, och kostnadseffektivitet är ett honnörsord inom
mitt företag. Jag förstår att det kanske inte är så lätt för dig
att säga…”
Allt det sista säger han mycket fort, som om han äntligen vet
vad han ska säga och måste få det ur sig innan något hemskt
händer.
Och det gör det faktiskt, trots hans brådska, för Maria blir
utan förvarning så fruktansvärt förbannad att hon fullständigt tappar fattningen.
Man kanske kan skylla på psykisk utmattning till följd av allt
som hänt de senaste 18 timmarna. Eller kanske att hon bara
tycker så hjärtligt illa om denna självupptagna, psykopatiska
fjant till karl att hon inte kan hejda sig.
Men oavsett vilket: innan hon hunnit lägga band på sin lika
plötsligt som hysteriskt uppflammande ilska har hon faktiskt
vänt upp och ner på fruktskålen över Ulrik E Gladhs huvud.
”Klonk!” sade det när hon gjorde det, så frukten hann
antagligen falla ur skålen innan den träffade hans väl överkammade flint. Men så skönt det kändes! Faktiskt så skönt
att hon glömmer bort att känna sig skamsen för att så
fullständigt ha tappat kontrollen.
Skönt för Maria, alltså.
Men antagligen inte för Gladh, som troligtvis inte är van att
få fruktskålar i huvudet längre, det upphörde ju när hans fru
flyttade ifrån honom.
Om det fanns citroner i skålen har nog Gladh råkat svälja
minst ett par stycken, av hans min att döma. Men det är när
den första, dumma överraskningen lagt sig och han har lyft
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av skålen från huvudet. En halvt mosad brun banan dröjer
sig kvar på hans axel, men faller till golvet när han hastigt
reser sig.
Han grimaserar, som om han ville säga något ofördelaktigt
om Maria men inte riktigt finner rätt ord. Hon å sin sida ser
nog mest förvånad ut, men antagligen skymtar det fram ett
litet snett leende som inte är av den vänliga typen, för Ulrik
E får inget utbrott.
(Det hade han däremot fått om hon sett rädd eller överraskad ut, han ger sig nämligen aldrig på människor som
utstrålar självsäkerhet.)
Han nöjer sig därför med att klämma fram ett lika löjligt som
korkat ”Jag är inte alls imponerad av ditt sätt argumentera,
inte alls!”
Vilket i översättning betyder ungefär ”Din jävla subba, ditt
förbannade luder! Hur vågar du göra så här mot mig? Mot
MIG??”
Han använder sin gnälliga röst, rösten som brukar ge Bengt
kalla kårar av obehag.
Gnälliga människor är ju i regel rätt så obehagliga, och Ulrik
E Gladh är inget undantag, snarare tvärtom.
Maria ser kallt på honom, den första förvåningen över
hennes helt oväntade reaktion har nämligen lagt sig.
”Det är kanske lika bra att du går, så du inte förlorar ännu
mer pengar.” säger hon och nickar i riktning mot köksdörren. Gladh blir blossande röd om kinderna, faktiskt på
samma sätt som tonåringar brukar bli när de tvingas tala
inför hela klassen.
Flammig och blossig snor han runt med en fnysning och är
ute ur huset på mindre än fem sekunder. Dörren smäller
igen bakom honom med sådan kraft att en liten prydnadskruka faller ner från en hylla strax intill köksfönstret. Den
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går inte sönder, och Maria tycker att det är riktigt synd att
Gladh inte är kvar och kan se att hans lilla avskedsuppvisning inte förmår förstöra ens en så obetydlig sak i hennes
och Bengts hem.
Det slår henne att det är som en illustration över hans
obetydlighet, för hans betydelse i deras liv är mikroskopisk,
utöver den rent ekonomiska delen. Han är ju i och för sig
den som betalar ut Bengts lön, även om han inte gärna vill,
(eller löneförhandla, eller ha med facket att göra). Men om
sanningen ska fram så finns det ju andra arbetsgivare.
Andra, som är mer rädda om sina anställda och inte beter sig
som förvuxna bebisar.
Det är egentligen en gåta att Bengt stannat kvar hos honom
under alla dessa år. Hade hon själv orkat stanna på ett
företag där ägaren förutom att vara inkompetent även visar
sig vara en kvinnoföraktande skitstövel som springer till
mamma så fort något går honom emot? Skulle inte tro det…
Och som om Gladh vet att Maria sitter och tänker illa om
honom, försöker han hämnas genom att göra en rivstart så
att det skriker i däcken och luktar bränt gummi.
Att däcken kostade 3520 kronor styck och är specialimporterade från Tyskland bryr han sig inte om i sin ilska. Men han
vet kanske inte att han just bränt bort slitbana för sisådär
135 kronor.
Synd, för då skulle han bli ännu argare.
”Jag är inte alls imponerad av ditt sätt att argumentera…”
Maria vill le åt hans barnsliga och omogna utbrott, men
orkar inte. Just nu är hon bara så trött igen.
Vilken jävla dag det här är. Men det har hon ju konstaterat
innan, och vad hjälper det?
Den blir inte mindre jävlig för det.
Inte alls.
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*
Utan att riktigt kunna tänka, lämnade jag stranden i Domsten, lätt illamående. Det var så klart mer ett psykiskt
illamående än ett fysiskt, men just det där har jag ju förklarat
tidigare, så det behöver jag väl inte ge mig in på igen? Ingen
kropp, inga fysiska symptom.
Fast när jag tänker efter stämmer det ju inte riktigt, men
strunt i det, jag orkar bara inte prata mer om min kroppslöshet just nu. Om jag gjorde det skulle det bli nästan som det
kan bli för människor med svåra sjukdomar eller handikapp;
sjukdomen eller handikappet blir ens identitet. Man blir
synonym med det man egentligen borde önska sig fri ifrån,
och till sist är man inget förutom sin sjukdom. Jag skulle inte
längre vara Bengt, utan bara mannen utan kropp. Den
kroppslöse. Inget att önska sig, tycker jag.
Jag låter tankarna löpa längs egna vägar, d v s tämligen fritt
och utan mål, medan jag letar mig in mot staden igen. Jag
kopplar bort medvetandet från omvärlden och låter ryggmärgen ta över. Det fungerar alltid så länge man rör sig i
bekanta miljöer, förutsatt att inget oförutsett inträffar. Jag
gör på precis samma sätt när jag kör bil, eller arbetar med
något som inte kräver full koncentration.
Och då är det ibland så lyckosamt att jag plötsligt kan
upptäcka att jag tänker på helt nya sätt. Som om nya nervbanor upptäckts, eller som om nya dörrar öppnats i mitt
mentala landskap. Nya för mig alltså. Men de har säkert
funnits där hela tiden, det är bara det att jag inte sett dem.
Eller kanske inte vågat trycka ner handtagen, än mindre
öppna.
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Resultatet av det här fria tänkandet blir det väl lite si och så
med, både och liksom.
Jag vill ju inte precis se mig som någon sorts filosof. Men jag
tänker i alla fall, och det är inte det sämsta.
Det finns folk som aldrig tänker över huvud taget.
Jag följer kustvägen in mot Helsingborg, inte för att jag
måste följa vägen för att mig fram, utan mer av gammal
vana. Och för att det känns tryggt.
Jag är fortfarande lite skakad efter den veritabla slakt jag
blev vittne till, men jag tror att det börjar klarna lite nu.
Kanske är det bara mitt ”fria tänkande” som försöker ställa
saker och ting till rätta, eller så har jag verkligen kommit på
någon vettig förklaring.
Inte vet jag, men jag börjar tro att det jag såg kanske bara var
en sorts spöksyn, ett gammalt eko av något som en gång hänt
men som nu är borta ur det allmänna medvetandet?
Kanske det, men när jag får möjlighet (d v s när jag får
tillbaka mina händer och ögon) ska jag kolla upp om det inte
stod ett stort sjöslag ute på sundet för några hundra år sedan.
Jag skulle inte bli särskilt förvånad.
Jag passerar Sofiero, där det som alla vanliga semesterdagar
är mycket folk i rörelse. När jag flyter förbi den nya entrén
blir jag ”omkörd” (jo, jag vet, det är lite löjligt) av en svart,
ganska stor bil av äldre modell. Och nu blir det bara för bra,
för i baksätet sitter kungen och vinkar åt mig.
Jag vet, jag vet.
Ni tror att jag antingen är sinnesjuk, drömmer, hallucinerar
eller är en notorisk lögnare.
Eller alltsammans på en gång.
Det tror jag förresten själv också emellanåt.
Men jag svär vid allt som är dyrt och heligt för mig, vid vad
som helst faktiskt, att där i baksätet sitter kungen med
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nervevad ruta och tittar rakt på mig, inte rakt igenom mig
som personalen på sjukhuset kvällen innan, inte som Maria
när jag försökte få kontakt med henne, utan rakt på mig.
Och han vinkar.
Åt mig.
Inte åt någon annan, för de andra som rör sig runt omkring
mig verkar varken se honom eller bilen. En kungligt fjantig
vinkning är det förvisso, men det hör ju inte hit. Så gör de ju
allihop, och det är inget att bry sig om.
Ett litet problem bara, utöver det rent uppenbara som jag
inte tänker uppehålla mig vid av ren självbevarelsedrift, min
psykiska hälsa o s v.
Kungen som vinkar åt mig har inte ordningsnumret 16, inte
heller heter han Karl Gustav.
Han heter Gustav Adolf och hans ordningsnummer är 6.
Jodå, ni läser rätt.
Gustav VI Adolf, saligen insomnad på Helsingborgs lasarett i
september 1973.
Och han sitter alltså i en svart bil och vinkar. Åt mig, som
sagt.
Vad gör man i en sådan situation?
Vad skulle ni ha gjort? Va?
Om en död före detta monark fräste förbi i en svart bil under
konungsligt vinkande, samtidigt som ni lika tyngdlös som
kroppslös svävade på knappt två meters höjd, starkt tvivlande på ert mentala väl och ve?
Tänk noga efter innan ni svarar.
Skulle ni skrikande ha sprungit hem? Eller kastat er framför
första bästa tåg? (Vilket i och för sig skulle ha varit både
överdrivet och löjligt, med tanke på ert tillstånd.)
Eller låtsats som om ni inte sett det ni sett i tron att saker
man ignorerar per automatik upphör att existera? Nå???
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Avbryt gärna läsningen här och ta er tid att tänka efter, noga
helst. Ta en kopp kaffe eller gå ut med hunden. (Men sätt er
för Guds skull inte och se något menlöst program på TV, det
främjar knappast tankeverksamheten. Själv somnar jag alltid
när jag tittar på TV, vilket förstås säger mer om kvalitén på
programmen än om min koncentrationsförmåga, intalar jag
mig ihärdigt.)
Och när ni ändå håller på med funderandet kan ni ju passa
på att tänka över om det här verkligen är en bok ni vill läsa.
Tycker man inte om konstigheter i likhet med de ovan
beskrivna är det nog bäst att bara lägga ner, för det kommer
mer av den varan.
Men nåja, tillbaka till det jag skulle berätta.
Alltså, vad gör man när man blir vinkad till av en död kung?
Jag gör det enda jag för tillfället kommer på att göra.
Nämligen att vinka tillbaka.
Tyvärr råkar jag härma den förre regentens avmätta gest,
och känner mig för ett ögonblick som drottningen. Den
nuvarande, alltså. Inte det där med ansiktslyftningen, men
rent vinkmässigt, menar jag. Samma löjliga vickande med
stel handled således, helt olikt mitt vanliga mer robusta sätt
att hälsa på folk.
I vilket fall som helst: kungen verkar nöjd, för han och hans
bil försvinner utom synhåll när vägen svänger åt höger och
sedan åt vänster åt Helsingborgshållet.
Själv står jag kvar, mållös, håglös och helt övertygad om att
jag måste vara galen.
Eller att jag befinner mig i en sorts konstig komadröm, som
är så lik äkta verklighet att den inte på några villkor går att
skilja från den verklighet jag brukar befinna mig i.
Förutom allt det konstiga då.
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Så slår det mig att jag kanske helt enkelt såg fel! Så måste det
ju vara, det är den enda rimliga förklaringen. Men visst
tittade han på mig, gjorde han inte? Eller… Och sedan
bestämmer jag mig för att helt enkelt bara strunta i det.
Att jag struntar i det är delvis en acceptans av det faktum att
surrealism tråkigt nog verkar vara en grundläggande del av
ett okroppsligt tillstånd. Och? Inte mycket jag kan göra åt
det ändå, alltså är det bäst att strunta i det.
Som jag precis bestämde mig för att göra, om ni minns.
När jag kommer ur svängen och passerar backkrönet ser jag
hela Helsingborgs siluett träda fram i diset, men ingen svart
bil. Det är ju lite konstigt med tanke på att vägen är rak och
bred med havet på höger sida och få sidogator på vänster. Så
antingen har kungen fräst iväg i minst 250 km/h, vilket jag
inte håller för särskilt troligt, eller lösts upp i tunn, blåaktig
dimma. Jag tror mest på det senare.
En död kung gör väl som han vill, antar jag.
Det förvånar mig fortfarande att jag så lätt accepterar den
ena otroliga händelsen efter den andra. Men det är inte så
förvånande som det borde vara, vilket i sin tur också är lite
förvånande.
Eller… Tja, strunt samma, det går ändå inte att få någon
rätsida på det.
Oron som är förenad med den milda förvåningen är så gott
som borta när jag kommer ner från backen och glider längs
med strandpromenaden, sida vid sida med en massa sommarlediga flanörer. På andra sidan sundet kan man vagt
skymta Kronborgs torn och spiror, och färjorna syns som
små skokartonger som glider fram och tillbaka, halvt förlorade i det tilltagande sommardiset.
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Och jag njuter verkligen av att glida fram här, åker nästan
slalom mellan människorna och känner återigen solen värma
min nakna hud. Eller något ditåt, ni vet.
Jag har hunnit nästan ända fram till s-kurvan vid Pålsjö krog
när jag håller på att göra i byxorna (rent bildligt talat naturligtvis, inbilla er inget) eftersom det kommer ett fruktansvärt brak uppifrån Pålsjö skog. Jag ser mig omkring, men
ingen reagerar.
Och då kommer kallsvetten.
Nu skjuter de förbanne mig med kanoner också, tänker jag
halvt på skämt, men det är inte utan att oron åter kommer
krypande när jag sakta dras upp mot träden och det helt utan
förvarning kommer ännu ett otroligt, explosionsartat ljud.
Det låter så kraftigt att jag vill hålla för öronen för att skydda
mina trumhinnor, och så med ens känner jag lukten. Det
luktar nästan som när man skjuter raketer på nyårsafton, fast
surare liksom. Och mer.
Det är bränt krut det luktar, och när jag kommer längre upp
i skogen ser jag var det kommer ifrån. Högst uppe på backen
(där det normalt brukar ligga ett villakvarter) står ett helt
batteri kanoner, som för tillfället laddas om av uniformerade
män. Nästan lika trasiga som smutsiga är de, och de jobbar
som besatta. Några verkar hålla uppsikt över de andra som
arbetar, och att de måste vara befälen inser jag nästan innan
jag hunnit tänka efter.
Jag har ju också gjort lumpen, så jag vet hur det går till.
Befäl med mindervärdeskomplex som gapar och skriker utan
att egentligen säga något annat än ”jag ser ut som en liten
skit som är dum i huvudet, och det är jag också men om jag
skriker riktigt högt kanske ingen märker det”.
Och medan jag betraktar den trots allt ganska intressanta
scenen verkar kanonerna ha blivit klara att avfyras på nytt.
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Befälet ryter en order, luntor läggs an mot kanonernas bakre
delar och så smäller det igen. Det är ännu mer öronbedövande på så här nära håll.
Rekylen kastar pjäserna bakåt, rök och eld sprutar ur mynningarna, och så börjar allt om på nytt.
Jag vet inte om ni inser det, men det här är naturligtvis ännu
en spöksyn liknande den jag hade för en stund sen ute på
sundet. Fast utan blod och lemlästningar den här gången.
Eller jo, blod och kringflygande kroppsdelar är det säkert nu
också, fast i andra ändan av kanonkulornas banor. Och det
slipper jag ju se, funderar jag tacksamt.
Men så grymt är världen konstruerad att det man helst vill
slippa råkar man alltid ut för. Något i stil med Murphy’s lag,
om ni känner till den.
Följaktligen, men fråga bara inte hur, slungas jag iväg med
kulorna nästa gång kanonerna avfyras.
Jag börjar bli så trött på det här.
Allt jag ville var att ta mig genom stan, vidare mot Söderåsen
och sedan hem.
Men det verkar ju vara stört omöjligt. Hur i helvete ska man
kunna få något gjort när man hela tiden blir avbruten av
krig och kanoner och sjöslag och döda kungar och fan och
hans mormor?!
Jag är faktiskt mer irriterad än rädd där jag flyger fram
genom röken som en annan baron Münchhausen över
skriande hästar, vapenskrammel och vrålande män. Var
dagens täta bebyggelse tagit vägen reflekterar jag inte alls
över. Försök förresten själv reflektera över en sådan sak när
ni far fram bakom en nyss avfyrad kanonkula i något hundratal meter per sekund.
Nästan innan jag hinner känna hur luften liksom sugs ur
mina lungor är jag framme.
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Men strax innan jag förlorar mig i en sky av sprutande jord
och lera, har jag slitit armarna av två män och delat en häst
på mitten. Lite äckligt, visst, särskilt det där som kommer ut
när hästen klyvs, men det är fortfarande irritation snarare än
äckel som är den övervägande känslan. Och det är återigen
konstigt med tanke på att jag i normala fall blir svimfärdig
när jag ser små skärsår eller sprutor som sticks in under
huden. För att inte tala om blodprov i fingret! Aj aj aj, då är
jag verkligen illa ute.
Irritation alltså.
Kanske uppblandad med något äckel.
Jag – avtrubbad?
Visst.
För att slippa se alltför mycket av eländet gör jag ett försök
att lyfta mig upp över alltsammans, och efter visst motstånd
går det faktiskt, även om jag känner hur min blick helt
ofrivilligt dras mot de vidrigaste scener.
Någon (eller kanske jag själv?) tycker antagligen att det
skulle vara en nyttig läxa för herr Bengt att se ett ordentligt
krig på nära håll. Låt vara ett historiskt, men i sak gör det
faktiskt ingen större skillnad.
Och faktum är att det är helt omöjligt att göra sig en föreställning om eländet om man inte varit mitt uppe i det i
själv. Som ett FPS, fast på riktigt.
(Nyttig information för den vetgirige: FPS = First Person
Shooter. Stridssimulering i förstapersonsperspektiv. Kul på
datorn men inte på riktigt.)
Så jag stiger upp med röken, upp ur skrik, förbannelser,
brummande projektiler, gnäggande hästar och eländes
elände. Upp mot en himmel som med ens har återfått sin
sommarblå färg, pyntad med ett och annat cumulus. Över
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mig fri rymd, vind och svalor som pilar fram och tillbaka,
under mig…
Under mig en fridfull stadsdel i en modern stad. En större
gata, några bilar och ett par cyklister är allt jag ser.
Inget krig, ingen slakt. Inga kanoner i norr, inga söndertrasade lik eller sönderskjutna hästkadaver i söder.
Spöksynen är över, bortdunstad som morgondimma i
solsken.
Förvirringen tar på nytt tag i mig, det känns nästan som när
man vaknar upp efter att ha försökt sova bort ett ovanligt
elakt migränanfall. Med ens blir jag osäker på var jag befinner mig, om jag är vaken eller drömmer, och misstanken att
jag trots allt bara inbillar mig alltihop växer sig allt starkare.
För hur skulle något av allt detta alls kunna hända på riktigt?
Lägg ihop allt och fundera sedan på rimligheten i det jag just
berättat för er.
Jag gör just det, medan jag fortsätter att sakta stiga uppåt som
en gasfylld ballong eller kanske som en mås i en termikbubbla. Det kan helt enkelt inte stämma. Och ändå…
Jag tar en titt till, men jag ser inget annat än det som ska
vara där. Och efter ytterligare några sekunder, alltmedan jag
fortsätter stiga till väders, tittar jag efter extra noga, söker
efter minsta lilla tecken på att verkligheten, vad det nu än
är, ska spricka upp på nytt och blotta fler vedervärdiga
historiska skamfläckar, men ser fortfarande inget ovanligt.
Till sist lyfter jag blicken och ser bort mot nordost, mot
Söderåsen som med sin långsmala kropp delar landskapet
och skiljer slättbygd från skogsbygd. Dit ska jag, bestämmer
jag, över och hem. Bort från staden som tydligen bestämt sig
för att visa fram alla vedervärdiga oförrätter som någonsin
blivit begångna där.
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Nåja, kanske inte alla, inser jag när jag tänker efter. Antagligen bara en liten bråkdel, men ändå.
Jag tar sikte mot masterna vid Stenestad mitt uppe på åsen,
för det är i den riktningen jag bor. Och sedan, utan att tänka,
flyger jag fram i sådan hastighet att fartvinden överröstar allt
som jag annars tvingats höra; rop och jämmer från stupade
på glömda slagfält, stilla klagan från en pestkyrkogård vid
Kropp, bönder och tjänstehjon som ömkligen får smaka
piskan under den stränge godsherren Bille på Rosendal.
Och långt nere från söder kommer ekot sakta rullande från
ett fruktansvärt slag, en oerhörd slakt idag endast ihågkommen på ett av duvor nedsmutsat monument.
Överallt, över hela landskapet försöker de dödas ben tala till
mig om sitt oblida öde. Nertrampade av grova kängor eller
krossade av i panik framtrampande hästhovar, i sjukdom
övergivna kroppar som genom många och långa år sakta
smält bort tillsammans med hundratals, nej, tusentals andra.
Alla finns de där, och alla berättar sin egen sorgliga historia.
Men jag färdas i sådan hastighet att jag inget hör, för jag har
redan både hört och sett mer än tillräckligt. Och nu, just nu
när jag far fram över slätten som en osynlig silverpil, är jag
glad att jag aldrig behövt tänka på vad landet där jag levt
hela mitt liv i alla år vilat på, vad dess mylla varit gjord av.
Och glad, men mest förvånad, är jag att jag har mitt förstånd
i behåll.
Så länge det varar.
*
När jag kommer fram till vårt hus upptäcker jag till min
överraskning att det står en bil parkerad utanför som är till
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förväxling lik den som min chef Ulrik E Gladh brukar köra
omkring i. Eller en av dem, rättare sagt.
Han har väl i och för sig bara två nu sedan frun övergett
honom, men två är dubbelt så många som en och han delar
sin tid i ungefärligt mått lika mellan dem.
Jag undrar först vad han har för sig här, det har nämligen till
all lycka och glädje aldrig hänt att han varit hemma hos mig
förut.
Men så slår det mig att det kanske trots allt inte är så konstigt, jag ligger ju faktiskt i ”koma” och det är väl kanske en
självklarhet att en arbetsgivare engagerar sig så pass mycket i
sina anställda att han besöker deras närmast anhöriga för att
förhöra sig om läget.
Det som är förvånande är att det är Ulrik E Gladh som är
den besökande arbetsgivaren, han är inte den som annars
bryr sig särskilt mycket om sin personal.
När en av mina arbetskamrater körde fingret rakt in i en
maskin och det inte blev så mycket kvar av fingret ifråga,
nöjde Gladh sig med att mumla något om ”så jävla slarvigt”
innan han faktiskt lånade ut firmabilen för iltransport upp
till sjukhuset.
Någon annan fick köra, själv hade han inte tid eftersom han
hade lite viktiga papper som måste hinnas med före helgen.
Och bilen lånade han ju ut, så varför klaga?
Men räkningen för det sjukbesöket fick ”slarvern” betala
själv, liksom den karensdag som var dragen på hans lön
månaden efter. Han hade ju fräckheten att bli sjukskriven,
och det var sannerligen inte Gladhs fel, så varför skulle han
då stå för det? Detta bara nämnt som ett exempel i förbigående, mest som en förklaring till min förvåning över hans
närvaro.

66

När jag glider in över grusgången bestämmer jag mig för att
först kika in genom köksfönstret innan jag går in. Synen som
möter mig är minst lika surrealistisk som de spöksyner som
plågat och jagat mig hela dagen, fast inte på långa vägar lika
skrämmande. Snarare lustig, eftersom jag kommit precis
lagom för att se Maria vända upp och ner på fruktskålen
över Gladhs tunnhåriga huvud. Jag kan till och med genom
det stängda fönstret höra det glada klonket när den landar i
skallen på honom.
Maria ser fullständigt vild ut, fast på sitt eget lite kalla sätt,
och jag förstår att han klantat sig ordentligt.
Finkänslighet är inte hans starka sida, milt uttryckt.
Jag ser vidare att han säger något, och jag skulle inte bli
förvånad om han formulerar sig något i stil med ”jag är inte
alls imponerad…”. Så gör han alltid när han är irriterad men
ska försöka verka lugn och värdig. Alltid utan att lyckas.
Särskilt det där med värdigheten är svårt.
Han är på väg ut med långa kliv och jag tänker att det
kanske är ett utmärkt tillfälle att passa på att gå in så man
inte missar allt det roliga. Jag möter honom precis i dörren
och går rakt genom honom, och jag kan se i hans ansikte att
han är fullständigt utom sig av raseri, vilket får mig att
känna mig lite gladare. Det är alltid lika underhållande.
Underläppen darrar och hans ansiktsfärg matchar färgen på
våra köksluckor ganska bra. De är röda, förresten. Lite åt det
vinröda hållet för att vara exakt.
Jag vänder mig om när han precis hunnit ut och gör något
jag senare kommer att fundera en hel del på, inte minst för
att nya möjligheter nu öppnas på ett högst handfast sätt.
När han redan står ute på trappan och just ska stänga dörren
efter sig, tar jag resolut tag i dörrhandtaget och smäller igen
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dörren med sådan kraft att en liten prydnadssak, en kruka
tror jag, faller ner från en hylla strax intill.
Jag känner Gladhs överrumplade förvåning genom ytterdörren, hur ilskan med ens rinner av honom och ersätts av…
tja, lite rädsla faktiskt. Han står kvar några sekunder utanför,
sedan skyndar han sig mot bilen, startar och far iväg med
skrikande däck.
Först reagerar jag inte själv, men efter en kort sekund inser
jag vad jag just gjorde; jag tog tag i ett föremål, ett fysiskt
föremål och flyttade det med min ickefysiska kropp!
Jag stängde, nej, smällde igen dörren efter honom, men utan
att egentligen veta hur jag gjorde. När jag kommit över den
värsta förvåningen försöker jag öppna den igen, men det går
inte, handtaget går rakt genom min hand och hur jag än
försöker kan jag inte greppa om det.
Jag står en stund och ser mig omkring, och sedan försöker
jag röra något annat, en keps Maria brukar ha när hon
arbetar i trädgården. Det är en blå och vit reklamkeps som
det står Flügger på, jag tror jag fick den en gång när jag
köpte takmassa till garagetaket. Det var en varm sensommardag, och killen i färgaffären tyckte det var bäst att
jag fick den på köpet ”så det ente kogar i grydan på daj”, som
han sade.
Den kepsen hänger i alla fall på en krok på väggen i vår lilla
hall, och först händer ingenting hur mycket jag än viftar och
håller på. Jag försöker först helt enkelt ta tag i den och dra,
sedan lyfta den med båda händerna. Båda försöken helt
resultatlösa.
Jag provar att blåsa på den, och går över till att slå på den när
jag blir irriterad över det klena resultatet trots mina intensiva ansträngningar.
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Men så plötsligt gungar den till!
Inte mycket förstås, men en liten aning just som jag på nytt
försöker ta tag i skärmen. Jag gör ett nytt försök, men då
händer det återigen inget. ”Kuken!” tänker jag ilsket och
smäller till den med baksidan av handen, ungefär som om
jag velat ge den en ordentlig örfil. Det händer förresten att
jag använder liknande könsord som svordomar. Det är ett
ofog som jag smittats med av en god vän, men det är ingen
ursäkt.
Men då, precis när jag försöker slå till den rör den sig igen,
fortfarande inte mycket, men mer än första gången! Om det
beror på att jag tänkte ”kuken” eller något annat är svårt att
veta, så jag tänker ”kuken” igen, men den här gången hjälper
det inte. ”Rövsmör” och ”knullapa” funkar inte heller.
Det här är tydligen något jag måste träna på, inser jag och
blir i samma stund varse Maria som sitter i kökssoffan och
ser riktigt eländig ut. Jag skäms lite för att jag glömt bort
henne i upphetsningen över min nyupptäckta förmåga, men
ursäktar mig med att vem som helst skulle bli till sig över att
plötsligt kunna flytta på och påverka saker utan att vara
utrustad med en kropp att göra det med.
Jag flyter fram och sätter mig ner vid sidan om Maria, så
nära att jag kan känna värmen stråla ut från hennes mjuka
hull, men hon känner inte att jag finns där. Hon visar det
inte med en min i alla fall, och det hade hon säkert gjort om
hon märkt något.
Så sitter vi en lång stund.
Hon ger inte minsta tecken till att vilja resa sig, hon som
alltid annars är full av projekt och måsten som inte kan
vänta från det att hon stiger upp på morgonen fram tills det
är läggdags. Och det är det för det mesta ganska sent.
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Att hon är ur balans är tydligt för den som känner henne
väl, kanske till och med för den som bara är flyktigt bekant
med henne. För hon brukar ju aldrig sitta och stirra tomt
framför sig, stirra ut genom fönstret på grannens björkar som
sakta rör sina grenar i den svaga sommarbrisen.
Hon kan till och med ha svårt att sitta still efter att ha
avslutat en måltid, något som jag själv aldrig har haft några
som helst problem med för egen del. Genast måste tallrikar
och bestick dukas undan så att man snabbt kan gå vidare
med något viktigare.
Själv är jag en mycket segare typ, jag kan sitta i mer än en
timme och bara drömma, stirra tomt framför mig medan
mitt medvetande är någon annanstans.
Allt medan Maria flår runt och försöker ordna upp saker och
ting.
Jag vet att denna min långsamhet, kanske man rent av kan
kalla den för tröghet, är den egenskapen hos mig som hon
irriterar sig allra mest på.
Vilket kan få mig att förlänga pausen med, låt säga, tio
minuter. Min mamma brukade säga att jag var en riktig
”kivesticka”, men inte skulle väl jag, som är en så snäll och
trevlig människa, agera med sådan beräkning bara för att
reta Maria lite extra? Neej…
Men nu är allt annorlunda.
Marias invanda värld har rasat och allt har ställts på huvudet. Då är det inte så konstigt om man stirrar tomt på
grannens björkar.
Jag försöker lägga armen om henne, men då ryser hon till så
jag tar bort den igen. Undrar om hon kände min beröring?
Men just som jag funderar på om jag skulle försöka göra
henne medveten om att jag faktiskt är här, så nära henne,
ringer telefonen.
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Signalen sliter sönder stillheten i det tysta köket, och Maria
suckar tungt och säger något halvhögt som mest låter som en
mycket grov svordom. Men hon reser sig ändå, nästan med
en gång, för ringer det MÅSTE man svara.
Oavsett om man vill prata med någon eller ej.
Jag ser henne gå in i rummet intill, men sitter själv kvar en
stund och tittar på grannens björkar som rör sig hypnotiskt i
vinden.
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Kapitel 4
Dr Börje, bördig från Billesholm, går med raska steg mot
behandlingsrum nr 6.
Man har precis fått in en misslyckad självmördare, och det
var väl själve satan att just han skulle råka vara i tjänst idag.
Otur, det har han. Det har han alltid haft, ända sedan han
var liten påg hemma på Algatan i Billesholm. De andra
barnen i kvarteret brukade bråka med honom, åtminstone
när han var nyinflyttad.
Han har för sig att han var runt 6 år när familjen flyttade dit,
men han minns inte så noga.
Vill helst inte.
Hans pappa hade fått jobb på Gullfiber, en stor och stinkande fabrik placerad mitt i byn, och det var bara att följa med.
Det gör man som 6-åring, och man ifrågasätter inte vad
föräldrarna säger. Inte i Börjes familj åtminstone, eftersom
det kunde rendera en duktigt med däng.
Inte så att han och hans tjocka syster Johanna for illa, inte
alls, men det gällde att hålla reda på vad man fick och vad
man inte fick, för annars blev det ofelbart dalj när begånget
fel kom i dagen.
Bråk med grannarnas ungar var det i alla fall. De retade och
skrattade åt honom för hans lustiga uttal, han kom nämligen
från Perstorp och där talar man INTE som man gör i Billesholm. På vilket vis? Tja, det är liksom lite mindre diftonger i
Perstorpstrakten jämfört med i den del av Skåne som genom
föräldrarnas försorg ofrivilligt blivit hans nya hem.
Några exempel kan kanske vara till nytta för den som inte är
så hemma i skånska dialekter, och jag vill bara påpeka att om
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man inte tycker att min beskrivning stämmer med verkligheten kan man med fördel höra av sig till skånska språkvårdsnämnden eller annan lämplig instans och anmäla
missbruket. Det rör mig inte det minsta.
Men över till uttalsguiden:
Får (i betydelsen ulligt klövdjur eller får lov, det spelar ingen
som helst roll) uttalas i Perstorp ungefär som fåar eller
kanske fåår, i Billesholm fäåour.
Av uttalas på liknande sätt i Perstorp ååv, i Billesholm äåou.
Och så ett sista exempel (min avsikt är inte att bli långrandig): Den våta hunden stod bunden vid ett träd i regnet
heter i Perstorp den vååta hunden sto bunden ve ett trä i
regnet, i Billesholm den vaoude hongen stou bongen ve itt

traä i rajned.
Där har ni skillnaderna i ett nötskal. Det är alltså inte så
konstigt att Börje, som på Billesholmskt manér nu fick finna
sig i att kallas Bårrje, blev en liten anig retad, eftersom han
pratade så fult och konstigt.
Att bli retad är vid närmare eftertanke ett alltför milt
uttryck för vad den stackars Börje blev utsatt för och till sist,
efter både förnedring och blåmärken, insåg han att han var
tvungen att ta tag i problemet.
Men inget hjälpte.
Han bjöd på godis, gav bort saker, gjorde de bråkiga barnens
läxor och försökte på alla vis vara till lags. Han till och med
lärde sig prata deras förhatliga dialekt, faktiskt så grundligt
att han glömde bort sin egen ursprungliga perstorpstunga.
Men, som sagt, allt förgäves.
Det var i alla fall ständigt bråk och munhuggande med de
andra barnen i kvarteret, som inte så sällan slutade med att
Börje fick springa hem det snabbaste han kunde. Vanligtvis
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med en hel svans Billesholmsungar efter sig som skrek och
kastade sten.
Så höll det på i flera år efter inflyttningen till den lilla byn
med de ständigt bolmande skorstenarna, ända tills en dag då
Börje lyckligtvis råkat växa ifrån de flesta av sina jämnåriga
plågoandar. Lyckligtvis för Börje vill säga, mindre lyckligt
för mobbarna, som en efter en fick sig en ordentlig omgång
smörj allt eftersom Börje lyckades fånga in dem.
Men han aktade sig fortfarande noga för att starta bråk med
alla på en gång, han var ju inte dum.
Dessa uppvisningar i våldets effektiva retorik köpte honom
några stillsamma år, och han glömde nästan, men bara
nästan, bort hur han behandlats i början när han var nyinflyttad. Under en förhållandevis lyckig period var allt frid
och fröjd, som det brukar heta.
Men så kom katastrofen.
När Börje nådde den sällsamma (och inte så sällan olyckliga)
tid som brukar benämnas tonåren upptäckte han, i likhet
med de flesta andra, att man kan ha vissa centralt placerade
kroppsdelar till mer än att kissa med.
Inget konstigt med det, men i Börjes fall slog den förargliga
byxklådan till lite för ofta och med för stor kraft för att så att
säga följa det gängse mönstret. Han hade helt enkelt svårt att
stå emot när behovet blev för påträngande.
Det gick så långt att han under en olycklig period stannade
hemma från skolan under förevändningen att han var lite
förkyld, för att få tid med aktiviteter av annan sort än t ex
läxläsning.
Snöt sig gjorde han nu inte, men ”kliade” desto mer. Och om
det nu bara stannat vid detta trots allt ganska oskyldiga nöje
skulle allt varit om inte helt, så åtminstone nästan helt i sin
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ordning. Men Börjes klåda var så svår att han, för att använda en pseudomedicinsk term, överdoserade.
Katastrofen inträffade en dag när hans oroliga mamma bröt
sig in på hans väl tillbommade rum, eftersom han inte svarat
när hon upprepade gånger, och med allt större frenesi,
knackat på hans dörr och först kallat och sedan skrikit på
honom. Hon hade nog inte stått utanför mer än en eller
högst ett par minuter, men ni vet ju hur mammor är.
Synen som mötte henne i det trånga, fränt doftande pojkrummet skulle hon aldrig glömma.
På sängen låg hennes halvvuxne son avsvimmad, med
brallorna nere vid anklarna. I vänster hand hade han en bit
vått toalettpapper, i höger sitt förutnämnda alltför fullvuxna
och tillika halvslaka organ.
Det var ju inte så svårt ens för en mamma att räkna ut vad
för sorts aktivitet som ägt rum när svimningsanfallet, tydligen utan förvarning, kommit.
Först rodnade hon. Sedan borde hon gått ut och stängt
dörren efter sig, men det gjorde hon olyckligtvis inte.
Istället, när den värsta förlägenheten lagt sig, ringde hon
efter ambulans eftersom han inte visade några som helst
tecken till att vilja vakna. På larmcentralen (där det för
dagen satt en något orutinerad operatör) bedömde man läget
aningen felaktigt, eftersom mamman till den avsvimmade
inte kunde uttrycka sig riktigt klart och verkade vara delvis i
chock, och skickade därför inte en ambulans, men väl en
ambulanshelikopter.
Ni måste förstå, att när det kommer en ambulanshelikopter
till en liten by som Billesholm (och den inte ska till Gullfiber) är det en stor händelse som det talas MYCKET om.
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Ryktet som spreds efter just det här olyckstillbudet var
ovanligt ihärdigt och dessutom, till Börjes outsägliga förtret,
obehagligt nära sanningen.
Snart visste alla varför helikoptern hämtat Börje, och han
fick efter den händelsen ständigt bära det föga ärorika
öknamnet ”Börje självbefläckare”. På Billesholmsdialekt blir
det ”Bårrje himmarånkare”, vilket inte låter mycket bättre.
Snarare tvärtom.
Efter den betan var Börje noga med att ta det lite försiktigare, även om behovet var minst lika stort som före det skamliga avslöjandet.
Som om det skulle hjälpa.
För elaka rykten har en obehaglig tendens att leva sitt eget
liv, särskilt om de är sanna, och det tycktes som om han
aldrig skulle bli kvitt det allt mer förhatliga öknamnet. Att ta
till knytnävarna var inte längre ett rimligt alternativ, eftersom det i så fall oftast skulle komma att drabba människor
han inte ostraffat kunde ge på nöten.
Ta t ex bara kassörskan på konsum mitt i byn, strax nedanför
skorstenarna. Hon använde inte direkt namnet, men blinkade alltid fräckt åt honom när han skulle betala. Även om han
bara köpte ett paket grillkorv. Och blinkningen brukade
följas av en förfrågan om hur det var med ”förkylningen”,
var den kanske bättre nu?
Sådant kan få vilken tonåring som helst att ge upp och sticka
iväg så långt bort det bara går. Och såtillvida var Börje inte
annorlunda.
När grundskolan var avslutad flyttade han så fort han kunde
till sin mammas kusin som bodde i Ronneby. Inte så långt
bort kanske, men tillräckligt för att namnet inte skulle följa
efter och plötsligt en dag komma rännande när han minst
anade det.
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Så Ronneby blev det. Och till all lycka blev det precis som
Börje önskade, bortsett från att en del skojade med honom
om hans ohyggliga dialekt (som han tyvärr inte lyckades
ändra särskilt mycket eftersom Billesholmskan nu satt sig så
hårt att den inte gick att bli av med).
Ingen verkade känna till hans suspekta förflutna, och under
gymnasie- och senare högskoletiden fick han istället rykte
om sig att vara något av en omättlig kvinnokarl.
Vilket inte på något sätt verkade skrämma bort kvinnorna,
konstigt nog. Men det kan ju ha att göra med att han också
hade rykte om sig att vara tämligen välväxt.
Hingstväxt, skulle väl någon med elak tunga kanske ha sagt.
Så han fick till sist sitt lystmäte, utbildade sig till läkare och
fick så småningom arbete på sjukhuset i Helsingborg, via en
mindre omväg över en sömnig vårdcentral i Tyringe. Och
hela tiden utan att någonsin göra avkall på sina rent fysiska
behov.
Kvinnor i sjuksköterskekläder hade alltid eggat och lockat
honom lite extra, och då var det ju helt klart en stor fördel
att vara läkare och, så att säga, ständigt befinna sig på den
bästa av jaktmarker. Att det också var den egentliga anledningen till att han faktiskt blev läkare talade han aldrig om,
utom när han var full och ingen tog honom på allvar.
Och nu går han alltså här, i en korridor på Helsingborgs
lasarett, på väg till en självmördare som inte lyckades vidare
bra i sitt uppsåt.
”Patetiska, jävla människa”, tänker Börje.
Han föraktar alltid de som är svagare än honom själv. Det
lärde han sig redan som liten, hemma på Algatan. En sann
Darwinist har han blivit, och det skäms han förbanne mig
inte för!
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Utan vidare krusiduller, och naturligtvis utan att knacka,
rycker han upp dörren till behandlingsrum nr 6. Där inne
sitter en undersköterska, rätt snygg med hästsvans, och
pratar lite tyst med självmördaren. Börje undrar om han inte
drog över henne på en firmafest för ett par år sen, men är
inte säker. Han och några kolleger hade skrivit ut rätt
mycket läkarsprit och det var en ganska blöt fest, så han
kanske minns fel.
Hon tittar hastigt upp och reser sig sedan och går, när han
nästan omärkligt knycker med huvudet mot dörren.
Jodå. Visst har hon fått 22 cm Börje, det minns han nu. Men
det var ganska snabbt överståndet. En snabbis i en städskrubb bara, inget märkvärdigt.
Med sköterskan ur vägen tittar han snabbt på den ynkliga,
bleka uppenbarelsen på britsen, uppifrån och ner. Det är en
man i hans egen ålder, och det är som han trodde. Ett
ryggradslöst kräk som inte pallar minsta lilla motgång utan
måste skära upp handlederna så fort något går snett.
Han har sett typen förr. Men så stannar han upp vid ansiktet, för det är något bekant över det. Men han kan inte
avgöra vad och slår bort tanken, man ser så väldigt många
människor i det här jobbet att det är ofrånkomligt att man
känner igen en och annan. Även om man inte vill.
”Och hur var det här då?” frågar han rutinmässigt, naturligtvis utan att bry sig om svaret.
Men han får ändå inget. Den självmordsbenägne ligger
blickstill och stirrar upp i taket med tom blick. Handlederna
är omlindade och skvallrar om på vilket sätt han försökt ta
sitt liv. ”Sömntabletter är visst vanligare nuförtiden”, säger
Dr Börje tyst, liksom för sig själv. Men tillräckligt högt för
att mannen på britsen ska höra, vilket så klart är meningen.
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Han suckar ljudligt, nästan demonstrativt, och lutar sig över
sin patient.
”Hör du mig?” frågar han högt och med tydlig röst, som om
han pratade med någon som är lite trög. Eller utlänning, då
pratar ofta folk så.
Och han väntar sig givetvis inte något svar. Men plötsligt
fäster mannen på britsen blicken på Börjes ansikte och den
får liksom liv. Börje känner också något, något han glömt
bort men som finns där dolt under ytan. Ansiktet, eller
rättare, blicken verkar faktiskt bekant på något sätt…
”Nåå?” säger Dr Börje på det myndigaste sätt han förmår.
Självmördare ska man inte dalta med.
”Är det inte.. är det inte Bårrje himmar...?” säger mannen på
britsen med omisskännlig Billesholmsdialekt, men avbryter
sig mitt i meningen som om han plötsligt kommer på att det
han sagt kanske är olämpligt.
Börje ryggar instinktivt bakåt. I samma ögonblick mannen
öppnar munnen känner han igen honom, det är ju Måns
Albrecht, vanligen kallad Monza för sin lust att köra sin
gamla Ford Escort alldeles för fort. Hade visst en lillebror
som gick i Börjes parallellklass, om han inte minns fel.
Efternamnet är förresten tyskt, hans farfar kom hit på
semester för en himla massa år sedan, träffade en kvinna och
stannade. Så som det brukar gå.
Monza var en av dem som Börje av naturliga skäl inte klådde
upp, men som försiktigt och i säker anonymitet tillsammans
med resten av Billesholms befolkning log i mjugg åt den där
pinsamma historien för så många år sedan. Och han har inte
glömt, tycks det.
”Dr Börje” rättar Börje. ”Hur är det?”
Monza blir tom i blicken igen. ”Varför lät ni mig inte dö?”
frågar han stilla och stirrar in i lysrören i taket.
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”Ja, varför gjorde vi inte det?” tänker Börje. ”Jävla mes.”
Sedan, efter en lång stunds tystnad (eftersom Börje vägrar
svara på Monzas direkt ställda fråga) kommer en fundering
antagligen avsedd att starta något sorts samtal. Alla vet vi ju
hur jobbigt det kan vara med tystnad. Oavsett avsikten är
det i alla fall en fundering som skakar grundvalarna i Börjes
omsorgsfullt uppbyggda tillvaro.
”Kommer du ihåg så elaka ungarna var hemma i Billesholm?” frågar Monza matt. ”Jag tyckte förstås aldrig att det
var särskilt roligt, det där med himmarånkaren.”
Frågan är så absurd i sammanhanget, där han sitter med en
halvdöd och tydligen aningen knäpp man som han inte sett
på tjugo år minst, att han först tror att han hört fel. Men
inser snart att han tyvärr inte gjorde det.
Och han inser också att om denne man hämtad ur Börjes
förskräckliga barndom får tillfälle att tala med någon annan
på sjukhuset kommer han tveklöst att ge den gamla historien
nytt liv. Hur fan ska han kunna klara sig ur detta?
Vad händer om den kommer ut?
Kommer han någonsin att återfå den respekt som han
faktiskt åtnjuter idag, både från kolleger och andra?
”Tänk vilket jävla liv det blev.” säger Monza helt utan
entusiasm, men också utan att förstå vilken malström av
tankar han sätter igång i den andres huvud.
”Hur är det? Hur mår du egentligen?” frågar Börje igen med
viss beräkning, eftersom han inte kommer på något värre att
säga.
Och precis som han hoppats trycker tanken på sitt eget
mående ner Monza i samma mörker som han försökte göra
sig kvitt genom att skära sig i handlederna med en slö
brödkniv.
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Att mannen på britsen är mycket suicidal insåg Börje i
samma ögonblick han kom in i rummet.
Att Monza borde vara på akutpsyk istället för på vanliga
akuten är också en självklarhet, men tydligen inte för dem
som dumpat honom här. Men så är det, ibland blir det fel.
Och Börje som, om ni inte märkt det redan (vilket kanske
kan bero på att ni själv lider av samma åkomma?), har en del
psykopatiska drag ser genast ett sätt att förhindra framtida
problem.
Sina egna framtida problem.
Han vänder sig om och ögnar snabbt igenom vad som finns
tillgängligt i behandlingsrummet och hittar direkt vad han
söker. Han tar sakerna och lägger fram dem så att de blir
fullt synliga för patienten på britsen. Men diskret, så att det
inte ska märkas att det är ett medvetet drag.
”Nu ska jag ge dig ett råd, ett gott råd.” säger han myndigt
till Monza, som fortfarande detaljstuderar lysrören i taket.
”Nu ska du ligga här och tänka över din situation, och jag
råder dig att tänka efter noga, och vad du har tänkt göra åt
den. Jag kommer tillbaka om en stund, en halvtimme eller
så, och då ska vi prata lite mer. Men just nu har jag inte tid
med dig.” klämmer han i.
Effekten blir den önskade. Han kan nästan se hur luften går
ur Monza som ett punkterat cykeldäck. Utan vidare kommentarer vänder han och går ut ur rummet.
Utanför får han tag på en sjuksköterska, som han ännu inte
haft nöjet att spänna på, och ber henne se till att ingen,
absolut ingen, stör patienten i behandlingsrum 6 utan att
tala med honom först. Sedan går han iväg och tar en fika.
En långfika får det bli.
På britsen i behandlingsrummet ligger Måns Albrecht,
kallad Monza, och stirrar på lysrören i taket. Men det dröjer
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inte länge förrän han får syn på skalpellen och burken med
sömntabletter som står på bänken vid sidan om dörren.
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Kapitel 5
”Vad fan ska jag göra?” tänker Maria där hon sitter ensam
kvar vid köksbordet sedan Gladhfjanten gått sin väg. Hon
inser att hon nog borde vara inne på sjukhuset hos Bengt,
men på något konstigt sätt känns det inte som om det är
någon mening med det. Om hon bestämmer sig för att åka
in, vad ska hon då göra när hon kommer dit? Sitta på en stol
vid hans säng och titta på honom tills allt hon vill är att
skrika högt? Hålla hans hand tills någon kommer och säger
åt henne att åka hem och få lite sömn? Hon som inte är
någon handhållare…
Hon känner sig obehaglig till mods, det är nästan som om
hon har en känsla av att den ovälkomne besökaren inte gått
än. Som om hans tvivelaktiga personlighet dröjde sig kvar i
rummet och förgiftade själva atmosfären.
”Det är väl hans dyra rakvatten som får mig att må illa”
tänker Maria medan hon stirrar ut på björkarna i trädgården
bredvid. Och medan hon sitter där, tom på tankar, är det
som om en kall vind sveper fram över henne, letar sig liksom
fram över hennes axlar. Hon ryser till av obehag men hinner
inte reflektera vidare över det eftersom telefonen just då
ringer. Precis vad hon behöver; ännu en idiot som måste
stilla sin nyfikenhet och sticka sin snokande kran så djupt
ner i andras elände och skit som det bara går.
Men så slår det henne att det kanske är någon som ringer
från sjukhuset, kanske det har hänt något med Bengt, något
hemskt som hon egentligen inte vill veta? Och när den
tanken grävt ner sina långa, spretande, fingerliknande
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rottrådar i hennes uttröttade hjärna finns det inte mycket
kvar för henne att göra. Utom att svara.
Det är inte från sjukhuset, vilket antagligen är tur.
Nej, det är Jhonas som ringer, vilket kanske i och för sig
mest kan betraktas som otur.
Bengt hade tyckt det i alla fall, det vet Maria.
Men ska hon vara ärlig - och det ska man ju vara - förstår
hon inte riktigt sin mans motvilja mot den store och faktiskt
ganska snygge Jhonas. Okej, han har ett sätt som kanske kan
verka lite buffligt ibland, men man kan också se buffligheten
som ren manlighet, vilket särskilt behagar hennes kvinnliga
jag.
Och så är han bra på att ge komplimanger! Vet liksom vad
kvinnor tycker om att höra…
Det där utpräglat manliga tilltalar Maria, men det skulle hon
ALDRIG erkänna, varken för Bengt eller någon annan.
Särskilt inte för Bengt, som skulle bli galen av svartsjuka.
Det sista är förstås en liten överdrift, det är hon medveten
om, men hon lägger faktiskt alltid märke till hur han blir
alldeles svart i ögonen när hon är lite flörtig mot andra män.
Det kan hon förresten inte hjälpa, det är hennes naturliga
sätt att vara mot män, och de allra flesta brukar hantera det
bra.
Bengt också, för det mesta.
Men svart i synen blir han likafullt.
Och kanske, men bara kanske, är det därför hon inte kan
låta bli.
”Tja Maria, hur är det med dig idag?” hör hon Jhonas röst
säga i andra änden av telefonlinjen. Att säga ”tja” när man
hälsar på någon tycker Maria är lite löjligt, men hon sväljer
och låtsas som om han sagt ”hallå” eller ”hej” istället. Han
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låter dessutom lite mer dämpad än han brukar, vilket är
unikt för honom.
”Ja… det är väl som det är…” säger hon , och upptäcker i ett
hastigt förbiilande minne att det är så Bengt brukar svara när
han mår riktigt dåligt. Det är visst en ofta använd fras
hämtad från någon av hans favoritförfattare, Håkan Nesser
eller någon annan konstig prick som hon inte har läst. Eller
kommer att läsa.
”Du…” säger Jhonas och liksom drar på det han har tänkt
säga. ”Vad gör du i eftermiddag? Nu, eller om en halvtimme?
undrar han sedan, innan hon hinner svara.
”Vadå, varför undrar du?” frågar Maria, och känner återigen
ett kort obehag. Som om någon stod bakom hennes rygg och
iakttog henne. Hon vänder sig om, men naturligtvis finns
ingen där.
”Jag tänkte att du kanske ville åka in och hälsa på Bengt på
sjukhuset, och att du kanske inte ville åka ensam.” säger han
på ett så sansat och stilla sätt att Maria faktiskt börjar tvivla
på att det är den riktige Jhonas hon talar med. Hon suckar.
”Jag vet inte Jhonas, det är ingen mening med att sitta där
när han ändå inte är vaken. Och läkarna sade att de skulle
höra av sig så fort det blev någon förändring. Men det har de
ju inte gjort, så…”
Hennes ord blir hängande i tomma luften någon sekund
innan Jhonas börjar envisas, som han alltid gör när någon
säger emot eller inte vill det han vill.
Och till sist ger hon med sig, hon orkar helt enkelt inte käfta
emot längre.
”Bra” säger han, uppenbarligen nöjd med sig själv. ”Jag
hämtar dig direkt, är väl hos dig om tio minuter. På framsidan, inte baksidan mot grannen.”
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Det sista är Maria rätt säker på beror på det där lilla, ska vi
säga gnabbet, mellan Jhonas och hennes granne läkaren igår.
Antagligen skäms han, Jhonas alltså, för att han blev tillrättavisad av någon som kunde mer än honom. Typiskt manligt
beteende igen alltså, om än av mindre trevligt slag.
Men så bestäms det alltså.
Det blir, trots Marias motvilja, ett besök hos Bengt på
sjukhuset. Hon vet inte om hon orkar sitta där och titta på
hans orörliga kropp särskilt länge, men hon måste väl
försöka. Och förhoppningsvis kommer det att kännas lättare
med en vän vid sin sida. Även om vännen ifråga är lite blåst.
Manlig men blåst, tänker Maria och avslutar samtalet.
Och på Helsingborgs lasarett är det som om saker och ting
förbereds för något som måste hända. I ett rum kommer en
man i koma snart att oväntat vakna upp, och i ett annat
sväljer en olycklig och dödsmärkt själ en hel burk sömntabletter och avslutar sedan jobbet genom att skära sig med en
av landstingets skalpeller i sina nyligen omplåstrade handleder.
Maria byter om och är klar strax innan Jhonas kommer och
hämtar henne i sin ”firmabil”, som han kallar den. Det är en
gammal Toyota-pickup, omväxlande vit och brun.
Det vita är originalfärgen, det bruna är rost.
Än så länge har det vita övertaget, men det är bara en
tidsfråga innan rosten helt tar över.
Maria reser sig från trappan där hon suttit och väntat och går
fram mot bilen som hon verkligen hoppats slippa åka med,
och hon gör inte mycket för att dölja sitt missnöjda ansiktsuttryck.
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”Kommer direkt från jobbet!” skyndar sig Jhonas att säga
genom den öppna sidorutan, eftersom han tydligt och klart
ser att Maria inte är riktigt nöjd med situationen.
”Jag trodde att Pernilla skulle följa med.” säger hon i samma
stund hon öppnar bildörren och makar undan en polygrip,
två skruvtvingar, en handfull 7-tumsspik och ett brunt
bananskal från passagerarsätet. När det är gjort kliver hon in
och tar plats samtidigt som hon tackar sin lyckliga stjärna för
att det var just det här hon misstänkte, och därför valde
kläder därefter.
”Hon… hade inte tid.” säger Jhonas föga trovärdigt, vilket
han konstigt nog själv strax inser och ändrar till ”Jag hann
inte fråga henne, det gick så snabbt.”
Vad det var som gick snabbt, och varför det i så fall gjorde
det, frågar Maria inte om.
Hon bryr sig inte ens om att svara, utan försöker istället leta
fram säkerhetsbältet som sitter fastklämt bakom sätet.
Det verkar ha fastnat i något verktyg, eller kanske en krok,
men till sist släpper det med ett ljud som om något gjort i
plast plötsligt bryts av.
Jhonas ser lite bekymrad ut.
Själv använder han aldrig bälte (eller ”fegsnöre” som han
med förakt brukar kalla det), och det är av två anledningar:
för det första tycker han att det är onödigt. Han kör nämligen så bra att han minsann inte riskerar att krocka.
För det andra för att det är olagligt. Om någon säger åt
honom att det är förbjudet att göra en viss sak, oväsentligt
vilken, måste han göra det. Han accepterar inte att någon
kommer och säger åt honom vad han får och inte får, han är
vuxen och kan själv bestämma.
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Ibland undrar han faktiskt hur han står ut i förbudslandet
Sverige. Och med dessa förbannade politiker som aldrig har
koll, aldrig på samma sätt som han själv åtminstone.
Ibland önskar han att han var enväldig kung, för då skulle
allt ordna sig till det bästa.
Det ska löna sig att jobba, skatterna är för höga (det är ju
därför alla fuskar!) och ut med utlänningarna. Det är hans
recept på framgång för Sverige, och det är egentligen rätt
konstigt att inte fler har fattat det när det är så enkelt.
Alla i hans omgivning tror att han är moderat, men de
senaste valen har han röstat på sverige-demokraterna. I
hemlighet förstås, inte ens Pernilla vet om det. Inte för att
han skäms, men folk förstår ibland inte sitt eget bästa. Och
det är där tanken med att vara enväldig kung kommer in.
Och lagarna, som de är utformade idag i sosse-jävla-Sverige,
är bedrövliga. Det är faktiskt så att han brukar göra sitt bästa
för att kringgå lagar och förordningar av ren princip. Naturligtvis bara när det gäller saker som lagstiftarna har fel om,
inte mord och sånt som alla vet är fel. (Som det förresten
borde vara dödsstraff på, han tycker mycket illa om daltandet med kriminella element. Utan att för ett ögonblick räkna
in sig själv i den skaran…)
Nej, men att alltid köra 20 km/h över gällande hastighetsgräns eller att ha en hembränningsapparat puttrande i
källaren eller att smyga undan lite extra pengar från skattemyndigheterna är ju inga brott.
Alla gör ju det, eller hur? Man måste se om sitt hus, som det
heter.
Och så myndigheterna som bara ska ha och ha och ha, och
sedan delar de ut HANS pengar till några jävla blattar eller
andra arbetsskygga förbannade svin som varken vill eller
gitter jobba! Nu har han retat upp sig rejält, där han sitter
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och maler sina sinnessvaga argument fram och tillbaka, och
det märks på körningen som blir både slarvig och aggressiv.
När han växlar är det som att åka med en körskoleelev som
knappt lärt sig var kopplingen sitter eller hur den ska
användas, och bilen studsar fram varje gång han lyfter
vänsterfoten från pedalen.
Maria, som väldigt lätt blir åksjuk, säger till honom att lugna
ner sig både en och två gånger. Efter den tredje (och något
högre) tillsägelsen lugnar han äntligen ner sig och i fem
kilometer är färden något mer normal.
Men sedan ringer hans mobiltelefon.
”Var fan håller du hus?” hörs Pernillas näbbiga röst läcka ut
från luren när han svarar. Till och med Maria, som sitter en
halv meter bort och för tillfället mår lite (men bara lite)
bättre, hör den vassa, giftiga irritationen.
”Vadå håller hus?” säger Jhonas, minst lika irriterat.
”Vadå håller hus…” härmas Pernilla med en röst lik den som
den dummaste figuren i alla tecknade filmer alltid brukar ha.
Ni vet, den som brukar säga ”dooh…”
(Nej, nej, inte som Homer Simpson! Han säger inte ”dooh,
det är det kortare ”doh” som är hans specialitet.)
”Du skulle ju komma hem tidigt så att vi kunde köra till Ikea
och titta på ny soffa! Du menar inte att du har glömt…”
”Men för helvete, Pernilla!” exploderar Jhonas så att saliven
stänker på vindrutans insida. ”Jag är på väg till sjukhuset för
att se till Bengt, och du tänker på soffor när han ligger där
helt utan… utan att kunna vakna!” klämmer han i. Hans
omotiverade och plötsliga ilska kan antagligen förklaras med
att han ätit en hel del anabola steroider i sitt liv. Det syns ju
på kroppen, men det märks tyvärr på humöret också.
Vilket Pernilla alltför väl känner till.
Men det är inte så att hon är rädd för honom, inte alls.
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Hon borde kanske vara det, men hennes sort förstår inte
faran förrän det är för sent.
Alltså ger hon tillbaks med samma mynt.
”Bengt? Menar du att Bengt, som det faktiskt inte går någon
som helst jävla nöd på, går före mig och det vi har bestämt?
Nu får du väl ändå ge dig, ditt stora… pucko!” Pernilla gör
verkligen sitt bästa för att låta så nedlåtande som möjligt,
och hon gör det med stor framgång, det måste erkännas.
”PUCKO?!” skriker Jhonas och blir samtidigt blodröd i
ansiktet. Det värsta han vet, är när folk talar om för honom
att han är dum, för det är han sannerligen inte. Inte alls!
(Ett ganska allmänt omdöme om Jhonas brukar annars vara
att han inte har alla ljusen tända, som det heter, men inte
många människor skulle våga säga det direkt till honom.
Såvida man inte lyckas formulera påståendet så att han inte
förstår vad man menar. Vilket i och för sig inte borde vara
särskilt svårt för den normalbegåvade.)
”HÅLL DU BARA FLABBEN, DIN FÖRBANNADE SUBBA!
DU, DITT JÄVLA LU…”
Längre hinner han inte innan Maria rycker luren ifrån
honom och blänger en kort stund på den store mannen som
är helt utom sig av ilska. Sedan sätter hon lugnt luren mot
örat och säger ”Hej Pernilla, det är Maria.” i en något trött
ton.
”Maria?” säger Pernilla frågande, fortfarande med etter i
rösten. ”Vad gör du…”
”Jhonas erbjöd sig att skjutsa mig in till sjukhuset.” biter hon
av, alltmedan Jhonas fortsätter att muttra förbannelser och
återigen har börjat köra som om han var en biltjuv av den
sämre sorten.
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”Jaha?” Maria hör hur Pernilla snörper på munnen. ”Och
varför frågade ni inte om jag ville följa med? Eller ni ville
kanske hellre vara för er själv?”
Insinuationen kan inte bli mycket tydligare, men Maria
väljer att låtsas som om hon inte hör den. Dessutom har hon
börjat må illa igen av Jhonas exempellösa buskörning.
”Det behöver du väl inte fråga, Pernilla? Jhonas skjutsar mig
bara in till Bengt och sedan kommer han hem. Vi ska inte
stanna länge.”
”Jag bryr mig inte om ifall ni stannar länge eller ej, det är
mer att ingen säger något till mig, utan bara sticker iväg! Jag
gick faktiskt här och väntade på honom!” Tonen har nu
skiftat från snäsig till gråtmild.
”Jag är hemskt ledsen, men jag visste inte det. Och du får
förlåta, men Bengt är faktiskt viktigare än en ny soffa, i alla
fall för mig.” säger Maria i lite snäsigare ton än hon avsett.
”Visst, ok.” säger Pernilla kort, och det är tydligt att hon inte
håller med sin väninna. ”Jag får väl göra något annat då.”
Och så lägger hon på i örat på Maria, som förstummad av
Pernillas totala brist på medkänsla bara tittar på luren och
sedan räcker den till Jhonas, som fortfarande kör som en
galning.
Plötsligt övermannas Maria av illamåendet som under
samtalet vuxit sig allt starkare, och innan hon hinner säga
något till Jhonas känner hon att hon måste kräkas. Och det
går inte att hålla igen tills bilen hunnit stanna.
Det är först när spyan plaskar ner på den i och för sig inte
särskilt rena mattan som Jhonas besinnar sig och börjar
fundera på om han kanske kört för fort och slarvigt nu igen.
Och på hur han ska få ren mattan tills imorgon, nu när
Pernilla är sur på honom och inte kommer att vilja göra det.
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Han tycker lite synd om sig själv, det gör han faktiskt,
medan han sorgset sitter och betraktar Marias framåtlutande
kropp, spastisk och ulkande.
”Mår du inte bra?” frågar han dumt.
Då kräks Maria igen, och i det vedervärdiga ljud som bildas
när maginnehållet stiger upp i halsen tycker sig Jhonas höra
något som kanske skulle kunna vara ordet ”puuucko”.
*
Pernilla är förbannad, riktigt ordentligt förbannad. Att
hennes store, dumme sambo glömt bort att han skulle hämta
henne och sedan åka ut och handla har hon överseende med.
Det är sannerligen inte första gången, och fastän det är
irriterande är det ändå att betrakta som normalt. Nej, det
som är värst är att han glömt bort det för att istället åka och
hämta Maria. Pernilla gillar Maria, men hon är flörtig med
killar och har väldigt lätt för att få dem att göra som hon vill.
Det är i och för sig inget problem, så länge det inte gäller
Jhonas. Eller någon annan som Pernilla försökt ragga upp
under deras gemensamma krogbesök. Men tyvärr lyckas
Maria alltför ofta komma emellan Pernilla och hennes
tänkta villebråd, och för det mesta blir det hon – Pernilla –
som drar det kortaste strået. Märkligt, med tanke på att hon
är den klart snyggaste av de två.
Åtminstone enligt henne själv.
”Och många, många andra.” påminner hon sig, och snörper
på munnen på ett mycket oattraktivt sätt.
En stund sitter hon bara och stirrar framför sig och radar
upp alla de oförrätter Maria utsatt henne för under åren, och
efter någon minut har hon kommit på så många att hon
bestämmer sig för att det är dags att ge tillbaka.
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Och minsann om hon inte ska passa på att straffa Jhonas
också, när hon ändå håller på!
Han ska minsann inte få tro att han kan ta henne för given,
som han tydligen börjat göra. Hon ska se till att de får något
att tänka på, både han och Maria.
Och det med en gång.
Hon skyndar sig ut i hallen och tar fram sina bilnycklar,
kränger på ett par skor med hård klack och ger sig iväg.
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Kapitel 6
En liten sammanfattning för den lätt demente som redan
har glömt vad som hände i förra kapitlet:
På en bussficka vid motorvägen utanför Hyllinge står Jhonas
svärande och försöker rengöra en nerspydd bilmatta utan
hjälp av vatten, men väl med hjälp av en intorkad glasspinne
som var det enda hjälpmedel han hittade, medan Maria sitter
bakåtlutad och blek i framsätet och drar långa, djupa andetag.
På en parkeringsplats i Helsingborg gör Pernilla en rivstart
med sin blå Seat Leon och kör ut rakt framför en cyklist,
som precis hinner väja undan och därmed undgår att bli
ännu en trist siffra i statistiken. Dock får cyklisten en snabb
glimt av Pernillas vänstra långfinger.
I akutmottagningens fikarum har Dr Börje nästan druckit
upp sitt kaffe, och sitter för närvarande och drömmer om
hur han vill sticka in sin högerhand under troskanten på
undersköterskan han precis såg i korridoren. Han vet att det
bara är en tidsfråga innan han får.
I behandlingsrum nummer 6 förlorar Måns Albrecht, även
kallad Monza, äntligen medvetandet efter att ha skurit upp
djupa T:n i båda sina handleder, mätt på sömntabletter och
tryggt förvissad om att inget kan stoppa honom från att dö
den här gången.
Och över den nordvästskånska slätten, urgröpt och genomkorsad av gamla gruvgångar, flyger jag som innan med
vinden vinande i öronen för att slippa höra klagolåten från
underjorden. Och jag flyger i vredesmod och skräck, för jag
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såg något i Marias ögon som jag inte tyckte om när den
vedervärdige Jhonas kom och hämtade henne.
Och inte bara i hennes, begäret lyste klart som en 1000watts strålkastare i ögonen på Jhonas, den dummaste mannen på jorden.
Men det hade jag säkert kunnat stå ut med, om det inte vore
för den ohyggliga speglingen i Marias ögon.
När man lever utan kropp är det precis som om allt är mer…
transparent.
Färgerna är klarare, dofterna tydligare, synen skarpare. Även
för det man normalt inte ser, utan bara känner. Det är därför
jag är rädd, för jag såg vad som väntar om jag inte ingriper.
Och gör det fort.
Och denna enda möjlighet kommer att gå mig ur händerna
om jag inte kan få tillbaka min kropp. Det är därför jag far
mot Helsingborgs lasarett, driven av lika delar ilska och
förtvivlan.
När jag kommer in på min sal ligger min kropp som den låg
när jag lämnade den för… bara några timmar sen? Det är
faktiskt inte längre sedan, när jag tänker efter. Men jag kan
garantera att det känns som om flera veckor gått sedan jag
sist såg den, inte minst för att den ser så otäckt bräcklig ut.
Och blek.
Det är till och med osäkert, inser jag, om någon varit inne
och tittat till den under min frånvaro. Inte för att det spelar
någon roll, jag är ju inte precis av det sällskapssjuka eller
kanske rymningsbenägna slaget, men ändå…
Jag cirklar runt den till synes livlösa kroppen medan jag
tänker över vilka möjligheter som finns kvar för att ta sig in.
En del har jag ju redan provat, och nej, jag har ingen större
lust nu heller att gå in på den biten av historien. (Ni minns
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säkert varför, det var ju det där med olika kroppsöppningar.)
Så jag MÅSTE helt enkelt komma på något jag inte provat
förut, och det är bråttom.
Tyvärr tänker jag ju som allra sämst när det är bråttom, och
det är först efteråt (när det inte längre behövs) som jag
brukar komma på konstruktiva lösningar. Ett lyte, jag vet.
Och dessutom en egenskap som inte ofta efterfrågas i
platsannonser. Tänk er bara, hur ofta ser man den här
sortens platsannons: ”Lättstressad, hyperventilerande,

medelålders man (gärna lönnfet och konditionslös) sökes för
oansvarsfullt arbete med väl tilltagen lön”?
Nej, tänkte väl det.
Men sådan är nu denne man, och det kan man inte ändra på.
Fast om man är kvinna kan man ju alltid intala sig att det går
att ändra på mig (eller annan valfri man), och sedan bli
grymt besviken när den tråkiga sanningen uppenbarar sig i
all sin vardagliga gråhet. Och då så klart tala om hur besviken hon är på mig och anklaga mig för att det är mitt oansvariga/försumliga/barnsliga/buffliga (välj ett eller flera
alternativ efter tycke och smak) beteende som har förstört
förhållandet.
Jag bitter? Nej, faktiskt inte.
Bara klarsynt.
Slutligen får jag en idé.
Kanske om jag lägger mig över kroppen, alltså i samma
ställning som min fysiska kropp, och sedan lugnt och fint
glider in uppifrån? Liksom smälter in och kanske sugs upp av
kroppen? Vad tror ni om det? Jag tror inte på det, men det är
inte en sämre idé än någon annan.
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Så jag intar ryggläge en knapp meter ovanför min jordiska
lekamen och låter mig sedan sakta sjunka ner, som när en
fjäder singlar genom luften, tills jag når madrassen.
Och glider igenom.
Satan också.
Jag gör om försöket, försöker ta det lugnare den här gången.
Bromsar lite för sent så att jag tvingas göra ytterligare ett
försök, men den här gången går det bättre.
Mycket bättre faktiskt.
Det är inte lätt att hålla balansen, eller rättare hålla sig
svävande i exakt rätt läge så att min ”astralkropp” (ett fint
ord som jag just påminde mig att jag kunde, och som kanske
passar bra i det här sammanhanget?) inte sticker ut någonstans. Jag svävar så en liten stund, men inget händer. Jag
börjar just fundera på hur nästa försök ska se ut, när jag hör
röster i korridoren.
Röster och andra ljud har jag hört här hela tiden, så det är
inget konstigt. Faktiskt har det varit ett hiskeligt springande
hela tiden jag har varit här, och jag kan inte riktigt förstå att
min kropp inte har vaknat upp i ren irritation över det
myckna hasandet av inneskor.
Birkenstock tror jag det är, storlek 39 för det mesta. Men
man kan väl ändå lyfta på fötterna, va???
Nej, jag skojar bara. Som om jag skulle vara en 2000-talets
Sherlock Holmes som kan tala om både skostorlek och
fabrikat med ljudet som enda ledtråd. En Sherlock Holmes
försänkt i ett komaliknande tillstånd.
Ja herregud.
Men hasas gör det, liksom pratas. Men det som får mig att
lägga märke till rösterna i korridoren nu, är att de till
skillnad från innan känns bekanta.
Eller åtminstone en av dem.
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Till min fasa inser jag att det är Pernillas röst som hörs, och
hon verkar prata med en annan kvinna, en sköterska med
största sannolikhet. Jag lyssnar lite extra för att försöka höra
vad de säger, men får bara tag i lösryckta ord. Men så hör jag
Pernilla säga ”tack” och begriper med hjälp av de få ord jag
hört att hon frågat efter mig och på vilken sal jag ligger och
skräpar.
Och redan hör jag klackarna, de sylvassa och höga som hon
har när hon ska vara fin.
Jag ryser, men min kropp ligger still.
För ett ögonblick tappar jag koncentrationen och glider ur
läge, men är strax tillbaka i balans. Kändes det inte lite trögt?
Som att röra sig i sirap?
”Jag inbillar mig säkert bara” tänker jag med paniken växande alltmedan klackarna kommer närmare.
Klick-klack-klick-klack.
En outhärdlig hetta sprider sig sakta i mig, bränner som eld.
Jag vill flytta på mig, men kan inte.
Paniken stiger och jag känner hur kallsvetten bryter fram på
pannan, hur det värker i varenda muskel i min kropp. Jag
mår illa, hela min varelse protesterar, varenda cell skriker av
missnöje och jag faller ner i ett stort mörker, men lyfts
nästan genast upp igen mot ett diffust, matt ljus. Jag hör hur
jag jämrar mig, men ljudet är platt och fult och liksom fullt
av disharmonier. Illamåendet kommer i vågor, liksom
smärtan som pumpar fram genom min misshandlade kropp;
bom-bom, bom-bom. Som hjärtslag.
Sedan förstår jag: det ÄR hjärtslag.
Mina hjärtslag.
Fingrarna kröks i vånda, griper efter något som inte finns.
Och så inser jag plötsligt att det är något som har förändrats,
något fattas.
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Det är ljudet.
Ljudet av höga, vassa klackar.
Under, eller kanske bortom, alla svischande, gurglande och
pulserande kroppsljud är det tyst. Oroväckande tyst.
Med en oerhörd kraftansträngning vrider jag på huvudet,
mitt fysiska huvud, och ser rakt på Pernilla, som står i
dörröppningen.
Hon vänder i samma ögonblick på huvudet, troligtvis mot
sköterskan hon talade med tidigare.
”Men hallå!” säger hon, och till och med jag i mitt ynkliga
tillstånd kan höra den omisskännliga anstrykningen av
besvikelse i hennes gälla röst.
”Han är ju vaken!?”
*
När Maria och Jhonas kommer in på avdelningen möts de av
en sjuksköterska som ser förvånansvärt glad och trevlig ut.
Hon har en mintgrön dress på sig, prydd med en oval
namnbricka med lila blommor på. Eva, sjuksköterska står det
mellan blommorna.
Och så de obligatoriska och väl ingångna inneskorna.
Men trots - inte tack vare - dessa tydligen nödvändiga
attribut ser hon alltså glad och trevlig ut.
Nu är det är inte Marias erfarenhet att sjuksköterskor brukar
se glada och trevliga ut, än mindre vara det. Så det är inte så
konstigt att hon anar oråd när hon frågar efter Bengt och på
ett trevligt sätt (helt utan ironi!) blir upplyst om att man har
mycket goda nyheter beträffande Bengt.
”Är han död?” frågar Jhonas och ser samtidigt oändligt
bekymrad ut. Eller försöker.
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Sjuksköterskan Eva tittar konstigt på honom, men innan hon
hinner säga något som med största sannolikhet kommer att
reta upp Jhonas bryter Maria in med en mer passande fråga:
”Har han… har han vaknat?!”
Jhonas noterar med viss irritation att Maria låter både glad
och förväntansfull.
”Han vaknade precis!” säger Eva och strålar med sina mörkblå ögon så att Jhonas plötsligt upptäcker att hon inte bara är
sjuksköterska utan även kvinna.
”Ni vet vilken sal han ligger på?
”Jadå, jag var ju här tidigare idag.” säger Maria och lägger
med ens märke till hur Jhonas stirrar på den andra kvinnans
bröst, tydligen helt omedveten om att det faktiskt är ganska
enkelt att följa vart han riktar blicken. Eller så har han helt
enkelt ingen skam i kroppen, och bryr sig således inte om att
hans stirrande märks. Maria misstänker det senare.
(Och hon föreställer sig under en kort sekund hur Jhonas
helt tappar fattningen, pekar på sjuksköterskans byst och
utbrister ”Kolla! Pattar!”.)
Eva sjuksköterska ser det också, eller snarare känner det, och
blir med ens kall i tonen.
”Det är bara att gå in, hans fru är redan därinne.” upplyser
hon innan hon hastigt vänder sig bort och verkar ha bråttom
någon annanstans.
”Fru?” undrar Maria i en både förvånad och plötsligt irriterad ton, men Eva har redan hunnit för långt bort i korridoren för att höra.
”Hon verkade ju trevlig!” säger Jhonas.
”Mm, eller hur…” svarar Maria medan hon skyndar fram till
Bengts sal, rundar dörrkarmen och upptäcker - Pernilla.

100

Först förstår Maria ingenting, men sedan ser hon hur hennes
väninna sitter vid Bengts (HENNES man!) säng och HÅLLER
HONOM I HANDEN!
Hon stelnar till, men går sedan fram med snabba kliv och
tränger sig mellan Pernilla och sängkanten, så att handhållandet får ett abrupt slut.
”Bengt, hur mår du?” säger hon med silkeslen och liksom
beskyddande röst så att Pernilla klart ska förstå att hon gått
för långt.
”Han vaknade när jag kom!” Säger Pernilla med en triumfatorisk ton som får Maria att skjuta gröna ögonkast mot sin,
som det känns för tillfället, före detta väninna.
”Visst gjorde du, Bengt? Visst vaknade du när Pernilla kom
in?” fortsätter Pernilla med något som starkt påminner om
barnspråk.
”Hur känns det, Bengt?” frågar Maria, lite högre den här
gången.
Jhonas håller sig i bakgrunden, han har ingen vidare lust att
gå emellan två kvinnor som snart kommer att ligga på golvet
i en enda hög av armar och ben och rivas, bitas och klösa
varandra blodiga. Han kan i sin aningen tröga hjärna ana vad
som ligger bakom denna plötsliga osämja, men svartsjuka är
något han inte alls förstår sig på.
Särskilt inte kvinnlig svartsjuka.
”Bengt ville att jag skulle hålla honom i handen, så att han
inte behövde känna sig så ensam.” klämmer Pernilla i, och
nu går det inte att missta sig på aggressionen som lurar bak
den sockersöta masken. Att Jhonas prioriterade Bengt och
Maria högre än Pernilla är inte glömt.
”Jaså, ville han det? Och vad säger han själv då?” snäser
Maria. Utan att riktigt ha förstått hur det gick till är hon nu
arg på både Pernilla och Bengt, som ännu inte sagt ett ljud.
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”Vad gör du förresten här? Skulle inte du till Ikea och titta
på soffa, eller kastruller eller vad det nu var? Eller fick du
förhinder?”
I samma stund som den sista meningen passerar hennes
läppar vet Maria att hon tryckt på rätt knapp. Det vill säga
rätt om hon vill ha bråk med Pernilla, och just nu vill hon
det mer än något annat.
”Förhinder? Ja, det fick jag visst! Och vems fel var det?
Kanske någons som hellre är ute och ränner med min sambo
än ser till sin egen man när han är sjuk!”
Pernilla har tappat fattningen. Maria har tappat densamma,
och nu kommer en så låg och löjlig ordväxling att jag inte
ens orkar återge den här, och då förstår ni kanske på vilken
utomordentligt låg nivå den ligger.
Och mitt i denna kakofoni av uppretade kvinnoröster (finns
det förresten något ljud som är mer skräckinjagande?) hörs
plötsligt en myndig röst från dörren.
”Är det något problem här? Om inte, får jag be att ni dämpar
er!”
Tystnad.
I dörren står dr Börje Pucko, som Maria hade det tvivelaktiga nöjet att stifta bekantskap med tidigare idag. Mellan hans
ögonbryn syns en djup rynka och han utstrålar faktiskt
någon sorts auktoritet, vilket Maria mycket motvilligt
erkänner för sig själv. Hon vet inte riktigt vad hon ska säga,
för hon skäms faktiskt, men någon som tydligen verkar
skämmas mer är Pernilla. Hennes ansiktsfärg har en djupröd
nyans, som Maria inte lade märke till förrän dr B. Pucko
kom in. Och hon kan svära på att han hajade till när han såg
Pernilla, som om han kände igen henne. Vilket i och för sig
inte skulle vara så konstigt, hon jobbade ju på sjukhuset
tidigare…
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Men nu börjar hjulen rotera snabbare i Marias huvud.
Plötsligt ser hon ett samband, och en möjlig förklaring
framträder till varför Pernilla känner sådan motvilja mot
läkare. Och det är inte bara sambandet hon ser, hon ser även
blicken som utväxlas under några tiondels sekunder mellan
läkaren och den före detta sjukhusanställda Pernilla.
Börje tittar på dem allihop, men bryr sig inte det minsta om
Bengt. ”Bra.” säger han sedan och går, utan vidare åtbörder.
Tystnad igen. Man hör bara lite klädprassel när Jhonas
skruvar på sig.
”En gammal bekant, förstår jag?” Marias röst dryper av gift
och etter, och det blir för mycket för Pernilla. Hon tränger
sig fram mot dörren, och blänger samtidigt på Jhonas, som
inte möter hennes blick.
”Ska du med hem, eller? frågar hon i inte alltför vänlig och
allt annat än uppmuntrande ton.
”Eeh… jag har ju inte sagt hej till Bengt än…” velar han.
”Bra! Stanna du då här och gör dig inget besvär med att
komma hem sen!”
”Men…”
”Far åt helvete!” väser Pernilla mellan tänderna. Tydligen får
Jhonas nu det hon egentligen skulle vilja ge till Maria, men
hon kan inte förmå sig, inte nu när Maria så tydligt sett
något som inte var ämnat för hennes ögon. I skam och
förnedring försvinner hon ut i korridoren och de kan höra
hennes klackars ”klick-klack” ända tills avdelningsdörren
slår igen bakom henne.
Tystnaden hon lämnar efter sig är pinsamhetens tystnad. Det
blir så klart Maria som bryter den.
”Jaha…”
”Blev hon sur?” frågar Jhonas.
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Maria svarar inte, bara suckar, vänder sig mot Bengt och tar
hans hand i sin. Hon låter sin tumme glida upp och ner för
hans handrygg, så som hon alltid brukade göra förr i tiden.
Förr, när kärleken var ny.
Bengt darrar, verkar vilja säga något, men får inte riktigt
fram orden. Maria kan se hur hans ögon tåras, men det beror
kanske på ett lätt men förvånansvärt kallt drag som plötsligt
sveper genom rummet.
Hon böjer sig fram och trycker en kyss på hans så plötsligt
kallsvettiga panna, och då trycker han till om hennes hand.
Hon känner hur han drar henne närmare, och när han
öppnar munnen kommer det ut två ord som hon knappt kan
urskilja. Hans andedräkt är allt annat än angenäm, men vad
kan man förvänta sig efter ett dygn i koma? Hon vänder örat
mot hans mun, delvis för att slippa andedräkten, men också
för att höra bättre.
”Låt bli…” säger han, och upprepar sedan orden gång på
gång.
Maria tittar på honom och undrar vad det är hon ska låta bli.
”Vad menar du Bengt? Vad är det jag ska låta bli?”
”Pratar han?” brölar Jhonas och står plötsligt vid sängen.
Han lutar sig ner över Bengt och lägger i samma stund
armen om Marias höfter, kanske bara för att få stöd. Men det
ser inte ut så ur Bengts vinkel, den store fånen behöver inte
det obetydliga stöd Marias höfter ger.
Och vad värre är, Maria gör inget för att avlägsna hans
håriga hand.
”HALLÅ BENGT, HUR ÄR LÄGET KOMPIS?” säger Jhonas
med hög röst. Han tror nämligen, i likhet med många andra
mer normalbegåvade människor, att sjuka, handikappade
och utlänningar bättre förstår vad man säger om man pratar
högt.
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”Du… du…” väser Bengt, men börjar sedan oväntat rycka
och krampa. Spasmerna tar över hans kropp och Maria
känner hur handen hon håller i sin ömsom klämmer, ömsom
slappnar av. Hon hör sig själv skrika, och sedan tar det inte
många sekunder innan rummet är fullt av personal. Kramplösande medel injiceras och man ser till att det inte finns
något slem i luftrören. Plötsligt står sjuksköterskan Eva
framför Maria och Jhonas och motar bestämt ut dem ur
rummet.
”Jag tror det är bäst om ni väntar utanför en liten stund.”
säger hon utan ett uns av medkänsla i rösten.
”Mår han inte riktigt bra?” frågar Jhonas utan att få svar.
Maria stirrar bara tomt framför sig, precis som hon gjort
under större delen av dagen.
”Sätt er i dagrummet så kommer det strax någon och tar
hand om er.” säger hon bara kort och är sedan inne i rummet igen.
De väntar tillsammans i drygt en timme och trettiofem
minuter innan en läkare kommer, och då är det inte dr
Pucko utan dr Förvirrad som dyker upp. Helt enligt schablonen hänger den ostrukna skjortan ut på vänster sida,
håret står på ända och gylfen är bara uppdragen till hälften.
”Eller den kanske är nerdragen till hälften?” hinner Maria
tänka medan de tar i hand. Skillnaden är egentligen avsevärd, även om det synliga inte uppvisar några som helst
olikheter.
”Olikheterna finns i attityden.” tänker hon vidare medan
Jhonas hälsar artigt, och är samtidigt oerhört tacksam för att
läkaren är en man och inte en storbystad kvinna. Hon vill
inte skämmas mer för den store drummeln idag.

105

”Dr Ivarsson kunde inte komma, det har visst kört ihop sig
på akuten.” säger dr Pålsson, som han precis presenterat sig
som.
”Dr Ivarsson?” säger Maria undrande utan att göra kopplingen till dr Pucko.
”Dr Börje Ivarsson, jag trodde ni hade varit i kontakt med
honom?” säger Pålsson förvånat, och ser verkligen ut som
om han just vaknat.
Och då äntligen går det upp för Maria att hon troligen inte
lagt efternamnet Ivarsson på minnet, utan bara tänkt på
honom som ”puckot”.
”Ja ja! Förlåt, jag är lite förvirrad just nu.” säger hon ursäktande.
Jhonas säger ingenting, men studerar en tidning med bilar på
omslaget som ligger på bordet framför honom.
Läkaren svarar inte utan går rakt på sak.
”Det ser inte så bra ut, som ni kanske förstår. Patienten har
glidit tillbaka in i samma tillstånd som tidigare, men det är
ingen fara för hans liv.” säger han lugnande när han ser
uttrycket i Marias ansikte vid nämnandet av orden ”det ser
inte bra ut”.
Och så berättar han om hur puls, andning, blodtryck och allt
annat som kollats ser bra ut. Det enda som inte är bra, är
egentligen att patienten inte är kontaktbar, som han uttrycker det. Reagerar varken på värme eller kyla, och inte
heller på smärta.
Han säger det på ett skonsammare sätt än Börje skulle ha
gjort, men så är han också känd på avdelningen, ja på hela
sjukhuset faktiskt, som en blödig mes.
Maria undrar kort hur man testat att hennes man inte
reagerar på smärta, och ser ett antal mer eller mindre vidriga
bilder passera för sin inre syn.
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”Men han var ju vaken nyss, var han inte? Varför… vad
hände egentligen?” säger Maria, som tydligen inte lyssnat
ordentligt på den snälle men förvirrade dr Pålsson, som i sin
tur utan att visa att han tycker att det är oändligt trist att
behöva dra alltihop en gång till ändå gör det utan att knota.
”Något, vi vet inte vad men ska sannerligen undersöka det,
utlöste ett nytt anfall av komaliknande medvetslöshet. Vi
kommer säkert på vad, men vi måste ge det tid, det är inget
man kan forcera fram.”
Och så upprepas allt ännu en gång. Dr Pålsson får förklara
en sista gång för Maria innan hon är nöjd, och sedan är de
plötsligt ute på parkeringen igen utan att hon riktigt minns
hur hon kom dit. Det har hunnit bli kväll igen, en sådan där
honungsdoftande, ljum kväll som man oftast bara upplever
utomlands, men mera sällan här hemma.
”Jag kör dig hem” säger Jhonas och lägger en beskyddande
arm kring hennes axlar.
Maria protesterar inte, hon låter det bara ske.
”Du Jhonas” säger hon när de kommer fram till hans rostiga
”firmabil”, ”du kan väl ta det lite lugnt när vi kör hem, va?”
Han ler lite snett (mest för att han klarat sig undan parkeringsböter, men det vet ju inte Maria) och nickar bara kort.
Kort, kärvt och manligt.
Jodå, han kommer att köra försiktigt.
Och säkert.
När de kör av motorvägen och in på väg 21 vid Åstorp ställer
Maria Frågan.
Frågan som Jhonas väntat på hela eftermiddagen. Ja, ända
sedan i förmiddags, om han ska vara ärlig.
Och när den väl kommer, suger det till i magen och han
känner värmen sprida sig i skrevet.
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”Nej, jag kan väl inte köra hem.” säger han med en menande,
spelat bekymrad min.
”Om det inte är till besvär, kan jag kanske sova på din soffa
inatt?”
Och svaret överraskar honom inte, men gör honom pulserande hård på några få sekunder.
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Kapitel 7
Det var det konstigaste jag varit med om.
Och samtidigt det mest mardrömslika.
Sammansmältningen med min kropp var på något underligt
sätt omärklig, och på samma gång outhärdlig. Det gjorde
ordentligt ont, en smärta som kom smygande och växte i
intensitet tills den tog över alla andra sinnesintryck. Sedan
gav den inte vika, men det var precis som om jag vande mig
vid den. Eller lärde mig stå ut med den.
Och så kom segheten. Det var som om jag inte längre kunde
röra mig fritt, som om jag var nersänkt i en tank med gelé.
Färgerna mattades, dofterna försvann nästan helt. Allt jag
såg, såg jag genom ett suddigt filter som inte gick att bli
kvitt.
Det kvittar antagligen vad jag säger, ni skulle ändå inte
förstå.
Ni lever ju era liv genom de där filtren, i gelén. Precis som
jag alltid gjort.
Det är inget konstigt, så är det att leva. Men har man en
gång sett världen sådan den verkligen ser ut, finns det inga
alternativ. Inga realistiska åtminstone.
Och sedan stod hon där.
Med sina alldeles för vassa klackar och sin löjliga, gälla röst.
Hon stod där en stund och bara tittade, kanske pratade med
en sköterska. Jag minns inte så noga. Det gick kanske tio
minuter, kanske mer.
Sedan hördes röster ute i korridoren.
Jag kunde urskilja Marias röst, jag skulle känna igen den var
som helst.
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Pernilla kikade snabbt ut, tog sedan en stol och satte sig vid
min säng, tog min hand trots mina protester (som i ärlighetens namn inte var särskilt verbala) och väntade.
Jag var ju inte dummare än att jag förstod vad hon höll på
med, och herregud, om hon inte lyckades över förväntan!
Jag kunde följa den stigande irritationen från första parkett,
från snäsighet till öppen aggression på dagisnivå.
Och jag kunde inte göra annat än åse hur jag reducerades
från sjuk människa till bricka i ett spel jag inte var det
minsta delaktig i.
Syftet med att ta tillbaka min kropp hade så när gått förlorat
innan jag ens försökt göra vad jag föresatt mig. Och naturligtvis misslyckades jag, som jag alltid gör när det verkligen
gäller. Chansen gick mig förbi.
Tåget gick, och jag var inte på det.
Maria. Visst försökte jag, men till vad nytta?
De få ord jag fick fram förstod hon inte, och eftersom jag
ännu inte fått full kontroll över mitt tal var det jag fick fram
säkert fullständigt obegripligt.
Jag kände hennes hand, hur hon smekte dess översida med
tummen. Hennes fingrars mjukhet, precis som förr.
Och nu, när jag tänker tillbaka på den beröringen, minns jag
hur vi brukade sitta på sängen i hennes lilla studentlägenhet
och se på TV och hålla varandra i handen. Bara så där.
Okomplicerat. Himmelskt.
Och redan då fanns den där, den lilla rörelsen över handryggen. Ibland med tummens undersida, ibland med nagelns
framkant. Jag brukade känna på hennes tumnagels översida,
dess släthet, dess makalösa jämnhet. Som slätt siden.
Liksom hennes hud.
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Lloyd Cole & the Commotions fanns det ett band som hette
på den tiden. De hade en låt som hette ”Perfect Skin” och
den var som en personifiering av Maria.
Jag lyssnade väl i och för sig aldrig riktigt noga på texten,
men refrängen (when she smiles my way, my eyes go out in
vain, she’s got perfect skin) passade på något sätt så väl in på
henne. Eller så var det bara det där med ”perfect skin”.
Jag vet inte om jag minns längre.
Jag vet ingenting.
Men i det ögonblicket, när hon satt där vid min sida på
sjukhuset med min slappa hand i sin, ville jag verkligen
stanna. Det fanns i den stunden inget, säger inget, som jag
hellre ville.
Men så stod han där och gastade, och i det ögonblicket
förstod jag att allt redan var förlorat. Det hade förstås varit
förlorat hela tiden, allt annat var bara en bedräglig chimär.
Jag visste ju om det, visst gjorde jag?
Men även om en drunknande vet att han i princip är räddningslöst förlorad, kan han i sin vånda och dödsångest inte
låta bli att gripa tag om till och med det minsta av halmstrån.
Alltid i hopp om en räddning som inte finns.
Alltid förgäves.
Svälj livets bittra brygd, och se glad ut. Det är vad som
tillkommer den som vill leva. Men herregud, nu låter jag
som en andra klassens kioskpoet, och det är verkligen inte
meningen!
Jhonas står där i alla fall, med sitt köttiga och högröda,
storflabbiga ansikte och lägger ogenerat armen om min
Marias liv, stödjer sig på hennes höft! Och det hade inte
varit något större problem om jag bara sett en antydan, den
minsta lilla hade räckt, till avvisande i Marias ansikte.
Men det gör jag alltså inte.
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Istället kan jag ana en inte obetydlig del ömkan som jag inte
alls är i behov av, och det sårar mig på ett sätt som jag inte
kan påminna mig att jag upplevt förut.
Och det är ungefär då jag tappar kontrollen.
Det tar bara några ögonblick, sedan glider jag nästan omärkligt genom madrassen på min säng och kommer ut på
undersidan, förunderligt lätt och lika förunderligt klarsynt.
Jag förstår omedelbart vad som hänt när jag glider fram
mellan Jhonas håriga och Marias vaxade ben. Längre höll det
alltså inte, jag är återigen kroppslös till min synnerliga
förtret. Men det är kanske bättre att jag håller mig till de
faktiska händelserna, än viker ut mig i självömkan ännu en
gång, eller hur?
Som jag sade: när man är kroppslös uppfattar man saker på
ett mycket mer direkt sätt. Man ser saker man normalt inte
lägger märke till, vare sig man vill eller ej. Det finns ingen
valfrihet.
Som t ex med alla de där historiska hemskheterna jag
berättade om tidigare, sjöslag och pest och döda kungar.
Fast när jag tänker närmare på det, är det där med kungen
kanske ett konstigt undantag?
Nåja, nu är jag i alla fall helt övertygad om att alla de där
sakerna finns där hela tiden, men att man normalt inte kan
se dem eftersom man inte är tillräckligt observant. Eller
känslig kanske. Eller bådadera, vad vet jag?
De finns där därför att de verkligen inträffat, varit andra
människors verklighet, men i en annan tid. De har lämnat
outplånliga avtryck, liksom vi lämnar avtryck i vår egen tid,
antar jag. De finns där för den som är tillräckligt känslig,
okroppslig eller ej.
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Och om man har förmågan att välja, väljer man ofelbart bort
dem. Mycket få människor vill se sådant.
Men de historiska avtrycken är inte det enda som kan ses ur
ett okroppsligt perspektiv.
Jhonas grepp om Marias höft är en sådan sak.
Marias nu alltför lätt avläsbara kroppsspråk en annan.
Jag kan se den kanske helt omedvetna reaktionen i hennes
hållning, och det gör mig inte glad, inte alls, min sssöte! Som
Gollum skulle ha sagt.
Men jag är inte Tolkiens tvivelaktige lille smygare, jag är
Bengt, Bengt i koma, och jag blir fullkomligt utom mig om
någon lägger an på min fru på det sätt som Jhonas nu gör!
Och ännu mer utom mig blir jag när jag ser att den fräcka
inviten besvaras så fullständigt oblygt.
Jag går så att säga totalt upp i limningen, och rasar och
skriker, försöker till och med slå till Jhonas rakt över hans
alldeles för raka och välformade näsa för att få honom att
sluta. Jag försöker välta saker, slå sönder allt jag kommer åt,
riva och ramponera, men naturligtvis (som vanligt) helt utan
resultat. Jag vrålar allt vad jag kan när personalen kommer in
och ska ta hand om min spastiska, krampande kropp, men
inte heller de känner min närvaro eller hör mina skrik.
Ridå.
Mitt raseri varar i omkring tio minuter, sedan går luften ur
mig och jag faller ihop som en blöt säck. Ensamheten i den
stunden är total, trots sjukvårdarna som också befinner sig i
rummet, trots Maria och Jhonas som körts ut i dagrummet.
Jag har aldrig upplevt något liknande.
Och sedan: tomhet.
När det till sist går upp för mig att jag inte kan göra något
mer (har jag överhuvudtaget gjort någonting?) i rummet där
min nu nerdrogade och avslappnade kropp ligger, glider jag
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ut i korridoren, tar snett till höger och sedan vänster in i
dagrummet.
Ni vet hur det ser ut i sådana där rum; fåtöljer och soffor
med trästomme och stoppade dynor, gärna i färger som ska
verka avslappnande. Grönt lär visst vara en sådan färg har
jag hört, även om det aldrig funkat på mig.
Borta är i alla fall 70-talets grova tyger i brunt och orange,
vilket de flesta torde vara ytterst tacksamma för. Det vill
säga i den mån det funnits pengar avsatta för renovering,
vilket alls inte är säkert.
Men på det här sjukhuset har det tydligen funnits medel, för
just det här aktuella dagrummet ser mer ut som ett vardagsrum hämtat från 80-talets senare hälft. Bleka, pastellfärgade
kuddar pryder det lika (fast i annan nyans) pastellfärgade
sofftyget, vilket i sin tur matchar väggarnas lika i grönt
pastellfärgade nyans.
Men jag klagar inte, jag har varit förtjust i furumöbler med
pastellfärgad klädsel så länge jag kan minnas.
Mitt emot dörren jag kommer in genom (den närmast
korridoren) sitter Jhonas och min Maria och pratar tyst, som
man brukar göra på liknande inrättningar. Till vänster om
soffan (jag beskriver den inte närmare, jag tror ni har fattat
hur den ser ut…) finns en dörr som leder ut till en balkong,
som tydligen verkar användas som rökrum. Där ute står i alla
fall en kvinna iklädd sjukhusets småblommiga pyjamas och
bolmar och hostar på ett löst och synnerligen otäckt sätt om
vartannat. Jag gissar på att hon är patient och inte besökare.
Och antagligen rökare. (Good thinking, Batman!)
Jag förbereder mig just för en ny och antagligen fruktlös
attack på den intet ont anande Jhonas, som hur oblygt som
helst sitter och tittar ner i min frus urringning medan hon
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stirrar på inget, när någon snett bakom mig säger ”Ursäkta,
men tror du att du kan du hjälpa mig?”
Jag vänder mig om av gammal och ohejdad vana, precis som
man gör när man tror att någon tilltalar en, och ser en blek
figur sitta i en likadan soffa som den Jhonas och Maria sitter
i.
Konstigt nog verkar han titta på mig.
Jag begriper omedelbart att det måste vara fel, han kan se
mig lika mycket som jag kan prata med honom, det vill säga
inte alls.
”Visst!” säger jag, för jag är så himla trött på att allt går åt
skogen hela tiden.
”Visst, klart jag kan hjälpa dig! Vad önskas? Ska jag klia dig
på ryggen, eller kanske massera dina tår? Säg bara till, jag
har inga egna problem, så jag tar mig gärna an andras.”
Min ton är förstås inte den trevligaste, det vet jag.
Men vad spelar det för roll? Med tanke på att min fru håller
på att bli uppraggad av en idiot med mer muskler än hjärna
är det kanske inte så konstigt att min ton är lite kort och
vass. Och det faktum att han varken ser eller hör mig spelar
så klart en stor roll. För jag är ju i grund och botten en snäll
och mycket trevlig person (om jag får säga det själv, vilket
jag naturligtvis får eftersom det är min bok och jag ensam
bestämmer vad som ska stå i den) som alltid försöker bemöta
folk med respekt.
Åtminstone tills de har bevisat att de inte är värda den.
Den bleke mannen ser med ens en liten aning sårad ut,
något som gör mig fundersam. Men det kan ju så klart bero
på att ingen verkar bry sig om honom, varken Maria eller
Jhonas visar något som helst tecken på att vilja besvara hans
fråga. Och det i sin tur gör mig ännu mer uppretad, är de
verkligen så inne i varandra att de inte ens hör när männi115

skor i deras omedelbara närhet tilltalar dem? Och som om
det skulle hjälpa säger jag med ganska irriterad röst ”Ni kan
väl för fan svara honom i alla fall? Inte bara sitta där som två
jävla tonåringar, era förbannade nöt!”
Vilket de så klart inte heller svarar på.
”Det måste ha blitt näåd fel…” säger mannen på en dialekt
jag tror mig känna igen som något från Bjuvs- eller kanske
Billesholmshållet.
”Ja men jippi.” säger jag i fortsatt otrevlig ton. ”Om du bara
visste…”
”Lever du? Är du varrkli?” säger den bleke och ser fortfarande rakt på mig, och nu börjar det gå upp ett ljus. Och samtidigt rinner irritationen av mig och ersätts av någon sorts
nyfikenhet, kanske också upphetsning.
”Du… du pratar med mig?” säger jag klentroget och pekar på
mig själv med en gest som för en utomstående betraktare
(om någon sådan funnes) kanske skulle anses lite väl teatralisk.
”Kan du se mig? Och höra mig? Men hur…”
Han nickar bara stumt, men ser med ens lite gladare ut.
Sedan säger han, och i fortsättningen skippar jag Billesholmsdialekten eftersom den är rätt så jobbig att skriva ut:
”Vet du om jag… liksom… är död?”
Först förstår jag inte frågan.
Han sitter ju här mitt framför mig i landstingets pastellfärgade soffa och ställer frågor. Han verkar inte särskilt död. Lite
blek kanske, men knappast död.
”Hur menar du? Hur då död?” motfrågar jag dumt.
”Alltså… jag var nere på akuten för en liten stund sen, inne
på ett behandlingsrum.” Han tystnar tvekande, verkar vänta
på något. Jag nickar kort, och det var förmodligen bara lite
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uppmuntran han väntade på, för nu verkar han plötsligt
ivrig att få berätta.
Och så kommer ur hans mun en riktigt tragisk historia om
ensamhet, svek och brustna illusioner, för att uttrycka sig
lite klichéartat.
Men framför allt är det en historia om en stor, bottenlös
hopplöshet (ni vill inte höra den, den skulle tråka ihjäl er)
som det inte finns någon som helst rimlig väg ut ur. Och det
slutar som det så ofta gör; på akuten med ett misslyckat
självmordsförsök och en djup känsla av förnedring.
Och av att vara värdelös.
Så värdelös att man inte ens klarar av att dö fast man verkligen gjort sitt bästa.
”Och sedan blev jag lämnad ensam på rummet och fick syn
på en skalpell som låg framme.” fortsätter han. ”Jag hittade
några sömntabletter också och svalde allihop, fast det var
inte så lätt utan vatten...”
Den sista meningen blir hängande i luften, och den plötsliga
tystnaden känns med ens besvärande.
”Men det finns väl alltid en vask eller ett handfat i sådana
där rum, gör det inte?” frågar jag, som om det skulle spela
någon roll. Och för att ha något att säga.
”Vask?” säger han och ser frågande och lite bekymrad ut på
sitt stillsamma vis.
”Ja, jag bara tänkte att om det finns en vask så brukar det ju
finnas en kran, och i så fall fanns det ju vatten, så då hade du
ju inte behövt…”
Den bleke bara tittar lite sorgset på mig, och sedan sväljer
han torrt och inte utan viss svårighet.
”Äsch, strunt i det, jag är bara dum som inte fattar. Vad var
det som hände?” försöker jag släta över min onödiga bufflighet.
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Han harklar sig och stryker sig lätt med ena handen över
halsen, som om han fortfarande kände tabletterna sitta fast i
svalget, och det tar ett par sekunder innan han hittat tillbaka
till sin historia.
”Jo… jag svalde tabletterna, hela burken tror jag. Och sedan
tog jag av bandagen och skar upp handlederna med skalpellen igen. På längden också den här gången, bara för att vara
säker, liksom.” Han visar med ena pekfingret, ritar ett
avlångt t över armens nederdel. Där det inte finns ett spår av
det han precis påstått att han gjort.
”Det var blod, mycket blod…”
Jag vet inte vad jag ska säga.
En möjlighet slog mig nämligen just när han sade det där om
sina handleder. Kanske den här mannen är galen? Lider av
någon sorts skruvad verklighetsuppfattning, eller något?
Eller bara hittar på för att göra sig märkvärdig? Fast det är
ändå inte det intryck han ger, faktiskt verkar han helt ärlig.
Men vad vet jag, som tror på nästan vad som helst folk
försöker slå i mig, bara för att jag insett hur lite jag egentligen vet? Kanske ljuger han, kanske inte.
Hur som helst får jag inte ihop hans historia, för om det han
berättar är sant skulle han inte sitta här och se så frisk ut, det
kan jag garantera trots att jag inte vet särskilt mycket om
sjukvård. (Det lilla jag faktiskt vet har jag hört genom Maria,
men om sanningen ska fram har jag nog inte lyssnat särskilt
noga alla gånger. Men jag är i alla fall bra på att se lyssnande
ut när någon berättar något för mig som jag inte är intresserad av! Det svåra är inte att se ut som om man lyssnar, det
svåra är att gäspa med stängd mun. Men det handlar bara om
övning, och man lär sig så småningom, jag lovar.)
Jag sneglar bort mot Maria och Jhonas, som fortfarande sitter
kvar i samma ställning. Som fastvuxna. Jag har fortfarande
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lite tid och sliter blicken från paret i soffan. Paret? Åh, för
helvete…
”Men jag förstår inte riktigt…” säger jag med lätt rynkade
ögonbryn. ”Hur kan du sitta här om du verkligen har gjort
allt det du säger?”
”Jag hoppades att du skulle veta det.” säger han, och besvikelsen står skriven i hans ansikte.
”Vem är du egentligen?” frågar jag avvaktande, för nu börjar
jag ana oråd.
En otäck misstanke växer inom mig, en misstanke som inte
pekar ut honom som galen, utan mig själv. Att han skulle
vara ännu en i raden av dagens vidriga spökscener har inte
slagit mig förrän nu, och är han det kan jag lika gärna sticka
härifrån. Nu med en gång.
Just när jag börjar frukta att det plötsligt och utan förvarning
kommer att börja krypa ut maskar ur ögonen på honom,
säger han ”Måns!” och sträcker fram handen för att hälsa.
”Fast jag brukar kallas för Monza.”
”Monza?” säger jag och tvekar lite, vet inte riktigt om jag ska
sträcka fram handen eller inte.
”Det är någon gammal grej med bilkörning, hastigheten eller
nåt.” säger han och håller fortfarande fram handen. Jag kan
inte göra annat än att fatta den och skaka till några gånger.
Jag sneglar på hans handled medan vi hälsar, och kommer på
att han känns alldeles som vanligt. Jag menar, som det känns
att hälsa på en annan människa.
Jo, jag vet. Det kan kännas olika, om man nu måste vara så
noga med begreppen.
Till exempel så sträcker vissa bara fram sin otrevligt slappa
fiskhand och förväntar sig att någon annan (oftast jag) ska
göra jobbet, medan andra gör sitt bästa för att krossa knogarna. Mina alltså.
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Men Monzas handslag är så där lagom, inte för slappt, inte
för hårt. Och han ler.
”Jag kan röra dig!” säger han med ett brett leende som växer
fram och förändrar hela hans bleka ansikte. Som när solen
tittar fram bakom molnen en kall höstdag.
Förändringen är så stor att jag nästan ryggar tillbaka.
Han ser med ens både glad och trygg ut, något som han inte
ens var i närheten av för bara ett par minuter sedan. Och
plötsligt ser jag honom som han antagligen borde se ut om
han inte utsatts för allt det han precis berättat om. (Nej, ni
vill fortfarande inte höra den historien. Tro mig på mitt ord,
den är egentligen inte alls särskilt intressant. Och jag har
ingen lust att berätta den för er heller.)
”Jag provade att prata med - och till och med röra vid - flera
av sjuksköterskorna och läkarna nere på akuten,” säger han
”men det gick liksom inte. Jag kunde gå rakt igenom dem,
som om de var gjorda av luft.”
Antagligen ser jag lite förvirrad ut, vilket han omedelbart
tolkar fel.
”Jag ser på dig att du inte riktigt förstår vad jag menar.” säger
han så. ”Och det gör mig lite förvånad faktiskt, eftersom vi
verkar vara i precis samma situation.”
”Du menar med kroppslösheten?” säger jag lite förhoppningsfullt. Jag börjar tro att det inte var så dumt att träffa
denne Monza ändå.
”Kroppslöshet? Ja, det skulle man kanske kunna kalla det
för.” säger han, och sneglar samtidigt mot en punkt snett
bakom och ovanför mig. Jag vänder mig om och försöker se
vad han tittar på, men där finns inget.
”Vackert, eller hur?” säger han med ett drömmande uttryck i
hela ansiktet.
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”Eeh… färgen på väggarna, eller?” frågar jag, utan att fatta
ett dugg.
Då vaknar han till liv igen, sliter blicken från det han verkar
titta på och ser sen lite bekymrat på mig.
”Ser inte du det?” frågar han förvånat.
”Mintgrönt, inte riktigt i min smak” upplyser jag honom.
”Äsch, strunt samma.” säger han och ser otålig ut. ”Men du
vet, det är liksom omöjligt att röra vid något överhuvudtaget! Det är som… tja, som att röra sig i en stor projicerad 3Dvärld. Inget är verkligt, även om det ser så ut.”
”Jaså, det!” säger jag lättat, för nu vet jag precis vad han
pratar om. Och så berättar jag min historia för honom, och
utelämnar ingenting. (Förutom det där med det korta
besöket jag gjorde i omklädningsrummet på damavdelningen
på Fria bad, strax efter jag sett kungen. Eller det har jag inte
berättat för er heller? Hmm… glöm det igen, tack! (Jag kan
inte hjälpa det! Det är något magiskt med kvinnokroppars
former och kurvor som är helt oemotståndligt, och har man
nu fått en så enastående möjlighet, så… Men som sagt, glöm
det!))
Jag lägger märke till att han flera gånger under min berättelse sneglar mot samma punkt bakom mig, och verkar samtidigt falla i någon sorts lätt trans, så att jag hela tiden måste
fånga hans uppmärksamhet på nytt. Vilket till sist blir så
irriterande att jag helt enkelt måste fråga vad det är som stör
honom.
”Stör?” säger han förvånat och en gnutta yrvaket. ”Men titta,
det är ju så… vackert!”
Om jag inte visste bättre skulle jag tro att han var förälskad,
och just nu satt och tittade sin älskade djupt in i ögonen. Det
liksom lyser om honom.
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Så jag vänder mig om igen, men kan fortfarande inte se
något. Så klart inte, vad trodde jag?
”Jag tror jag måste gå.” säger han långsamt, som om något
viktigt just gått upp för honom.
”Gå?” säger jag, ”Var ska du gå någonstans?”
”Dit!” säger han och nickar mot det där bakom mig.
”Men, där finns ju ingenting!” Min frustration känner inga
gränser, vilket antagligen speglas i tonen jag använder. Inte
särskilt trevlig, således.
Då ler han bara, och sedan reser han sig.
”Jag är ledsen, Bengt. Det var väl Bengt, va? Men jag har
redan stannat för länge. Och det var kul att prata med dig!”
”Kul…? Men jag förstår fortfarande inte hur…”
Han ler igen. Ett milt och faktiskt vackert leende.
”Jag vet inte varför saker och ting är som de är, men för min
egen personliga del vet jag hur det ligger till nu. Och jag
skulle gärna berätta för dig, men inte just nu. Bara inte just
nu.” säger han och tänker verkligen gå.
”Men varför får du så bråttom, vad är det frågan om?” frågar
jag, och hör hur min röst är på väg upp i falsett, som alltid
när jag befinner mig i pressande situationer.
”Var det inte du som ville att jag skulle förklara det här med
kroppslösheten? Eller missförstod jag dig tidigare?”
Jag börjar känna mig på gränsen till desperat. Måns/Monza
vet något som jag inte vet, han ser något som inte syns för
mig, och det känns inte bra. Inte bra alls.
”Bengt,” säger han tålmodigt, och kanske en aning roat. ”Jag
har faktiskt inte en aning om varför bara jag kan se ljuset
och inte du. Men jag är säker på att du också kommer att
kunna se det så småningom. Ta hand om dig nu, vi ses.” Och
så reser han sig upp och går verkligen. Han passerar mig på
min vänstra sida, och medan jag ännu bara hunnit få ur mig
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ett halvt protesterande ”Men…!” är han förbi mig, och så är
han borta. Puts väck, liksom. Inte borta på så vis att jag inte
kan se honom, utan verkligen borta. Upplöst i intet.
Jag vet att jag följer honom med blicken, jag vet att jag inte
blinkar. Och ändå är han bara borta. Går liksom upp i rök,
fast utan rök.
Och i det ögonblicket förstår jag äntligen, mina värsta
farhågor är till sist besannade.
Jag har suttit här och pratat med, berättat min historia för,
och till och med lyssnat och trott på en hägring.
Eller ett spöke, om ni vill. Eller kanske en hallucination. I
alla fall något som inte finns. Och till vad nytta? Jag bryr mig
inte om att svara på det, det skulle bara göra mig deprimerad.
I stället bestämmer jag mig för att göra något för att avleda
tankarna, vilket i slutändan kommer att visa sig vara ett
misstag. Om syftet är att avleda tankarna, alltså.
Jhonas och Maria sitter fortfarande och glor i 80-talssoffan,
och de verkar inte vilja resa på sig, vilket kanske trots allt är
ett gott tecken. Eller så väntar de på något, vad vet jag inte.
Och jag kan inte säga att jag bryr mig överdrivet mycket,
inte just nu i alla fall.
Jag känner mig nämligen lite lätt vimmelkantig av mitt
inbillade samtal med den där Monza, och tänker att det är
otroligt märkligt att något som inte finns trots allt kan
kännas så verkligt.
Jag kommer med ens att tänka på en liten lustig (tyckte jag
då) historia som en av mina gamla vänner berättade för mig
en gång.
Någon som han var bekant med, hur nära vet jag inte och
det spelar väl mindre roll, drabbades som så många andra av
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att plötsligt finna sig insprungen i väggen å det grövsta. Han
klappade helt enkelt ihop, fullt och totalt.
Med rätt behandling, oftast bestående av vila, brukar det
ändå ordna upp sig till sist, i alla fall för de flesta. Nu var det
emellertid så att just det här fallet visade sig vara ovanligt
besvärligt, och den sedvanliga behandlingen räckte inte
riktigt till.
Den utbrände mannen ifråga började höra röster. Röster som
talade om för honom hur värdelös han var, att han aldrig
mer skulle bli frisk, att han var ful och äcklig och annat
liknande (men precis lika otrevligt) i samma stil. Otäcka,
elaka röster var det.
Röster som lät som om de tillhörde någon sorts fantasidvärgar, uppspeedade och gutturala. Han kunde med lätthet
urskilja åtminstone två stycken, en lite ljusare och en mörk
och raspig. Det var den senare som var elakast, men den
ljusare rösten höll hela tiden med och skrattade ytterst
hånfullt.
Men tro nu inte att det räckte med detta.
Ånej.
En dag, till råga på allt annat elände han tvingades genomlida med försäkringskassa, ointresserade kuratorer och annat
som inte gör det lättare att komma över sin utbrändhet, såg
han nämligen rösternas ägare. Och som man redan kunnat
lista ut med vägledning av rösternas beskaffenhet (tonhöjd,
klang, ja, ni vet…) visade de sig tillhöra två mycket små,
men otroligt fula, tomteliknande gubbar.
Jodå, det är sant. Den ene hade ett lika glest som grått och
stripigt skägg. Den andre var bara orakad, fast på ett sätt som
gjorde att han såg ut som ett vrak som varken haft tillgång
till tak över huvudet eller ens vatten att tvätta sig i på flera
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månader. Gubben med skägget var den elake, den orakade
var den som hånflinade och höll med.
Dessa båda gubbar började nu förfölja den arme allt mer
utbrände mannen överallt.
Vart han än gick följde de efter honom. När han var i affären
och handlade och stod i kö vid kassan, kunde de stå vid sidan
om honom och försöka få honom att säga könsord till
kassörskan.
Och vad värre var; ibland lyckades det.
Som den gången när han skulle köpa ett hekto rostbiff i
charken, och bad att få ett hekto mör hästkuk. Inte roligt,
inte alls.
Fast gubbarna tyckte tydligen det och flinade så mycket att
de rullade runt på golvet och höll sig om sina runda, gubbfläskiga magar.
En gång blev han så ohyggligt trött på dem att han högtidligt
bad dem HÅLLA FLABBEN!, fast med andra och betydligt
värre ord. Och med ett väl tilltaget urval av de värsta han
vid det tillfället kunde. (Senare lär hans ordförråd inom
detta speciella område ha utökats betydligt, främst tack vare
de små tomtelika läromästarna.)
Tyvärr verkade inte de andra passagerarna - eller busschauffören - på stadsbussen han just befann sig på ha någon som
helst förståelse för hans utbrott, som verkade rikta sig till
knäskålarna på mannen i sätet vid sidan om hans. Och det
blev inte bättre av att han försäkrade att han bara velat säga
till sina tomtar, som hela tiden bråkade med honom.
Ut åkte han i alla fall, till gubbarnas stora förnöjelse.
Så där höll det på.
De var med honom alltid, överallt. Ibland trodde han att han
faktiskt blivit av med sina plågoandar, men bara för att en
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liten stund senare hitta dem på nytt på de mest överraskande
ställen. Tänk er in i hans situation; ni kånkar ner er smutstvätt i husets gemensamma tvättstuga, hela tiden rädd för
vad som kommer att hända härnäst.
Tack och lov lyser demonerna denna dag med sin frånvaro,
och ni börjar tro att sjukdomen faktiskt håller på att gå över.
Bara för att i nästa stund - när ni lyfter på locket - finna två
elakt flinande gubbar blicka upp mot er ur tvättkorgen. Den
ena med era smutsiga kalsonger på huvudet, den andra med
strumpor trädda på öronen och ett knotigt långfinger
uppsträckt till sedvanlig hälsning. Ja, jag vet att det kan låta
lite lustigt, men försök verkligen tänka er in i situationen så
slutar ni nog skratta.
Till sist löstes problemet ändå. Lösningen kunde kanske
tyckas en aning drastisk, men effektiv var den.
En dimmig dag på senhösten (gubbarna hade varit borta i
fyra hela timmar, halleluja!) när mannen satt och talade i
telefon, fick han plötsligt en ingivelse att resa sig upp och
titta ut mot sin bil som stod parkerad på den stora asfaltplanen nedanför. Där kunde han tydligt se hur två kortväxta
och synnerligen ovårdade män levde rövare i hans i och för
sig inte alltför nya bil, så att den stod och gungade fram och
tillbaka.
Den skäggige gick över från att tydligen ha gjort sitt bästa
för att demontera samtliga nackstöd, till att försöka ändra
form på ratten med hjälp av sina gula tänder. Den orakade
nöjde sig med att slicka på bilrutorna och sedan skriva
”getknullare” med spretiga och barnsliga bokstäver på
desamma med ett nikotingulnat pekfinger.
Allt detta såg alltså den allt mer förstörde mannen från sitt
köksfönster på tredje våningen.
Och blev naturligtvis fullständigt vansinnig.
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Han slängde på luren med orden ”nej nu jävlar ska gubbasen få på fan!” med en förbryllad och något stött tjänsteman
på försäkringskassan i andra änden av linjen, slet åt sig
bilnycklarna och rusade ner till sin vandaliserade bil. (Om
den verkligen var vandaliserad vågar jag inte säga, men
antagligen inte. Fast man vet ju aldrig…)
Han slet upp dörren när han kom fram och gav sig iväg med
skrikande däck. Inne i kupén tjöt gubbarna av skratt och
försökte få honom att köra fortare. Gärna på fel sida av
vägen, om det gick att ordna. Nu gjorde det inte det, eftersom mannen trots allt hade så pass mycket sinnesnärvaro
kvar att han lyckades hålla sig på vägen tills han nått sitt
tilltänkta mål; ett gammalt vattenfyllt stenbrott strax utanför
staden där han bodde.
Väl där körde han fram bilen till kanten av ett inte alltför
högt stup, 10 meter kanske, knappast mer, alltmedan gubbarna fortsatte med sitt ropande och skrikande, mestadels
bestående av okvädingsord av könsordskaraktär.
Sedan gick allt fort; han lade växeln i friläge, släppte handbromsen och hoppade sedan blixtsnabbt ut och smällde igen
dörren. Jag tror visst att han hann med att låsa om dem
också, men fortfarande verkade de inte fatta vad han tänkt
ut åt dem.
Med ord som ”rövrunkare”, ”slafsfitta” och annat än mer
uppfinningsrikt ringande i öronen, gick han runt bilen till
dess baksida. Den orakade hade börjat slicka på rutorna igen
och den skäggige sjöng en MYCKET oanständig sång för full
hals.
Allt som behövdes var en liten, mycket lätt knuff, för att
bilen skulle rulla över kanten och sedan med ett förskräckligt plask försvinna ner i dammens mörka vatten. Det
gurglade till, och sedan var den borta. Det sista han hörde
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var den orakade som i tillgjord falsett stämde in i sången,
och sedan var allt tyst.
Han gick hela vägen hem i novemberdimman, och ångrade
inte för en sekund att han sänkt sin hyfsat nya bil i en skitig
damm. Det var enligt honom ett mycket billigt pris att betala
för att bli kvitt ”tomtarna”.
Och tydligen fungerade det. Så vitt jag vet har de inte synts
till igen efter det, inte hos honom i alla fall.
Tänk på den här historien nästa gång någon säger att ni har
tomtar på loftet. Tänk på att ni hade kunnat ha det och be
till vilken gud ni än tror på att ni aldrig heller kommer att få
det.
Se där, en historia med lyckligt slut.
Om det inte vore för att mannen ifråga råkade köra ihjäl sig
ett par månader efter sänkningen av bilen i dammen.
Han kom visst över på fel sida av motorvägen, eller nåt.
*
Eftersom inget verkar hända i dagrummet där jag befinner
mig tillsammans med Maria och Jhonas, bestämmer jag mig
för att kontrollera en sak.
Tanken på historien om tomtarna skrämmer upp mig
ytterligare, och jag inser med viss bävan att det är bättre att
få den här saken ur världen så fort som möjligt. Och hur som
helst kan det väl inte bli mycket värre än det redan är, eller?
Med en knappt hörbar suck låter jag mig föras ut med
vinddraget från den öppna balkongdörren. Kvällen är varm
och snart på väg att bli mörkblå, men jag ger mig ingen
möjlighet att njuta den. Jag har en sak som måste kollas på
akuten.
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Kapitel 8
Som väntat är det alltför mycket liv och rörelse nere på
akutmottagningen.
Gallskrikande barn, hostande gamlingar som parkerar sina
rollatorer där de är som mest i vägen, otrevliga sjuksköterskor som snäser så fort de får en chans. Finns det något ställe
jag verkligen fasar för att besöka är det detta. Väntrummet är
som vanligt inte mer än halvfullt, men det räcker för att det
ska kännas trångt.
Som tur är behöver jag inte bekymra mig det allra minsta om
sådant, jag glider förbi alla utan att någon lägger märke till
mig. Inne på expeditionen står en läkare som jag direkt
identifierar som den läkare som gjorde obscena gester över
mitt bäcken kvällen innan. Börje hette han kanske, jag är så
dålig på namn. Men billesholmsdialekten känner jag igen,
den går det inte att missta sig på.
Just nu är han i färd med att, som det ser ut, grundligt skälla
ut en gråtande sjuksköterska. Han ser verkligen arg ut, men
någonstans bakom den ilskna masken kan jag se, eller kanske
bara ana, att han egentligen är ganska nöjd med något. En
märklig motsägelse, men den finns där, det är jag säker på.
Jag fortsätter in till behandlingsrummen som ligger där på
rad, anonyma och endast åtskiljbara av sina siffror vid
dörrarna. Jag upptäcker till min förvåning att jag inte ens
behöver titta in för att avgöra om behandlingsrummen är
tomma eller ej. Jag kan helt enkelt känna av dem som finns
därinne.
”Känna av” är väl en rätt så diffus och kanske flummig
beskrivning av det jag känner, men jag vet inte hur jag
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annars ska beskriva det. Kanske som att övernaturligt tydligt
ana en närvaro av någon.
I det första rummet kan jag till exempel känna en mamma
som sitter och väntar med sin lille son som har skadat
handleden efter att ha fallit från en studsmatta. Mammans
irritation strålar ut genom dörren, nästan som från ett
värmeelement försett med fläkt. Inte heller det är en korrekt
beskrivning av vad jag känner, men bara för att ni ska förstå
intensiteten i känslorna jag plockar upp.
I rum två och tre är det tomt, i sex och sju likaså. I fyran
ligger en man med påstådda bröstsmärtor, men egentligen är
han bara ensam och i akut behov av mänsklig kontakt.
I rum fem sitter en gammal kvinna med känning av astma,
men det är inget allvarligt där heller.
Så där går jag igenom rum för rum, men hittar trots det inte
det jag desperat söker. När jag gått förbi alla minst tre gånger
börjar jag inse att jag kanske har ”tomtar på loftet” i alla fall.
Jag stannar en stund och funderar när jag kommit ut i
väntrummet igen. Kan jag verkligen lita enbart till mina
känslor? Är jag så säker på det jag känner att jag inte behöver kolla på annat sätt?
Efter en kort stunds funderande har jag bestämt mig. Jag
måste helt enkelt titta in i varje rum, vilket jag så klart skulle
ha gjort redan från början om det inte varit för min skräck
för blod, sår och sjuka människor. Om jag nu bara kan lita på
vad jag redan känt så är det ju ingen större fara, ingen verkar
ju ha någon skada som jag inte skulle tåla att se.
Och så slår det mig att jag under dagen som gått sett sår som
är mycket värre än vad jag skulle kunna få se här, åtminstone med de patienter som är här för tillfället. Kluvna hästar
med tarmarna på marken i en enda blodig och slemmig sörja
lär jag väl besparas, i alla fall.
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Och så börjar jag om.
Jag glider in genom dörren till det första behandlingsrummet
och finner mycket riktigt mamman och barnet med den
skadade armen. Min nyvunna intuition (eller man kanske
borde kalla det klärvoajans?) verkar i alla fall fungera.
Jag glider omedelbart vidare, denna gång genom väggen in
mot nästa rum och hittar som väntat ingenting, inte i nästa
heller. Den ensamme mannen finns också mycket riktigt i
rum nummer fyra, och den astmatiska kvinnan kommer jag
in till efter att ha passerat en trång städskrubb. Jag blev
faktiskt lite orolig ett tag när jag fann mig omgiven av
moppar och rengöringsmedel…
Känslan av besvikelse tar nästan överhanden när jag inser att
jag inte kommer att finna det jag hoppas på, men ersätts
nästan direkt av den starka obehagskänsla som legat och
lurat under ytan ända sedan jag kom in på akuten. Allt jag
nu upplever är alltså troligtvis bara en produkt av min sjuka
hjärna. Hjärnspöken således. Deprimerande.
Med en känsla av hopplöshet glider jag in i nästa rum, mest
för att det måste göras, inte för att jag längre har något kvar
av mitt i och för sig fåfängliga hopp.
Rum sex är också mycket riktigt tomt, men ändå inte.
Där inne finns ingen, inte nu längre.
På bänken till vänster ligger en tom burk med avskruvat
lock. På golvet ligger något som ser ut som använd gasbinda
och vid sidan om den en nerblodad skalpell. Allt ligger i en
stor pöl av ännu inte helt torkat blod.
Och på britsen, även den nersmetad med halvt intorkat blod,
ligger en blek man och stirrar med halvöppna, något skelande ögon tomt upp i lysrören. Jag känner omedelbart igen
honom som den till en början villrådige och något uppskärrade Monza.
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Blicken är så där karaktäristiskt sprucken som den nästan
alltid är hos döda människor. Inte bara ett tomt stirrande
som man brukar se på film. (Det kan ju bero på att man
sällan har tillgång till skådespelare som är döda på riktigt…)
Nej, riktiga döda människor har liksom upphört att vara
människor.
Istället har de gått över till att vara… en sak. Ett själlöst ting,
en vaxdocka helt fri från liv. Inte ens en avstannad existens,
utan bara ett ingenting.
Ännu tydligare blir det i mitt nuvarande tillstånd.
De senaste timmarna har jag märkt av en ökad sensibilitet
för människors tankar och känslor, (inte så att jag kan läsa
folks tankar, naturligtvis inte) men jag känner klart och
tydligt att de finns där och ibland kan jag även känna av
sinnesstämningar. Det är antagligen därför jag blir så upprörd när jag är nära Jhonas och Maria, inser jag med ens.
Satan också. Jag intalade mig i det längsta att det var vanlig
normal svartsjuka, men nu förstår jag hur det ligger till.
För en stund förlorar jag mig i mörka tankar, men sen
tränger sig rummets ohyggliga atmosfär på. Jag cirklar runt
saken på britsen, men håller mig på behörigt avstånd.
Såren på handlederna är verkligen fruktansvärda, djupa och
gapande. Ansiktets bleka, på gränsen till kritvita färg skriker
ut den nästan totala avsaknaden av blod.
Genomskinlig ligger han där, mannen jag talade med för en
liten stund sedan. Eller, om jag ska vara noga; mannen jag
talade med ligger inte här. Här ligger den kropp han begagnade sig av medan han levde.
Mannen jag talade med i dagrummet var död.
Han finns inte här längre.
*
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När jag kommer till sans finner jag mig själv sittande längst
ut på piren vid Parapeten, där Scandlines färjor stryker tätt
förbi.
Hur lång tid har gått sedan jag lämnade sjukhuset?
Vet inte riktigt.
Tror jag kollade min kropp innan jag gick därifrån, ville väl
kolla att den fortfarande levde. Eller kanske inte, jag minns
inte.
Hade Jhonas och Maria åkt hem när jag gick? Trots att jag
anstränger mig för att minnas vilket går det inte.
När gick solen ner? Minns inte det heller.
Det enda jag verkligen minns är det allt överskuggande
faktum att jag faktiskt talade med en död människa.
Jag vet inte hur jag annars ska tolka det. Galenskap, javisst.
Men han fanns faktiskt där.
Om inget annat tycker jag att det bevisades av akutpersonalens reaktioner; det blev ett hiskeligt hallå strax efter att jag
upptäckt kroppen. Jag hade så klart inget med det hela att
göra, jag är ju fortfarande lika osynlig och onåbar som
tidigare. Men min gissning är att någon av sjuksköterskorna
upptäckt Monza när det redan var för sent, rapporterat till
läkaren och sedan fått sig en ordentlig utskällning för att en
sådan patient lämnats ensam helt utan tillsyn.
Fast det jag kände hos den där Börje stör mig, gör mig lite
orolig.
Han verkade förstås upprörd och arg, men det var bara på
ytan. Egentligen var han nöjd med något. Något han föresatt
sig hade verkligen lyckats, kanske över förväntan.
Jag vrider och vänder på det en stund, men kommer inte
längre än jag gjort sedan jag lämnade sjukhuset. Jag väljer att
släppa det, det har antagligen ingen betydelse ändå.
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Men att jag verkligen talade med en död människa vänder
upp och ner på min värld.
För mig har alltid döden varit definitiv, ett svart tomrum
utan tankar, känslor eller intryck av vad sort det vara
månde. Slutet, helt enkelt.
Det är ju så man ska tro och tycka i vår moderna värld för att
vara politiskt korrekt. Gör man inte det är man antingen en
religiös dåre som man kan skaka lite beklagande på huvudet
åt, eller någon sorts new age-flummare som tror på reinkarnation, astrologi, magiska stenar och magnetismens helande
kraft. Den sistnämnda typen gör man också bäst i att skaka
på huvudet åt, om man inte vill räknas till den ”troende” och därmed lite korkade - skaran.
Jag måste tyvärr erkänna att jag i hela mitt vuxna liv har
bekänt mig till huvudskakarnas självgoda skara. Med den
tron (eller otron, för man säger ju gärna att man inte tror på
något alls) följer ångest som ett brev på posten. Med ens blir
döden det stora hotet, den stora fienden som bara kan
besegras genom vetenskapens oförtröttliga forskning som
ständigt leder till nya rön.
Vi är inte där än, men snart, snart… Åh, om jag bara finge
leva tills man kommit på odödlighetens gåta! Då skulle vi
alla bli så lyckliga…
Och så håller vi på och drömmer om något vi med största
sannolikhet aldrig kommer att få. Och om vi fick det, vad
skulle hända då? Skulle människosläktet bli så mycket
klokare, så mycket visare, så mycket godare att vi skulle
klara av att vara rättvisa i vårt val av vilka som skulle få den
stora gåvan? Eller skulle det bli som vanligt, att den som
betalar mest självklart skulle få företräde? Och ännu viktigare; skulle vi sluta framkalla död och lidande för varandra?

134

Kalla mig gärna pessimist, men jag tycker inte att den frågan
verkar vara särskilt svår att besvara.
Och nu sitter jag alltså här, med min invanda världsbild i
spillror.
Den nya insikt jag fått - att döden inte med nödvändighet
utgör det definitiva slut, den slutgiltiga ändstation jag alltid
trott - borde ge mig nytt hopp, eller i alla fall göra mig lite
vanligt banalt intresserad.
Jag har förstås en vag aning om att jag kommer att fundera
mycket mer på detta längre fram, kanske när jag fått lite
distans. Kanske redan imorgon.
Men inte nu, för så uppochnedvänd som jag för tillfället
känner mig kan jag inte påminna mig att jag någonsin gjort
förut. Trots mitt kroppslösa tillstånd och allt som jag sett det
senaste dygnet.
Kanske är mitt beteende bara en produkt av alltför många
intryck under alltför kort tid. Det kan jag acceptera, inser
jag.
Men en sak jag inte under några omständigheter kan, eller
någonsin kommer att kunna acceptera, är det faktum att
Jhonas troligtvis är på väg hem med min Maria i detta nu.
Och om jag bestämmer mig för att lita till det jag känner, är
det just vad som håller på att hända.
Medan den insikten växer sig allt starkare i mitt skruvade
medvetande, växer sig vreden och svartsjukan större i
samma rasande takt, tills de når lika förfärliga som ohanterliga proportioner. Jag ska ta reda på vad min fru har för sig,
och jag ska göra det nu!
Och när jag med ett ilsket väsande som av kokande vatten
lyfter från piren, är jag helt övertygad om att ingen, allra
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minst jag, kommer att gå helskinnad ur den kompakta natt
som nu följer.
*
Det tar mig inte fem minuter att nå mitt hem mer än fyra
mil bort. Jag drivs framåt av en vild, rivande känsla i bröstet,
som taggtråd som dras genom mitt okroppsliga inre. Den
doftande sommarnatten är som ett mörkblått sammetstygstycke som rivs mitt itu av min vansinniga framfart. Jag
tycker mig till och med höra rivljudet som uppstår. Som när
ett gammalt drakenplan startar med efterbrännkammaren
på.
Men visst, allt det där finns ju bara i mitt huvud. I verkligheten (vad det nu än är) hörs naturligtvis inte ett ljud.
Redan när jag stiger in genom dörren (jag undrar varför jag
fortfarande envisas med att ta just den vägen när inte ens
tjocka betongväggar kan stänga mig ute?) förstår jag att min
värsta mardröm har besannats. Men jag kan inte gå därifrån,
jag har inte den nödvändiga styrkan även om det vore det
absolut klokaste.
Jag stannar innanför köksdörren och tar in atmosfären som
liksom känns förtätad av något. Inbillning kanske.
Allt ser ut precis som vanligt, alla saker finns på sina vanliga
platser; änglarna, den gamla kopparkitteln ovanför vedspisen, disken som ingen orkat plocka undan i diskstället.
Och så, utan förvarning, hör jag det.
Och om jag fram tills nu haft en möjlighet - om än en
mikroskopiskt liten - att ta mig härifrån, så är den nu
definitivt borta. Så istället för att ta den kloka vägen (det vill
säga samma väg ut som jag kom in) sugs jag in i det släckta
husets innanmäte. På min väg genom köket och vidare in
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genom nattmörka rum hör jag plötsligt ett svagt, liksom
gnyende ljud, samma som för några sekunder sedan. Det är
som att få ett tungt klubbslag rakt i huvudet, och när jag
kommer runt hörnet och får fri insyn i mitt och Marias
sovrum önskar jag att jag verkligen hade fått det.
På hennes sängbord lyser läslampan, fast med skärmen
vriden på sned så att det mesta av ljuset träffar väggen
bakom. I sängen ligger min Maria med den store, muskulöse
men ack så idiotiske Jhonas.
Den sista återstående gnuttan kraft jag ännu hade kvar bara
rinner ur mig. Rinner ut, som om jag var en sprängfylld
vattenballong som plötsligt punkteras. Det finns inget kvar,
inget alls, och jag hänger som en lika skör som viljelös
strimma rök i dörröppningen.
Marias ganska nya duntäcke, som vi köpte tillsammans på
Ikea för inte så länge sedan, ligger nersparkat vid anklarna.
På golvet ligger klädesplagg huller om buller, och jag känner
igen blusen Maria hade på sig på sjukhuset. Vit med något
blått mönster.
Jhonas byxor ligger precis vid sidan om.
Uppe på sängen, halvt nerhasade över madrasskanten, håller
Marias trosor på att glida ner på golvet. De glider en liten bit
längre för varje hård stöt Jhonas gör med sitt allt för rörliga
underliv och kommer strax att ha trillat ner bland de andra
klädesplaggen. Maria gnyr igen, och jag vet att hon inte har
långt kvar tills orgasmen tar henne, får alla hennes muskler
att dra sig samman i kramp, får henne att ge ifrån sig halvkvävda stönanden och till sist kommer att göra henne mer
eller mindre svimfärdig.
Plötsligt minns jag en gång för många år sedan när hon
verkligen svimmade. Vi var inte så gamla då, det måste ha
varit när vi precis träffats. Det var så där man gjorde på den
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tiden, innan tristess och slentrian letat sig in vår gemensamma vardag. Jag tror inte ens att vi hade någon vardag
tillsammans på den tiden. Det var i alla fall inget märkligt,
bara en sådan sak man minns långt efteråt.
Ett kanske inte så vanligt, men fullständigt okomplicerat
eftermiddagsknull. Kläderna i en hög på golvet, allt över på
tio minuter. Ja, ni får ursäkta ordvalet, men varför göra
förskönande omskrivningar? Hon svimmade i alla fall, och
jag kände mig mycket nöjd vill jag minnas.
Men det var då, och nu är sannerligen nu.
Den store idioten, som inte bara knullar min fru medan jag
ligger i koma på sjukhuset utan dessutom dricker upp min
öl, pumpar på för allt vad han är värd. Det, i kombination
med att han till min förtret ser ut att vara ordentligt välväxt,
ger resultat. Maria kvider igen, och hennes röst blandas med
det avskyvärda smackande ljudet av deras kön i allt häftigare
rörelse, och jag önskar verkligen att jag var död.
Men det är jag ju inte.
Inte heller förmår jag röra mig, utan måste tydligen åse detta
till slut.
Marias kropp går i vågor, så gott det nu går under Jhonas
kompakta muskelmassa, och sedan rinner det slutligen över.
Hon ger ifrån sig ett långt, utdraget hest läte när det går för
henne, och Jhonas verkar följa hennes exempel. Rörelsen
avstannar och hans krökta och darrande rygg tyder i alla fall
på det. Hade jag kunnat döda honom här och nu, när han är
i färd med att spruta sin säd djupt in i MIN fru, skulle jag ha
gjort det, utan minsta tvekan.
Med ens överraskas jag av att mina bortdomnade lemmar
plötsligt återfår all sin tidigare kraft, och kanske mer än så
upptäcker jag.
Tvånget är borta.
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Jag kan ge mig iväg igen, men nu vill jag inte längre.
Ilskan över det svek som dessa två trolösa utsatt mig för
sköljer över mig och är så fruktansvärd och så total att den
måste ut på något sätt om jag inte helt ska förlora förståndet.
I ett enda långt, förtvivlat vrål samlas all min besvikelse,
sårade stolthet, sorg, smärta och vrede. Jag skriker på ett sätt
jag aldrig tidigare gjort, låter allt strömma ur mig som i en
ljungande urladdning värdig Zeus.
Och något händer verkligen. Lamporna, inte bara den som
står tänd på Marias sängbord utan även min några meter
bort, exploderar i en plötslig ljusblixt och lyser upp hela
rummet i ett bländvitt blixtsken. Jag hinner se Marias i
skräck och förvåning uppspärrade ögon som är riktade rakt
mot mig, och sedan blir det mörkt. Ett gällt skrik hörs, och
sedan inget mer.
Tystnad.
Mörker.
Jag far ut genom sovrumsväggen och vidare ut på gatan
innan jag hinner höra Jhonas grötiga röst fråga vad som
hände, och om det var skönt. Och jag svär, svär verkligen att
någon kommer att få se - och därtill dyrt betala - vad det
kostar att ligga med andras fruar.
*
Åh, en sån jävla idiot Jhonas är! Ingen respekt för andras
känslor! (Läs: hennes.)
Pernilla svär så det osar (mest på försvenskad engelska
förstås) när hon försöker krångla in nyckeln i låset till
hennes och Jhonas lägenhet på Stattena i Helsingborg. Det
blir både ”skitskalle”, ”son-of-a-bitch” och ”mammaknullare” så det ekar i trappuppgången och kanske inte
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direkt chockerar gamla fru Torstensson i grannlägenheten,
men väl ger henne något att prata om med de andra tanterna
i trappen imorgon.
Pernilla har lite problem med låset och stampar några gånger
med foten medan fler svordomar, faktiskt sådana som fru
Torstensson aldrig hört förr, finner sin väg över hennes
rödmålade läppar.
Förbannade kuk-Jhonas! Tror att han kan göra hur han vill
med henne, men det kan han glömma. Och det kommer han
att bli varse, var så säker. När han kommer hem, för det gör
han alltid förr eller senare, kommer låskolven att vara utbytt
och han kan stå i trappuppgången och skämmas och skrapa
med foten medan kärringarna glor på honom i sina jävla
titthål.
Det var förresten hennes egen lägenhet från början. Jhonas
flyttade in ett par månader efter att de träffats, och då hade
hon redan bott där i flera år. Den är skriven på henne, hon
gör som hon vill. Han kan fara åt helvete, det jävla cpbarnet…
(En liten anmärkning: Pernillas mognad beträffande svordomar är som alla antagligen redan förstått inte i fas med
hennes fysiska ålder. Uttryck i stil med ovanstående ska man
därför inte lasta författaren för…)
När hon kommer in i hallen smäller hon igen ytterdörren
utan tanke på klockslag eller att grannarna som tidigare
nämnts mest består av äldre tanter som vanligtvis går till
sängs när Pernilla kommer hem. Till sist får hon upp dörren
och slår sedan igen den med en ilsken smäll och sparkar
därpå av sig skorna så att en av dem (den högra) flyger ut i
köket. Nycklarna slänger hon på hallgolvet utan en tanke på
att hon eventuellt vill kunna hitta dem senare. Till exempel
imorgon när hon ska till jobbet.
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Samtidigt som hon i kroppen är en vuxen kvinna är hon
ändå i vissa situationer inte mer än ett litet, bortskämt barn
som måste få som hon vill. Måste! Hon brukar ju få det, och
kan inte riktigt acceptera när det blir annorlunda.
Fast det där sista är inte hennes egen beskrivning så klart.
Enligt henne själv är hon en mogen, men naturligtvis ändå
ungdomlig, och därtill lagom ansvarsfull kvinna som ständigt missförstås av omgivningen.
Att hon begår misstag eller beter sig märkligt och oansvarigt
i andras ögon beror nästan aldrig på henne själv. I stället är
det andras dumheter som på något oförklarligt sätt alltid får
henne att framstå som en idiot. Så har det varit genom hela
livet, men hon har lärt sig hur man bäst skyddar sig.
Aggressivitet. Anfall är bästa försvar.
En gammal sanning som fungerar i alla sammanhang.
Det kan så klart vara därför som en del uppfattar henne som
lite… näbbig? Var det näbbig Bengt tyckte att hon var? Hon
har för sig att det var så Maria sade en gång när de pratade
om sina män. ”Han, som själv är en stor mes utan vare sig
ryggrad eller klädsmak!” tänker hon med en föraktfull
fnysning.
För att inte tala om hans klena kropp. Hon tror inte att han
gjort ett enda försök att träna upp den under hela sitt
patetiska liv, men om han mot förmodan försökt har det i
alla fall inte lyckats. Inte som Jhonas, som åtminstone lägger
ner lite tid på sina muskler och därför ser bra ut.
Hennes store, dumme Jhonas.
Någonstans bakom all ilska och alla mer eller mindre vulgära
förbannelser finns det ändå en stor ömhet, som hon tydligen
- och oftast med stor framgång - gör sitt bästa för att dölja.
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Fast frågan är om hon är riktigt klar över det, på ett medvetet plan alltså. I hennes värld har ömhetsbetygelser alltid
varit synonymt med svaghet.
Eller kanske sårbarhet, svårt att säga vilket.
Anledningen till att denna kvinna är så känslomässigt
stympad är det kanske en del som är nyfikna på, men då
måste jag återigen göra er besvikna. Kanske hade ni nu
förväntat er en historia om en grym barndom, full av obehagliga övergrepp och annat som med lätthet förstör ett
barn, men det finns helt enkelt ingen sådan historia att
berätta.
Tvärtom, faktiskt. Pernilla var nämligen ett barn med en
mycket lycklig barndom. Hon älskades högt av sina föräldrar, som båda var närvarande under hela hennes uppväxt.
Inga skilsmässotrauman här alltså. Hon råkade aldrig i dåligt
sällskap, påverkades inte negativt av kamrater med dålig
inverkan, skämdes inte bort onödigt mycket. För att göra en
kort historia om möjligt ännu kortare: allt var som det skulle
i den bästa av världar.
Ändå gick det åt helvete.
I alla fall om man avser hennes personlighetsutveckling, som
kanske skulle ha varit fullt förståelig under andra omständigheter, men nu…?
Istället för att bli den öppna, trevliga och kärleksfulla
människa hon borde ha blivit med sitt ovanligt gynnsamma
utgångsläge, blev hon en egoistisk, aggressiv, utseendefixerad, ytlig och faktiskt ständigt rädd människa. En sådan som
hela tiden måste vakta sitt revir, och inte tycker att det är
något problem att andra kommer i kläm om det bara främjar
hennes egna mål.
Och så det faktum som en del skulle betrakta som ovanligt
orättvist; hon är oförskämt snygg. Men någon liten tröst
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finns för den avundsjuke. Ett fult förgrämt drag kring
munnen skämmer helheten, men man måste titta lite extra
noga för att lägga märke till det…
Äsch, jag vet inte varför en del blir så där! De bara blir det,
ok? En del människor är helt enkelt ruttna från början, utan
bakomliggande orsaker.
Alltså; vi släpper alla funderingar kring orsak och verkan.
Vi bara accepterar att saker och ting är som de är.
Pernilla är således ett riktigt rövhål, för att använda hennes
egen terminologi. Ett snyggt rövhål förvisso, men likväl ett
rövhål.
Och nu har hon hunnit in i sin vita skinnsoffa, den hon vill
byta ut mot en ny från Ikea, slängt sig i en hörna och fått tag
i en kritvit kudde som hon kramar hårt medan hon gråter en
skvätt och tycker synd om sig själv.
Först är det just det; hon tycker synd om sig själv för att
Jhonas inte följde med henne hem när hon bad om det. Han
borde verkligen ha gjort det, eller hur?
Sedan gråter hon av ilska för att hon blivit så grundligt
skymfad av Maria. Det var ju hon som skulle sätta åt Maria,
inte tvärtom! Kanske känner hon sig hotad på något dunkelt
sätt som hon inte riktigt kan reda ut, men att gå så långt som
till att erkänna att det handlar om vanlig banal svartsjuka
gör hon aldrig. Men något känns fel med Maria, något som
eventuellt har med Jhonas att göra…
Slutligen gråter hon av skam.
Det oväntade återseendet av Börje (eller ”Lilla Gubben” som
han kallades efter Pippi Långstrumps häst när de jobbade på
samma avdelning, han var ju verkligen välväxt…) och
Marias allseende falkblick fick henne verkligen att tappa
fattningen. Det tog månader innan hon frisknade till efter
den där skamliga sjukdomen han gav henne, och hon har
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sannerligen ingen lust att dra upp den gamla historien igen.
Den är förresten en av de saker hon aldrig berättat för Maria,
även om de delar nästan allt annat.
Till exempel hur deras män är i sängen.
Det händer att de brukar sitta med huvudena tätt ihop och
viskande göra sig lustiga över egenheter hos sina män. Som
att Bengts penis är svagt uppåtböjd och ser ut som en wienerkorv när han är riktigt på hugget. Eller att det händer att
Jhonas släpper sig när det går för honom, och till och med
ibland låter nästan precis som en sjöelefant.
Den sortens högst privata hemligheter delar väninnorna
gärna med sig av, tänk så roligt de har med varandra!
Och tänk vad fantastiskt att de kan lita på varandra så till
den milda grad att ingen hemlighet är för stor att dela med
sig av. Nästan…
Pernilla gråter en skvätt till, men nu är det mest för gråtandets egen skull.
Ibland är det faktiskt skönt att bara få krama en kudde och
låta tårarna rinna. Kravlöst, liksom. Helt i hennes smak.
Men förr eller senare tar ju tårarna slut, och då sitter hon där
i sin vita skinnsoffa som ska kastas ut och bara väntar.
Hon tror, nej, hon vet att Jhonas kommer hem förr eller
senare, och då ska han först få sig en ordentlig utskällning.
Kanske en eller ett par örfilar också, men sedan ska han ta
med henne in i sovrummet och ge henne en ordentlig
påsättning, för det är vad hon behöver mest av allt just nu.
Det vet hon att han kommer att göra bara hon trycker på
rätt knapp, vilket hon alltid gör.
Men timmarna går, och trots att TV:n gör sitt bästa för att
hålla henne sällskap släpar sig tiden fram. Hon hinner gråta
ett par gånger till, men Jhonas kommer inte mer för det.
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Hon sitter kvar tills de riktiga TV-programmen börjar ta slut
och ersätts av TV-shop och annat ännu värre, men fortfarande inget ljud av nycklar som sätts i dörrlåset, inga steg i
trappan heller.
Hon reser sig upp emellanåt, ganska ofta den senaste timmen
antagligen, för att titta ut på parkeringen. Men ingen rostig
Toyota syns till.
Varje gång hon hör en bil komma måste hon resa sig upp
och kolla parkeringen.
Varje gång väller besvikelsen som väntat över henne, och
klumpen som fyller hennes mage och mellangärde växer
mer och mer tills den blir outhärdlig och kväver alla andra
känslor hon är kapabel till. Hon börjar faktiskt önska att hon
aldrig sagt åt Jhonas att dra åt helvete, just nu önskar hon
verkligen att hon inte hade gjort det.
Hon har precis satt sig ner igen framför TV:n (men utan att
egentligen se vad för program som visas på den) när hon
hoppar till av ett högt ljud från rummet intill. Det låter
precis som om något faller ner och går sönder.
”Va fan är det nu…?” hinner hon tänka innan hon kommer
sig för att resa sig för att gå och kolla vad som står på.
Det är i sovrummet hon finner det som orsakade ljudet.
En av Jhonas gamla prydnadsfigurer, en sådan där förskräcklig porslinsfigur föreställande en balettdansös som han fått
av sin sedan flera år bortgångna mamma, har trillat i golvet
och gått i tusen bitar.
Eller åtminstone sju-åtta stycken.
Huvudet ligger en bit från resten av skärvorna, det ser
nästan ut att ha varit på väg att rulla in under sängen. Och
hade förmodligen gjort det, om det inte varit för Pernillas
rosa kanintofflor som effektivt spärrat vägen.
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Benen, armarna och torson ligger strax nedanför hyllan
figurinen stod på innan den föll.
”Goddammit!” säger Pernilla högt när hon upptäcker förödelsen. Inte för att hon personligen bryr sig ett dyft om små
vedervärdiga pastellfärgade porslinsdansöser i tillgjorda
poser, men hon vet att Jhonas gör det. Och att hon måste
sopa upp skiten och dessutom förklara varför dansöshelvetet
åkte i golvet. Jhonas är en stor och tuff kille, men när det
gäller saker han fått av sin mamma är det bäst att vara
förstående och i viss mån hålla distans. Det finns enligt
Pernillas erfarenhet inget som kan göra honom så rasande
som öppen ringaktning för hans döda mamma.
Hon vet. Ja herregud, visst vet hon.
Så hon biter i det sura äpplet och hämtar en plastpåse som
hon samlar upp delarna i. Som tur är verkar de vara lätta att
limma ihop, inte en massa smått krafs. Och hon är helt
övertygad om att Jhonas kommer att ägna en hel del tid åt
att klistra imorgon. Och åt att svära.
På hyllan står det inte mindre än sju figuriner kvar, den ena
mer vedervärdig än den andra. Förutom den nerfallna och
krossade dansösen finns det en flicka med ett fjantigt
paraply, en flicka med en ful blombukett, en flicka hållandes
en skitig blomkruka, ett par skenheliga nunnor, ett par
alldeles för långa jägare, en mamma med en äcklig unge samt
en bög hållande en dödskalle. Att Pernilla inte tycker om
dem är ingen hemlighet, vare sig för Jhonas eller någon
annan. Men när Jhonas flyttade in gjorde han klart, på ett
för honom ovanligt tydligt sätt, att porslinsfigurerna skulle
stå framme oavsett vad Pernilla tyckte om den saken. Punkt
slut. End of discussion.
Och vad damningen beträffar…
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Pernilla kan inte erinra sig att Jhonas en enda gång så
mycket som gjort en ansats att själv ta hand om den detaljen.
Men att han vid flera tillfällen påpekat att skiten behöver
dammas, det kommer hon ihåg.
Så det för Jhonas så betydelsefulla arvegodset efter mamman
får stå framme, fast på en hylla i sovrummet där de syns
minst för besökare. Fast den officiella motiveringen till
placeringen är att de står mer skyddade där inne. Jhonas har
sett nöjd ut (fast kanske har Pernilla ibland kunnat ana
något sorgset i Jhonas ögon när han stått där och sett på
dem) vid åsynen av sina figuriner, och själv har hon lärt sig
leva med dem.
Men nu står hon ju här med en påse med porslinsdelar,
samma kväll som hon och Jhonas haft ett storbråk, slår det
henne plötsligt. Och hon är inte mer självupptagen än att
hon begriper hur detta kommer att se ut i Jhonas ögon när
han kommer hem. Att en sönderslagen porslinsfigur skulle
vara en hämnd för hans beteende tidigare under kvällen
verkar liksom ligga ganska nära till hands, även om Pernilla
själv aldrig ens tänkt tanken.
Skulle inte våga tänka den, faktiskt.
Jhonas kommer först att bli förkrossad, sedan rasande.
Sedan… Hon skjuter bort tanken tills vidare. Det löser sig,
det gör det alltid.
Hon huttrar till och känner sig plötsligt kall.
Hon har faktiskt lite gåshud på armarna, trots den varma
kvällen. Men det har väl svalnat av ordentligt sedan hon
kom hem, tänker hon och kontrollerar sedan att fönstret
inte är öppet. Det känns redan utluftat och svalt, så det är
lika bra att låta det vara som det är, tänker hon och går mot
dörren.

147

Just när hon passerat dörrkarmen och är på väg in mot TV:n
igen, hör hon ett ljud.
Det är ett ljud som hon verkligen inte vill höra, inte nu, och
hon snor runt och tittar in i sovrummet igen.
På hyllan finns sex figuriner. På golvet ligger de två skenheliga nunnorna sönderslagna i alldeles för många bitar, och
nu svär Pernilla högt, faktiskt så högt att det hörs in till
gamla fru Torstensson i grannlägenheten. Hon, fru Torstensson alltså, förfasar sig först över språket hon tvingas höra
genom lägenhetsväggen, men lyser sedan upp när hon minns
att hon nu har ytterligare en sak att berätta för väninnorna
imorgon.
Pernilla har å sin sida inte mycket att glädja sig åt.
En jävla skitfigur skulle hon kanske kunna förklara, men
två?
Hon går fram och undersöker hyllan noga för att se vad som
kan vara orsaken till att två figurer trillar ner från samma
hylla med bara några minuters mellanrum. Men hur noga
hon än tittar kan hon inte hitta något. Hon känner på
hyllan, på figurerna, försöker faktiskt få dem att röra på sig
och glida mot kanten, men lyckas inte särskilt bra. Så hon
svär lite till och går för att hämta ännu en plastpåse i köket.
Men medan hon står där vid vasken och river av den från
rullen hör hon ett ljud, och den här gången svär hon inte.
Den här gången skriker hon högt.
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Kapitel 9
Maria darrar.
Fast Jhonas håller om henne i det kompakta mörkret kan
hon inte sluta.
Aldrig, aldrig i hela sitt liv har hon blivit så rädd. Hon är
faktiskt så panikslagen att hon inte på en lång stund lyckas
förklara för Jhonas vad det är som är som är fel.
”Han är här! Han är här!” är det enda hon kan säga de första
minuterna, och Jhonas vaggar henne sakta fram och tillbaka
och hyschar på henne när hon faller i gråt.
När hon lugnat ner sig frågar han tyst vem som är här, och
försäkrar henne sedan - innan hon svarat - att det inte finns
någon annan i huset än de själva.
”Jag såg Bengt!” säger hon förskrämt och vrider samtidigt
huvudet mot den exploderade glödlampan som för att
försöka ta reda på om hon bara drömt eller om synen var
verklig.
”Bengt?” säger Jhonas med ett förbryllat ansiktsuttryck, just
så som de flesta är vana att se honom.
”Bengt är inte här, stumpan. Han är inne på sjukhuset och
kan inte vara här, det förstår du väl?” säger han när han fått
ordning på anletsdragen och lägger sin håriga hand på
Marias vänstra bröst. Han börjar massera bröstvårtan, men
Maria föser undan honom. Hon är inte på humör längre.
”Jag vet att han ligger i en säng inne på sjukhuset, men jag
såg honom ändå!” säger hon och lyfter bestämt bort Jhonas
hand, som nu söker sig neråt över hennes mage, antagligen
på väg mot för honom mer spännande platser.
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”Och kalla mig inte för stumpan, du vet vad jag tycker om
det.” fortsätter hon i irriterad ton som går Jhonas fullständigt
förbi.
”Men vi hade ju det så skönt, förstör nu inte alltihop…”
gnäller han, och hon känner sig med ens äcklad. Äcklad? Av
honom? Ja, kanske.
Hon ligger tyst en stund, men kastar sedan av sig täcket och
reser sig hastigt.
”Men stumpan, var ska du?” säger Jhonas med sin allra
lenaste honungsröst, den som alltid brukar gå hem.
”Ringa och kolla en sak. Du kan klä på dig så länge.” säger
Maria kallt medan hon alldeles naken går mot telefonen.
Jhonas tittar längtansfullt på hennes vackert rundade bakdel
som alldeles för fort försvinner utom synhåll.
”Ringa?” säger han dumt, men sätter sig sedan upp på
sängkanten och börjar leta efter sina kalsonger. Maria svarar
inte, men han hör att hon gör något med telefonen. Ringer
antagligen.
Efter en stunds svärande och trevande i mörkret hittar han
vad han söker, tar dem i handen och går in i badrummet.
Han kisar mot sig själv i badrumsspegeln medan han sätter
på varmvattenkranen. Han måste tvätta kuken innan han
kör hem, han kan ju inte komma hem och lukta fitta och
sedan tro att han ska få sätta på Pernilla, som säkert sitter
därhemma och bara väntar på honom.
(Återigen; språket är Jhonas, inte författarens. Och ja, jag
skäms...)
Han funderar leende medan han omsorgsfullt tvättar sig
under förhuden, på hur Pernilla skulle se ut om hon mitt
under en avsugning plötsligt skulle känna smaken av en
annan kvinna.
Ja, herregud vilket jävla liv det skulle bli…
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När han är klar med sin förrättning flexar han lite framför
den större spegel som hänger på väggen mitt emot. Han kan
inte förneka att han är ganska nöjd med vad han ser.
Svällande muskler, stor kuk som alla kvinnor tänder på, och
sist men inte minst: ett vinnande leende. Han beundrar sig
själv lite till och drar sedan på sig kalsongerna och går för att
hämta resten av kläderna.
Först står Maria bara och fibblar planlöst med telefonen,
men sedan kommer Jhonas gående förbi henne med kalsongerna i handen, och då skärper hon sig. Hon slår numret
till Bengts avdelning med darrande finger. Vad ska hon säga?
Men det behöver hon inte grubbla på så länge, det tar inte
många signaler förrän hon har tjänstgörande nattsköterska i
örat. Hon snubblar liksom på stavelserna, men lyckas ändå
på något sätt få fram vad hon vill fråga om.
”Ett ögonblick.” säger rösten och försvinner några sekunder,
för att sedan komma tillbaka med det för Maria lugnande(?)
beskedet att Bengts tillstånd är som tidigare under kvällen.
Inget har hänt, han ligger fortfarande i samma komaliknande tillstånd.
”Men vi hör naturligtvis av oss om hans tillstånd förändras.”
säger sköterskan, och Maria känner tydligt att den andra
kvinnan inte vill prata mer. Kanske har hon andra mer
krävande patienter att ta hand om, kanske är det något bra
program på TV hon vill se. Maria vill inte vara till mer
besvär utan tackar bara och lägger på.
Vad fick hon egentligen ut av det här samtalet? Fick hon
veta något hon inte redan visste? Men kanske behövde hon
bara få det bekräftat, höra någon annan säga att hennes man
fortfarande befinner sig i Helsingborg, fortfarande ligger i

151

sin höga sjukhussäng och inte smyger omkring hemma i sitt
hus.
Och likväl är hon säker på sin sak.
Det var Bengt hon såg. Och han såg på henne, såg verkligen
henne, det är hon säker på. Men hur förstår hon inte. För
han finns inte här, inte någonstans i hela huset. Hon ska be
Jhonas följa med henne runt i alla rummen innan han kör
hem, för själv vågar hon inte gå runt i det mörka huset och
kolla. Hon är inte feg, inget patetiskt och förskrämt litet våp
som måste vara beroende av en stor och stark man vid sin
sida.
Men hon är rädd. Ja, faktiskt. Hon är rädd.
Helvete också.
*
Sval nattluft fyllde mina lungor.
Förtvivlan, nej galenskap, mitt huvud.
Färden tillbaka till Helsingborg minns jag inte mycket av,
bara den förlamande sorgen. Eller om det faktiskt var
galenskap, jag vet inte så noga. Det enda jag såg på min
vanvettsfärd var hennes ansikte, förvridet av njutning och
fyllt av åtrå. Och sedan – ingenting.
Inga ben, inga lik som kallade på mig. Inga döda människor
att samtala med.
Bara hennes ansikte.
Maria, hur fan i helvete kunde du? Hur kunde du ge dig åt
den där jävla idioten med sitt obefintliga intellekt och
äckliga, smöriga leende?
Hur kunde du?
Vad tänkte du på? Tänkte du överhuvudtaget?
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Fanns jag trots allt någonstans i dina fördunklade tankar,
eller är jag redan borta för dig? Din jävla slyna, hade jag
kunnat skulle jag döda dig! Jag skulle… antagligen be dig
komma tillbaka till mig. Förlåta allt. Kanske.
Hur länge har det pågått? För jag är inte dummare än att jag
begriper att det här inte var första gången.
Fråga mig inte hur.
Det kanske var något de sade, eller gjorde. Eller en sorts
hemtamhet kanske.
En vana vid varandras kroppar. Jag vet inte.
Men jag är helt säker; det var inte första gången.
Jag minns att jag tänkte att om jag bara hinner fram till den
där skogsdungen där borta före bilen som kör nere på vägen,
då är alltihop bara en mardröm. Det har aldrig hänt. Allt är
bara en ovanligt ond dröm som känns ovanligt verklig.
Jag vann över bilen, men vad gör det för skillnad? Jag vet ju
att jag inte drömmer. Och jag vet att jag befinner mig i
helvetet. Ett alldeles eget privat förvisso, men det har ingen
avgörande betydelse.
Jag kvicknar till när jag befinner mig utanför Jhonas och
Pernillas hus. Fast jag fortfarande ser hela tillvaron genom
ett sorts vanmaktens grumliga filter har jag inga problem
med att hitta deras lägenhet. Jag och Maria (hur kunde du?!)
har varit gäster här några gånger, under lyckligare dagar.
Och aldrig att jag någonsin kunde ana att jag skulle komma
tillbaka hit i ett sådant ömkligt tillstånd som det jag nu
befinner mig i.
Jag glider runt huset till baksidan, där de flesta har sina
balkonger. Inne på gården, en sådan där vanlig trist men
grön innergård som brukar finnas mellan större hyreshus,
sitter ett gäng ungdomar och pratar och skrattar. En av dem
håller en ölburk i handen, en annan har ställt ifrån sig sin på
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stenkanten de alla sitter på. Jag svävar tätt förbi dem och får
plötsligt en ingivelse att svepa ner ölburken. Jag slår ut med
handen och innan jag riktigt fattar hur det går till har
ölburken, en liten burk Carlsberg sort guld, flugit iväg i en
vid båge och landat ett par meter bort med öl stänkande åt
alla håll. Och jag noterar att jag nästan, men bara nästan,
känner den kalla metallen mot min handflata.
”Amen, va fan!” skriker den unga tjej som tydligen är ägare
till burken. Hon är ganska hårt sminkad kring ögonen och
ser verkligen förbannad ut när hon tittar på killen som sitter
vid sidan om.
”Du får ju fan se dig för!” säger hon med ostadig och skränig
tonårsröst. Tjejen på andra sidan får ett hysteriskt skrattanfall som är av en typ som sällan går att stoppa.
”Men jag rörde den inte!” säger killen och rodnar så där
fläckvis på kinderna som bara mycket unga och osäkra
människor gör.
”Nej, det är säkert!” bedyrar han när resten av gänget sätter
igång med att skräna. Jag tror att de skrattar. Han försöker
fortsätta förklara att det verkligen inte var han, men blir
överröstad av de andra som liksom buar ut honom. Jag
lämnar de små fyllona åt sitt öde, ovillig att höra fortsättningen på deras meningsutbyte. Var jag verkligen så där…
otäck som tonåring? Antagligen.
Men det är preskriberat. Och jag fick genom att slå till
fröken imbecills ölburk bekräftat att stark sinnesrörelse gör
mig mer fysisk. Eller i alla fall ökar min möjlighet att påverka fysiska föremål. Gott. Nu vet jag säkert hur jag ska få min
hämnd.
Jag tittar upp mot den balkong jag tror mig veta innehas av
paret Pernilla och Jhonas. Samtidigt som jag tittar svävar jag
upp mot den, men tvingas när jag kommer upp konstatera
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att det är fel balkong. I rummet innanför sitter bara ett äldre
par och tittar på TV. Någon gammal film, tror jag.
Jag bestämmer mig för att jag hamnat för långt åt vänster,
varför jag glider ett snäpp åt höger. Där råkar jag för andra
gången denna kväll se ett älskande par, denna gång i TVsoffan med Tone Bekkestad upprapande morgondagens
väder på en TV som ingen tittar på.
Vilket plötsligt får mig att tänka på min tyske morbrors
underliga äventyr någon gång på sjuttiotalet.
Han blev en natt väckt av sin oroliga och i sanningens namn
ganska nervklena fru, som svor på att någon blev misshandlad i grannlägenheten. Först bad han henne bara att somna
om och drömma något trevligare, men strax hörde han med
egna öron hur en kvinna kved och skrek och jämrade sig om
vartannat. Ljudet kom verkligen från grannlägenheten.
Det lät inte trevligt alls, och som den handlingskraftige och
rättrådige tysk han nu en gång var, fanns det inget annat
alternativ än att försöka ställa saker och ting till rätta.
Ordnung muss sein!
Ivrigt påhejad av sin nu rejält uppskärrade hustru gjorde han
det enda han för tillfället ansåg vara möjligt, nämligen att
balkongvägen ta sig in till grannen och avbryta den nesliga
hustrumisshandeln. Varför han trodde att det var den enda
möjliga eller i alla fall den smidigaste vägen in till grannen
har jag inte en aning om. Men det är klart, blir man väckt
halv tre på natten kanske man tycker att det är smidigt att
klättra in på grannens balkong på tredje våningen, vad vet
jag?
Han klättrade alltså med viss möda in över räcket och kikade
sedan in genom det öppna fönster som oväsendet helt klart
kom ifrån. Utan vidare funderingar – för här gällde det att
handla snabbt, skriken lät allt mer plågade för att inte tala
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om högre – stack han in huvudet och sade ”Ursäkta, men
kan jag hjälpa till med något?”
Så gör man nämligen om man vill avbryta en långdragen och
brutal misshandel i Tyskland.
Tror jag.
Men synen som mötte honom var sannerligen något annorlunda mot den han förväntat sig.
Kvinnan, spritt språngande naken noterade min förbluffade
farbror i förbigående, gav ifrån sig ännu ett högt skrik i
falsett när hon fick syn på honom, men det lät mer överraskat än plågat. Den genomsvettige man hon liderligt red
(tydligen av egen fri vilja, efter vad det såg ut) såg också
tämligen förvånad ut innan han fann sig och hövligt men
gravallvarligt svarade ”Nej tack, jag tror vi klarar det här
själva.”
Min farbror fann för gott att utan vidare förklaringar eller
ursäkter, vilket kanske hade varit på sin plats, klättra tillbaka
samma väg han kommit.
När hustrun frågade hur det hade gått, bad han henne bara
hålla flabben och somna om.
Fast på tyska.
Själv försöker jag låta bli att fråga om jag kan vara behjälplig
med något och glider istället iväg ytterligare ett steg åt
höger, och nu är det äntligen rätt.
Inne i lägenheten kan jag se Pernilla sitta framför TV:n. Hon
har en kudde i famnen som hon verkar krama till om lite då
och då, som om hon behöver tröst. Hon är faktiskt ganska lik
ett litet förskrämt barn där hon sitter, men jag tror mig
verkligen känna henne bättre än så för att bara så där utan
vidare svälja det första sorgesamma intrycket. Hon är kall
och beräknande och tycker antagligen bara synd om sig
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själv. Men när jag tänker efter har hon ju faktiskt all anledning. Även om hon inte vet om det just nu.
Och hur konstigt det än kan verka så känner jag ändå lite
medlidande med denna näbbiga och vasstungade kvinna.
Hur otrevlig jag än tycker att hon är, så är det i alla fall inte
hennes fel att jag för tillfället mår som jag gör. Och tyvärr
kommer hon antagligen också att få lida lite när jag börjar ge
tillbaka, men det kan inte hjälpas.
Jag stiger in på balkongen och stannar precis utanför fönstret
där Pernilla sitter, när hon plötsligt reser sig upp och går
rakt mot mig. Först blir jag bekymrad för att hon kanske har
lagt märke till min närvaro på något sätt, men sedan begriper jag att det skulle hon inte vara förmögen till, så självupptagen som hon är.
Hon stannar en halv meter framför mig och tittar rakt
igenom min andelika kropp, ut på parkeringen verkar det
som. Kanske för att se om hennes idiot till man äntligen är
på väg hem och kanske just nu parkerar bilen.
Jag rör mig inte, utan låter henne glo. Ett kort ögonblick får
jag lust att helt enkelt slå till henne, men så här på egen
hand ser hon så sårbar ut att jag inte kan förmå mig. Och
dessutom vet jag ju, trots att jag inte är mig själv ikväll, att
det skulle vara ohyggligt fel.
I hennes ögon ser jag plötsligt något jag aldrig sett förut. De
är rödkantade och det syns tydligt att hon gråtit. Vilket får
mig att fundera på om det jag nu tänker göra är rätt?
Nog för att två människor i min omedelbara närhet behöver
få sig en ordentlig näsbränna, men är det rätt att de som inte
gjort mig något i egentlig mening ska behöva komma i kläm?
Och vad ger mig rätten att på egen hand utdöma straff som
jag tycker är lämpliga, bara för att jag är sårad och rasande?
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Fast i det här är jag verkligen ensam och alla beslut som
måste fattas får jag själv ta ansvar för.
När jag slutligen lyckats formulera den tanken i mitt omtöcknade medvetande förstår jag att det inte finns någon
annan väg att gå, och därmed glider jag in genom den öppna
balkongdörren, fast det egentligen hade gått lika bra med det
stängda fönstret.
Gammal vana, antagligen.
Väl inne i lägenheten stannar jag upp och ser mig omkring.
Det mesta ser ut som när jag var här sist, fast det är ett bra
tag sedan. Men om jag förstått saken rätt, är Jhonas inte
mycket för förnyelse, och det har antagligen Pernilla fått
rätta sig efter. Om än motvilligt, misstänker jag.
Hon går tillbaka till soffan och sätter sig ner med en djup
och hopplös suck, byter kanal på TV:n några gånger men
verkar inte hitta något hon vill se. Hon suckar igen och det
blänker oroväckande i hennes stora, djupblå ögon. Jag
känner med ens att jag inte har någon större lust att stå här
och se henne börja lipa igen, så jag förflyttar mig inåt i
lägenheten, närmare TV:n. Först ställer jag mig mitt framför
den meningslösa dumburken, en sådan där bred och platt
sak. Säkert inte särskilt gammal, och troligtvis inköpt av
Jhonas inte för att han tittar så mycket på TV eller verkligen
behövde en ny, utan för att han vid det aktuella tillfället var
styrd av habegär och som av en händelse råkade befinna sig
på El-giganten eller något annat liknande ställe.
Och så blev han så klart omkullsnackad av någon ung och
fethårig säljare som kunde en massa tekniska termer Jhonas
aldrig ens hört talas om. Och vips stod han där med ännu en
pryl han alls inte behövde. Så gick det säkert till.
Om jag känner honom rätt, menar jag. Och det tror jag att
jag gör, särskilt efter kvällens upplevelser…
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Alltså: jag ställer mig framför TV:n utan någon särskild
anledning förutom den att det känns rätt kul att se Pernilla
titta rakt igenom mig.
Jag gör några obscena gester mot henne och roterar samtidigt underlivet på ett mycket oanständigt sätt, men det kan
hon så klart inte heller se. För då hade jag aldrig gjort det,
det är jag säker på. Men den här ofrivilliga anonymiteten
lockar verkligen fram det allra sämsta hos mig, sorgligt men
sant. Och inget att göra åt.
Frågan är om jag ens skulle vilja om det var möjligt. Inte
ikväll i alla fall.
Sedan, när jag är trött på att stå framför TV:n totalt osedd,
går jag runt i rummet och tittar noga på varenda sak som står
framme. Inget faller mig riktigt i smaken, det mesta är
tråkiga och ytterst stela designsaker som antagligen ingen,
åtminstone inte i det här hushållet, har någon personlig
relation till överhuvudtaget.
Pycke, kallas det på ren och oförställd skånska.
Pernilla torkar ögonen med ena handens baksida, maskaran
är redan förstörd så det spelar antagligen ingen roll. Och det
finns ju ändå ingen som kan se henne, eller hur?
Eller hur…
Jag fortsätter genom en kort hall in till köket, men inser med
en gång att inte heller där finns något jag skulle kunna
använda mig av. Kaffebryggare och kastruller i all ära, men
inte användbara för det ändamål jag tänker mig.
Men så kommer jag in i sovrummet, och får omedelbart syn
på Jhonas porslinsfigurer.
Om jag inte minns fel fick han dem av sin mamma när han
inte var så gammal, tio-elva år kanske. Det var väl också en
jävla present till ett barn som säkert mycket hellre ville ha
ett knallpulvergevär, eller en ny cykel. För om jag inte är
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helt fel på det, hade pengarna som mamman lade på dessa
figurer säkert räckt till mer än en cykel, även om den varit
utrustad med många växlar och bockstyre. Just en sådan som
så många pojkar drömde om på den tiden, men så sällan fick.
Jag vet inte exakt hur det gick till, men på något sätt fick
Jhonas ett sorts hat/kärleksförhållande till dessa figurer,
särskilt sedan mamman dog och det finns få, om ens någon,
sak han skulle ha svårare att göra sig av med.
”Sina hantlar kanske”, tänker jag surt, medan jag drar mig
närmare hyllan. Jag står och granskar figurerna en stund och
försöker bestämma mig för vilken det skulle göra mest ont
att bli av med, men kommer strax på att det inte är figurerna
i sig som är det värdefulla. Det är vad de står för, mammans
missriktade men säkert välmenande omtanke. Misslyckad
välvilja som istället för att bli något att glädja sig åt, blev en
vass, vass tagg som ständigt sitter där och sticks och skaver i
Jhonas hjärta. Han ville ju bli glad när hon kom med dem,
men kunde inte riktigt, och nu irriterar det dåliga samvetet
så till den grad att figurerna måste tyckas om. Till varje pris
måste de tyckas om och visas upp, för då visar Jhonas även
upp vilken tacksam son han ändå är.
Jag tycker mig nästan kunna höra honom: ”Gråt inte mamma, var inte ledsen! Jag tycker visst om figurerna, jag tycker
de är jättefina! Du är så snäll mamma, och jag ska visa att jag
är lika snäll, men snälla mamma, gråt inte!”
Jag fnyser. Det är förbanne mig riktigt tragiskt, om man ger
sig tid att tänka efter. En vuxen man som styrs av spöken
från barndomen, av saker som inte är något annat än just
saker. Döda ting, men som för honom representerar en
tanke, eller kanske snarare en känsla.
Och det är så klart däri det ovärderliga ligger.
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Om en av dessa figurer skulle gå sönder är det ingalunda att
bara att köpa en ny, nej då min bäste herre. Även om de
fanns att köpa i varenda jävla affär och inte kostade mer än
femtio öre tillsammans, skulle inte en enda av dem gå att
ersätta.
Det är detta jag vet, det är detta som jag lyckats snoka rätt på
mellan raderna de få gånger Maria och jag varit här. Eller
snoka och snoka… vissa saker blir man bara medveten om,
helt utan att man egentligen försöker eller ens vill.
Jhonas gråtmilda berättelse om sina porslinsfigurer fick mig
nästan att må illa, eller i alla fall känna mig mycket illa till
mods, när jag hörde den första gången. Men aldrig att jag
trodde att jag skulle använda så banala fakta till något så
utstuderat som jag nu precis står i begrepp att göra.
Jag sträcker ut handen för att pröva om ens möjligheten
finns, men hejdar mig. Tänk om det inte fungerar? Tänk om
jag inte ens kan få figurerna att röra sig? Men så minns jag
ölburken och de fasansfulla tonåringarna, och känner mig
med ens lite lugnare.
Vad gör Pernilla? Jag hör henne studsa upp i rummet intill,
och kikar in på henne genom väggen (det hade säkert sett
helt sjukt ut om någon kunnat se mitt ansikte komma fram
ur väggen…) och mycket riktigt. Hon står vid fönstret och
spanar ner mot parkeringsplatsen. Men av hennes min att
döma när hon vänder sig om fanns det inget av värde att se
där. Ingen Jhonas, i alla fall.
Jag närmar mig figurerna igen, koncentrerar mig på scenen
jag såg tidigare ikväll. Ser hur Maria drar ihop sig under den
där jävla Jhonas, hör deras upphetsade andetag…
Med den bilden i huvudet är det inte svårt att bara sträcka ut
handen, gripa om det lilla porslinsaset, förlåt, figurinen, och
sedan snabbt fösa den mot hyllkanten. Som i en dröm (som
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om inte allt jag just nu upplever vore det?) ser jag den falla
mot golvet, rotera nästan ett halvt varv i luften och sedan…
PANG! Figuren spricker i flera bitar när den träffar det
hårda golvet med huvudet före, men tyvärr inte så många
som jag hade hoppats. Jag hade helst sett att den varit helt
bortom räddning, bortom all hjälp som rimligtvis kan fås
med Karlssons klister.
Det liksom fräser i huvudet på mig, det är nästan samma
känsla som precis före ett riktigt kraftigt åskväder. Som om
håret vill ställa sig rakt upp i den elektriskt laddade atmosfären.
Jag är mycket förvånad, främst därför att det var så oerhört
mycket lättare än jag trodde att det skulle vara, men också
över den elektrifierade känslan som inte är helt oangenäm.
Jag hör Pernilla svära i rummet bredvid och känner mig
riktigt jävla nöjd.
Hon kommer in som skjuten ur en kanon, och jag kan
faktiskt se hur hon bleknar när hon får syn på förödelsen.
Sedan svär hon som vanligt på någon sorts engelska, springer
ut för att sekunderna efter komma tillbaka med en plastpåse
som hon genast börjar plocka upp delarna i. Jag kan se hur
det rör sig i hennes huvud. Hon begriper inte hur det här
gick till, det syns tydligt, och det gör mig nästan lite uppspelt. Jag går runt henne, granskar henne ur alla vinklar
medan hon plockar. Försöker kika ner i henne urringning
(utan större framgång) och sätter mig på huk framför henne
tills hon är klar och reser sig. Söt? Visst, om det inte vore för
det där draget kring munnen, och det faktum att hon just nu
ser direkt ilsken ut.
Hon står kvar och tittar på de återstående sju figurinerna,
huttrar sedan till och verkar vara på väg att lämna rummet
efter att hon kontrollerat något med fönstret.
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Tycker hon att det är kallt härinne? Själv har jag svårt att
avgöra om det är varmt eller kallt, det är liksom så mycket
annat ett av de fysiska fenomen jag inte riktigt kan läsa av i
mitt nuvarande tillstånd. Vissa saker är tydligare, men en del
annat har mist sin mening. Som temperatur. Men strunt
samma, nu är det annat som gäller.
Det här var sannerligen underhållning helt i min smak,
konstaterar jag när jag följer henne med blicken på väg mot
dörren.
”Underhållning som man vill ha mer av!” säger jag högt,
men naturligtvis utan att höras av någon. Och så tar jag tag
om nästa prydnadssak, två nunnor faktiskt, och sveper ner
dem med betydligt mera kraft än jag använde på den förra
figurinen. Smällen blir i det närmaste öronbedövande, och
Pernilla hoppar till innan hon snurrar runt, om möjligt ännu
blekare än innan. Jag skrockar för mig själv när jag ser hur
många fler bitar det blev av den här före detta porslinsprydnaden.
”Vilken jävla smäll!” säger jag och försöker härma DynamitHarry i Jönssonligan. Och så skrattar jag lite igen, men det
gör inte Pernilla.
Hon ger istället ifrån sig en sådan fruktansvärd tirad att jag
aldrig någonsin hört något värre, varken ifråga om vokabulär eller volym. Blir hon inte vräkt efter detta ska hon i alla
fall inte klaga på hyresvärd eller grannar.
Och nu blir det ännu bättre, för nu börjar hon undersöka
hyllan! Hon drar i den, knackar lite på den, till och med
blåser med plutande läppar på några av de återstående
prydnadssakerna, tydligen för att försöka ta reda på varför
figurinerna faller ner. Ju mer hon anstränger sig, desto
roligare tycker jag att det är, och till sist ligger jag ovanpå
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sängen och rullar fram och tillbaka och skrattar så jag
kiknar. I bildlig mening alltså.
Men skrattet är av en sort som alldeles för lätt fastnar i
halsen och ibland utan förvarning är på gränsen att övergå i
förtvivlad gråt, och jag inser säkert, någonstans långt bak i
mitt sjuka medvetande, att mitt beteende inte är normalt.
Men jag vågar inte sluta, för om jag skulle göra det, om jag
verkligen skulle våga, då tar sorgen mig istället. Och den
håller jag helst borta så länge jag kan.
Pernilla svär igen. Hon svär verkligen så det osar, och jag
börjar faktiskt fundera över var hon lärt sig alla dessa lika
mästerliga som unika fula ord. Ett exempel av alla de egenhändigt komponerade svordomar hon vräker ur sig är
”knullapans jävla anuspiss!”
Ganska speciellt, eller hur? Inte särskilt vackert förstås, men
som sagt väldigt speciellt. Eller rent av fantastiskt.
Men vänta, ni kanske tycker att jag verkar imponerad över
hennes förmåga? Hmm… jo, om jag ska vara ärlig måste jag
nog tillstå att jag faktiskt är det.
En liten aning, i alla fall.
Ja ja. Hon ger till sist upp och går fortfarande svärande ut ur
rummet, antagligen för att hämta en ny påse att samla upp
alla de nya bitarna i, och då skärper jag mig. Jag kan ju inte
bete mig som en galning hela tiden, menar jag.
Med stor omsorg väljer jag ut figurin nummer tre som ska
krossas, nej, pulveriseras, om jag lyckas med vad jag föresatt
mig.
Valet faller på något som verkar föreställa Hamlet, komplett
med Yoricks dödskalle och allt. Den tar jag och lyfter högt
över mitt huvud och smäller den sedan med all kraft jag kan
uppbåda rakt ner i golvet.
Det blir som jag vill.
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Kapitel 10
Maria är trött.
Hon är så trött att hon inte tycker sig ha riktig koll på vad
som händer runt omkring henne. ”Som att se omvärlden
genom ett filter” kommer hon på sig själv med att tänka,
men hon vet inte riktigt var tanken kommer ifrån.
Hur länge kan hon ha sovit? Två timmar på sin höjd? Knappast mer i alla fall.
Och så skäms hon. Inte för att hon hade sex med Jhonas igår,
det har hon ju haft några gånger innan, och då skämdes hon
minsann inte. Tvärtom, det var ett skönt avbrott i det gamla
vanliga och tyvärr föga spännande samliv som Bengt bjuder
på nu för tiden.
Det är inget fel på Bengt, inte alls. Men ibland behöver man
något som bryter mönstret för att må bra. Och tro det eller
ej, men hennes och Bengts sexliv har faktiskt blivit bättre
efter att hon började ligga med Jhonas.
Det är så lätt att man fastnar i ett invant och tryggt mönster.
Tryggt till en början, men trist alldeles för snart, och då
gäller det att göra något åt det innan allt går åt skogen.
Men man ska inte sticka under stol med att Jhonas är en
utmärkt älskare, han verkar alltid veta precis vad hon vill ha.
Och inte bara det, han tvekar aldrig att ge henne det. Fast
ibland är han som alla andra män ganska självisk, och
glömmer bort att hon behöver lite mer tid på sig för att så att
säga hinna med.
Igår var det en av de där mera lyckade gångerna, när allt
verkligen funkade. Åtminstone tills…
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Hon har fortfarande, trots att det gått nästan nio timmar
sedan hon såg Bengt eller vad det nu var, svårt att sätta ord
på det hon upplevde.
Exploderande glödlampor, hennes man mer lik ett spöke än
något annat, och dessutom ett spöke som har den dåliga
smaken att dyka upp vid precis fel tillfälle.
Och det värsta av allt; känslan av att han såg rakt på henne,
såg vad hon höll på med.
Hon ryser, för vilken gång i ordningen vet hon inte. Om hon
inte varit så otroligt säker på vad hon såg, skulle hon ha
viftat bort allting som vanlig inbillning. Normalt hade hon
gjort det, men den här situationen är inte normal. Inget i
hela hennes jävla liv är normalt just nu.
När Jhonas motvilligt, och med ett snett leende som gjorde
henne otroligt irriterad, följt med henne runt och tänt
lamporna och sedan kollat varenda litet skrymsle i hela
huset, borde hon ha känt sig lugn. Det gjorde hon nu inte,
särskilt inte sedan Jhonas åkt hem, och tillbringade därför
natten insvept i en filt ute på altanen halvliggande i en
daggfuktig solstol. Det var ju inget problem egentligen med
tanke på att natten närmast var att betrakta som tropisk, hon
är rätt säker på att temperaturen inte kröp under tjugo
grader förrän vid fyratiden på morgonen. Men kunde hon
sova? Som sagt, inte mer än två timmar…
Varje gång hon slöt ögonen dök Bengts ansikte upp. Varje
gång hon tvingade sig att se på det, såg det så ohyggligt
verkligt ut att hon efteråt hade svårt att göra sig av med
bilden av det. Men det värsta var inte att se ansiktet på
någon som bevisligen inte var närvarande. Det absolut värsta
var Bengts, om det nu verkligen var han, ansiktsuttryck.
Man behöver inte vara någon större mänskokännare för att
se vilka känslor som slet och drog i hans annars rätt så
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behagliga, kanske nästan alldagliga och för det mesta oförskämt lugna, anletsdrag.
Och det gjorde ont att se honom så.
Hon har ju aldrig haft för avsikt att såra honom, verkligen
inte, men det är först nu som hon påminner sig att sex för
Bengt är liktydigt med bekräftelse. Inte något man bara gör
för att man vill eller har lust till, utan som… tja, en bekräftelse på att man älskar någon.
Om han verkligen såg henne inatt, vad bekräftade hon då?
Att hon älskar en annan och inte bryr sig om honom längre?
Men så är det ju inte! Sex för henne är ju inget annat än sex,
ungefär som att titta på film tillsammans eller dela en god
middag, fast lite mer intimt.
Hon försöker skaka av sig den obehagliga tanken, och intalar
sig sedan att det inte spelar någon roll eftersom han inte såg
henne. Inte kan ha sett henne, eftersom han låg pall i en
säng inne på sjukhuset. Hon kollade ju själv nästan direkt
efter att hon sett honom (tyckte att hon sett honom rättar
hon sig), så varför håller hon på att plåga sig så till ingen
nytta?
Förbannat också.
När hon begrep att hon inte skulle få mer sömn – klockan
var nog kring fem vid det laget– gick hon försiktigt in i
huset, rädd att i vilket ögonblick som helst få se en ny
fantombild dyka upp där hon minst anade det, kanske i
badrumsspegeln, kanske som en spegling i ett fönster? Men
naturligtvis var allt precis som vanligt, allt annat skulle
egentligen ha förvånat henne. Fast det var förstås fortfarande tänt överallt, hon vågade inte gå runt och släcka mitt i
natten innan hon satte sig på altanen. Hon struntade i
lamporna nu också, men bytte snabbt om till andra kläder
och tog sedan bilen och körde. Först utan något särskilt mål,
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sedan mot sjukhuset när det inte fanns fler ställen att låta bli
att köra till.
Men sedan ångrade hon sig igen, och parkerade till sist på en
sidogata till Kopparmöllegatan mitt i inne i Helsingborg. Då
hade klockan precis passerat halv åtta och hon visste inte
längre vad hon skulle göra. Eller vad hon ville, om hon
överhuvudtaget ville något alls.
Till sist lämnade hon i alla fall bilen och började gå, bara för
att försöka skingra de allt mer påträngande tankarna. Ett
knep som oftast brukat fungera, men inte idag när det som
bäst behövs. Så klart.
Och nu går hon här på den så kallade Landborgspromenaden, med malande tankar och uttröttad hjärna. Utsikten
över sundet är bedövande vacker vid den här tiden på dagen,
men ser hon den? Knappast. Hon ser sin mans ansikte, inget
annat.
Till sist, efter mycket velande, bestämmer hon sig för att gå
till sjukhuset, bilen låter hon stå kvar där hon parkerade den
för några timmar sedan. Det finns ingen anledning att flytta
den från en gratis parkeringsplats till en där man får betala.
Ibland kan hon vara lite snål, Maria, men det är ett drag
Bengt (och faktiskt hon själv!) oftast tycker är lite charmigt.
Åtminstone så länge det inte går till överdrift.
När hon kommer upp på avdelningen finns det som väntat
inga nyheter angående hennes man. Han ligger som dagen
innan, onåbar, avskärmad. Ett kolli, för att använda en
populär men fruktansvärt okänslig kvällstidningsformulering.
Skulle han ha kunnat vara i huset i natt?
Finns det ens den minsta lilla risk, chans rättar hon sig
snabbt, att han på något oförklarligt sätt skulle kunna finnas
på mer än ett ställe samtidigt?
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Redan när hon formulerar frågan i sitt huvud hör hon hur
korkat det låter. Man är där man är, och han ligger bevisligen här, fjättrad i sängen. Men kan man tänka sig att hans
kropp ligger här medan han själv finns någon annanstans?
Åker runt som ett spöke med ett lakan över huvudet och
smyger och skräms och skramlar med kedjor? Det låter
precis lika tramsigt inser hon, och bestämmer sig för att inte
ställa den frågan högt om hon hittar någon att prata med
detta om. Vem det nu skulle vara.
Hon gör ett snabbt besök inne på rummet och kan därmed
själv konstatera att Bengt inte rört sig ur fläcken sedan igår,
inte vad hon kan se i alla fall. Droppflaskan hänger på sin
ställning och matar hennes medvetslöse man med den
näring han behöver men inte kan få i sig på annat sätt. Hon
känner lite försiktigt på hans underarm, låter fingrarna röra
runt i hans sparsamma behåring. Hans arm är kall strax
ovanför stället där nålen går in.
Det är en tragisk scen hon har framför sig, eller kanske till
och med är en del av. Hela deras gemensamma liv påminner
förresten för tillfället mer och mer om en tvättäkta tragedi, i
betydelsen teaterpjäs med olycklig utgång.
Hon drar sig till minnes vad hennes svensklärare sa en gång
på gymnasiet; det som skiljer en klassisk tragedi från en
klassisk komedi, är att i tragedin dör alla undantagslöst. I
komedin är det för det mesta någon som överlever...
Så är det kanske. Även i stunder när det tragiska utan tvivel
tar överhanden och lägger sin tunga och becksvarta skugga
över tillvaron, befinner man sig kanske fortfarande i en
komedi. En svart komedi förvisso, men dock en komedi.
Men var finns det komiska nu? Det undrar hon medan hon
sitter hos honom, mannen hon lovat att älska i nöd och lust,
och nu skändligen bedrar.
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Komik? Inte i hennes mans sjukhussal, och definitivt inte i
hennes eget liv.
När hon lämnat sjukhuset och så småningom kommit
tillbaka till bilen, upptäcker hon att den under förmiddagen
blivit så varm att en CD-skiva som legat framme i framsätet
mist sin cirkelrunda form och nu mest liknar en… tja, vad
liknar den egentligen? Äsch, strunt samma: när hon kommer
tillbaka till sin stekheta bil vet hon ännu inte vad hon ska
göra med resten av dagen. Köra hem och sätta sig och vänta
kanske, men på vad? Ingenting? Städa? Köra till stranden
och svalka sig medan hon väntar på att ingenting ska hända?
Inget av detta verkar särskilt lockande på Maria, som
flämtande sitter med nervevade sidorutor och förbannar det
fina vädret. Om inte detta blir, eller kanske redan är, sommarens varmaste dag, lovar hon att…
Men hon slipper lova något eftersom hennes mobiltelefon
plötsligt ger ifrån sig ett ganska irriterande plingljud som
talar om att hon fått sms. Hon valde faktiskt just det plingljudet bara för att retas med Bengt, minns hon nu med ännu
ett styng av dåligt samvete. Han bad henne faktiskt välja
något annat ljud eftersom hans chef, den löjlige Ulrik E
Gladh, använder exakt samma ljud i sin mobil. Och han får
sms så ofta att Bengt nästan kräks bara han hör ljudet. Och
precis därför valde hon just det ljudet (som hon egentligen
inte gillar) bara för att retas så där lite vänskapligt med sin
man.
Hon fiskar upp mobilen ur en svettig ficka (är det förresten
sant att den kan sluta fungera om man svettas för mycket?
Hon tror hon har hört om någon som reklamerade sin mobil
men fick beskedet att en telefon som slutat fungera på grund
av att man haft den i en svettig ficka inte på några villkor
170

kunde omfattas av garantin…) och viker upp den. Ett nytt
meddelande, står det, från Pernilla.
Usch. Maria vet inte om hon har lust att prata med Pernilla
idag, inte efter vad som hände igår på sjukhuset, och inte
efter vad som hände med Jhonas senare på kvällen. Först
tänker hon bara stoppa tillbaka mobilen i fickan igen utan
att läsa meddelandet, men sedan tänker hon på vådan av att
ha mobiler i svettiga fickor, och lägger den bara på sätet.
Fem sekunder får den ligga där, innan nyfikenheten tar
överhanden. Pernilla behöver ju inte få veta om hon tagit
emot sms:et eller inte. Hon kan ju bara låta bli att svara, och
sedan säga att telefonen inte var påslagen, eller att hon
glömt den hemma.
”No big deal” tänker hon, och upptäcker till sin förfäran att
hon börjat lägga sig till med Pernillas vana att använda
engelska uttryck. Fast utan hennes ovana att försvenska dem
på ett så språkvidrigt sätt som möjligt.
Det är inget långt sms hon har fått av sin väninna, men ändå
oerhört tydligt i all sin enkelhet.
”Kom hit!” står det bara.
Först blir hon irriterad. Pernilla tror att hon är den enda som
har saker att göra om dagarna, och därmed att alla andra ska
rätta sig efter hennes tidsschema, hennes önskemål. Det är så
typiskt Pernilla! Men tänk om hon helt enkelt bara skulle
strunta i det? Trotsa Pernillas uttalade vilja och sätta sig på
tvären, med risk för att falla i onåd på obestämd tid?
Men så kommer hon ihåg att det har hon visst redan gjort.
Och sedan kommer hon ihåg att Pernilla kanske inte har
någon större lust att bråka längre, eftersom Maria kom på en
av hennes mest välbevarade hemligheter genom att avslöja
bakgrunden till sin motvilja mot läkare. Om inte hela
situationen varit så kaotisk just då, är hon inte säker på att
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hon kunnat hålla tillbaka en vass kommentar om Pernillas
smak beträffande karlar. Särskilt sådana som man träffar på
jobbet, och särskilt sådana som heter Börje Pucko, eller vad
det nu var…
Hon ryser lite när hon ser det alldeles avgjort udda paret
framför sig, invecklade i en situation av ytterligt sexuell
karaktär, kanske i en mörk städskrubb med en lika smutsig
som våt golvtrasa som envisas med att daska mot Pernillas
bara skinkor i takt med Börjes knyckiga rörelser. Maria
ryser. Det är en scen hon inte har någon större lust att se, så
hon tvingar bort den så gott det går.
Med vetskapen om att Pernilla faktiskt för tillfället befinner
sig i underläge (det ordvalet var ju lustigt med tanke på vad
hon just föreställde sig) känns det inte så angeläget att
strunta i henne längre. För skulle hon fortsätta sitt bråkande
från igår, kommer det att få ett abrupt och kanske pinsamt
slut. För Pernilla, alltså.
När så den värsta irritationen lagt sig, kommer Maria att
tänka på att sms från Pernilla sällan är kortare än max det
antal bokstäver som ryms i ett textmeddelande. Inte så sällan
kommer det både två och tre sammanhängande sms, eftersom utrymmet aldrig räcker till i det första. Trots förkortningar och gängse sms-jargong. Hon tänker efter innan hon
bestämmer sig för att svara. Sedan skriver hon:
”Problem? Jag kommer direkt. Var är du?”
Och sedan skickar hon det, lite undrande vad för sorts svar
som ska komma tillbaka. Men hon behöver inte vänta mer
än en knapp minut innan det plingar igen. Svaret hon får är
än mer förbluffande. ”Hemma, fort!” står det bara.
”Ok… ” tänker Maria medan hon fundersamt studerar de
ovanligt få stavelserna. Någonstans långt bak i medvetandet
börja något oroväckande snurra. En misstanke om att allt
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inte är som det ska, men en misstanke det inte riktigt går att
sätta fingret på. En obestämbar obehagskänsla, helt enkelt.
Maria stoppar ner sin mobil i sin svettiga ficka, utan tanke
på förlorad garanti. Sedan startar hon bilen, tar sig ut ur sin
trånga fickparkering och kör mot Stattena.
Inte många trafikljus senare har hon parkerat utanför Jhonas
och Pernillas hus. Ute är det olidligt varmt, men i trappen är
det fortfarande svalt. Nästan källarsvalt, fast utan den
typiska källarlukten.
Det är en sådan där fin trapp man oftast ser i lite äldre men
välhållna hus med bostadsrätter, inte en skräpig och smutsig
med uteliggare innanför porten på vintern. Här bor det mest
äldre, och de är mycket noga med att se till att inga obehöriga kommer in, eller att någon, boende eller besökande,
smutsar ner i deras trapp. Tittar man riktigt noga när man är
på väg upp eller ner kan man faktiskt se hur det mörknar i
titthålen i många av dörrarna. Här passerar ingen obemärkt…
Pernilla har berättat om husets tvättstuga, och om hur
tanterna sätter upp lappar med texten ”Var och en måste
själv städa efter sig!” eller ”Lämna tvättstugan som du själv
vill finna den, glöm inte rensa torktumlarfiltret!” så fort de
får en chans. En gång kom visst Pernillas granne och ringde
på, oerhört upprörd var hon med en grå test på ända och
något vilt i blicken.
”Vad är det här?” frågade hon Pernilla med en röst darrande
av dåligt återhållen ilska, samtidigt som hon höll upp sin ena
kupade hand alldeles under näsan på sin betydligt yngre
granne. När Pernilla fått handen på sådant avstånd att
möjligheten att fokusera på den återkommit, såg hon att det
låg lite vitt pulver mitt i handflatan.
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”Knark?” frågade hon med försmädlig röst och ett retfullt
leende. Det skulle hon kanske inte ha gjort, för nu gick
tanten igång med en föreläsning om hur VIKTIGT det var
att alla gjorde rent efter sig när de använt tvättstugan.
”Är det någon som har knarkat i tvättstugan då, och låtit bli
att bjuda på dig? Är det det som är problemet?” frågade då
Pernilla, mest för att se hur mycket ilska tanten skulle klara
innan stroken kom.
”Vet hut, du din… din… slyna! Det här är tvättmedel, och
det ska inte ligga i tvättstugan! Det ska städas upp, upp ska
det städas! Knark! Här har du för knark!”
Och så tog tanten, helt klart på gränsen till någon sorts
sammanbrott, tvättmedlet och kastade det rakt i Pernillas
ansikte. Nu skulle man ju lätt kunna förledas att tro att en
kvinna med Pernillas oberäkneliga temperament skulle löpa
amok vid sådan behandling, men otroligt nog log hon bara
milt och sade sedan:
”Du är en tvär och bitter liten tant, och jag tycker synd om
dig. Adjö!” varpå hon stängde dörren mitt framför näsan på
tanten, som - enligt vad Pernilla senare berättade - stod kvar
en stund med hängande huvud och axlar innan hon gick in
till sig.
Maria, som ibland är riktigt klarsynt men allt som oftast hur
godtrogen som helst (om hon bara är på rätt humör), tycker
att det är en bra berättelse, och hon tvivlar faktiskt inte på
att den är sann. Men om hon haft barn och tittat lite mer på
tecknad film hade hon säkert alltför väl känt igen repliken
från Disneys film ”Toy Story”, och då inte längre varit så
imponerad av Pernillas osannolika lugn och kvicktänkthet…
Pernilla å sin sida kände sig riktigt glad när hon för en gångs
skull lyckades slå i Maria en sådan uppenbar hittepåhistoria, och ännu lite gladare när hon fick användning för
174

den där fina repliken från en av hennes favoritfilmer. Hon
ler alltid lika brett när Buzz Lightyear snoppar av cowboydockan Woody på det där mästerliga sättet som man tyvärr
bara kan göra på film.
I verkligheten, om en kärring faktiskt kommit och slängt
tvättmedel i ansiktet på Pernilla, hade tanten med största
sannolikhet varit död, och hon själv hade antagligen suttit i
fängelse.
Maria, som nu är framme vid paret Jhonas och Pernillas
dörr, anar inte att Pernilla faktiskt skrattar åt henne i smyg
för att hon går på så lätta lögner. Men det är klart, det där
om lapparna i tvättstugan var ju sant förstås.
På dörren sitter det en målad träskylt med texten ”Välkommen till Jhonas & Pernilla!”. Hemtrevligt värre. Och som om
inte det räckte har Jhonas bytt ut den ursprungliga skrälliga
ringklockan mot en som säger ”ding-dong” på ett mer
trivsamt sätt.
Maria hinner inte mer än ringa på förrän någon tar i handtaget från insidan, men dörren öppnas inte. Dörrhandtaget
trycks ner igen, och igen. Någon verkar rycka i dörren, men
den öppnas ändå inte. Till sist inser Maria att den antagligen
svällt i den fuktiga sommarvärmen, och hon trycker på för
att den ska släppa från karmen. Med ett otäckt skrapande
ljud går den till sist upp, och hon tror inte sina ögon!
Framför sig ser hon Pernilla.
Den perfekta Pernilla, hennes vän där ytan alltid varit
mycket, mycket viktigare än allt annat, och hon ser fruktansvärd ut. Det syns det att hon gråtit, förmodligen mycket.
Maria kan inte hålla tillbaka flämtningen som ofrivilligt
kommer över hennes läppar när hon ser hur gårdagens
maskara runnit och tydliggjort en stor svart påse under
vänster öga. Men det går ju förstås att tvätta bort.
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Höger öga är däremot värre åtgånget. Det är mörkblått, på
väg mot svart. Igenmurat av blodutgjutningar under huden
skymtar man knappt den rödsprängda ögonvitan med dess
mörka, men tydligen oskadda mittpunkt. Underläppen är
ordentligt spräckt och har svullnat upp till groteska dimensioner. Maria misstänker att det har blött en hel del, men att
Pernilla gjort sitt bästa för att lappa ihop och plåstra om sig
på egen hand. Hon jobbar ju trots allt inom sjukvården.
Först stirrar Maria bara på sin väninna, som om hon inte
förstår vad hon ser. Sedan tar hon ett steg framåt och sluter
Pernilla i sin famn, men hon stretar emot och säger att det
inte är så farligt. Fast med svag och tunn, darrig röst.
”Vad är det som har hänt?” frågar Maria sedan, fast hon
tycker att det verkar vara ganska uppenbart, även om hon
varken kan eller vill tro på vad hon faktiskt ser.
”Jag måste ut!” säger Pernilla först, utan att kommentera
Marias fråga.
”Pernilla, vad har hänt?” upprepar Maria med högre och
strängare röst.
”Äsch, jag snubblade och föll.” säger hon, och fyller sedan i
”I sovrummet, mot sänggaveln” när Maria ser klart tvivlande
ut.
”Jamen för fan Pernilla, ljug inte för mig!” säger hon krasst
medan hon skjuter igen dörren bakom sig, dock utan att
stänga helt. Den obligatoriska publiken innanför granndörrarna behöver inte nödvändigtvis också se det de med all
säkerhet redan har hört och gissat sig till genom alltför
tunna väggar.
”Vad har hänt?”
”Vad fan ser det ut som?” fräser Pernilla, och nu känner
Maria igen sin truliga vän under den blåslagna ytan.
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”Var det Jhonas? Är han här?” frågar Maria med en både lätt
orolig men också aggressiv underton. ”Om han har gjort
detta…”
Pernilla tittar kort på henne och ser sedan bort igen, in mot
lägenheten samtidigt som hon sticker fötterna i ett par
sandaler.
”Han är ute. Stack vid tretiden inatt och jag har inte sett till
honom efter det. Stackars, stackars Jhonas.”
Maria tror inte sina öron.
Pernilla, som alltid föraktat kvinnor som tar emot stryk av
sina män, står och ömkar mannen som tydligen slagit henne
både gul och blå! Att något verkar vara lurt här tycks Maria
som en grov underdrift.
”Stackars?” säger hon klentroget. ”Tycker du synd om Jhonas
när han har gjort… detta mot dig?”
”Jag måste ut!” säger Pernilla igen, som om hon har hängt
upp sig.
”Ut? Jamen du kan väl inte gå ut som du ser ut! Har du
speglat dig?” säger Maria i all välmening, även om det
kanske låter lite väl okänsligt med tanke på den rådande
situationen.
”Maria, har du bilen med dig? Det är viktigt, vi kan inte
stanna här!”
”Jovisst, men…”
”Men kom då! Nu!”
Och Pernilla tränger sig förbi och tar ett så hårt tag om sin
väninnas handled att Maria inte kan förmå sig att säga emot,
trots att hon inte känner sig riktigt bekväm med att bli
ivägsläpad utan att veta vart eller varför. Sedan rycker hon
upp dörren, onödigt häftigt tycker Maria, och skyndar sig ut
i trappan. Just när hon med en smäll slår igen den tycker
Maria sig höra hur något trillar i golvet inne i lägenheten.
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”Är det någon därinne?” undrar hon medan Pernilla drar
med henne nerför trapporna i en allt annat än hälsosam
hastighet.
”Jag berättar när vi kommit ut i bilen.” säger Pernilla med
darrig röst, och Maria börjar känna sig allt mer osäker på vad
som egentligen står på.
Först när de kommit ut i solskenet och är på väg mot Marias
parkerade bil börjar Pernilla prata, men hon hinner inte
långt förrän gråten kommer. Och nu flödar den så att det
hon försöker säga blir fullständigt obegripligt, även för den
som känner henne så bra som Maria faktiskt gör.
Hon låser upp bilen och släpper in Pernilla, men i samma
stund som värmen slår emot henne som om det funnes ett
bastuaggregat monterat i kupén inser hon det omöjliga i att
sitta och prata där, som Pernilla tänkt sig.
”Det här går inte, Pernilla!” säger Maria vädjande. ”Vi kan
inte sitta i den här värmen, vi kommer att få värmeslag!”
”Kö-ör!” lyckas den annars så stentuffa Pernilla få fram
mellan snyftningarna, och Maria ser ingen annan utväg än
att veva ner rutorna och sedan ge sig ut på ännu en planlös
bilfärd. Den andra denna förbannade dag, påminner hon sig.
Först slår tanken henne att kanske köra upp Pernilla på
sjukhuset så att de får se om hennes skador (och dokumentera dem så att det finns bevis på vad Jhonas ställt till med när
de polisanmäler honom), men sedan inser hon att sjukhuspersonalen inte kommer att göra något som Pernilla inte
redan gjort. Förutom att ta foto och skriva några papper.
Men det kan ju vänta till senare, skadorna lär inte vara borta
om en eller två timmar, och det kommer inte att ta längre
tid för Maria att övertala Pernilla att följa med först dit, och
sedan till polisstationen om det blir nödvändigt.
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Så hon startar bilen och rullar sedan norrut genom stan längs
kustvägen. När de passerat Pålsjö har Pernilla samlat sig så
mycket att hon klarar av att börja berätta vad som hänt.
När de nått Laröd Börjar Maria känna sig riktigt illa till
mods.
I Viken måste Maria stanna bilen, för då mår hon illa. Inte
av åksjuka, hon blir aldrig åksjuk när hon kör själv.
Det är rädsla som får henne att bli sjuk.
Rädsla för det som inte kan hända, men som ändå händer.
Och hon är inte dummare än att hon ser sambandet, trots att
det rimligtvis inte kan finnas.
Herregud, vad har hon gjort?
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Kapitel 11
Jhonas, för tillfället ovetande om att hans sambo och hennes
bästa vän befinner sig i den senares glödheta bil parkerad
någonstans i Viken, går oroligt omkring i sin lägenhet.
Oroligt därför att han bar sig åt som en idiot igår, men också
för att Pernilla så tydligt visat sitt förakt för honom genom
att göra tvärt emot vad han uttryckligen sa åt henne att göra.
Han är visserligen förbannad också, men mest bekymrad för
var Pernilla håller hus. Och vad hon gör. Han är dessutom
lite rädd för att hon ska gå till polisen, det hade inte varit
snyggt om han fått en anmälan på sig…
Men som jag sade; just nu går han omkring i sin lägenhet
och funderar.
Och väntar.
Egentligen är det ju inte hans lägenhet påminner han sig,
men han har bott här så länge att det inte spelar någon roll.
Han kallar den för sin i alla fall. Eller deras gemensamma.
Det är ju bara en juridisk skillnad, och det skiter han högaktningsfullt i. Om det någon gång skulle bli bråk får han väl
ta det då, den tiden den sorgen. Det har alltid varit hans
motto.
Som att han gjort en sport av att knulla andras fruar tills de
skriker och jämrar sig i högan sky. Eller på den tiden då han
stoppade i sig ryssfemmor och annan skit och slogs så fort
han kom åt. Trots att hans mamma varnade honom för att
stoppa i sig anabola, till och med slog till honom för det
någon gång, om han inte minns fel. Men det är längesen.
Inget att bry sig om nu. Allt löser sig. Det gör det alltid.
Men satan om han fattar vad som nu är på gång.
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När han kom hem i går kväll efter att ha bonkat på Bengts
något sladdriga men förvånansvärt kåta kärring, var det som
om själve fan varit lös i lägenheten. Pernilla hade gått
bärsärkagång bland hans arvegods, det enda han hade kvar
efter sin kära mamma, och han blev så in i helvetes förbannad att han helt enkelt gav henne en sån jävla höger att hon
damp i golvet.
Det var egentligen inte meningen att slå henne alls, det var
en sån där sak som bara hände. Det var om man tänker
närmare på saken inte alls hans fel, för hade hon inte burit
sig så jävla dumt åt hade det ju aldrig hänt!
Men när han skulle hjälpa henne upp och be om förlåtelse
skrek och spottade det förbannade sprutludret honom rakt
upp i ansiktet, och då var det precis som om det rann över.
Igen.
Han hade ingen möjlighet att stoppa de två slag som följde,
ett till i ansiktet, och ett mot njurarna när hon vände ryggen
till och tittade på blodet som droppade ner i handflatan från
den spräckta läppen. Han fick faktiskt själv ett litet sår på
den ena knogen där den gick emot en av hennes framtänder.
Och så långt var väl allt rätt ok.
Förutom att han spöade upp henne, alltså. För det hade han
ju inte alls tänkt göra egentligen. Han kom ju hem glad i
hågen, inställd på en liten avsugning och sedan en kall öl
innan sängdags, och så möts han av världens jävla röra! Inte
konstigt att han blev både besviken och förbannad och
reagerade som han gjorde.
Men det känns ändå inte riktigt bra, inser han när han
tänker närmare på saken, att han gav Pernilla så pass mycket
stryk. Han tror inte att hon kommer att kasta ut honom, inte
för det lilla, men det kommer nog ändå att ta ett tag innan
allt blir som vanligt igen. Hon bad honom faktiskt fara åt
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helvete igen, men det brydde han sig inte så mycket om. Det
är ju sånt hon säger när hon är förbannad, och det går ju
över. Men sedan var det det där andra…
När han hjälpte henne upp efter de där njurslagen (ok, det
var kanske mer än ett) hördes det plötsligt en helvetes smäll
bakom ryggen på dem. Och min själ, hade inte en till av
hans dyrbara arvegods (det enda han hade kvar efter sin
mamma!) åkt i golvet!
Då började Pernilla karpa något om att det var så de andra
också trillat ner, att hon inte hade varit i närheten av dem
och en massa annat dravel som han inte trodde på. Egentligen skulle hon ha fått en smäll till för att hon ljög, men det
tyckte han var lite väl magstarkt.
Istället började han räkna bitarna samtidigt som han skrek
att Pernilla skulle hämta något att stoppa dem i. Det mesta
går ju att fixa till med Karlssons klister. Inte bra kanske, men
bättre än att slänga åtminstone.
Och medan hon sprang ut i köket efter en skål eller något –
jo, hon sprang, så det var nog inte helt omotiverat med lite
däng ändå – böjde han sig ner och började samla ihop
bitarna i handen.
Och det var då som saker och ting började leva djävulen på
allvar.
Medan han satt där på knä, hopkrupen över det som en gång
varit en flicka med en blomkruka i ena handen och en liten
bringare i den andra, hörde han plötsligt ett släpande ljud
ovanför sig, och sedan gjorde det jävligt ont i skallen!
Först fattade han inte vad som hänt, utan ojade sig bara över
bulan vars framväxt han tydligt kunde känna när han lät
vänster hand massera den ömmande punkten. Först trodde
han att det var Pernilla som dängt honom i huvudet med en
stekpanna eller brödkavel eller något, men sedan, när han
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började se sig omkring och nästan med en gång upptäckte
porslinsfiguren vid sidan om honom, förstod han vad det var
som gjort så ont. Men tur i oturen; flickan med blombuketten – för det var hon som trillat ner – var fortfarande hel.
Ögonen tårades på honom, om det var av smärtan eller om
det kanske var sinnesrörelse vet han inte, men hel var den
lik förbannat. Men när han sträckte ut handen för att lyfta
upp den hörde han på nytt ett liknande skrapljud, och den
här gången drog han sig baklänges för att se vad för sorts
jävla skoj det här var frågan om. Tyvärr hann han inte se
mycket mer än själva fallet, och sedan, till sin oerhörda fasa,
hur de två långa jägarna föll rakt mot flickan med blombuketten, träffade, splittrades och tog med sig flickan in i
porslinsfigurernas förlovade himmelrike. Eller med Jhonas
egna ord: bägge figurerna gick åt helvete! Satan också!
Sedan blev det ju inte bättre av att Pernilla plötsligt stod i
dörren och frågade vad fan han höll på med, och om hon
skulle gå efter fler plastpåsar nu? Då höll han nästan på att
göra sig olycklig på henne, men lyckades hålla igen, kanske
inte så mycket på grund av sin egen viljestyrka som det
faktum att ett nytt skrapande ljud hördes. Både han och
Pernilla stelnade till och tittade instinktivt mot hyllan där
det nu bara fanns två stycken kvar, flicka med paraply och
mor bärandes litet barn.
Den senare stod nu ute och vägde på kanten, liksom balanserande som om den inte kunde bestämma sig för om den
skulle falla eller ej. Jhonas hörde hur Pernilla drog efter
andan när hon fick syn på figuren, och fan vet om inte han
gjorde det också. För den stod så långt ut att den redan borde
ha tippat över och vara på väg ner för att göra de andra
sällskap.
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Jhonas är ingen hejare på teoretisk fysik, men i praktiskt och
dagligt bruk begriper han sig på den. Till exempel förstår
han att en porslinsfigur som har i stort sett hela sin vikt
utanför hyllplanet den står på, det vill säga tyngdpunkten
långt ute i fria luften, inte kan stå kvar om inget håller den
på plats. Som klister, till exempel. Eller dubbelhäftande tejp.
Eller en sällsynt liten skruvtving.
Utan att behöva titta efter begrep Jhonas att inget av dessa
ting fanns där för att hålla fast hans dyrbara minne efter sin
mamma. Men vad som hindrade den från att trilla ner
förstod han inte. Istället fokuserade han på den lätt svajande
figuren, släppte den inte med blicken ens för att blinka. Så
reste han sig sakta, sakta. Som en jägare som är mycket nära
sitt tilltänkta villebråd och där varje oförsiktigt rörelse lätt
skulle kunna förstöra allt.
I ögonvrån såg han Pernilla stå i dörröppningen, fortfarande
med en tom plastpåse i handen. Han kunde inte urskilja
hennes ansiktsuttryck ur den där vinkeln, men han anade att
hon såg rädd ut. Och fan vet om inte han också bort göra
det.
Sakta och oändligt försiktigt sträckte han ut handen, lät den
sedan i vad han bedömde som rätt ögonblick snabbt skjuta
fram, och lyckades faktiskt få tag i porslinsflickan i samma
stund hon varit på väg att tippa över.
När han grep om henne blev han så överraskad att han
nästan tappade taget, och därmed var nära att själv förstöra
allt.
Porslinet var kallt, faktiskt så iskallt som om det stått i
kylen.
Jo, det var precis samma känsla i handen som när man tar ut
en öl ur kylen. Beträffande temperaturen alltså, inga jämförelser för övrigt, skyndade han sig att tänka.
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”Hur i helvete…” hann han visst kläcka ur sig, vänd mot
Pernilla, som inte sade något men för all del såg rätt spak ut,
innan nästa obehagliga överraskning slog till.
Han hade varit ganska nöjd mitt i all bedrövelsen över att ha
kunnat rädda de två figurer som fortfarande var hela.
Flickan med paraplyet hade han knappt kunnat stå ut med
att se krossad, men mamman med barnet på armen hade
bara varit för mycket. Om den gått sönder hade han förmodligen satt sig ner och bölat, så stor som han är. Han fick den
på sin tolvårsdag, och hans mamma sade alltid att det var
som en bild av honom och henne. Bräckliga och ensamma,
men starka tillsammans.
Han lade ifrån sig paraplyflickan på sängen, och sträckte sig
mot mamman med barnet, när det otänkbara hände.
Med outsäglig fasa såg han (jo, han såg det verkligen) hur
hans mest värdefulla minne av sin mamma plötsligt och helt
utan förvarning lämnade hyllan med ett snabbt skrapande
ljud, for iväg tvärs över rummet, slog i den motsatta betongväggen och därmed krossades i en sådan oerhörd mängd
småbitar att bara tanken på att försöka laga den kändes
orimlig.
Först glodde han bara.
Det är möjligt att han mumlade ”mamma”, men han är inte
säker. Sedan sjönk han ner på sängen, oförmögen till både
tanke och ord.
”Jhonas…” hörde han Pernilla säga med sin allra lenaste röst,
”du, gubben…”
”Flabben.” sade han matt, men varken ilsket eller ens särskilt
otrevligt. Han behövde bara lite tystnad. Tystnad så att han
kunde börja tänka igen.
”Men Jhonas, jag är rädd! Jag vill inte vara här, jag vill…”
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”Flabben!” Något mer skärpa i tonen den här gången. Pernilla tystnade och sade sedan inte mer.
Allt var borta.
Eller inte riktigt allt, påminde han sig. Flickan med paraplyet fanns fortfarande kvar, men var blev hon av? Han hade ju
lagt henne i sängen kom han på, och reste sig snabbt upp för
att kontrollera att hon fortfarande låg kvar där.
Det gjorde hon. Åtminstone tills han reste sig upp, för då
gjorde hans tyngd att den lilla figurinen sakta gled över
sängkanten och ner mot golvet, ungefär på samma sätt som
Marias trosor gjort tidigare under kvällen.
Jhonas såg som i ultrarapid hur flickan först gled, sedan föll
och slutligen landade med en ihålig duns på golvet.
Inget hände.
Hon var fortfarande hel, och han gav ifrån sig en djup
utandning. ”Tack gode Gud och prisa för fan herren Jesus!”
tänkte han, trots att han brukade göra ett stort nummer av
sin ateism när det kom till den sortens diskussioner.
Han böjde sig ner och plockade upp flickan, oerhört tacksam
för att hon otroligt nog fortfarande var hel.
Men sedan såg han vad han trampade runt i.
Förödelsens omfattning slog honom inte förrän då, när han
fick tid att uppmärksamma vad han faktiskt trampade runt i.
Skärvorna av det han varit mest rädd om i hela sitt liv låg nu
spridda över hela sovrumsgolvet, och uppe i sängen också.
Förskräckt tog han ett steg bakåt, fortfarande med paraplyflickan i ett fast grepp i ena handen. Men porslinsskärvor
kan vara förskräckligt vassa, och fotsulorna hos en allt-iallo-fixare med egen firma allt för mjuka och ömtåliga för
den sortens underlag.
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”Aj som in i helvetes jävlars förbannelse!” vrålade han och
började hoppa jämfota, varpå det hela naturligtvis bara blev
ännu värre.
”Kuuken!” skrek han på äkta Jhonas-manér, och kastade sig
i, som han trodde, säkerhet uppe i sängen.
Men ibland är ödet grymt.
Ibland? Skrev jag verkligen ibland?
Nåja; ödet är grymt, och i samma stund Jhonas landade på
sängen och kände smällen, insåg han att något var fel. Han
tittade på sin vänstra hand som fortfarande krampaktigt höll
fast paraplyflickans kropp. Sedan såg han att huvudet jämte
paraplyet låg vid den ena sängstolpen, där de slagits av när
han alltför oförsiktigt slängt sig upp på sängen.
”Neej! Satans helvetes förbannelses satans skit!” skrek han i
vanmakt. Pernilla hade med största säkerhet kunnat komma
på mycket bättre och mer effektfulla svordomar, men hon
hukade klokt nog för tillfället bortom Jhonas räckvidd.
Och som om inte detta elände varit mer än nog; utanför
hördes plötsligt ljudet från en mås, trots att det nu hunnit bli
både midnatt och mer och måshelvetet rimligtvis borde sova
på en stolpe ute i havet, eller något.
Den skrattade.
Ett hest, långt och utdraget hånfullt skratt.
Det verkade dessutom som om den flög i cirklar över
parkeringen, det vill säga rakt utanför Jhonas och Pernillas
sovrumsfönster. För varje varv den tog gav den ifrån sig ett
flatskratt så fullt av hån och skadeglädje att bara den mest
hängivna ornitolog skulle ha kunnat fördra den.
Vid det här laget tog Jhonas allt som hände runt omkring
honom som en personlig förolämpning, och han blev så
utom sig att han flög upp (utan tanke på de vassa porslinsskärvorna), slet upp fönstret och med ett oartikulerat vrål
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kastade återstoden av flicka med paraply åt det håll där han
trodde sig ha störst möjlighet att träffa och tysta den förbannade fågeln.
Precis i kastögonblicket insåg han att det han just kastat bort
var den figur som antagligen skulle ha varit lättast att laga,
och då brast det för honom.
Han kastade sig bakåt på sängen, och sedan kom gråten.
Hans stora, muskulösa kropp skakade av förtvivlade snyftningar som inte längre gick att hålla tillbaka. I hans huvud
ekade ljudet av porslinskross mot hård och sommarljummen
asfalt, och utanför flög måsen skrattande ytterligare några
varv innan den förbarmade sig och flög bort.
Han tyckte med ens att han var den olyckligaste människan i
hela världen. Och sedan blev det inte bättre av att Pernilla
stod i dörren och började ynka honom, och hela tiden sade
”men gubben, men lille gubben då…”
”Flabben!” var det enda han lyckades få ur sig mellan hulkningarna.
”Flabben, flabben, flabben, flabben…”
Till sist tystnade hon, och han fick begrunda sin olycka i
ensamhet. Det lät som om hon stökade i köket, kanske
diskade. Eller tvättade bort blodet. Han brydde sig inte ett
jävla skit om vad hon gjorde, bara han fick vara ifred.
Efter hand som den värsta förtvivlan och ilskan över den
svåra förlusten lättade, började han fundera över vad som
egentligen hade hänt. Hur fan var det möjligt att saker bara
kunde åka i golvet av sig själv? Ok att de kan trilla ner om de
står för nära kanten, men han hade ju för fan sett med egna
ögon hur åtminstone en sak farit tvärs över rummet med
sådan kraft att ingen förklaring han lyckades komma på
verkade rimlig.
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Och faktiskt hade en av hans figuriner stått och balanserat
på hyllkanten på ett sätt som inte var naturligt, hade den
inte?
Han låg kvar och tittade upp i taket med ögon grumliga av
tårar medan han funderade fram och tillbaka. Men hur han
än funderade kunde han inte komma på något svar. Det
fanns helt enkelt ingen förklaring. Ingen han kunde komma
på i alla fall.
När han var trött på takstirrandet torkade han sina tårstrimmiga kinder och kallade på Pernilla. Hon stod i dörren
efter två sekunder, vilket trots allt gjorde honom på lite
bättre humör.
”Vad är det, gubben?” frågade hon med sin mjuka och snälla
röst. Den hon bara använder när de är ensamma och hon
verkligen vill vara till lags.
Han tänkte efter innan han bad henne hämta en sopskyffel
och sopa upp skiten, och hon gjorde omedelbart som han
sade. Sedan plåstrade hon om hans sargade fötter utan att
han bad om det. Det var inte så svårt eftersom det inte blivit
några större skador, men några små plåster gick det förstås
åt.
Till sist sjönk hon ner på sängen (som hon också städat så
gott det gick med en hundrakilosman i vägen) bredvid
honom – han hade så klart inte rört sig ur fläcken vare sig
under städningen eller omplåstringen – men sade inget.
Inte heller Jhonas sade något. Inte för att han egentligen inte
hade något att säga, det brukade inte utgöra något hinder för
honom. Men han tänkte, försökte komma på vad som var fel
i deras lägenhet. Han hade aldrig varit med om något
liknande, hade antagligen aldrig ens hört talas om något som
kunde jämföras med detta.
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”Begriper du vad det här är frågan om, Pernilla?” frågade
han med en röst fortfarande grötig efter all förarglig gråt.
Pernilla svarade inte, men såg sig om i rummet. Som om hon
letade efter något kanske, eller kontrollerade att hon tänkt
rätt innan hon svarade.
”Det finns ett program på TV…” började hon tveksamt, väl
medveten om hur hennes fundering skulle komma att tas
emot.
”Och?” sade han bara, men lät bli att gratulera henne till att
hon visste att det minsann fanns många olika program på
TV, som han säkert hade gjort under mer normala förhållanden.
”Det brukar gå på fyran, jag ser det ibland när du inte är
hemma…”
”Ja?” Han märkte att irritationen började återvända. Att gå
som katten kring het gröt var inte att rekommendera i hans
sällskap.
Hon drog efter andan, och sedan kom allt hon ville ha sagt
på en gång.
”Alltså, Det Okända heter det, och det är några som åker
runt och letar efter spöken och pratar med familjer som bor i
hemsökta hus. Ibland lyckas de jaga bort spökena, och så blir
det lugnt i huset igen. Malin Berghagen är programledare!”
Det sista sade hon på ett sätt som tydde på att just den
omständigheten skulle borga för programmets trovärdighet
och höga kvalité.
”Jamen för helvete, Pernilla!” sade han mer uppgivet än
irriterat. ”Du tror väl inte på sånt jävla skitsnack, va? Det är
ju för fan bara… bara trams! Malin jävla Berghagen…” sade
han och skakade på huvudet med en djup suck och uppgiven
min.
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”Hjälp mig istället med att begripa vad som är fel här!” sade
han efter en kort paus. ”Är det någon sorts magnetism, eller
råkade vi kanske ut för en liten jordbävning som knappt
kändes men som var tillräckligt stark för att allt skulle trilla
ner? Eller vad? Men snacka inte skit nu, det här är allvar!”
Porslinsmagnetism lär vara ett synnerligen sällsynt fenomen,
men Pernilla lät klokt nog bli att påpeka just den omständigheten.
”Men jag tänkte bara att…”
”Tänkte du? Grattis! Känns det konstigt?”
Pernilla tystnade, men Jhonas kunde inte avgöra om han
sårat henne eller om det bara var hennes vanliga surmulenhet som drog hennes mungipor nedåt.
Han suckade igen.
Efter fem minuters tigande och suckande, när inget annat
hörts än grannens spolande toalett och några helt normala
nattljud utifrån staden, försökte han igen. Fast i en mycket
vänligare och mer lågmäld ton.
”Men Pernilla, spöken finns inte. Det är bara sånt som folk
hittar på när de inte kommer på någon annan förklaring på
saker som verkar konstiga. Det är ju bara vidskepelse, sagor
för barn!”
Tystnad. Pernilla rörde inte en min. Att vara ett stenansikte
är en av hennes specialiteter, en specialitet han inte tycker
om eftersom han inte rår på den.
”Vi tar det här från början igen, glöm att jag brusade upp.”
försökte han blidka henne.
Fortfarande inget svar.
Han tittade på henne, och blossade sedan upp igen i ett nytt
vredesutbrott där han hann med att förbanna både Malin
Berghora, alla jävla vidskepliga kärringar som inte har något
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annat att göra än att sitta och glo på skit på TV, samt olyckan
att behöva dela lägenhet med en av dem.
Sedan bad han om ursäkt igen, med förklaringen att han inte
riktigt var sig själv än.
Varpå ytterligare femton minuters kompakt tystnad följde.
”Men Pernilla,” sade han till sist, nästan beredd att spela
hennes spel bara för att få igång samtalet igen, ”om det… om
det spökade här, varför har vi inte märkt något innan? Jag
menar, vi har ju bott här i många år och här har aldrig hänt
något konstigt. Eller hur?”
Hans taktik verkade fungera, för stenansiktet mjuknade
något, och hon tittade faktiskt på honom.
”Jag såg ett program, där någon varit på krogen och fått med
sig en ond ande hem.”
Jhonas sänkte ansiktet i händerna, men avhöll sig från att
kommentera. Själv hade han också fått med sig saker hem
från krogen; huvudvärk ibland och faktiskt blåsor på kuken
en gång. Men det märkte han ju inte förrän efter ett tag, och
då hade visst Pernilla också fått det. Ja, inte på kuken förstås,
men…
”Det var en poltergeist,” fortsatte hon när hon märkte att
Jhonas inte tänkte avbryta henne, ”en sådan där ande som
flyttar och kastar saker! Och för en massa oljud.”
Jhonas rörde sig inte ur fläcken. Huvudet var fortfarande
lutat i händerna, vilket Pernilla av misstag tog för att det var
fritt fram att fortsätta.
”Men sedan tog Malin dit ett medium, och han lyckades
hjälpa anden över till andra sidan, och efter det var det…”
Lugnt i huset hade hon tänkt säga, men hann inte så långt.
För plötsligt for Jhonas upp med sådan fart att hon själv föll
omkull på sängen. När hon såg upp i hans stora ansikte insåg
hon för sent sitt misstag.
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”Nu håller du käft! skrek han, och pekade på henne med ett
darrande finger. ”Jag bad om hjälp, och du bara håller på och
pratar skit och skoj och … och skit! Vet du att jag är jävligt
trött på dig och ditt helvetes snack?! Om du inte kan hjälpa
till, så kan du väl i alla fall för fan hålla käften?”
”Men Jhonas, du ville ju att jag skulle säga vad jag…”
Han höll upp pekfingret i en varnande gest och hon tystnade
omedelbart, påmind av sin ömmande läpp att tystnad kanske
ändå var att föredra.
Med fingret fortfarande uppsträckt böjde han sig ner, så att
hans stora huvud inte hamnade mer än några centimeter
från hennes mindre och nättare. Hans ögon såg fullständigt
vilda ut, och han var svettig i pannan.
”Lyssna nu noga, Pernilla.” sade han med låg röst, och hon
rös när hon hörde den.
Detta var inte Jhonas, det var hon säker på. Han hade aldrig
behandlat henne på det här sättet förut. Och om han gjort
det skulle han varit ute ur hennes liv för länge sedan.
”Jag tänker gå ut nu, och när jag kommer tillbaka imorgon
vill jag inte höra ett ljud till om den här incidenten. Förstått?”
”Ut? Men var ska du g…”
”FÖRSTÅTT?”
Hon nickade bara tyst, rädd för vad som skulle kunna hända
om hon försökte säga emot.
Han vände sig om och gick mot ytterdörren. Men då blev
hon plötsligt rädd, rädd för att bli lämnad ensam. Och som
om han kunnat läsa hennes tankar vände han sig om igen,
och höjde åter pekfingret på samma mästrande sätt.
”Och du går ingenstans.”
”Men jag vågar inte…”
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”DU GÅR INGENSTANS!” vrålade han utan både vett och
sans. Och nu sade Pernilla inget. Hon skulle kunna smita ut
efter att han gått, och kom hon bara hem innan honom
skulle han aldrig få veta att hon lämnat lägenheten. Om hon
någonsin vågade återvända till en sådan galning.
Han vände sig igen, gick mot dörren, tog på skorna och
smällde sedan igen dörren bakom sig.
Strax efter att ekot av hans steg dött bort i trappen hörde
hon hans bil starta och med en onödigt uppseendeväckande
rivstart köra ut från parkeringen.
Hon satt ensam och lyssnade, men hörde inget i lägenheten.
Ljuden utifrån var rätt dämpade och fåtaliga vid den här
tiden, klockan hade hunnit bli närmare två såg hon och det
var antagligen inte mycket folk ute.
Hon satt stilla och lyssnade några minuter till, men ingen bil
kom tillbaka. Just som hon skulle resa sig hörde hon ett
främmande ljud som fick det fina fjunet på hennes underarmar att resa sig. Något skrapade i TV-rummet. Helt tyst,
knappt hörbart.
Men hon hörde det och höll på att skrika högt.
Först tänkte hon bara följa sin första impuls och krypa ner
och gömma sig under täcket med en kudde över huvudet,
men insåg genast att det inte skulle tjäna något till.
Istället gjorde hon något mycket modigt.
Hon reste sig, och trots sin nästan förlamande rädsla gick
hon åt det håll ljudet kommit från. Hon kikade försiktigt
runt dörrkarmen, men såg ingenting. Då vågade hon sig
längre fram och stod en stund och tittade in i rummet, som
såg helt normalt ut. Och tomt, till hennes lättnad. Hon
skulle precis vända sig om och gå tillbaka in i sovrummet då
hon såg vad som var fel. Det inramade kortet på henne och
Jhonas, taget under en semestervecka på Kreta för några år
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sedan när de var förhållandevis nyförälskade, fanns fortfarande på sin plats i bokhyllan. Men nu var det vänt, så att
det låg med framsidan neråt. På dess baksida låg något.
Det tog en kort stund innan Pernillas av skrämsel förlamade
sinnen lyckades ta in synintrycket.
Men sedan såg hon, och önskade i samma stund att hon
aldrig tittat efter.
Kroppen hade krossats mot parkeringens asfalt när Jhonas
kastade ut den efter den skrattande måsen. Men paraplyflickans huvud och paraply hade varit intakta när Pernilla
kastade dem i soporna tillsammans med resten av porslinskrosset. Och nu låg det ändå här, paraplyflickans flinande
ansikte, vänt rakt mot henne. Prydligt uppställt, balanserande på den tunna halsen.
Vid åsynen av detta kändes det som om det först gick ström
genom kroppen på henne, sedan blev hon iskall och började
skaka. Nu blev hon än mer övertygad om att hennes lägenhet var hemsökt.
Hon måste ut, ut med en gång! Med visst besvär fick hon på
sig skorna, och slet sedan upp dörren.
Inte.
För den satt fast. Dörrhelvetet satt fast!
Jhonas måste ha spärrat den från utsidan på något sätt, hur
fan kunde han vara så elak?
Hon sparkade och svor några sekunder, sedan fick hon en
mycket obehaglig känsla av att någon tittade på henne. Det
stod någon bakom hennes rygg, hon var helt säker på det!
Med ett tjut snurrade hon runt och sprang in i sovrummet
utan att titta om det verkligen funnits någon där. Hon
grävde ner sig i sängen, pipande och hyperventilerande av
skräck, och drog upp täcket över huvudet och låg så tills hon
inte längre kunde andas den skämda och förbrukade luften
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som fanns därunder. Då vågade hon till sist glänta lite på det
så att frisk luft kom in, men stängde snabbt igen när hon
trodde sig höra något nytt kusligt ljud.
Så låg hon i flera timmar, skakande av spökrädsla och
instängd med något hon inte kunde se, tills hon slutligen
somnade när det redan börjat ljusna över staden.
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Kapitel 12
Jag var galen.
Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Först var jag
mig själv, sedan…
Det värsta är att jag inte minns när jag passerade gränsen.
Det kan ha varit när jag kastade den första porslinsfiguren i
golvet, men det kan också ha varit redan när jag började söka
efter rätt lägenhet.
Bara det faktum att jag tog mig in hos någon som inte
självmant bett mig stiga in tyder på att jag var galen redan
då. Jag har aldrig tidigare i hela mitt liv burit mig åt som jag
gjort inatt, och det skrämmer mig. Men det som skrämde
mig ännu mer, och antagligen fick mig att återfå mitt vett,
var det som hände efter att jag avslutat min inledande
hämndaktion.
Just det, inledande.
För tro inte att jag tänkt nöja mig med lite porslinskross,
ånej. Även om jag inte hade riktigt klart för mig hur jag
skulle gå till väga, så var jag ändå fast besluten att på något
vis krossa Jhonas så brutalt som jag någonsin kunde förmå.
Även om det skulle gå ut över Pernilla, trots att hon inte
gjort mig något.
Sedan såg jag hur Jhonas kom hem och började puckla på
Pernilla som en jävla idiot. Slog henne blodig, och hon
gjorde inget för att värja sig.
Och det fick mig att se rött. Först ligger han med min fru,
sedan åker han hem och ger sin sambo stryk. Jag kan inte
tänka mig något mer nedrigt, kan ni? Hade han inte burit sig
åt som han gjorde, hade jag kanske stannat vid de tre första
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figurinerna. Kanske återfått sansen i tid för att inse vad jag
höll på med. Men vid det laget var det redan omöjligt att
stoppa. Som en lavin som precis börjat röra sig nerför
branten och redan rivit med sig mer än tillräckligt med
lössnö.
Och jag måste erkänna att jag faktiskt, efter det ögonblicket,
njöt av varje sak jag lyckades förstöra. Och när den store
idioten själv lyckades ta sönder den sista figuren, och sedan
dessutom kastade delarna efter en mås som något egendomligt men oerhört lägligt och helt utan min påverkan dök upp
som ännu en oinbjuden aktör i familjedramat, gapskrattade
jag tills jag tappade andan. Återigen i bildlig mening förstås,
och som en illustration till min sinnesstämning.
Scenen som följde var nog det ynkligaste jag någonsin sett.
Jhonas gråtande på sängen, Pernilla som gjorde allt för att
vara till lags. Och slutligen Jhonas oförklarliga vredesutbrott.
Om jag arbetat på psyket, hade jag lagt in den mannen med
omedelbar verkan. På papper, som det heter, och utan att
tveka.
Och jag hade antagligen fått göra honom sällskap, misstänker jag.
För själv var jag toppad, maxad, nästan hög på känslan av att
så fullständigt behärska situationen, och av att med så enkla
medel kunna ta hämnd. En anonym förvisso, men dock en
hämnd.
Sedan gick han, och det borde jag också gjort.
Men som jag sade, jag var berusad av känslan av att kunna
orsaka så mycket elände. För så fungerar alltför många av oss
människor när vi mår dåligt; hittar vi bara någon som mår
sämre än oss själva känns det nästan alltid bättre. Och hittar
man ingen ser man till att ordna det så för sig, att man inte
längre är den som mår sämst.
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Är det det som är ondska? Eller är det bara en sorts förvriden
överlevnadsinstinkt?
Strunt samma, slutresultatet blir ändå detsamma. Någon
oskyldig kommer i kläm, och denna familjetragedins kväll
råkade det vara Pernilla.
Jag såg hur hon kröp ihop för att undvika fler eventuella
slag.
Jag såg också hur hon väntade sedan Jhonas gått, antagligen
för att kusten skulle vara klar så att hon själv skulle kunna ge
sig iväg.
Men det var inte vad jag hade tänkt mig.
Jag hade nämligen planerat att plåga Jhonas hela natten på
alla upptänkliga sätt efterhand som jag kommit på dem. Och
lita på att uppfinningsrikedomen skulle ha varit på topp
denna förtvivlans natt.
Men han stack innan jag hann reagera, och kvar i lägenheten var bara jag och Pernilla.
Jag började med att se till att ytterdörren inte gick att öppna.
Jag ville ju inte att hon också skulle försvinna ut och förstöra
allt det roliga.
Jag vill minnas att det där med dörren var ganska enkelt,
men jag tror inte att jag nu i efterhand kan redogöra för
exakt hur jag bar mig åt. Jag fick i alla fall dörren att gripa i
karmen, som om den svällt upp av väta eller något. Och det
var antagligen det mest avancerade jag gjorde under hela
den natten.
Det verkar som om förmågan ökar proportionellt mot
självförtroendet och insikten att det mesta faktiskt är möjligt, om man bara tror.
Men som sagt; fråga mig inte hur för jag minns inte och
skulle säkert inte kunna göra om det.
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Sedan, när det var avklarat, tog jag en liten rundvandring i
deras TV-rum igen tills jag hittade vad jag sökte.
Innan Jhonas kom hem tog jag ju mig en ordentlig titt på
deras saker för att se var jag kunde orsaka mest skada, och nu
mindes jag det inramade fotot föreställande ett lyckligt par
för längesen. Troligtvis taget på någon medelhavsö i en
lyckligare tid.
Jag tänkte en kort stund innan jag bestämde mig. Sedan
vände jag kortet och letade upp porslinshuvudet av paraplyflickan, det låg förresten i slasken där Pernilla slängt det, och
ställde det ovanpå fotot med ansiktet vänt mot dörren.
Allt i avsikt att skrämma upp Pernilla.
Elakt, eller hur?
Men som jag sade tidigare: jag var inte mig själv, så döm mig
inte för hårt.
Naturligtvis blev det som jag ville.
Pernilla blev så ohyggligt rädd att jag nästan började känna
medlidande med henne, men det viftade jag snabbt bort. Det
här var ju kul, intalade jag mig istället, likt en mobbare som
njuter av att ge klassens hackkyckling stryk. Inte för att det
är befogat med stryk, utan bara för att det går.
Jag stod bakom henne när hon försökte ta sig ut, och jag
följde efter henne när hon sprang in i sovrummet och kröp
ner i sängen. Sedan satt jag en god stund och väntade på att
hon skulle komma fram så att vi skulle kunna fortsätta
leken, men det enda som hände var att hon gläntade på
täcket för att få luft. Då försökte jag kika in med ansiktet
ända framme vid öppningen i hopp om att få en skymt av
hennes nakna bröst, men kom sedan på att hon krupit ner
med kläderna på.
Det gjorde mig en aning missmodig, men jag satt ändå kvar
ett tag. Men när hennes andhämtning började bli tung och
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regelbunden tappade jag intresset. För hur kul är det att sitta
och titta på någon som sover under ett tjockt täcke, egentligen?
Dessutom började något som kanske kunde liknas vid ånger
smyga sig på mig.
Galenskapen släppte sakta greppet om mig, och jag började
undra vad jag egentligen höll på med. En önskan att lämna
lägenheten kom över mig i samma stund som jag började
fundera över vart Jhonas tagit vägen.
Var han hemma hos Maria igen? Och vad hade de i så fall för
sig just nu?
Kanske låg han där igen och gned sin håriga mage mot
hennes släta och mjuka dito? Fick henne att sucka och vrida
sig under honom, sjuk av njutning?
När den tanken väl fått fäste, var det ångest jag kände
starkare än något annat.
Plötsligt hade jag samma längtan som Pernilla haft att ta sig
ut härifrån så fort som möjligt.
Jag bestämde mig genast. Jag måste hem, nu direkt.
Jag tog samma väg ut som jag kommit in. Genom TVrummet, och sedan ut genom fönstret hade jag tänkt. Men
istället för att rusa rakt genom fönstret, tvärstannade jag.
För utanför var det becksvart.
Jag kunde inte se ett dugg genom fönstret, vilket faktiskt
gjorde mig lite konfunderad.
I stan är det aldrig riktigt mörkt, det finns alltid något som
lyser upp. Gatlyktor, bilars strålkastare, trafikljus.
Men ingenting av det syntes.
Utanför var det verkligen kolsvart.
Tills jag gick ut.
Tills jag gick ut och möttes av en syn vars existens jag inte
trodde var möjlig.
201

Himlen bokstavligt talat kokade. Brann med ett elakt, rött
och våldsamt sken som inte går att beskriva. Men det var
inte bara himlen som blivit galen. Det var som om allt
verkligen brann, som om allt bestod av eld, och jag stelnade i
en pose som antagligen mest påminde om ett av Vesuvius
askbegravda offer från Pompeji.
Missförstå mig inte när jag nu använder ordet eld, för det är
bara ett ord jag tar till i mitt tafatta försök att beskriva vad
jag såg. I verkligheten var det så mycket mer än bara eld. Det
var en brasa av kolossalt format, en helveteseld utan slut.
Nej, ordet brasa är också fel.
Det var inte den sortens brasa man njuter av på Valborgsmässoafton. Det var heller ingen mysigt sprakande brasa i en
öppen spis en höstkväll när man gått i skogen hela dagen och
behöver tinas upp. Den sortens eld är vacker, men i den
helvetesscen som här mötte mig fanns absolut inget vackert.
Det var kort sagt det värsta jag någonsin sett. Och det var
ändå inte det mest skrämmande.
För hela rymden genljöd av skrin. Röster som ropade och
klagade, gnällde och pep om vartannat i en fruktansvärd
kakofoni. Dödens röster.
Jag kände igen dem alla.
Jag hade hört dem flera gånger sedan jag lämnat min kropp,
men då hade de varit dämpade och avlägsna, och jag hade
kunnat undvika dem genom att distrahera mig med andra
ljud. Detta var verkligen de dödas röster, de som låg nergrävda på pestkyrkogårdarna, de som dött en lika plågsam
som meningslös död på något bortglömt slagfält, kämpande
för något de inte trodde på eller brydde sig om. Människor
som fallit offer för sjukdomar, svält eller överhetens alltför
brutala straff för att blidka en folkmassas ropande efter blod
och hämnd.
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Och alla, alla kallade de på mig.
De skrek ut mitt namn i både förtvivlan och vrede, lockade
på mig, bad mig komma till dem, ge mig åt dem. Ett fruktansvärt ögonblick höll jag på att ge efter, sedan rusade jag
baklänges, tillbaks in i lägenheten. Och fann mig åter i total
tystnad stirrande på ett kompakt mörker utanför fönstren.
Jag trodde jag skulle dö. Låter löjligt, jag vet.
Men jag trodde det.
Jag stirrade vilt omkring mig i lägenheten, men allt såg ut
precis som det gjort när jag lämnat rummet för några sekunder sedan. Eller om det var någon minut, jag vet inte så
noga. Men om man skulle ta tiden på hur länge man behöver
se en så skrämmande sak för att lägga märke till så många
detaljer jag gjorde, skulle man antagligen bli mer än förvånad.
Herregud, vad var det där egentligen?
Om jag haft en traditionell kristen tro, hade jag utan tvekan
tagit det jag sett för Helvetet, det med stort H.
Men det är inte min tro att en god och allsmäktig gud med
vett och vilja skapar en sådan plats för sina barn, sin egen
skapelse. Dem det sägs att han älskar.
Så därför intalade jag mig, nej, intalar mig, att det jag såg
därute var något annat, något jag ännu inte kan förstå.
Efter den synen vågade jag mig inte ut igen, och har inte
gjort det än.
Under återstoden av denna fruktansvärda natt har jag suttit
hopkrupen i ett hörn i TV-rummet, bakom en fåtölj för att
vara exakt, och där sitter jag fortfarande.
Inget, säger inget kommer att få mig att sticka näsan utanför
fönstret igen, ens för att kolla om det där därute har försvunnit. Emellanåt tänker jag att jag aldrig mer kommer att
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kunna lämna den här förbannade lägenheten, att jag är fast
här tills min kropp bestämmer sig för att antingen lägga av
helt, eller vakna upp. Men om den lägger av, om den verkligen dör och jag är fast här, vad händer då?
Kommer jag att uppslukas av ett evigt tomrum, blekna bort i
takt med min kropps sönderfall? Eller är jag redan död i
praktisk mening? Har jag varit det hela tiden?
Så snurrar tankarna medan den ena känslan avlöser den
andra. Ångest, hopp, skam, vrede, rädsla, hopp igen, mer
skam i en ändlös cirkel, tills jag är mig själv igen.
Eller nästan mig själv i alla fall.
För något har ändrats, det känner jag tydligt. Jag är inte
längre bara en utomstående åskådare, jag har genom mitt
beteende blivit en aktör, en osynlig aktör i ett teaterstycke
jag inte valt själv.
För de flesta människor är det normaltillståndet, att agera i
samspel med andra på gott eller ont. För mig i mitt tillstånd
verkar det däremot tydligen vara en mycket dyrköpt erfarenhet, åtminstone med tanke på branden utanför. Om det
nu verkligen har något samband, det kan man ju inte vara
säker på.
Men det spelar ingen roll hur mycket jag än vänder och
vrider på det. Jag vet, alldeles oavsett om jag funderar eller
inte, hur saker och ting hänger ihop.
Helveteselden finns därute på grund av vad jag gjort här
inatt, och den kommer att hålla mig inspärrad tills… ja, tills
vadå?
Och med den tanken kommer ångesten krypande igen i sin
avskyvärda neråtgående spiral; ångest, hopp, skam, vrede,
rädsla, ångest, hopp, skam…
Det är fortfarande mörkt när Pernilla äntligen kommer upp.
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Jag ser henne när hon är på väg in på toaletten, med täcket
lindat runt sig som om det skulle skydda henne mot de onda
makter som slagit sig ner i hennes lägenhet.
Mot mig, således.
Jag rör mig inte ur fläcken. För det är något konstigt med
ljuset i rummet och det skrämmer mig, trots att jag börjar
känna mig aningen bortdomnad. Det är förresten samma
sorts bortdomning som man kan känna när man tvingats
sitta på sjukhuset hos en älskad men döende mor en hel dag.
Eller far för den delen. Eller… äsch, välj själv.
En sorts psykisk avtrubbning som kan stanna kvar i flera
veckor. Men det är en avtrubbning som inte bara är av ondo,
för när döden äntligen kommer ser man den genom ett
skonande filter som gör den lättare att uthärda.
Men för att återgå till ljuset;
Utanför härskar fortfarande det ogenomträngliga mörkret,
men på Pernillas omsorgsfullt omlindade täcke leker solstrålar. Som om solen lyser på det, värmer det med sommargult
ljus.
Först kan jag inte tro vad jag ser.
Sedan, som i en plötslig uppenbarelse, ser jag att hela rummet badar i samma gula ljus. Men när jag riktar blicken mot
fönstren är det fortfarande svart som i en kolsäck utanför.
Jag ser mig omkring, förvirrad, omtöcknad. Sedan reser jag
mig upp och tar mig ut från mitt gömställe, stannar mitt på
golvet och granskar omsorgsfullt det varma ljuset.
Och fattar ingenting.
Sedan gör jag om samma misstag som tidigare, nämligen tror
att allt är ok trots det jag ställt till med.
Fast jag vet att jag inte borde, sticker jag som i trans försiktigt ut näsan genom närmaste fönster, och blir därmed
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brutalt påmind om att inte ett dugg har förändrats sedan i
natt.
Utanför brinner det som om den vedervärdiga elden ständigt
matades med mer bränsle, och de kusliga ropen verkar vara
ännu starkare. Eller så har jag redan glömt hur illa det var
första gången jag tittade ut. Utan att tänka drar jag mig
blixtsnabbt tillbaka in i lägenheten.
Fortfarande utan att tänka drar jag för alla gardiner som
finns att dra för, så att jag ska slippa se det ogenomträngliga
mörkret. Sedan kryper jag ihop bakom fåtöljen igen, stel av
skräck.
Nu vet jag vad ni tänker:
”Men hallå! Det där var väl ändå lite i enklaste laget, va?
Han har burit sig dumt åt, och nu har han hamnat i helvetet.
Billigt. Och tramsigt!”
Eller hur? Visst var det det första ni tänkte när jag beskrev
elden och allt det andra?
Till viss del kan jag förstå hur ni tänker, men jag kan försäkra er att ni har helt fel.
Pernilla kommer ut från toaletten, fortfarande insvept i sitt
täcke, och stannar mitt i rörelsen när hon ser hur alla
gardiner dragits för medan hon var där inne.
Jag ser hur hennes ögon rör sig snabbt fram och tillbaka.
På några sekunder tar hon in alla detaljer, utan att en enda
gång röra huvudet. Sedan ger hon ifrån sig ett svagt gnyende
och backar snabbt tillbaka in på toaletten. Dörren stängs
med en smäll och jag hör hur hon vrider om låsvredet.
Det tar några sekunder till, sedan kan jag höra hennes
dämpade gråt. Det är ett skärande ljud trots väggen som
skiljer oss åt, och jag har inga svårigheter att tyda dess
innebörd.

206

Den säger att jag har trängt mig in i hennes hem, våldfört
mig på hela hennes tillvaro, och vad värre är; våldfört mig på
det som var hennes kanske enda trygghet.
Och för det finns ingen ursäkt.
Inget som jag råkat ut för kan rättfärdiga detta.
Inget.
Jag kan inte låta bli att tycka synd om henne. Och tanken på
att det ännu en gång är mitt tanklösa beteende som ligger
bakom gör inte saken bättre. Just nu skulle jag inte vilja
något hellre än att sticka härifrån, men typiskt nog är det
också det enda jag verkligen inte kan.
Jag tänker en stund på hur jag ska kunna gottgöra henne,
men inser ganska omgående att det inte går. Jag har raserat
hennes liv genom att hämnas på Jhonas, och det går inte att
göra ogjort, punkt slut.
Gråten avtar efter sen stund, och då vågar jag mig fram igen.
Jag tänker se efter hur det är med henne, men naturligtvis
utan att hon märker det. Jag har redan ställt till med alldeles
för mycket utan att jag behöver öka på mitt syndaregister
ännu mer.
Jag går in genom väggen, jag har börjat vänja mig vid det
beteendet nu.
Pernilla sitter på det nerfällda toalettlocket. Hon knappar
febrilt på sin mobil, sms:ar antagligen till någon. Sedan
kramar hon telefonen hårt i handen och trycker den mot sin
kallsvettiga panna och säger högt för sig själv ”snälla, snälla
svara…”
Hon verkar inte ha någon tur, åtminstone inte medan jag
står inne hos henne. Jag glider diskret ut igen och ser mig
om i lägenheten, men den här gången är jag noga med att
inte röra något. Ljuset är mera dämpat nu, men det stämmer
ändå inte med mörkret som fortfarande ruvar utanför
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fönstren. Jag gör mitt bästa för att inte lägga märke till det,
men det är inte lätt. Jag får nästan samma känsla som man
kan få när man befinner sig inne i lustiga huset, i det lutande
rummet där allt verkar vara rakt men känns ohyggligt snett
när man försöker gå. Synintrycken stämmer inte med övriga
intryck, och det är ohyggligt förvirrande.
Plötsligt hör jag hur det plingar elektroniskt inne på toaletten. Ljudet är lätt att identifiera, det är en mobiltelefon som
påkallar uppmärksamhet.
Pernilla har tydligen fått svar, kanske från den hon sms:ade
till. Jag tar mig en titt till, och precis som för en stund sedan
sitter hon och knappar in något, kanske ett svar, och skickar
sedan iväg det.
Jag drar mig tillbaka och låter henne vara ifred. Kan tänkas
att hon har lite privata bestyr att sköta om där inne. Sedan
minns jag hur jag några timmar tidigare satt och spanade
efter hennes bröst, men påminner mig också om att jag
faktiskt inte var riktigt klok.
Men skäms gör jag ändå, ingen tvekan om det.
Sedan glömmer jag bort allt runt omkring mig igen när jag
får ett nytt anfall av ångest och självömkan. Jag drar mig till
minnes att jag egentligen har semester och borde göra något
roligt med Maria istället för att vara fången i den här lägenheten.
Men när jag tänker på Maria blir det bara ännu värre. Jag
ojar mig och drabbas återigen av den där känslan som gör att
man inte kan sitta stilla. Ångest tror jag att den kallas.
Jag går runt i en liten cirkel mitt på TV-rummets golv,
svärande och gråtande om vartannat. Jag begriper inte hur
jag ska kunna klara mig ur den här belägenheten med
förståndet i behåll. Om jag bara kunde ta mig ut härifrån…
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Jag stannar mitt i den sinnessjuka cirkelrörelsen när det slår
mig att jag ännu inte prövat en väg ut ur huset som kanske
skulle kunna vara möjlig. Hittills har jag bara försökt ta mig
ut genom ytterväggen, och när det visat sig vara omöjligt
direkt tagit för givet att det inte går att komma ut ur lägenheten. Men om jag kan undersöka de andra väderstrecken
(lägenhetens alla fönster vetter åt öster) kanske det visar sig
att elden inte finns runt hela huset? Kanske jag kan hitta en
väg ut trots allt?
Uppfylld av det nyväckta hoppet om räddning ser jag mig
om i lägenheten. I väster måste det ligga en annan lägenhet,
annars hade det säkert funnits fönster på den väggen. I söder
och norr likaså. Alltså spelar det ingen större roll vilken väg
jag tar, eftersom alla verkar vara lika sannolika. Eller
osannolika, slår det mig. Men den tanken viftar jag bort
innan den hunnit få fäste.
Jag försöker således med väggen i väster. Jag närmar mig den
sakta, och tar sedan utan vidare ett steg rakt igenom.
Dånet från lågorna som slickar och försöker förtära mitt
medvetande får mig att skrika rakt ut, och jag kastar mig
bakåt så att jag nästan åker hela vägen genom det tomma
TV-rummet.
Chockad stirrar jag på väggen jag just försökte ta mig igenom. Hur fan är det möjligt att det brinner där? Det måste ju
ligga en lägenhet där inne, eller hur?
Innan jag hunnit hämta mig från min bestörtning gör jag ett
nytt försök, nu med den norra väggen. På den sidan rasar
elden värre än någonsin, och de dödas röster låter inte
längre plågade. Snarare hånfulla, slår det mig.
I stigande desperation prövar jag den södra väggen, och där
går det bättre. Tills jag inser att jag står i köket. Med bävan
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prövar jag det som måste vara lägenhetens ”yttervägg”, men
med samma nedslående resultat.
Nu börjar jag gå i cirklar igen, men bara i några sekunder,
för sedan tar jag sats och kikar genom taket. Bara för att
blixtsnabbt pressas tillbaka ner i lägenheten. Mitt försök
med golvet är nästan värre än de andra. Där kan jag riktigt
känna lågornas fruktansvärda värme steka mitt kött, och jag
far upp, rädd för att jag också ska börja brinna.
Å herregud! Jag är verkligen fånge i den här förbannade
lägenheten!
Runt omkring mig finns bara eld, eld och döda röster, och
jag kan inte komma ut. Jag kan inte komma ut! Paniken är
på väg att övermanna mig, jag vet inte längre vad jag gör.
Å, käre herre Gud, släpp ut mig, tvinga mig inte att stanna
här, låt mig komma ut, käre Gud, käre, käre allsmäktige och
snälle Gud, låt mig komma ut, jag måste ut, tvinga mig inte,
jag vill inte, snälle, snälle Gud, låt mig komma ut, jag måste
ut, jag måste…
Mitt i den allra värsta paniken ringer det på dörrklockan,
men det tar några andetag innan jag sansat mig så pass
mycket att jag förstår vad det är som låter.
I samma stund slås toalettdörren upp och Pernilla kommer
utrusande och börjar rycka och slita i ytterdörren, som
tydligen fortfarande sitter fast. Hon säger något, rycker
sedan i dörren igen och då går den äntligen upp.
Utanför, mitt i den allt förtärande elden står Maria, min
Maria som inte längre bryr sig om mig, hon som hellre
knullar med mannen som bor i just denna lägenhet. Det ser
ut som om hennes hår brinner, som om allt runt henne
brinner, men hon verkar inte märka det. Istället försöker
hon krama om Pernilla, som sliter sig ur hennes grepp och
visar tydliga tecken på att vilja komma härifrån så fort som
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möjligt. Maria verkar däremot inte fatta vinken, utan börjar
ställa en massa frågor som jag inte riktigt lyckas höra. Till
sist tröttnar i alla fall Pernilla och tar tag i Marias handled
och formligen drar henne med sig ut.
”De tänker lämna mig ensam här!” far det genom mitt
huvud, och jag kastar mig mot dörren för att om möjligt
kunna hindra dem. Just innan jag når fram - jag är bara en
meter ifrån Maria och kan känna doften från hennes hår smälls dörren igen framför mig.
”Neeej!” skriker jag i förtvivlad vanmakt, och gör ett nytt
fruktlöst försök att ta mig ut. Men trappen finns inte längre.
Där den borde vara finns det bara eld, eld, eld.
Med ett tjut drar jag mig tillbaka in i lägenheten och tappar
fullständigt all kontroll. Jag far runt som en ond ande (vilket
jag kanske också är, slår det mig), som en rasande virvelvind
som inte går att stoppa, och på min väg drar jag ner det jag
själv i min infama ondska letat fram och placerat så utstuderat jag kunnat; paraplyflickans huvud. Jag ser det singla mot
golvet i ultrarapid, och på dess sirapssega väg mot slutlig
förstörelse tycker jag mig se ett rött sken återspeglas i
hennes nu tydligt hånleende ansikte.
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Kapitel 13
Jhonas kommer hem vid tvåtiden på eftermiddagen. Då har
jag varit ensam i lägenheten i ett par timmar, och jag har
haft tid på mig att både rasa och förtvivla. Men nu, just nu,
känns det lite bättre. Jag har mig själv under kontroll åtminstone. Men jag är också medveten om att galenskapen bara
är ett par andetag bort, det behövs inte mycket för att knuffa
mig över kanten igen.
Först går han bara runt och småsvär för sig själv när han
inser att Pernilla lämnat lägenheten tvärt emot hans ”instruktioner”. Han tyckte ändå att han var tydlig, men
uppenbarligen inte tillräckligt.
Han undrar var hon håller hus. Själv har han inte sovit en
blund på hela natten, han har funderat istället. Först satt han
några timmar på en parkering nere vid sundet och tittade
över på ljusen i Danmark medan tankarna fick fritt spelrum.
När det ljusnade, och det gör det ju tidigt vid den här
årstiden, startade han bilen och körde runt lite. Utan mål till
att börja med, men sedan gjorde han ett besök vid sin
mammas grav på kyrkogården i Åstorp. En ganska naturlig
plats att besöka med tanke på nattens porslinskrossning.
Sedan, när han stod där och tittade på namnet på gravstenen,
mindes han med smärta begravningen. Det var en grå och
kall dag i april, innan våren riktigt tagit över. Han var inte
mer än nitton år den gången, och efter hennes död helt
ensam.
En riktig snyfthistoria, visst.
Men när den nittonårige Jhonas, som då fortfarande stavade
sitt namn utan h, stod där med ett av repen i handen som
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skulle sänka mammans kista ner i graven, gav han henne ett
tyst löfte om att hon aldrig någonsin skulle glömmas bort.
Det löftet hade han förresten gett henne redan på sjukhuset
innan hon dog, men det kändes rätt att göra det igen, där
och då.
Kistan var tung och han kom förskräckt på sig med att undra
vilket som vägde mest, hans döda mamma eller kistan? Men
de var sex om att dela på tyngden, och han var stark.
Han kunde klara sig utan att veta svaret på den frågan.
Tror inte ens att han egentligen ville veta.
Svårare var det däremot med saknaden som kom när den
värsta sorgen var överstånden.
Och nu stod han där, vid sin mors grav på Söderåsens
nordsluttning med den betagande utsikten norrut över
slätten upp mot Munka Ljungby, med Hallandsåsens långa
rygg i töcknet där bortom.
Det sneda morgonljuset framhävde detaljer i det platta
landskapet man annars inte tänkte på, märkte han. Vid ett
annat tillfälle skulle han kanske ha plockat upp sin kamera
som han alltid hade med sig i sin bil i händelse av upptäckten av ett särskilt vackert natursceneri. Men inte idag.
Särskilt inte idag.
Förlusten han gjort inatt (han kunde fortfarande höra det
fruktansvärda ljudet av porslin som krossas mot asfalt) var
den värsta efter moderns död som någonsin drabbat honom.
Han hade varit tillsammans med många tjejer, dumpat några
men faktiskt blivit dumpad av fler, men sådant spelade
mindre roll. Han visste att många av dem, särskilt dem han
själv dumpat, tyckte att han var en dum och känslolös buffel,
men skit samma. Han behövde inte träffa dem igen, så varför
bry sig?
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Och kanske hade de rätt. Sättet han behandlat Pernilla på
tydde på att det fanns någon sanning i det påståendet. Men
va fan…
Där, i det allt avslöjande morgonljuset, grät han faktiskt en
liten skvätt igen. Till viss del av självömkan, men också över
det grymma öde som gjort honom till den han var. Man kan
nästan säga att han grät för att han åtminstone till viss del
tyckte synd om någon annan än sig själv. Det var inte likt
honom, och det skulle inte hända igen.
Förmiddagen tillbringade han på sitt jobb. Han hann med att
tänka en hel del, men också byta några fönster innan han
gav upp för dagen. Till sist, när rastlösheten tog överhanden,
bestämde han sig för att det var bättre att åka hem och ta itu
med vad det nu än var han hade att göra med.
Men innan han körde från huset han bytt fönster på (det var
ett riktigt jävla negerjobb eftersom huset var ett renoveringsobjekt i ordets allra vidaste bemärkelse) hade han ett
snack med en av de andra byggjobbarna, en elektriker som
han kände ganska väl. De träffades då och då ute på gemensamma jobb, och hade faktiskt blivit lite kompisar genom
åren, trots deras grundläggande olikheter i såväl temperament som kroppsstorlek.
Magnus – så hette elektrikern ifråga – var liten och klen och
hade dessutom en ganska ödmjuk personlighet som Jhonas
naturligtvis ibland misstog för ren dumhet, men trots det
kunde man nästan kalla dem för vänner.
Nästan.
Ibland tog de faktiskt en öl ihop också efter avslutad arbetsdag, men det blev inte så ofta numera. Magnus hade oftast
alltför brått hem till sin familj, något som Jhonas rutinmässigt förväxlade med det han kallade ”kärringskräck”.
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Det vill säga att låta frun bestämma och inte våga säga ifrån.
Under en paus i arbetet berättade Jhonas i alla fall om
nattens märkliga händelser, dock utan att nämna något om
misshandeln av Pernilla. Om han gjort det hade han med
största säkerhet haft en vän mindre.
Först var han lite orolig för att behöva mötas av ett gapflabb
och huvudskakningar. Ungefär på samma sätt han själv
bemött Pernilla, viskade det dåliga samvetet i hans öra. Han
försökte irriterat slå dövörat till, och frågade istället om
Magnus hade någon aning om vad som kunde vara orsaken
till att en hel jävla hylla med prydnadssaker åkte i golvet
mitt framför ögonen på honom bara så där.
Först möttes han av en undrande blick, som om den lille
elektrikern funderade på om allt bara var ett märkligt påhitt,
kanske ett skämt han inte riktigt förstod det roliga med.
Sedan, när han förstod att Jhonas menade allvar, kom samma
frågor som Jhonas redan ställt sig själv. Efter en stunds
eftertanke, när bilden klarnat något, började byggaren fiska
lite efter andra tänkbara orsaker, men då blev Jhonas nästan
förbannad.
För stod inte den jävla drönaren och försökte slå i honom
samma skitsnack som Pernilla försökt med under natten?
”Du, sånt skit tror jag inte på!” gjorde han klart med en gång,
men det satte ändå igång något i hans hjärna. Det var
nämligen en avsevärd skillnad att höra något från en liten
elektriker med pipig röst, men som trots allt var en respekterad arbetskamrat, än från ens kärring som ändå inte begrep
särskilt mycket.
”Hördu, Jhonas.” sade Magnus på sitt vanliga stillsamma vis
och med ett snett leende helt utan hån. ”Jag har varit med
om så mycket konstigt, så jag vet att det finns saker som vi
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normalt inte begriper. Men de finns där ändå, vare sig du
tror på dem eller inte.”
”Hmprf!” fnyste Jhonas, men han lyssnade fortfarande,
egentligen mer intresserad än han ville visa.
”Och vare sig du vill det eller inte.” konstaterade Magnus,
oberörd av Jhonas spelade förakt som han lärt sig genomskåda för länge sedan. Sedan var det tyst en stund. Magnus
verkade vilja att Jhonas först skulle säga något, men vad
kunde han inte komma på. Efter en stunds för Jhonas ytterst
besvärande tystnad fortsatte Magnus, tydligt road av den
store arbetskamratens ovanliga försagdhet:
”Vet du, egentligen skulle jag vilja att jag och frugan kunde
komma hem till dig och kolla läget. Hon är mer känslig för
sånt än jag är. Hon har det efter sin mor, och det var en jävla
käring kan du tro. Hörde och såg saker ingen annan kunde
se. Och varsel fick hon, för det mesta bara om obetydliga
bagateller, men ändå.”
Jhonas avstod buttert från att svara, men nickade i alla fall
lite.
”Du, vi kommer hem till dig och kollar.” avgjorde Magnus
och petade in en påse snus under överläppen. Jhonas såg att
det var någon vidrig sort som egentligen var avsedd för
fruntimmer. Viol eller nåt ännu värre.
”Jag tycker att det hörs jävligt skumt, och är det nåt skit du
har där är det väl lika bra att du får veta det så att du kan
göra nåt åt det, eller hur?”
”Eller hur?” upprepade han när Jhonas inte svarade.
Tystnad.
”Fast du bestämmer så klart själv. Nu vet du i alla fall.”
Jhonas var fortfarande tyst. Magnus ryckte på axlarna och
vände sig om för att gå tillbaka in i rucklet och fortsätta med
kabeldragningen.
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”Ok, då!” kom det till sist från Jhonas, om än något motvilligt.
”Fint!” sade Magnus och vände sig om igen. Jhonas såg att
hans ansikte sken upp i ett brett flin. ”Passar det i kväll?”
”Ikväll?” Jhonas lät förskräckt. Sedan ryckte han också på
axlarna i någon sorts gest som antagligen betydde ”mig
kvittar det”.
”Visst, kom ni när ni har tid. Jag är hemma efter tre, tror
jag.”
”Gott!” Då ses vi ikväll! Ska bara försöka få tag på Jossan och
kolla så att det är ok.”
”Jossan?” tänkte Jhonas dumt. ”Vem fan är Jossan?”
Men han frågade inte, vilket kanske var tur. Han hade ju
träffat ”Jossan” många gånger, men alltid bara tänkt på
henne som Magnus kärring. Aldrig som en person med ett
namn.
Tur, som sagt, att han hade vett att hålla flabben.
Och nu går han alltså här någon timme senare, fram och
tillbaka i lägenheten. Det tar inte många minuter innan han
hittar förödelsen i TV-rummet. Åsynen av det krossade
porslinshuvudet får honom att bli förbannad igen, och han
sparkar svärande bort skärvorna så de sprids över hela
golvet. Sedan ångrar han sig och hämtar en kvast med
vidhängande sopskyffel och sopar upp de sista resterna av
sitt förlorade liv.
Jag håller mig passiv i bakgrunden hela tiden, stannar uppe i
ett hörn nära taket. Jag har ingen som helst lust att ställa till
med fler scener. Inte i den här lägenheten, och inte någon
annanstans heller. Men jag är noga med att inte råka glida
igenom taket så att jag av misstag hamnar ute i elden.

217

Jag följer Jhonas med blicken. Han verkar ytterligt rastlös
och går hela tiden fram och tillbaka över golvet. Ibland
försvinner han in i något annat rum, men bara för att strax
komma ut igen med en bekymrad rynka i pannan. Jag får för
mig att han söker efter något. Eller kanske bara försöker
hitta Orsaken.
Kanske känner han att jag finns där? Men den tanken slår
jag bort nästan direkt den dyker upp i huvudet. Det verkar
inte särskilt troligt, inte efter nattens uppvisning.
Det går en timme, kanske en och en halv.
Då har jag hunnit bli så otroligt trött på Jhonas trampande
runt, runt i lägenheten att jag nästan är beredd att hitta på
något bara för att få honom att sluta. För tillfället är han
dock stilla. Han står vid den tomma hyllan i sovrummet, och
han mumlar hela tiden. Pratar antagligen för sig själv. Jag
kan känna hans förvirring, känna att han inte fattar vad som
är på gång. Det roar mig faktiskt en aning mitt i bedrövelsen.
Men sedan drar han en djup suck, antagligen av frustration.
Sucken är så lik de ljud han utstötte i går natt när han var
tillsammans med Maria, att jag med ens ser rött.
Igen.
Usch, jag önskar verkligen att jag slapp genomlida dessa
ständiga och otroligt jobbiga vredesutbrott gång på gång. De
gör inte saken lättare för mig, snarare tvärtom. Och väl i det
sinnestillståndet kan jag inte låta bli att driva med honom,
det går bara inte.
Men missförstå mig inte nu. Det jag för tillfället känner har
överhuvudtaget inga likheter med utbrottet tidigare idag,
och framför allt inte det i natt. Då var jag inte arg, då var jag
sinnessjuk. Och den skillnaden är trots allt ganska stor.
Men jag känner att jag måste få ge mig på Jhonas. Helst
skulle jag slå ner honom och skära av honom tasken, men
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det lär jag knappast vara kapabel till. Inte i mitt nuvarande
tillstånd, och definitivt inte i mitt normala, det kroppsliga.
Nu har han försvunnit in i sovrummet igen, och jag kan se
hur han kryper på golvet längs med bokhyllan på ena
väggen. Antagligen undersöker han golvets lutning. Misstänker kanske att huset satt sig, och att det var den rörelsen
som var boven i dramat.
Jag för min del ser genast en annan möjlighet.
Medan han kryper omkring på golvet, mer lik en jättebebis
än något annat, skyndar jag mig fram till bokhyllan. Jag
väljer snabbt ut en bok som ser stor och tung ut, och drar
sedan ut den och låter den falla mot golvet i precis rätt
ögonblick. Jag känner mig lite som bombfällaren i ett tyskt
flygplan över London 1940 måste ha känt sig.
”Aj som in i helvete!” skriker Jhonas när boken träffar
honom mitt uppe på huvudet med ett stumt ljud. Jag anser
mig dessutom ha haft oförskämt stor tur när jag inser att det
var den vassa kanten på bokryggen som träffade först.
Jhonas far upp som skjuten ur en kanon, samtidigt som han
gnider det ömmande stället mitt uppe på den begynnande
och fortfarande knappt synliga, men likväl omsorgsfullt
överkammade flinten.
Jag myser.
”Helvete!” skriker Jhonas till väggarna, men får så klart inget
svar. Fast det borde han kanske få?
Jag glider in till TV-rummet genom väggen och hittar genast
vad jag söker. Med ett lätt tryck på fjärrkontrollen sätter jag
igång TV:n. Plötsligt fyller ljudet av TV-shop hela lägenheten: ”…and if you order it now, you will along with your
new fantastic drill get an amazing, fabulous new tool for
FREE!”
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Ljudet studsar mot väggarna, och det blir bara värre ju mer
jag skruvar upp.
”Vad ända in i helvete…!” hör jag Jhonas röst från rummet
bredvid. Men han är inte snabb nog. Innan han hunnit
fumla klart med fjärrkontrollen och lyckats stänga av den
skrällande burken börjar det bulta i väggen.
”Jaa! Jag har stängt, för fan!” skriker Jhonas in mot grannen,
som jag tror är en gammal gnällig hagga som inte har något
roligare att fylla sitt liv med än att hålla efter sina grannar.
Han svär lite till, ger fjärrkontrollen en smäll med handen
för att övertyga den om att det inte är ett lämpligt beteende
för en fjärkontroll att sätta på TV:n oombedd.
Det är onödigt tycker jag, lite får han väl tåla.
Han satte ju på min fru, eller hur?
Efter den totalt meningslösa manövern går han tillbaka in
till sovrummet, kanske för att återuppta sökandet efter den
efterlängtade Förklaringen.
Jag låter honom vara ifred i sovrummet precis så länge att jag
är säker på att han hunnit lägga sig på knä. Det blir lite
roligare då, nämligen.
Sedan letar jag diaboliskt leende upp en ny fjärrkontroll.
Den till stereon passar alldeles utmärkt.
Det blir ett fasansfullt liv när första låten på den för tillfället
laddade CD-skivan går igång. Och som för att göra det ännu
roligare är det en av Pernillas skivor, nämligen Michael
Boltons greatest hits.
Som om det fanns några överhuvudtaget.
Men så kommer jag på att hitlåtar i allmänhet inte har något
med kvalité att göra, bara kvantitet, och då förstår jag genast
vad titeln syftar på.
”Baby, that’s what looove is all about…” sjunger han, och jag
ryser, inte av sången (definitivt inte av den!) utan när jag ser
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hans otroliga ishockeyfrisyr för mitt inre öga. Fast han har
kanske klippt sig? Tja, det spelar väl egentligen ingen större
roll.
Det som däremot verkar spela viss roll, åtminstone för
Jhonas, är att volymen av någon outgrundlig anledning
snabbt åker upp på max, vilket betyder mycket, mycket
högt.
Och tydligen spelar det faktum att det dessutom är Michael
Bolton som står för oväsendet än större roll, inser jag när
han spottande och högljutt svärande kommer rännande in i
TV-rummet och desperat försöker hitta fjärrkontrollen.
Vilket antagligen inte är så lätt, eftersom jag påpassligt lagt
den under en av dynorna i soffan.
Hans ansiktsfärg verkar antyda att han skäms, och kanske
hans ordval också när jag tänker efter. Och det måste ju bara
bero på Bolton!
”JAMEN FÖR HELVETE!” försöker han överrösta stereon.
Faktiskt med viss framgång.
”HUR FAN VILL MAN BARA LYSSNA PÅ SÅNT JÄVLA
SKIT!” fortsätter han, och jag måste erkänna att vi tydligen
inte är så olika på alla punkter ändå. Jag har själv ställt mig
just den frågan många gånger. Men ännu inte hittat svaret,
kanske beroende på att det helt enkelt inte finns.
Sedan svär han lite till, och sedan ytterligare lite, och efter
det inte alls särskilt lite. Alltmedan amerikansk smörsång av
allra hemskaste sort brölar ut från de väl tilltagna, nej,
överdimensionerade, högtalarna.
”It’s something we could neeeveer live without…”
Till min besvikelse lyckas han hitta fjärrkontrollen mycket
fortare än jag hoppats.
”VA FAN ÄR DET NU FRÅGAN OM? fortsätter han i
samma tonläge, trots att han nu hunnit skruva ner volymen.
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Och det är då det bankar i väggen igen.
”Tyst! Ni väsnas!” hörs en bräcklig och klagande röst från
grannlägenheten.
Först tror jag Jhonas håller på att få en hjärtattack. Sedan
begriper jag att det bara är vanligt tuppjuck.
Med ett oartikulerat vrål rusar han mot väggen rösten kom
ifrån. Jag tror först att han tänkt stånga sig igenom den för
att därefter långsamt strypa den ålderstigna grannen, men
misstar mig tydligen. Istället stannar han precis i tid för att
undvika obehaget med ännu en bula i skallen.
Han slår tre gånger i väggen med sina stora knutna och
håriga nävar, sedan skriker han ”HÅLL FLABBEN, FÖR
FAAAN!!!”
Om jag inte visste bättre skulle jag tro att han var nära något
sorts sammanbrott.
Men inte Jhonas.
Han är en handlingens man, och för att undvika fler störningar av typen ”högljudd-hemelektronik-som-startar-avsig-själv-utan-rimlig-orsak” drar han helt enkelt ut alla
kontakter ur vägguttagen.
Usch vad han är tråkig. Tål inte skämt kanske?
Han går ilsket blängande omkring i rummet och småsvär,
men naturligtvis för döva öron. Jag låter mig nämligen inte
nedslås av en så obetydlig motgång.
Det som är värre är att han kommer på att alla gardinerna är
fördragna, och bestämmer sig för åtgärda det omedelbart.
Att han inte tänkt på det tidigare är inte så konstigt. Det är
ett typiskt manligt fenomen att inte lägga märke till dylika
saker. Och om man inte ens ser att gardinerna är fördragna,
kan ni då föreställa er hur svårt det måste vara att se när de
är utbytta? Tänk på det nästa gång mannen i ert liv kommer
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hem utan att kommentera den nya gardinuppsättningen ni
jobbat med hela dagen.
Det är inget personligt. Inte alls.
Det är bara det att… tja, man ser det helt enkelt inte.
För om man gjorde det, skulle man väl inte vara så dum att
man lite ängsligt frågande påpekar att den nya frisyren är
snygg, när den gardinupphängande kvinnan med viss skärpa
i rösten undrar om man inte ser DET.
Det är då man måste spela teater.
Men för Guds skull, gör det bara om ni tror er gå i land med
det! Annars kokar man sig lätt en ännu värre soppa än den
man redan simmar runt i.
Förmågan att lägga märke till förändringar i heminredning,
frisyrer, kläder och så vidare står i direkt proportion till
mängden testosteron man har bubblande runt i kroppen.
Jo, det är säkert! Själv lyckas jag oftast se mer iögonfallande
frisyrbyten, och faktiskt ibland även mindre saker. Som att
soffan och TV:n bytt plats till exempel.
Men så är jag också en riktig kärring.
I alla fall om man frågar Jhonas, som verkar ha fyra gånger
så mycket manligt könshormon som jag. Vilket alltså är
förklaringen till att han inte såg att gardinerna var fördragna.
Min leklust dämpas oerhört fort när jag ser den ogenomträngliga svärtan utanför, och jag drar mig in under soffan
för att slippa se.
Där stannar jag sedan resten av eftermiddagen, trots att jag
mycket hellre hade fortsatt min drift med Stattenas egen
Herkules.
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Kapitel 14
Klockan

börjar närma sig halv sju, och ännu har inte
Pernilla dykt upp. Man kan ju tycka att Jhonas kanske borde
ha visat lite mer oro när Pernilla bara stannar borta så där,
men troligtvis har han inte haft en tanke på henne på hela
eftermiddagen. Förutom under det där Michael Boltonanfallet förstås.
Jag för min del håller fortfarande dammråttorna sällskap.
Det är inget trevligt ställe att tillbringa eftermiddagen på,
under soffan. Men vad gör man när döden, eller kanske
något ännu värre, ligger och lurpassar på en?
För tillfället är jag totalt rådlös. Helst skulle jag bara vilja
sticka, men jag kommer inte att våga fler utbrytningsförsök
innan jag är säker på hur jag ska gå tillväga. Och det är inte
lätt att tänka heller, när man tvingas dela dessa futtiga
kvadratmeter med en sådan grobian som Jhonas.
Han verkar förresten rastlös.
Springer fram och tillbaka, tittar hela tiden i fönstren. Som
om han väntade på någon. Det är kanske Pernilla han väntar
på ändå?
Men efter en stund visar det sig att det är det inte alls. När
Jhonas äntligen satt sig ner, oroande nog i soffan rakt
ovanför mig, ringer det plötsligt på dörren så att han far upp
med ett illavarslande knak i soffans trästomme. Han skyndar
sig att öppna, om än med visst besvär. Dörren griper fortfarande lite i karmen.
Jag hör röster. Jhonas buffliga och två obekanta, en man och
en kvinna låter det som. Eller eventuellt två kvinnor. Men
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även om den ena rösten är ganska ljus finns det något
maskulint över den, så jag tror nog ändå att det är en man.
Vidare hör jag hur Jhonas ber dem stiga in, hur ytterdörren
stängs och hur skor ställs i hallen. Sedan ser jag ben, tre par.
Och nu blir jag så nyfiken att jag struntar i mörkret utanför
fönstren. Jag måste se vem det är som kommer.
”Hur är läget annars, Jhonas?” undrar den ljusa mansrösten.
”Har du haft mer… stim här?”
Jhonas blänger på honom. ”Det har förbanne mig gått troll i
allt vad jag har gjort sen jag kom hem i eftermiddags!” säger
han. Och så berättar han om TV:n och stereon som båda
gick igång av sig själva. Och om boken han fick i huvudet.
Vid det laget har jag placerat mig ute på golvet för att få
överblick över besökarna.
Det är mycket riktigt en man och en kvinna. Mannen är
liten till växten, men inte onormalt liten. Det kan så klart
vara en synvilla beroende på att han sitter bredvid Jhonas,
som vid en direkt jämförelse har en radikalt annorlunda
kroppsbyggnad.
Den lille mannen ser ut att vara mellan trettio och fyrtio år,
har ganska kortklippt brunt hår och en stor mustasch som
dominerar det lite veka ansiktet. Men ögonen ser på något
vis snälla ut, och det passar bra ihop med kvinnan han har
med sig. Hennes ögon ser inte snälla ut på samma naiva vis,
kanske snarare kloka.
För övrigt verkar hon inte vara Jhonas typ.
Inte om man förutsätter att Pernilla är det, alltså. Den här
kvinnan verkar istället vara raka motsatsen; hennes kroppsform kan närmast beskrivas som rultig, eller fläskig om man
vill vara elak. Men det vill inte jag, så därför berättar jag
istället om hennes halvblonda (råttfärgade) pageklippta hår,
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svagt uppåtböjda näsa (gristryne) och orena hy (finnig som
satan).
Orden inom parentes är avsedda för den som föredrar att se
yttre attribut som något negativt, om de inte överensstämmer med rådande skönhetsideal. Vilket så klart är ett stort
men tyvärr klassiskt misstag.
Redan innan hon sagt ett enda ord känner jag att i hennes
personlighet finns ett djup man inte ofta träffar på hos folk.
Som om hon faktiskt skulle vara äldre än de gissningsvis 35
år hennes utseende antyder.
Att jag känner det har inget med mitt kroppslösa tillstånd att
göra. Möjligtvis påverkar det intensiteten, men inte förmågan att känna, som jag hade redan innan jag blev vad jag för
tillfället råkar vara.
Jhonas pratar på på sitt vanliga buffliga sätt, men bara med
den lille mannen med mustaschen. Kvinnan har han ännu
inte ens bevärdigat med en blick.
Det beteendet kan jag känna igen hos mig själv, måste jag
tyvärr erkänna.
Till mitt försvar måste sägas att det inte beror på ointresse
eller rent av förakt som i Jhonas fall, utan snarare på blyghet. Kvinnor gömmer sig ofta bakom ett förledande, ibland
förtrollande, yttre som det kan vara svårt att tränga igenom.
Som om den verkliga personligheten inte går att se förrän
man slutligen lyckas se förbi de yttre attributen.
(Men det påståendet gäller naturligtvis bara om man är man,
kvinnor är i allmänhet för kloka för att gå på sådana enkla
knep.)
Fenomenet är antagligen ännu en av mannens talrika
förbannelser; att bli betagen av ett vackert yttre bara för att
för sent upptäcka att det var djävulens lillasyster man fick
med sig hem.
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Det är lite som falsk marknadsföring. What you see is what
you get sägs det ju, men om inte det är lögn så det skriker
om det, så lovar jag att…
Äsch, strunt samma.
Men när man väl lyckats se förbi det typiskt kvinnliga som
kan vara så förvirrande, ser man för det mesta att skillnaden
mellan det manliga och kvinnliga faktiskt är minimal. Och
att personligheten blir så mycket tydligare när den inte göms
bakom långa ögonfransar och kattlikt rörelsemönster.
Någonstans, långt bak i mitt medvetande, glimmar en
svårfångad tanke plötsligt till.
Kanske var det något om att bortom våra bräckliga kroppar
finns bara det könlösa jaget?
Hur då bortom? Och könlösa, sade jag det?
Men när väl tanken är formulerad inser jag att våra medvetanden, eller själar om man så vill, verkligen är helt
könlösa, men att de färgas av kroppen de för tillfället begagnar sig av.
Jag skakar på huvudet, förvirrad och något yr.
Varför tänkte jag så där? Var kom den tanken ifrån? Frågan
kanske inte är så dum som den först verkar, eftersom tanken
på något underligt sätt känns ”planterad”, som om den kom
utifrån. Jag skruvar på mig. Så där brukar jag aldrig grubbla,
vilket gör mig olustig till mods.
Det är något som inte stämmer här.
Jhonas babblar. Mustaschmannen svarar artigt. Kvinnan
låter blicken svepa runt i rummet, men verkar inte lyssna på
de båda andra.
Sedan avbryter hon utan förvarning Jhonas, som häpet tittar
på henne, för att fråga om det är ok om hon ser sig omkring i
lägenheten. Hon får ett grymtande svar som antagligen,
åtminstone enligt min tolkning, betyder att det är det.
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Hon verkar översätta ljudet på samma sätt som jag, och reser
sig upp och börjar gå runt i TV-rummet. Hon är noggrann
med vad det nu än är hon håller på med. Tittar på alla saker
som står framme, känner på TV:n och stereon, låter ena
handen glida över bokhyllan. Hon stannar till någon sekund
när hon passerar kortet på Jhonas och Pernilla, som om det
drar till sig hennes intresse på ett alldeles särskilt sätt.
Det är lite konstigt tycker jag, för jag kan se att hon har
ögonen slutna när hon känner på det. Fast det är klart, ett
foto på Jhonas är ett foto man helst inte tittar på, så jag har
viss förståelse för hennes uppförande.
Vid ett tillfälle går hon rakt genom mig, men utan att märka
det. Fast jag tycker det känns ganska underligt.
När hon till sist sett sig om ordentligt fortsätter hon till nästa
rum, och går på så vis igenom alla utrymmen i hela lägenheten. Ibland stannar hon till för att, som det verkar, ta in
något hon kanske bara anar. Eller tror sig ana.
Jag följer med henne runt. Hon gör mig nyfiken och verkar
vara mycket mer intressant än de andra, åtminstone i
jämförelse med alternativet Jhonas.
Jag börjar undra vad det är frågan om. Vilka besökarna är,
och vad de har för ärende här. Men det får jag snart svar på,
för plötsligt verkar kvinnan vara klar med sin långsamma
husesyn och går tillbaka in till de andra.
”Kan du berätta precis vad som har hänt här, Jhonas?”
avbryter hon honom igen, just som han pratar om HIF:s
senaste match, i färd med att slå fast att domaren var en
inkompetent jävla apskalle. Hennes röst är ganska gäll, och
dialekten avgjort sydskånsk med en inte obetydlig lantlig
anstrykning.
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”Hände?” säger han när han äntligen fattar vad hon menar.
Och det är inte dialekten som ställer till det för honom,
snarare hans intellekt.
”Jag har redan berättat en del för Jossan.” säger den lille
mannen.
”Men jag skulle vilja höra allt från dig istället. Utan mellanhänder som kan förvanska.” säger hon till Jhonas, som
skruvar olustigt på sig. Mustaschmannen ger henne ett
snabbt och snett ögonkast, men det finns inget ogillande i
det. Snarare tvärtom. Han vet vad det är frågan om, har
förmodligen varit med om det förut.
Efter en kort stunds tystnad verkar Jhonas bestämma sig för
att dra hela historien. Och det gör han faktiskt, men utelämnar återigen den delen om när han slog Pernilla, den fega
skiten.
Det är mycket intressant att höra hur han har upplevt mina
små upptåg. Faktiskt låter det som en bättre spökhistoria,
och jag tycker nästan själv att det är lite kusligt.
Särskilt delen med porslinsfigurinerna, jag hade antagligen
skrikande flytt om jag råkat ut för samma sak hemma hos
mig. Vilket måste anses vara ett gott betyg för någon som
tycker att spökerierna i skräckfilmer oftast är lite tramsiga.
Jossan, som antagligen heter Josefin eller något liknande, ser
allvarlig ut. Inte en enda gång under hela historieberättandet
ler hon eller ser tvivlande ut. Det verkar lugna Jhonas något,
och efterhand som han berättar (och antagligen känner sig
allt mer självsäker) börjar han brodera ut händelseförloppet
på ett för honom typiskt sätt och lägger till fler och fler
detaljer, till och med sådana jag inte alls känner igen. Som
att han tyckte sig se en enorm, mörk och hotfull skepnad i
hallen vid ett tillfälle när jag är säker på att jag uppehöll mig
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i sovrummet. (Inte för att den beskrivningen passar in på
mig, men vem skulle han annars syfta på?)
Eller att Pernilla svär på att någon kittlade henne i nacken
precis innan den sista figurinen kastades mot henne, och
gick sönder när den träffade henne i ansiktet. Och att det tog
så illa att läppen sprack och det började blöda.
Allt enligt Jhonas.
Men det där sista är ju i alla fall en lögn så stor att hans
köttiga näsa borde växa ut till minst sin dubbla längd,
särskilt med tanke på att det var Jhonas själv som slog sönder
just den saken. Både porslinet och läppen, vill säga.
Den lille mannen ser något förvånad ut, kanhända är det
inte exakt denna historia han fått sig serverad tidigare idag.
För min egen del är jag däremot inte ett dugg förvånad.
Förvånad hade jag bara blivit om jag för en gångs skull fått
höra sanning komma ur en sådan notorisk lögnares mun som
Jhonas.
Jossan däremot ser fortfarande allvarlig ut, och nickar
förstående när Jhonas verkar vänta på bekräftelse på att hon
förstått.
När han så till sist är färdig med sin delvis påhittade historia
är hon först tyst ett tag, faktiskt så länge att Jhonas plötsligt
känner sig tvingad att förtydliga slutet med ett dumt ”The
end! Ja, det betyder slut alltså...”
Då ler hon överseende, och säger ”Jo, jag förstod det, Jhonas.
Jag satt bara och tänkte lite.” och är sedan tyst precis så länge
att Jhonas är på vippen att säga något ännu dummare. Men
då håller hon upp handen i en avvärjande gest, och Jhonas
håller faktiskt tyst.
Jag känner instinktivt att det här är en kvinna jag skulle vilja
prata lite mer med. Om hon så enkelt lyckas få tyst på
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världens dummaste man med så enkla medel, måste hon ha
massor av visdom att dela med sig av.
”Vad tror du själv är anledningen till de här… störningarna?” säger hon till sist, och drar lite på det innan hon verkar
bestämma sig för att just ordet ”störningarna” är det mest
lämpliga, åtminstone för tillfället.
”Tror?” säger Jhonas och ser ut som om han blivit ombedd
att räkna upp Sveriges hela kungalängd komplett med årtal
från Erik väderhatt och framåt. Dum alltså.
”Ja… du har väl funderat kan jag tro?” säger Jossan avvaktande.
”Eh… jo, jag resonerade ju lite med Pernilla om det kunde
vara någon sorts magnetism eller något…” avslöjar då
dumskallen fullständigt aningslöst.
Först blir det tyst. Sedan brister den stora lilla kvinnan ut i
ett gapskratt som får hennes mage att gunga, och som säkert
skulle ha renderat också henne en sprucken läpp om inte
mustaschmannen suttit med och skrockat gillande.
”Va fan!” säger Jhonas, något röd i ansiktet. Det värsta han
vet är nämligen att bli utskrattad. Det är ju i sig inte särskilt
unikt och något de flesta säkerligen känner sig obekväma
med, men oftast har förmågan att hantera utan att ta till
handgripligheter.
”Hihihi! Oj, du får ursäkta, Jhonas” säger hon och torkar bort
en tår som letat sig fram i ögonvrån, ”men det var nog den
roligaste förklaring jag någonsin hört!”
Vilket inte gör Jhonas på mycket bättre humör. Han börjar
till och med sakna Pernilla. Hade hon bara varit hemma
hade hon kunnat ta hand om den här jävla tjockamollan som
är så förbannat näbbig.
Och sedan retar han sig på Pernilla för att hon dels stack
hemifrån, dels inte haft nog med vett att komma hem ännu.
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”Du är en kille med humor, det är bra!” säger hon sedan så
uppmuntrande hon kan.
Då försöker Jhonas le och skratta med, men leendet blir mest
en sur grimas.
Jossan, som så klart lagt märke till att han blev inte så lite
stött, lyckas förvånansvärt snabbt ordna sina anletsdrag.
Sedan lutar hon sig fram mot honom och lägger sin ena hand
på hans knä.
”Jhonas, ditt hem är hemsökt.” säger hon med låg, nästan
viskande röst.
Jhonas, som så klart missuppfattar avsikten med hennes
kommentar, framhärdar i sitt misslyckade försök att skratta,
men det blir mest ett otäckt visande av tänderna.
Jossan sitter kvar och ler matt medan Jhonas mungipor
långsamt börjar peka neråt och den otäcka grimasen sakta
tonar bort.
”Vad sade du?”
”Jag sade att ditt hem är hemsökt, Jhonas. Det finns en,
kanske två eller flera andar här, och de är inte vänligt
inställda.”
”Vad sade du?” säger Jhonas igen, och den obehagligt röda
färgen börjar återvända till hans ansikte.
”Det spökar här, har du inte förstått det?”
”Vad sade du?” upprepar Jonas som om han har hängt upp
sig.
Jossan tittar oförstående på sin mustaschman, som först nu
griper in.
”Jhonas, nu ska du lyssna på Jossan, hon har förmågor som
varken du eller jag begriper oss på, men jag lovar, hon vet
vad hon pratar om. Var nu inte så negativ, Jhonas, lyssna
istället!”
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Jhonas tittar oförstående på Magnus och säger sedan, föga
oväntat ”Vad sade du?”
”Hon är synsk! Hon ser och känner sånt som andra inte kan
se!” förtydligar han något förvirrat. Han känner inte riktigt
igen mannen han trott sig känna om inte väl så åtminstone
ganska bra.
”Va sa…” kommer det igen, men sedan verkar Jhonas lyckas
ta sig ur den frustrerande loopen, men om det blir så mycket
bättre vet jag inte. För nu börjar han istället tjata om att
spöken inte finns, och att man måste vara dum i huvudet om
man tror på sånt jävla skitsnack. På sätt och vis är det nästan
en repris på nattens uppträde, fast utan de rent fysiska
delarna, så att säga.
Den sortens argument Jhonas nu för fram imponerar inte på
Jossan, som med ens snörper ihop munnen så att hon på
något sätt påminner en liten aning om Pernilla. Hon låter
den store mannen gå på en stund, sedan vänder hon sig utan
ett ord mot Magnus och säger ”Ska vi gå då? Vill han inte ha
hjälp är det inte vårt problem.”
Mustasch-Magnus svarar inte, han tittar bara på Jhonas som
om han varken tror sina ögon eller öron. Först verkar det
som om han tror att det ska gå att stoppa Jhonas, men inser
strax att det antagligen inte ens är lönt att försöka. Han
nickar bara kort mot Jossan, sedan reser sig båda samtidigt.
Jhonas verkar inte ens vara medveten om att hans gäster
håller på att lämna honom, han bara gormar på om hur dum
man måste vara om man tror på sånt som inte finns, och så
vidare i all oändlighet.
När det verkligen ser ut som om de här intressanta människorna ska gå, är det min tur att bli orolig. På något diffust
sätt anar jag att denna säregna kvinna kanske skulle kunna
hjälpa mig ur min belägenhet. Jag vet inte hur, bara att hon
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faktiskt kanske skulle kunna hjälpa mig, och tanken på att
Jhonas just håller på att köra ut henne får mig att ta till
drastiska metoder. Jag reser mig upp med en enda tanke i
huvudet, att få tyst på den babblande storfånen. Hur det ska
gå till vet jag först inte, men sedan ser jag ett lämpligt
inramat foto i bokhyllan. Om jag kastar det i skallen på
honom borde det både få Jossan tillräckligt intresserad och
Jhonas att hålla tyst. Eller åtminstone byta ut alla ”fläskkärringar” och ”synska jävla kossor” mot ett ordentligt ”aj som
ända in i helvete”.
Konsekvenserna av ett sådant handlande kan jag inte överblicka nu, men i valet mellan att göra absolut ingenting och
att slå Jhonas i huvudet behövs det inte många sekunders
eftertanke.
Just som jag ska greppa fotot hörs ljudet av en nyckel som
sätts i ytterdörrens lås.
Med ens stannar allting av, utom Jhonas förolämpningar som
fortsätter komma i en alltför strid ström.
Sedan stiger Pernilla in genom dörren. Med sig har hon
Maria, som verkar göra sitt bästa för att hålla sig i bakgrunden.
”Men herregud, Pernilla!” säger Jossan och sätter båda
händerna för munnen, när hon får se det misshandlade
ansiktet.
”Det var en olyckshändelse.” säger Pernilla med mycket trött
röst, när hon hämtat sig från den första förvåningen. Att
finna lägenheten full med folk har hon antagligen inte
räknat med.
”Jhonas berättade om den, men jag trodde inte…” säger
Jossan.
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”Gjorde han?” avbryter Pernilla och ser frågande på sin
sambo. ”Gjorde du verkligen det, Jhonas? Berättade du
verkligen hur det gick till?”
Pernillas tonfall antyder att hon för tillfället känner sig säker
i de andras sällskap. Inte liten och hukande som i natt. Det
framgår också med all önskvärd tydlighet att hon peppats av
Maria under dagen, och nu är beredd på konfrontation.
Jhonas, som trots sin helt på egen hand upparbetade ilska
inser att det klokaste i det här läget är att lämna sällskapet
innan något dåligt händer, reser sig.
Han tar ett hotfullt steg mot Pernilla, men hon står kvar, ser
inte ens rädd ut.
Det gör honom osäker. Han skulle egentligen inte ha några
problem med att visa vem det är som bestämmer här, men
han är inte dummare än att han inser att det bara skulle
skada hans sak. Han spänner blicken i Pernilla. Om avsikten
är att skrämma henne, kan man inte säga att han lyckas
särskilt bra. Hon blänger tillbaka.
Och sedan, sedan ber hon honom fara åt helvete.
Inte som hon gjorde igår på sjukhuset. Inte som hon gjort
tiotusen gånger tidigare när hon varit förbannad. Den här
gången menar hon verkligen allvar, inser han chockad.
Överraskningen är så total att ilskan bara rinner av honom.
”Vad sade du? säger han igen, och då klämmer Magnus åt om
näsroten med tummen och pekfingret. Som om han plötsligt
får väldigt, väldigt ont i huvudet.
”Jag sade att du kan fara åt helvete, Jhonas. Och jag vill inte
att du någonsin kommer hit igen.” Rösten är både iskall och
behärskad. Det är så olikt Pernilla att Jhonas hajar till, men
han säger inget.
Jossan låter blicken vandra fram och tillbaka mellan Jhonas
och Pernilla och ser plötsligt hur saker och ting ligger till.
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Egentligen är det konstigt att hon inte begrep det redan när
Jhonas drog sin så uppenbart tillsnyggade historia. Men hon
bestämmer sig för att det antagligen är bäst att hålla sig
utanför. Åtminstone så länge situationen inte urartar.
Pernilla står fortfarande kvar med sin blick fastnaglad vid
Jhonas. Ett kort ögonblick är han på vippen att slå till henne,
men lyckas precis behärska sig. Men tydligen inte tillräckligt
mycket för att hålla sin lika aggressiva som primitiva reaktion osynlig.
Han ser på de andra i rummet. Magnus tittar tillbaka på
honom, men i hans blick ser Jhonas bara besvikelse.
I den kompakta tystnad som följer inser plötsligt Jhonas att
han står vid en skiljeväg. Inget kommer hädanefter att bli sig
likt, och just nu önskar han egentligen inget annat än just
det han inte kan få; en alldeles vanlig, normal dag fylld av
normala människor och normala händelser.
Men som sagt, vid det vägskäl han nu står finns ingen väg
som leder till normalitet.
”Gå Jhonas, gå härifrån nu!” säger Pernilla med darrande
röst.
Och han går verkligen, för vad annat kan han göra?
I hallen står Maria, men hon möter inte hans blick. Hon
verkar vara fullt upptagen med att stirra på sina skor och
vänder sig öppet avvisande bort när han så uppenbart han
vågar försöker få ögonkontakt med henne.
Då ger han upp.
”Fy fan, era jävla svin!” säger han innan han tar det avgörande steget.
Han känner kylan följa honom ut genom dörren när han går.
Helvete, han behöver verkligen en riktig fylla.
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Kapitel 15
Under hela denna på många sätt obegripliga scen glider jag
runt och försöker bokstavligt talat granska saken ur olika
vinklar. Att alla med lätthet begriper hur Pernilla fått sina
skador förvånar mig egentligen inte, inte med tanke på hur
obalanserat Jhonas uppträdde mot alla i rummet.
Inte minst Jossan fick ta emot betydligt mycket mer än hon
gjort sig förtjänt av. Hon kom ju trots allt bara hit för att
hjälpa, och som tack för det blev hon kallad både fläskkärring, vidskepliga as och annat i samma stil. Trots att jag
förväntat mig en hel del dumheter från Jhonas, övergår detta
ändå mina värsta farhågor.
Eller förväntningar, kanske. För det verkar ju faktiskt som
om Jhonas nu verkligen får betala för sin bulldozerlika
framfart.
Men missförstå mig inte, jag tycker verkligen inte synd om
honom. Han har förtjänat detta och mer därtill med råge,
och om inte allt går åt helvete kommer jag att ge honom mer
så småningom.
Just nu, när han precis gått och smällt igen dörren efter sig,
är det tystnaden som härskar i lägenheten. Det är en besvärande tystnad som tydligt skvallrar om obehaget alla känner.
Pernilla ser sig förvirrat om i lägenheten, som om hon först
nu begriper vad hon gjort. Hon har verkligen slängt ut
honom, verkligen avslutat deras mångåriga förhållande. Inte
för att det egentligen var så bra, särskilt inte efter vad som
hände i natt, men ändå…
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Det går några sekunder utan att någon säger ett pip, sedan
skrynklar Pernilla oväntat ihop ansiktet i en förtvivlad
grimas.
Och efter det kommer förstås snyftningarna som ett brev på
posten, men några tårar syns inte till. Hon gråter torrt, som
om de tagit slut. Kanske har de verkligen det, och om så är
fallet; är det mitt fel?
Jag rannsakar med inte så lite obehag mig själv och min
skuld i oredan. Tyvärr kommer jag snabbt fram till att jag
förmodligen är orsaken till hennes underliggande men
alltför tydliga rädsla, men bara indirekt till Jhonas skamliga
behandling av henne.
Men det är klart, hade jag inte börjat med porslinskrossandet
hade hennes läpp antagligen fortfarande varit hel. Liksom
hennes hjärta, för att uttrycka sig sentimentalt och lite
larvigt.
Å andra sidan; det är verkligen inte mitt fel att Jhonas är en
sån särdeles skitstövel som han faktiskt är. Inte heller är det
mitt fel att han ligger med min fru, och säkert med andras
också om jag känner honom rätt.
Men det som grämer mig mest med hela den här historien är
att jag fortsatte plåga Pernilla när hon blivit lämnad ensam.
Om jag bara kunde gottgöra det på något sätt skulle allt
kännas åtminstone en aning lättare.
Och sedan har vi Maria. Hur ska jag hantera henne i fortsättningen? Jag kommer aldrig mer att kunna lita på henne,
aldrig.
Kommer jag att kunna förlåta?
Med ord, ja. Tror jag.
Men verkligen förlåta?
Aldrig.
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Insikten om att jag inte längre är ena halvan av ett par gör
ont. Ensamheten är så mycket svårare att hantera om den är
ofrivillig, men det är jag så klart inte den förste att upptäcka.
Dessutom är jag väl medveten om vad självömkan kan göra
med människor, och den bedrägliga fällan tänker jag inte gå
i. Det finns så gott om folk som tycker så otroligt synd om
sig själv att inget blir viktigare, att jag knappast behövs i den
skaran.
”Vi kanske ska gå…” säger mustaschmannen, och drar sig
sakta mot dörren. Det syns att han inte riktigt kan hantera
den känsliga situation som så plötsligt och helt utom kontroll uppstått. Helst vill han bara gå hem och glömma bort
hela den här förskräckliga kvällen. Helst glömma bort
Jhonas också, om det går. Fast det blir svårt förstås, särskilt
när de är på samma arbetsplats.
Jossan tittar på Pernilla, granskar hennes ansikte ingående.
Det syns att hon inte kan bestämma sig för vad hon ska göra,
och plötsligt får jag den gamla Clashlåten ”Should I Stay Or
Should I Go” i huvudet. Snacka om att vara musikskadad.
Pernilla torrgråter fortfarande, liksom Maria fortsätter att
skärskåda sina skor. Till sist, när ingen riktigt verkar veta
hur dödläget ska brytas, tar den kloka Jossan ett steg fram
mot Pernilla och lägger en kort och tjock arm runt den
betydligt smalare kvinnans axlar. Hon leder bort henne mot
soffan i TV-rummet och lyckas få ner henne utan alltför
mycket krångel.
Sedan sitter de där medan de andra fortsätter att känna sig
illa till mods.
Maria följer inte med in, och jag får en intensiv känsla av att
hon skäms, och det har hon ju all anledning att göra.
Jag undrar hur mycket hon har berättat för Pernilla? Har
hon sagt att Jhonas var hemma hos henne innan han körde
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hem och misshandlade hennes bästa vän? Säkert inte, slår jag
fast. Maria är inte dum, även om hon visat sig vara både
svekfull och opålitlig, och jag är säker på att hon kommer att
försöka spela spelet så länge det någonsin går utan att
avslöjas som den hon verkligen är.
Frågan är ju bara vem ett sådant avslöjande skulle skada mest
i det här läget; henne själv eller Pernilla.
Jag glider fram till henne där hon står i hallen. Granskar
henne noggrant från topp till tå. Jag ser i hennes ansikte att
hon är rädd, men jag tror inte rädslan kommer från risken
att avslöjas som trolös förrädare. Nej, det är något annat…
Jag behöver inte fundera länge innan jag kommer på vad det
är.
Det är mig hon är rädd för.
På något sätt tror jag att hon såg hon mig inatt, och kanske
har det Pernilla berättat om ”spökerierna” fått henne att se
ett samband.
Jo, när jag tänker närmare på saken tvivlar jag inte en
sekund på att Maria har hört hela historien med alla dess
osmakliga detaljer.
Skulle det göra någon skillnad om Maria vet hur saker och
ting verkligen ligger till? Om hon verkligen förstod innebörden av det hon kanske bara misstänker just nu?
Jag tänker över saken.
Om hon visste att jag skulle kunna se henne när som helst,
eller till och med skada henne om jag var på det humöret,
skulle hon då ha reagerat på något annat sätt än hon nu
verkar göra? Nej. Det krävs inte särskilt mycket tankemöda
för att förstå att hon vet.
Hon vet att jag på något sätt är den som ställt till allt det här,
men hon kan inte förstå hur. Och kanske är det det som
skrämmer henne mest. Känslan av att vara utlämnad på nåd
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och onåd, den totala bristen på kontroll. Det vet jag att hon
tycker är läskigt…
Jag glider runt henne, granskar hennes nacke.
Den är vacker, med behagliga linjer och jämn, mjuk hud. Jag
granskar den på nära håll och minns inte utan smärta hur jag
älskade just den delen av hennes kropp.
Och hur hon lät mig älska den.
Sedan är det som om jag inte kan motstå den onda frestelsen
när jag ser den släta huden med de fina nackhåren. Plötsligt,
innan jag hinner tänka efter vad det är jag håller på med,
blåser jag henne i nacken. Snett från sidan, ganska nära örat.
Precis på det sätt som brukar få henne att rysa och kura ihop
sig och pipa av välbehag.
Och nog piper hon.
Men jag kan garantera att det inte är ett pip av välbehag som
kommer över hennes läppar. Snarare ett högt illvrål, fyllt av
både skräck och överraskning.
”Vad är det?” säger Jossan med plötslig skärpa i rösten.
Magnus hoppar till som om han fått en stöt, något han
egentligen borde vara van vid eftersom han är elektriker.
”Det… det var något här, precis här bakom!” säger Maria
andlöst och tar ett par steg in i lägenheten samtidigt som
hon skärrat ser sig om.
Jossan suckar. ”Jag och Magnus kom hit för vi fick intrycket
att Jhonas behövde hjälp med, ska vi säga något, som störde
honom i lägenheten. Han berättade vad som hänt här inatt,
men när jag försökte förklara för honom vad det kunde vara
blev han alldeles som galen. Ja, ni såg ju resten…”
Pernilla drar ett långt hulkande andetag, ungefär som ett
barn som gråtit sig till sömns kan göra, och som ofelbart ger
föräldrarna dåligt samvete om gråten berott på stränga
tillsägelser.
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”Jag tror att jag måste gå nu!” säger Maria med panik i
rösten, och vänder sig om för att öppna dörren.
”Jag tror att det är bättre om du stannar.” invänder Jossan
lugnt.
”Nej, men jag måste…”
”Du stannar här!” kommenderar Pernilla, vilket får åtminstone Magnus hoppa till. Han är inte van att bli åthutad på
det sättet. Fast det var ju inte åt honom Pernilla röt, vilket
han inser när den första plötsliga förlägenheten lagt sig.
Maria kan inte annat än göra som hon blir tillsagd. Visst,
hon skulle kunna sticka iväg och bara lämna allt obehagligt
bakom sig. Men vill hon fortsätta spela sin roll som den
förstående väninnan har hon inget val. Och kanske, om man
ska vara riktigt ärlig, är det inte bara en roll hon spelar.
Möjligheten finns ju att hon faktiskt skäms och på något sätt
vill gottgöra, eller åtminstone lämna det pinsamma bakom
sig.
Istället för att gå ställer hon sig nära Magnus, som om det på
något sätt skulle vara en tryggare position. Magnus å sin sida
ser något besvärad ut, eftersom han helst skulle vilja hålla sig
så osynlig som möjligt för att undgå att drabbas av samma
kusliga upplevelser som Maria. Han försöker ta ett steg
bakåt, bort från henne som om hon bar på någon otäck
smitta, men han lyckas inte göra det så omärkligt som han
vill. Maria märker det, och avstår från att följa efter honom.
Men jag ser att hon ger honom ett ogillande ögonkast, och
det roar mig faktiskt en del.
”Pernilla, orkar du berätta för oss vad som egentligen hände
här inatt?” undrar Jossan stillsamt.
Pernilla nickar efter några sekunders betänketid, och börjar
sedan precis som Jhonas berätta om porslinskrossningen,
men det är nog inte bara jag som upplever det här som en
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helt annan och bitvis ny historia. Till min förtvivlan inser
jag nu äntligen den fulla vidden av det jag utsatte henne för.
Särskilt sedan Jhonas gått och hon blev lämnad ensam i
lägenheten.
När hon kommer till det ställe i berättelsen där hon berättar
hur hon fick sina skador, är det så tyst i lägenheten att man
antagligen skulle kunna höra ljudet av tassande andefötter,
om man bara lyssnade extra noga.
Det är bara Jossan som inte ser arg ut.
”Det var nog så jag trodde att det gick till.” säger hon stilla
och nickar sakta.
”Då är det bara frågan om vad du vill att vi gör åt detta.”
säger hon sedan med en liten menande knyck på huvudet in
mot lägenheten.
”Jag vill bara att det försvinner!” säger Pernilla, och jag tror
nästan att hon ska börja gråta igen.
Jossan nickar medkännande.
”Här är något som inte hör hemma här, något ondsint, eller
kanske något som känner att det måste ge tillbaka för lidna
orättvisor.”
Jag ser hur Maria bleknar, men hon säger inget. Jag tycker
faktiskt själv att det är kusligt träffsäkert.
”Ni vet, jag är ju inget medium eller så, men jag tror ändå att
vi kanske kan förmå den här osaliga anden (vid de orden ser
jag hur både Maria och Pernilla ryser till) att ge sig iväg. Han
har ju inte varit här innan och har antagligen ingen anknytning till själva platsen.”
Det känns som om jag är mitt inne i ett avsnitt av ”Most
Haunted” eller något liknande. Fast på fel sida, så att säga.
”Med tanke på hur han manifesterar sig” (jo, hon säger
verkligen så!) ”skulle jag tro att det rör sig om en poltergeist
som helt enkelt följt med någon av er hem.” Och det säger
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hon bara så där, utan vidare åtbörder. Som om det vore den
mest naturliga sak i världen att få med sig ett illasinnat spöke
hem.
Pernilla å sin sida ser skräckslagen ut. Jag kan slå vad om att
hon tänker på ”Huset som Gud glömde”, den gamla spökfilmen som handlade om ett hemsökt hus och som lyckades
skrämma slag på mer än en biobesökare under det tidiga
åttiotalet.
Men nu förvånar Maria mig.
”Vad måste vi göra?” frågar hon kaxigt, men jag hör i hennes
röst att hon är rädd. Riktigt jävla skiträdd.
Jossan ler. ”Som jag sade, jag är inget medium, men jag har
varit i kontakt med andevärlden vid flera tillfällen.” Detta
sagt med låg röst som i förtroende samtidigt som hon lutar
sig framåt och stödjer armbågarna på sina lår.
Alla nickar allvarligt. Jag däremot börjar tappa förtroendet
för Jossan i samma ögonblick som hon använder ordet
”andevärlden”. Det känns liksom inte riktigt seriöst, som om
hon i nästa andetag kommer att börja tala om olika stenars
helande kraft, eller nyttan av värmande grötomslag som
botemedel mot nageltrång, migrän och cancer.
Men jag har kanske fel?
Hon lutar sig tillbaka igen och talar nu med mässande röst.
”Det finns ett väl beprövat sätt att tala med andar, och jag
tror att ni allihop har provat på det någon gång när ni var i
tonåren. Det brukar vara ett vanligt nöje om man vill
skrämma upp varandra.”
Nu är det min tur att få ont i huvudet. Det började så bra på
alla sätt och vis, men nu så har det gått åt helvete precis, som
Eddie Meduza en gång så insiktsfullt diktade. Och det anser
jag definitivt att det gjort nu.
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Jag har nämligen en obehaglig känsla av att Jossan kommer
att föreslå att man gemensamt gör ”anden i glaset”, och om
det händer lovar jag högtidligt att inte delta i tramset. Och
om jag trots mitt löfte skulle göra det, har jag med råge
förtjänat att utan klagan eller jämmer dricka rumstempererat
urin ur ett glas garnerat med en citronskiva på kanten.
”Jag skulle vilja att vi gjorde anden i glaset.” säger Jossan, och
jag får med ens en obehaglig smak i munnen.
”Det är inte omöjligt att vi får kontakt med anden som slagit
sig ner här.” fortsätter hon, och åhörarnas allvarliga miner
får mig nästan att skratta högt.
Men snälla, gå inte på detta! Om jag bara kunde skulle jag ge
mig av utan både ande i glas och allt annat trams ni kan
komma att fundera ut.
Till min förskräckelse ser jag sedan hur Pernilla reser sig på
Jossans uppmaning och börjar leta fram saker som behövs för
den improviserade seansen.
Efter en kort stunds letande kommer hon tillbaka med ett
stort vitt papper, ett glas (naturligtvis), stearinljus och en
penna. Sedan börjar förberedelserna på riktigt.
Jossan ritar upp alfabetets alla bokstäver, siffrorna noll till
nio och orden ja, nej och vet ej på det stora pappersarket.
Hon är noggrann och lägger ner stor möda på det hon ritar,
vad det nu skulle kunna ha för betydelse. Hon liknar faktiskt
mest en förskolefröken där hon sitter och ritar cirklar och
skriver stora tydliga bokstäver. Hon är djupt koncentrerad
som det anstår ett äkta medium, och jag förstår att detta är
något hon gjort många gånger. Och verkligen älskar.
Maria och Pernilla ser lite skeptiska ut, jag lyckas faktiskt se
hur de utbyter tvivlande ögonkast emellanåt. Men Magnus,
han ser bara stolt ut.
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När så Jossan till sist är färdig med sina förberedelser och det
ligger ett färdigpreparerat pappersark på bordet och tända
ljus står utplacerade lite här och var, gör hon ett tecken med
handen som verkar betyda ”varsågoda och sitt”, trots att det
egentligen bara är hon själv som stått upp.
Det är så pompöst att jag får för mig att jag skulle vilja hitta
en strumpsticka som jag kunde punktera henne med, så att
hennes uppblåsthet minskar något. ”Vilken jävla smäll det
skulle bli!” tänker jag, men kommer strax med obehag ihåg
hur nästan samma replik dök upp i mitt huvud kvällen
innan.
Magnus uppmanas därefter att dra för gardinerna, vilket han
vant gör och sedan sätter sig hos de andra.
Sällskapet har således bänkat sig, och så börjar Jossan förklara hur det hela ska gå till.
Eftersom det inte är en vanlig ”ande i glaset” som ska
genomföras bör man fokusera på att försöka få reda på vad
just denna speciella ande vill, och kanske därigenom få en
bild av vad som krävs för att få den att ge sig av. Det är bra
om bara en ställer frågorna (hon själv) för då blir anden inte
så förvirrad och svaren blir kanske mer tydliga och lättbegripliga.
Att det där sista om obegripliga svar kan vara ett problem
vet jag av egen personlig erfarenhet. Hur många gånger fick
man inte svar i stil med ”mfgklasck” när man ställde omöjliga frågor vid liknande tillfällen i de tidiga tonåren? Ja, inte
bara omöjliga om jag minns rätt. En gång frågade jag vad
min mamma hette, bara för att testa så klart, och fick då veta
att hon hette ”Gajsebött”.
Vilket upplysningsvis inte var korrekt, om nu någon skulle
tro det.
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Är det konstigt om jag ställer mig skeptisk till den här
sortens spektakel?
Av någon svårbegriplig tradition är det meningen att frågorna ska viskas i glaset, så att bara frågeställaren och anden vet
vad det handlar om. Som alla säkert förstår, kommer inte det
att fungera här. Här handlar det ju inte om att få veta något
känsligt i stil med ”kommer jag att kunna få chans på Camilla?” eller ”tycker Patrik att jag är söt?”, och då förändras så
klart förutsättningarna.
Jossan kommer i alla fall att leda frågestunden, eller samtalet
om man så vill, och sedan får de andra be henne vidarebefordra de frågor de eventuellt vill ställa.
Nu är hon snabb och effektiv i sin förklaring och uppenbarligen ivrig att få komma igång, något som inte direkt verkar
smitta av sig på de andra deltagarna. Utom på Magnus
förstås, som lyser som en hel sol.
Nyfiket glider jag runt bordet. Det går nästan att ta på
stämningen som sprider sig i rummet. Det är som om en tät
väv av lika delar förväntan och rädsla lägger sig över deltagarna.
Om jag inte vore den jag är utan hade suttit med runt
bordet, hade jag säkerligen känt samma sak, slår det mig.
”Ok?” frågar Jossan och låter blicken glida över deltagarna,
som samtliga nickar knappt märkbart, utom Magnus som
håller på att skaka loss både huvud och mustasch.
Jossan plockar upp glaset, ett alldeles vanligt dricksglas
hämtat ur ett av Pernillas köksskåp.
Först vänder hon upp och ner på det över ett av de närmaste
ljusen. Jag överraskas i det samma av en plötslig yrsel, men
hämtar mig trots en begynnande oro för vart det här ska leda
snabbt igen. Sedan ser jag hur hon för det uppvärmda glaset
till läpparna och börjar tala.
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Jag blir i det ögonblicket så rädd att jag utan tvivel skulle ha
förlorat kontrollen över mina bäckenbottenmuskler om jag
haft några. Inne i mitt huvud hör jag nämligen en viskande
röst ställa en fråga. Jag ser mig omkring, men ser naturligtvis
ingen förutom de jag redan vet finns i rummet.
Rösten är inte obehaglig men totalt oväntad, och det är väl
därför jag upplever den som skrämmande kan jag tro. Och
överraskningen gör att jag inte riktigt uppfattar vad den
säger. Jag vet direkt vems den är, men inte hur den kan
höras inne i skallen på mig.
Jossan sätter ner glaset på bordet och alla sätter sina pekfingrar på dess botten, men inget händer. Ingen rörelse, ingenting. Sällskapet sitter så i kanske en halv minut, utan att
någon bryter den spända tystnaden.
Jag avvaktar, undrar om jag kommer att få se något underligt
hända, något som kan förklara varför sådana här glas brukar
röra på sig.
Men det är väl att hoppas på för mycket, antar jag.
Till sist lyfter Jossan glaset igen, efter en del utväxlade
blickar och mycket obehagsskruvande på stolarna. I samma
stund hon börjar tala i glaset igen, hör jag rösten förstärkt
inne i huvudet, men nu kommer den inte som en överraskning, och jag kan höra vad hon säger.
”Vem är du?” frågar hon med högtidlig röst, och jag får
nästan lust att gapskratta. Hennes tonfall är onekligen
skrattretande, mest för dess teatraliska och onödigt löjliga
gravallvar. Faktiskt låter hon ungefär som en andra, nej,
tredje klassens skådespelare som gör ett första försök med
Macbeth, eller någon annat trevlig tragedi.
Jag vet att jag inte borde, men det är ju så frestande…
Trots att jag redan känner den med citron smaksatta urindrinken sprida sig över min stackars tunga kan jag inte låta
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bli att lägga mig i. Vilket antagligen tyder på dålig karaktär,
men det är mer mitt problem än ert, så det kan ni strunta i.
Jag glider således fram mot bordet och tar resolut tag i glaset.
Det är inte ett dugg svårare än det var med Jhonas prydnadssaker, och glaset glider förvånansvärt lätt över pappret. Jag
för det omedelbart och utan omvägar till ”nej”.
Maria bleknar.
Om jag inte minns fel har hon aldrig gjort det här förut,
mest för att hon varit rädd för att prova. ”Man ska inte hålla
på med sådant man inte förstår!” sade hon en gång på en fest
för många år sen, när några av de halvfulla besökarna förde
saken på tal. Och det har hon stått fast vid, åtminstone så
vitt jag vet. Fast hur mycket vet jag egentligen, slår det mig,
med tanke på vad jag fått veta om henne det senaste dygnet?
På ett sätt vill jag ge henne rätt i att man inte ska joxa för
mycket med vissa saker, men å andra sidan kanske det
räcker med att vara försiktig?
Men nu sitter hon ändå här, och vi får se hur långt hennes
försiktighet räcker.
Pernilla stirrar som förhäxad på glaset, men i hennes ögon
syns mer ilska än rädsla.
Jossan lyser däremot upp, hon är kanske glad över att ha fått
något svar överhuvudtaget?
Hon lyfter glaset igen, värmer det på nytt och frågar sen in i
glaset om anden inte vill avslöja sitt namn.
Jag tar tag i glaset igen (för det här var ju kul!) och kör runt
med det ett tag på bordet utan att stanna, och låter det sedan
åka tillbaka till ”nej”.
Någon andas ut så häftigt att de andra ser upp. Det är Maria
som antagligen inte kan dölja sin lättnad (jag tror nämligen
att hon råkade höra frågan), men det är nog bara jag som vet
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varför. Och kanske Jossan, som ger Maria en lång blick som
får henne att rodna.
”Varför är du här?” frågar så Jossan när hon på nytt värmt
glaset, men nu blir det svårare, och jag förstår med ens
varför man ibland får så obegripliga svar när man leker den
här leken. Glaset blir med ens omöjligt att styra, försöker jag
köra det rakt fram går det åt höger, drar jag det bakåt går det
rakt fram. Det är som att försöka cykla på en sån där skojcykel som ibland finns på sommarland och liknande inrättningar, där styret är vänt på något sätt så att framhjulet går
åt höger när man vrider det åt vänster och vice versa.
Jag hade tänkt skriva ”hämnd”, men det blir istället det helt
obegripliga ”kölpiqrutzy”. Att det senare ordet innehåller
sex bokstäver mer än det avsedda, beror på att glaset stannade till på några platser där jag bara tänkte efter hur jag skulle
bära mig åt för att få det dit jag ville, men som felaktigt
tolkades som bokstäver avsedda att bilda ett ord.
”Ok…” säger Jossan långsamt och tvekande. ”Då gör vi så
här…”
”Kan du stava?” frågar hon efter några sekunders betänketid.
Då blir jag lite stött, för det är väl klart att jag kan, och för
glaset blixtsnabbt till ”ja”, låter det stanna där två sekunder
och lyckas sedan med visst besvär stava till ordet ”fläkfia”
och puttar som avslutning ner det i knäet på Jossan, som
överraskat drar efter andan. (Att det fattas ett s mellan ä och
k verkar inte spela någon större roll för deltagarnas förmåga
att tyda ordet.)
Inte särskilt finkänsligt eller fyndigt får jag väl erkänna, men
jag kommer inte på något bättre för tillfället.
Maria fnittrar nervöst till, men tystnar tvärt när Pernilla
säger ”goddammit!” och irriterat sätter en armbåge i sidan på
henne.
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Jag känner mig lite störd över mitt första tillkortakommande. Jag begriper inte varför det plötsligt blev så svårt att styra
glaset? Och varför det gick så förvånansvärt lätt att stava till
en förolämpning, men inte till ett vettigt svar? ”Ja” och ”nej”
är i alla fall avgjort lättare att ta sig till, jag hoppas att hon
inte envisas med att avkräva mig svar som inte kan ges på
annat sätt än genom stavning. Risken är annars att hon bara
får en massa ”knul”, ”helve” och ”mustascapa”, när hon
egentligen bara vill göra ett allvarligt försök att kommunicera.
”Förlåt” viskar hon i glaset när hon fiskat upp det och värmt
det på nytt, trots att det egentligen är jag som borde be om
ursäkt. ”Är du arg?” frågar hon sedan.
”Ja” svarar jag omedelbart.
”Är du arg på någon som är här?” Hon sneglar försiktigt så
att det inte ska märkas på Pernilla, men jag ser det och
förstår vad hon tror, men hon har fel.
Jag låter glaset pendla mellan ”ja” och ”nej” flera gånger, för
att understryka att jag inte bara är ond på någon i rummet,
utan även på någon som inte är här.
”Är du arg på Pernilla?”
”Nej.”
Svaret verkar förvåna henne, men sedan frågar hon om
Jhonas, och då kan jag inte låta bli att dra iväg med glaset till
”ja” så att pappret nästan går sönder.
”Då vet vi det…” säger hon, och börjar sedan berätta för de
andra vad hon frågat om, och vilka svaren blev. Pernilla ser
lättad ut, men Maria verkar inte glad.
Det blir lite stim runt bordet när alla pratar i munnen på
varandra, men så lyckas Pernilla göra sig hörd och ber Jossan
fråga varför Jhonas porslinsfigurer gick sönder.
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Det gör hon, och jag tvingas till ännu ett tafatt försök att
stava till ”hämnd”. Men den här gången går det lite bättre,
och när jag är klar bildar bokstäverna ordet ”hämne”.
Först blir det tyst medan alla försöker tyda mitt svar, vilket
inte borde vara särskilt svårt tycker jag. Inte för en normalbegåvad person åtminstone, och det tror jag mig veta att de
flesta närvarande är, nu när Jhonas gått.
Sedan säger Maria med svag röst ”Hämnd, det blir ordet
hämnd!”.
Mer tystnad, förskräckt den här gången.
Sedan frågar Jossan illmarigt, men utan att först be om de
andras tillåtelse, om det finns någon mer i rummet jag är arg
på och vem det i så fall är.
Först vill jag inte röra glaset, men efter en stunds tvekan för
jag det mot bokstaven M.
Det finns ingen anledning att hymla med mina sårade
känslor.
”Menar du Magnus?” frågar Jossan snabbt, och jag för lika
snabbt glaset mot ”nej”.
Sedan frågar hon inte mer om det, och hon säger inte heller
något till de andra i sällskapet.
Hon rådgör kort och viskande med Pernilla, som nickar
ivrigt. Jag kan inte riktigt avgöra vad som sägs, jag känner
mig liksom inte riktigt närvarande. Som om det här spektaklet tröttar ut mig, suger kraften ur mitt redan tröttkörda
intellekt.
Jossan verkar fundera innan hon på nytt lyfter glaset, värmer
det och för det till munnen.
Hon ser sammanbiten och mycket bestämd ut.
Sedan är det som om jag får ett klubbslag i huvudet när
Jossans röst fullständigt oväntat mässar ekande inne i huvu-
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det på mig, med en styrka fullt jämförbar med ett ordentligt
åsknedslag.
”Du måste lämna de här människorna ifred, du ska inte vara
här. Du är död. Du måste ge dig av. Du hör inte hemma i
den här världen! Gå nu! Gå mot ljuset!”
Och plötsligt ser jag ett diffust ljus i rummets ena hörn,
alldeles uppe vid taket. Jag vet inte om det har varit där hela
tiden, men om det varit det har jag i alla fall inte lagt märke
till det.
Jag kan inte låta bli att titta på det.
Det påminner om solen som den ser ut när den precis bryter
fram genom morgondimman, svagt och på något sätt kraftlöst. Men samtidigt är det ett vackert ljus av obestämbar
färg, och jag känner mig med ens oerhört nyfiken på det.
Eller kanske snarare dragen till det, som en nattfjäril som
oundvikligt söker sig mot den förtärande men ack så lockande ljuslågan.
Samtidigt ringer en varningsklocka någonstans, men jag
viftar irriterat bort den.
Jossans röst manar på mig, det är något viktigt jag måste
göra, som jag bara kan göra i ljuset, och jag börjar långsamt
röra mig mot det varma, vackra skenet som är så inbjudande.
”Det är bra, fortsätt bara…” mässar Jossan på med slutna
ögon.
Och jag vill inget hellre än att göra som hon säger och
fortsätta in, men hålls fortfarande tillbaka av skuggan av en
ond aning som jag gör mitt bästa för att jaga bort. Det är så
vackert…
Just som jag till sist lyckas övervinna det sista lilla tvivel som
håller mig tillbaka och börjar röra mig snabbare mot det
förföriska ljuset, känns det som om någon tar tag i min krage
(om jag hade haft någon) och rycker till!
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Det är mycket obehagligt, för att inte tala om överraskande.
Jossans röst fortsätter sitt entoniga mässande, och jag gör
mitt bästa för att kämpa emot min angripare. Men den som
håller fast mig är stark, så stark att jag inte har en chans trots
mina ilskna försök att ta mig loss.
Jag dras baklänges, sprattlar som en fisk som fastnat på
kroken, fräser och förbannar, men inget hjälper. Jag dras
obönhörligt bort från det varma, trygga ljuset, tillbaka in i
grådagern i Pernillas TV-rum och jag kvider av besvikelse
och ilska.
”Gå mot ljuset…” fortsätter Jossans röst, och jag vill ju inget
hellre.
”Ånej du, du går väl inte på den lätte!” väser en skrovlig röst
i örat på mig, och jag förstår omedelbart att rösten måste
tillhöra den eller det som drar iväg med mig. Jag börjar
kämpa emot våldsammare, och hör mig själv skrika en massa
mer eller mindre rumsrena förbannelser, men inget verkar
hjälpa.
”Apkukar och rövsmör, kan du inte bättre än så, vafalls?
Herregud, jag försöker ju bara hjälpa dig, ditt stupida nöt!”
väser rösten, men jag lyssnar inte. Istället blir jag antagligen
helt oregerlig, för plötsligt slappnar nackgreppet av en liten
aning, och så får jag något hårt i skallen som väl närmast kan
liknas vid en andlig batong.
Inte för att jag riktigt vet hur det går till, men plötsligt är
ljuset borta och jag sjunker in i ett mörker som är betydligt
djupare än det som råder i lägenheten.
Det är inte som att svimma eller bli medvetslös, snarare som
att bli frånkopplad, eller kanske fråntagen verklighetskänslan. Jag är fortfarande medveten om min omgivning, men på
ett mer distanserat sätt. Saker som händer runt omkring mig
berör mig på samma sätt som nyhetsprogrammen på TV, det
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vill säga inte särskilt mycket. Även om det man ser är otäckt
och skrämmande är det ju ändå bara på TV, långt från min
trygga, ombonade värld.
Nu när jag blivit tam och medgörlig som ett litet lamm,
börjar bortsläpandet igen. Jag dras ut mot ytterdörren, men
är bara halvt medveten om de rasande lågorna där utanför,
och bryr mig i sanningens namn inte särskilt mycket om
dem heller.
Jossans röst kommer till mig mycket långt bortifrån. Jag hör
den säga att jag är borta, att jag gått in i ljuset och försvunnit.
Jag hinner tänka att det var ovanligt dumt sagt, här är det ju
mörkt som i en säck, innan jag hör Marias röst, underligt
avlägsen, jämra fram ett tunt och förtvivlat ”Nej…!”
En tiondels sekund känner jag inte bara medlidande utan
även en svidande ömhet för kvinnan jag gav så många år och
som så tydligt valt bort mig för en annan.
Sedan dras jag till min bedövade fasa baklänges ut i något
som mer än något annat verkar vara en skrämmande naturtrogen kopia av det som på latin kallas ”purgatorium”.
”Let’s burn!” tänker jag förvirrat, som gubbarna sade i ett
dataspel jag gillade en gång för tusen år sen, när jag obevekligt dras ut i infernot.
Sedan vet jag inget mer.
Inget.
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Kapitel 16
Jhonas

har ilsket muttrande tagit sig ner till En Centralt
Belägen Pub där han nu är i färd med att infria sitt löfte om
att supa sig ordentligt full.
Det lyckas han ganska bra med måste man säga.
Dessutom är han förutom alkohol full av självömkan, vilket
inte förbättrar situationen.
De första fem ölen var inga problem, men sedan börjar han
känna sig lite stukad. Får liksom lust att slåss med någon,
men begriper trots intellekt och sprit att det inte vore någon
bra idé. Det finns hyfsat gott om poliser i den här staden som
mer än gärna tar sig an krogfyllon.
Nja, kanske inte mer än gärna, men man kan i alla fall vara
säker på att snuten dyker upp om det skulle komma till
fight.
”Fistfight”, tänker han vidare, och fortsätter att fritt associera efter bästa förmåga i sin tröga skalle.
”Fistfight, fistfight, fistfighting, fistfucking…”
Och så brister han ut i ett sådant där ”höhöhö-skratt” som
killar med machokomplex brukar göra när de sagt något
riktigt roligt.
Kvinnorna som sitter närmast skyndar sig att flytta längre
bort, de har antagligen hört den där sortens skratt förr, och
förknippar det inte med något trevligt. Och tydligen tillhör
de den där alltför sällsynta sorten som inte attraheras av
apmän, vilket de ska ha all heder och ära för.
”Helvete, höhöhö” tänker han sedan och beställer in en ny
öl, som han får utan protester från tjejen i baren. Han passar
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på att ingående kolla in hennes urringning när hon smäller
ner flaskan på disken framför honom.
Han tar en klunk och rapar sedan när han vänder sig om och
låter sin dimmiga blick svepa över de andra gästerna. Han
inventerar stället för att se om det finns några höns att följa
med hem. Helst två, om möjligt.
”Kuken vill ju ha sitt” tänker han, och kliar sig lite förstrött i
skrevet.
(Tycker ni förresten att min beskrivning av Jhonas är
orättvis och onödigt färgad av ett dolt hämndbegär? Det kan
man ju så klart tycka, och om ni väljer att göra det är det ok
för mig. Men då skulle ni sannolikt bli förvånade när ni
stötte på honom i verkliga livet och plötsligt upptäckte hur
felfri och korrekt min beskrivning faktiskt är.)
Han tar en klunk till och blir plötsligt medveten om musiken som spelas på hyfsat hög volym. Det är någon gammal
åttiotalsgoding, en sån låt som han brukade vara ute och
supa till förr i tiden. Live Is Life, eller va fan den heter, han
minns inte riktigt.
Han tar ännu en klunk ur den nu redan halvtomma flaskan,
rapar igen och börjar sjunga med.
Först nynnar han bara, men efter några textrader blir det
liksom ofrivilligt högre.
”Laajv is lajf! Na-naaa-naa-na-na! Laajv is lajf!” Det låter
konstigt högt i hans öron, som om han verkligen sjunger ut
varenda stavelse för att alla i lokalen ska höra att han minsann kan texten. För det kan han, sånt glöms inte bort så lätt
som man kan tro.
Han rapar igen, högre den här gången. Va fan…?
Någonstans långt nere i sitt undermedvetna blir han varse
att han på något underligt sätt verkar vara medelpunkten för
de andra besökarnas intresse. Han begriper inte varför, han
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sitter ju bara här och tar en öl i all stillhet, och det är väl
inget att glo ögonen ur sig på?
Sedan hör han sin röst igen, hög och stark, överröstande
musiken med råge.
”Laaajv is lajf!” hinner han få ur sig en gång till innan ännu
en rapning avbryter honom. Den här gången är den så
ljudlig att några yngre tjejer som sitter längst bort i lokalen
börjar fnissa högljutt. De äldre rynkar på näsan, men det
finns inget som kan stoppa honom nu, inget!
”Men vad i helvete håller jag på med?” hinner han tänka när
han för en mikrosekund kan se klart genom den alkoholstinna dimma som lägger ett bedövande lock över hans
medvetande.
Sedan kommer det igen. ”Laaajv is laaajf!” halvt skriker,
halvt rapar han fram. Det finns inte en människa i hela
lokalen som inte mer eller mindre intresserat iakttar honom
nu. Han vill sluta, men kan inte och känner kallsvetten
bryta fram på pannan.
Just som han ska till att rapa så där som högstadieelever
brukar göra, avbryts han av ett ljud som verkar komma från
ett bord en bit in i puben. Det är någon som rapar. Och
sjunger, om han inte hör fel.
*
Ulrik E Gladh, den framgångsrike företagaren i databranschen, är trött. Han har haft en helvetes dag på sitt jobb,
med anställda som inte gör annat än klagar och bara ska ha
och ha och ha.
Det är löneförmåner, pensionsavtal, sjukförsäkringar och allt
annat jävla skit som facket kan hitta på. Det är ju därför han
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vägrat skriva kollektivavtal i alla år, just för att slippa sådana
här problem. Men har det hjälpt? Icke!
Det bästa hade varit om han kunnat anställa några polacker
istället, några som inte är så förbannat bortskämda och
kunniga i alla de oräkneliga socialistiska utsugarförmåner
och så kallade rättigheter som svenska arbetare är.
Han vill inte utnyttja någon, han är inte sån.
Men man måste väl för fan kunna tjäna pengar på sitt eget
arbete? Eller andras, rättar han sig. Om man nu ska vara
noga på det.
Och så har han det där med sjukskrivningarna att brottas
med. Det är väl inte så att hans personal är borta mer än
andra svenskar, men det är förbanne mig mer än tillräckligt.
Många stannar ju hemma bara för lite influensa, och det är
statens fel.
Socialdemokratins fel, rättar han sig.
Om det kostade lite mer att stanna hemma skulle det nog
arbetas mer, och då skulle det med all säkerhet gå bättre för
Sverige. Och så retar han sig lite på Bengt som hellre ligger
på sjukhus än arbetar. Men i just det fallet finns det ju ändå
förmildrande omständigheter, inser han. Bengt har ju
semester, och det är ju egentligen hans ensak vad han väljer
att göra med sin ledighet.
Själv jobbar han alltid, oavsett om han är sjuk eller ej. Han
minns en gång när det blev ett helvetes liv för att han kom
till jobbet med en riktigt otäck maginfluensa. Han hade helt
enkelt inte tid att vara hemma, och visst var det förargligt att
alla i personalen blev smittade. Men det hade inte varit
något problem om de inte envisats med att sjukanmäla sig
när de och deras familjer också fick viruset. Vård av sjukt
barn, jo man tackar!
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”Lata sossar…” tänker han när han är på väg till sin bil som
för tillfället är parkerad i ett av stans finare parkeringshus
där han har unnat sig en av företaget betald plats. Finare
innebär i det här fallet att platserna är dyrare än i andra
liknande inrättningar, och att det finns vakter som kör bort
uteliggarna som försöker komma in och värma sig på vintern. Hans tid är alldeles för dyrbar för att han ska slösa bort
den på att köra och leta efter parkeringsplats, och om han
ändå ska parkera kan han väl göra det ståndsmässigt?
Han tänker lite till på socialistsverige och retar upp sig mer
och mer, och känner till sist att han måste lugna ner sig. Och
finns det något bättre sätt att göra det på än med hjälp av en
single malt, förslagsvis en Ardbeg, eller kanske en Glenmorangie? Han gillar särskilt den senares apelsinton, men
kommer fram till att det är något rökigare som behövs ikväll.
När väl tanken på ”gudarnas dryck” fått fäste och han redan
känner den komplexa smaken på tungan, finns det så klart
inget vettigt alternativ. Och skit i bilen, han får ta en taxi
hem sedan.
Just som han bestämmer sig, går han förbi En Centralt
Belägen Pub. Precis en sådan som brukar ha ett rikt sortiment av sådana drycker han just nu törstar efter.
Han behöver inte tänka efter länge.
När han stiger in genom dörren tar det en stund innan han
hittar bardisken, mest beroende på att ögonen måste hinna
vänja sig vid dunklet därinne, men också på att det är ganska
mycket folk där. Han går världsvant fram till disken och
beställer en Ardbeg. När han fått den tar han vördnadsfullt
glaset i handen och går och sätter sig vid ett ledigt bord en
bit in i lokalen.
När han satt sig ner sneglar han bort mot en stor kille som
sitter vid baren. Han lade märke till honom redan när han
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beställde sin whisky, mest för att han verkade så dragen,
men ville inte ställa sig och fånstirra. Det är så lätt att det
blir bråk med sådana där.
Han tänker att det där är en bekräftelse på vad han funderade på innan. För mycket förmåner och ett för enkelt liv
skapar sådana människor som det där fyllot.
Det syns alldeles för tydligt på honom att han inte har ett
intellektuellt arbete. Sådana muskler får man inte av att sitta
på kontor, det vet han av egen erfarenhet.
Men skit i honom, han är antagligen inte värd uppmärksamheten ändå. En looser, en nolla.
Stackare.
Gladh glömmer mannen vid baren och riktar istället sin
uppmärksamhet mot de dyrbara dropparna han nu har tänkt
njuta av. Han börjar med att snurra glaset lite så att fler
doftämnen ska frigöras, lyfter det sedan och drar försiktigt in
de alkoholhaltiga ångorna, blundar och tar andäktigt en liten
klunk och försöker räkna alla de olika smakerna som framträder efter hand.
Himmelskt.
Men sedan sätter han nästan i halsen. Killen i baren har
börjat sjunga. Inte tyst och försynt, nynnar liksom inte med i
musiken, utan verkar snarare vilja ta över den.
Först ler Gladh bara lite i mjugg. Det är alltid roligt att se
folk göra bort sig, och han blinkar menande mot damerna
vid bordet bredvid hans. ”Har ni sett vilken fjant?” säger
hans blick, och de ler tillbaka, bekräftande.
Vilket gör honom oerhört belåten med sig själv.
Han behöver nämligen ständig bekräftelse för att må bra.
Orsaken finns någonstans långt tillbaka i barndomen, men
den ska jag inte trötta er med.
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Han smuttar på whiskyn igen, omedveten om att han börjat
stampa takten med sin högra fot. När han sätter ner glaset på
bordet är båda fötterna i rörelse, högran följer bastrumman
medan den vänstra håller rätt på virveln.
Låten är medryckande! Han kan inte minnas att han lagt
märke till hur bra den är tidigare, men han har kanske
jobbat för mycket så att han inte gett sig tid att lyssna
ordentligt?
”Na-naaa-naa-na-na…” nynnar han med. Sedan gör han
något oerhört.
Över hans läppar kommer en ljudlig rapning.
Han har inte en aning om var den kommer ifrån, och han är
verkligen inte typen som sitter och rapar i tid och otid.
Sådant kan ohyfsade människor göra, men inte han som är
en man hemmahörande i den fina världen.
Han blir mycket irriterad på sig själv och ser sig oroligt om
för att avgöra om det var någon som hörde honom. Damerna
vid grannbordet ler inte längre. Istället ser de på honom med
både förvåning och ett tydligt ogillande som skvallrar om att
de garanterat hörde.
Först tänker han be om ursäkt, kanske försöka förklara att
han normalt inte beter sig på det viset och sedan bjuda dem
på varsin GT, men sedan märker han att hans röst är upptagen med annat.
Den sjunger.
Och till sin fasa upptäcker han att den sjunger högt. Faktiskt
så högt att han nu konkurrerar om uppmärksamheten med
fjanten vid baren.
Han blir alldeles kallsvettig, förstår inte riktigt vad som
händer, men begriper att han måste ut härifrån fort och
sedan aldrig mer komma tillbaka hit.
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Han far upp och gör nästan genast den obehagliga upptäckten att han inte har full kontroll över sina ben, som fortsätter att beslutsamt stampa takten.
Inte så där försynt som innan, utan hårt och okontrollerat.
Han stampar i golvet allt vad han förmår, hela tiden i takt
med musiken; bom-chack, bom-chack, höger-vänster,
höger-vänster.
Och så börjar han röra sig. Han klampar fram genom puben i
riktning mot baren, oförmögen att hindra sig och med stora,
överdrivna steg. Och som för att verkligen understryka hur
bra han tycker låten är låter han armarna svänga med i takt
så att han påminner om en orangutang med passgång, fast
han själv tycker att John Travolta ligger närmare till hands
vid en jämförelse.
Någonstans långt nere i sitt undermedvetna blir han så rädd
att han vill skrika rakt ut, men ut kommer inte det oartikulerade rädsletjut han förväntat sig.
Istället hör han sig själv sjunga ”laajv is lajf!” med hög och
tunn röst.
Som Bee Gees ungefär.
När hans normala men undanträngda jag försöker få stopp
på spektaklet rapar han igen, våldsammare än han någonsin
gjort i hela sitt liv, och nu råder det ingen tvekan om vem
det är som får mest uppmärksamhet.
Och som för att ytterligare befästa sin nyvunna position som
pubens okrönte pajas, börjar han klappa i händerna och
skriker sedan högt och manande ”kamm ånn, Helsingbååg!”.
Det sista vet han att han hört förut, om han minns rätt från
någon vedervärdig Rod Stewart-kopia han en gång såg på
Stortorget, och som inte verkade kunna fler engelska ord
eftersom de var de enda han använde under hela konserten.
Förutom låttexterna, alltså.
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”Labadapapapa! Na-naaa-naa-na-na!” sjunger han medan
han stampande klappar sig fram till baren och den store
killen som sjunger för full hals med armarna sträckta mot
taket i en svajande rörelse.
Han känner sig inte riktigt närvarande, som om allt bara är
en ond dröm. Det hoppas han förvisso att det är, för nu har
han kommit fram och står sida vid sida med sin medmusikant, som börjat hoppa entusiastiskt upp och ner och okontrollerat skvätter öl omkring sig från ölflaskan han håller i
ena handen.
Han hör skratten på avstånd, ser de pekande fingrarna, men
kan ändå inte sluta. Han vet inte ens om han vill längre, det
här var ju ändå rätt häftigt! Och så både klappar och stampar
han och snurrar sakta på stället och sjunger så högt han kan.
”Na-naaa-naa-na-na, labadapapapa, na-naaa-naa-na-na!”
Han är bara halvt medveten om att någon kommer in på
puben och skriker ”nej nu jävlar!” och sedan rapar så högt att
fokus för någon sekund flyttas från honom och den stora
killen till den nyanlände mannen som stannat precis innanför dörren.
*
Dr Börje mår inte riktigt bra. Han har haft en helvetes dag,
men ändå bättre än gårdagen med självmord i behandlingsrummen och galna anhöriga som utkräver förklaringar och
ansvar.
Fast det där med självmordet var egentligen bara uppiggande. Så jävla bra arrangerat, liksom. Och som han ser det
gjorde han bara världen en tjänst som hjälpte – nej, rättar
han sig, förbättrade förutsättningarna för – den där irriterande mesen att ta livet av sig.
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Fast det var ju synd att han var tvungen att skälla ut sköterskan som han tänkt spänna på vid första bästa tillfälle, men
det var ju för trovärdighetens skull och inte mycket att göra
åt.
Nej, det tråkiga med den här dagen har inte varit det spektakulära utan snarare den grå tristessen, som tydligen bestämt
sig för att kväva honom. Således inget roligt olycksfall, inget
sex och ingen möjlighet att ställa till bråk med apskaften, det
vill säga städarna, undersköterskorna och all annan okvalificerad personal som dräller runt på sjukhuset.
Vad han behöver just nu är en ordentlig bläcka. Det var
faktiskt ett tag sedan, påminner han sig. Om han inte minns
fel var det på den där festen där han lyckades få till det med
två brudar på en gång. Ja jävlar…
Tyvärr ska han upp tidigt imorgon, så det lär väl inte vara
lämpligt att supa skallen i bitar ikväll, men ett par öl kan han
väl kosta på sig innan han går hem och degar framför TV:n i
tröstlöshet och frustration.
Ska han? Ja, varför inte.
Så han styr bestämt stegen mot En Centralt Belägen Pub för
att där inmundiga sina två öl.
”Inmundiga? Vilket jävla fikonspråk.” tänker han just som
han kommer fram och tar tag i handtaget.
Men där hejdar han sig.
Inne på puben är det ett förbannat liv, det verkar som om
det är någon sorts uppträde. Folk skrattar och klappar i
händerna, och någon sjunger inte vackert men väl högt.
Han rynkar ögonbrynen, helt säker på att det inte brukar
vara underhållning så här en vanlig vardagskväll. Och det
låter verkligen för jävligt.
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Först tänker han vända och välja något annat lugnare ställe,
men så tar nyfikenheten överhanden och han går in, och
synen som möter honom är på gränsen till surrealistisk.
Framme vid baren står två killar, den ene stor och muskulös,
den andre tunnhårig och lång som en flaggstång men så
rangligt byggd att han när som helst ser ut att kunna gå av
på mitten av den halsbrytande dans han sysselsätter sig med.
Den store rapar ideligen och häller ut öl på dem som sitter
närmast, medan den klene sjunger i falsett och kort rapar i
takt (nej, inte som ungdomarna med kepsar och för stora
byxor, utan i ordets svenska betydelse, det vill säga utstötande av gutturalt strupljud) varje gång det kommer ett trumfill
i låten som de dansar till.
Han tror inte sina ögon. Inte sina öron heller, om man ska
vara nogräknad.
Vad fan sysslar de med? Fast det går ganska omgående upp
för honom att det nog är något knark med i bilden.
Jo, så måste det vara. Någon sorts uppåttjack, kanske amfetamin.
Han ler elakt när han stiger in för att avnjuta en stunds
förnedrande pundarunderhållning, men leendet stelnar i en
otäck grimas så fort han kommer innanför dörren.
Han känner sig med ens konstig, som om han inte är riktigt
närvarande.
Och så känner han musiken flöda genom kroppen, känner
rytmen, känner hur varenda cell i hans kropp börjar röra sig
i takt med den hypnotiserande musiken.
Plötsligt kan han inte stå stilla längre. Det rycker i benen,
han får sådan lust att dansa att om han inte rör på sig kommer hans kropp att rämna i trasiga, skälvande delar.
Lust? Nej, det är inte lust, det är ett tvång så starkt att det
inte går att stå emot även om han verkligen försöker.
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Resultatet av hans motstånd blir inte det stillastående han
eftersträvar, utan bara att han börjar röra sig med knyckiga
och okontrollerade rörelser, som om han hade någon neurologisk skada.
Han försöker svära, kanske ropa på hjälp, men ut kommer
inget ynkligt ”hjälp” utan snarare en utmanande förbannelse.
”Nej nu jävlar!” skriker han och vänder sedan nästan ut och
in på sig när en så väldig rap kommer över hans läppar att
han känner magsyran svida i halsen.
Plötsligt är det han som är publikens självklara medelpunkt.
Han försöker vända och gå ut, men det går helt enkelt inte.
Något har tagit över hans kropp och styr den nu efter eget
skön, och han kan inte göra annat än åka med.
Samtidigt som han förbannar sig själv för att han överhuvudtaget satte sin fot inne på denna djävulens spritinrättning, är
han så rädd och överraskad att han nästan gör i brallorna.
Men det gör han inte, för det som tagit kontroll över hans
kropp styr inte bara benen utan även de delar som anses
nödvändiga för ovanstående sysselsättning. Det vill säga att
skita i byxorna av skräck.
Och nu, i sitt totalt hjälplösa tillstånd, är han liten igen. Och
han befinner sig i en ring av hånskrattande och skrikande
ungar som knuffar honom fram och tillbaka och retar
honom för hans fula dialekt, och han är totalt maktlös.
Utlämnad åt en hänsynslös publik som roar sig kungligt på
hans bekostnad, utan att för ett ögonblick bry sig om vad
han tänker eller känner.
I några sekunder försöker han hålla stånd, sedan går det inte
längre.
Armarna börjar svänga som väderkvarnsvingar, ungefär på
samma sätt som Mr Bean gör när han ställer till med förödel267

se på ett diskotek. Och sedan hör han till sin förskräckelse
hur han sjunger.
Han som inte ens tycker om Mr Bean.
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Kapitel 17
Maria gråter.
Ingen i rummet förstår varför, utom möjligen Jossan. Men
om hon förstår så visar hon det i alla fall inte.
Pernilla däremot gör inget för att dölja sin glädje.
”Yes!” säger hon triumfatoriskt. ”Jag visste att här var något
djävulskap, och nu är det borta!” Hon har återhämtat sig
förvånansvärt snabbt och är nu sitt gamla vanliga egoistiska
jag igen.
Jossan nickar stumt. Magnus ser för sin del en aning undrande ut över Marias tysta gråt, men han säger inget.
Pernilla fortsätter att pladdra på, som någon som varit
mycket rädd men nu har det otäcka bakom sig och översvämmas av den svårbemästrade lättnadens upprymdhet.
Som när man varit hos tandläkaren och genomgått en
sällsynt otrevlig behandling man skjutit upp i det längsta och
efteråt får pratnoja.
Maria svarar inte, men tårarna fortsätter rinna över hennes
kinder. Det är ingen hysterisk gråt med höga snyftningar
och veklagan, snarare tyst och stilla sorg. Faktiskt så tyst och
stilla att Pernilla inte lägger märke till någonting. Vilket, om
man tänker efter, kanske i och för sig inte är så konstigt
eftersom hon inte är världens mest lyhörda person.
En som har lite mer öga för andras sinnesstämningar är
Jossan, som betraktar Maria fundersamt.
”Hur är det?” frågar hon tillräckligt tyst för att de andra inte
ska höra. Magnus är fullt upptagen med att lyssna på Pernilla, som för tillfället redogör för hur kusligt det var föregåen-
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de natt när porslinet flög i golvet och någon låste in henne i
lägenheten.
”Jag måste gå.” säger Maria bara och reser sig hastigt medan
hon torkar sina blöta kinder med ena handens baksida.
”Men…” protesterar Jossan.
”Jag måste gå!” upprepar Maria, något högre den här gången,
och Jossan gör ingen mer ansats att hindra henne.
Hon tar sig ut på några sekunder och låter dörren slå igen
bakom sig utan att ha sagt hej till de andra i Pernillas lägenhet. Den senare lägger inte märke till att hennes väninna
lämnar dem, och det är mycket tveksamt om hon överhuvudtaget kommer att göra det förrän Magnus och Jossan
också lämnat henne ensam och hon inte längre har någon
som kan lyssna på hennes pladder.
Men Maria har tankarna på ett helt annat håll nu när hon
skyndar sig nerför trapporna, utan att bry sig om att hon
kanske stör de gamla damerna med känsliga öron som också
bor här.
När hon kommer ut har det redan börjat skymma, men
luften är fortfarande varm.
Kvällen känns verkligen medelhavsvarm, och om det inte
vore för de välbekanta omgivningarna skulle man lätt kunna
förledas att tro att man befann sig på betydligt sydligare
breddgrader. Grekland kanske. Eller Italien.
Hon darrar i hela kroppen. Framför sig ser hon Bengts
livlösa kropp i sjukhussängen, hur en sköterska lägger ett
lakan över hans insjunkna och likbleka ansikte. Hon hulkar
till. Kan det verkligen vara sant? Var det Bengt som var i
lägenheten och som ställde till allt obehag för att han ville
hämnas? Sade han inte så, att han kommit dit för att hämnas?
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Om det förhåller sig så klandrar hon honom inte. Hon är väl
medveten om sin skuld i det inträffade, alltför väl.
Hon ryser, trots den kvardröjande värmen. Det bär henne
emot, men hon har ett besök hon måste göra innan hon kör
hem. Om hon överhuvudtaget klarar av att ta sig hem.
Hon tar bilen och kör raka vägen till sjukhuset, darrande
och lätt illamående. Vad ska hon göra om hennes värsta
farhågor besannas? Men hon skjuter tanken ifrån sig, bara
för att två sekunder senare ställa sig exakt samma fråga igen.
Det är inte långt till sjukhusets parkering, men det känns
som en hel evighet innan hon äntligen är framme. Hon rusar
in med bultande hjärta, beredd på vad som helst, på att
mötas i dörren av till synes upprörda sjuksköterskor och en
lugn och iskall läkare som sakligt förklarar att hennes man
tyvärr avled lugnt och stilla för mindre än en halvtimme
sen. Hon ser sig själv falla ihop på golvet, övermannad av
sorg och skuld (kanske framför allt det senare) och gruvligen
utlämnad åt det dåliga samvetets tyranni för tid och evighet.
Och med det tvivelaktiga nöjet att kunna titulera sig änka.
”Vid min ålder” tänker hon, och kan inte låta bli att tycka
lite synd om sig själv.
Men hennes farhågor kommer snabbt på skam.
Hon möts inte av någon läkare med ”ett tråkigt besked”. Inte
heller av någon sjuksköterska som försöker få med henne till
ett kalt litet samtalsrum för att hon ska få prata med sin
mans läkare.
Tvärtom faktiskt.
På avdelningen är det lugnt, som det brukar vara vid den här
tiden på dygnet. Hon bryr sig inte om att hitta någon att tala
med, istället går hon direkt till Bengts rum.
Och där ligger han, blek men alldeles levande. Vilket hon är
noga med att försäkra sig om genom att lägga sin kind mot
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hans mun så att hon tydligt känner den varma luftströmmen
fukta hennes hud.
Hon drar en lättnadens suck. Nu i efterhand begriper hon att
hon överreagerade under den så kallade seansen, men den
där Jossan lyckades verkligen skrämma upp henne. Och visst
känner hon sig som en idiot, men lättnadskänslan är så
mycket starkare att hon inte bryr sig.
”Herregud Bengt, vad du skrämde mig!” säger hon med tyst,
nästan viskande röst. Hon låter sin vänstra hand röra sig
genom sin mans livlösa hår, fram och tillbaka, mjukt och
försiktigt.
”Vad du än tror så är det egentligen bara dig jag älskar.” hör
hon sig själv något gråtmilt säga. Det är så sentimentalt att
det skulle kunna vara slutscenen i en hollywoodfilm, precis
det ögonblick i filmen när publiken (främst den amerikanska) förväntas säga ”aaawww…” och sedan unisont snyfta
högljutt. Varpå personen i sängen naturligtvis vaknar upp
lagom för att uppleva det ofrånkomligt lyckliga slutet som
givetvis antyder att det trots allt finns godhet i världen, och
att denna godhet per automatik så klart kommer från Gud.
Vår västerländska gud alltså, inte någon Allah eller annan
exotisk (och ond) gud som bara konstiga människor tror på,
och som så klart inte finns.
Men det här är ingen film, särskilt inte en amerikansk, och
den förmodat olycklige mannen i sängen vaknar inte ur sin
djupa sömn.
Maria sitter kvar och låter sin hand fortsätta den påbörjade
rörelsen i hans hår, samtidigt som hon viskar fram omväxlande kärleksförklaringar och böner om uppvaknande och
förlåtelse.
Efter två timmar tröttnar hon äntligen och går sin väg, tar
bilen och kör hem. Och den här natten, och alla kommande,
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tillbringar hon ensam i sin säng som hon bäddar om med
rena lakan eftersom de gamla luktar som Jhonas och känns
besudlade.
Och tro det eller ej, men hon gråter sig faktiskt till sömns.
Hon är ensam. Alldeles ensam.
*
Jossan är fundersam. Inte kunde hon tro att situationen var
så komplex som den faktiskt visade sig vara. Utan vilja att
lägga sig i, befann hon sig plötsligt mitt uppe i vad som
verkade vara ett första klassens triangeldrama. Eller räckte
det inte med tre inblandade? Hur hon än vänder och vrider
på det lilla hon vet så får hon ingen rätsida på det. Och
Magnus är det ingen mening att diskutera saken med. Han är
visserligen både snäll och välmenande, men faktiskt lite dum
också om man ska vara riktigt ärlig. Åtminstone i sådana här
situationer.
Att det var något konstigt med den där anden som fanns i
lägenheten tvivlar hon inte det minsta på. Särskilt inte sedan
hon sett Marias reaktion när utdrivningen till sist lyckades.
Hon kan sätta vad som helst på att det fanns ett särskilt band
mellan Pernillas väninna och anden. Kanske var det en död
släkting, kanske något helt annat. Men saken är ju den att
Maria måste ha vetat om det, annars skulle hon inte ha
reagerat så starkt. Men hur kunde hon veta det? Visst, det
skulle ju kunna vara möjligt om hon också hade ”förmågan”,
men det tror inte Jossan att hon har. Sådant brukar hon
kunna känna av ganska lätt, men hos den här kvinnan fanns
inget som tydde på ett sådant förhållande. Så vad var det då?
Och sedan var det de konstiga svaren de fick från glaset.
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Hämnd och vrede och annat som hon inte kände igen. Visst,
man kan få många konstiga svar från andevarelser som vill
skrämmas eller skoja med den som försöker sig på att skapa
kontakt, men det brukar ta sig lite andra former. Den här
kändes liksom som för mycket människa. För… levande.
Hon skakar på huvudet. Får liksom ingen rätsida på det.
Och så Jhonas, som hon i och för sig inte förväntat sig något
annat av. Att han var ett svin av värsta sort visste hon redan
innan hon träffat honom. Sådant är så lätt att läsa av genom
Magnus, som inte alls har hennes förmåga att känna av
människor. Spelar de snälla är de snälla, tror han. Så när han
kommer hem och berättar om människor han träffat till
exempel på sitt jobb, lyser det förvånansvärt snabbt igenom
vad dessa människor egentligen är för typer. Hon vet inte
om det är en vanlig förmåga hon har eller om hon är ganska
ensam om den, men hon vet att den finns på riktigt och att
den stämmer i nio fall av åtta, så att säga.
Och Jhonas var, som sagt, inget undantag.
Egentligen skulle hon vilja anmäla honom för misshandeln,
men när hon tänker närmare på saken är det nog bättre om
Pernilla själv gör det. Eller Maria, som tydligen var en nära
vän.
Och sedan är hon tillbaka där hon började. Vad var det
egentligen med Maria, varför reagerade hon så starkt?
Plötsligt lägger hon märke till att det blivit alldeles tyst. Men
så upptäcker hon något förläget att de andra tittar på henne,
som om de förväntade sig att hon skulle säga något.
”Förlåt, vad sade du?” säger hon till Pernilla, som är den som
ser mest otålig ut.
”Men hallå! Sitter du och sover?” säger hon med energisk
rastlöshet i blicken och en snabb sidoblick på Magnus.
Jossan känner med ens att hon inte orkar med denna kvinna
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mycket länge till, hon är trött och vill bara hem. Kanske titta
lite på TV innan hon lägger sig, men definitivt inte sitta fast
här och tvingas lyssna på hela historien en, två, kanske till
och med tre gånger till.
”Jag undrade bara om du har någon aning om ifall man kan
skicka in en sådan här historia till något program på TV,
kanske ”det okända”?”
Jossan försöker dölja sin plötsliga brist på engagemang
genom att se vagt intresserad ut, men sucken hon ofrivilligt
släpper fram säger något annat.
”Kanske det.” säger hon bara, mest för att slippa vidare
diskussioner i ämnet.
Magnus, som inte är så lyhörd för det andliga, är desto mer
uppmärksam på sin sambos olika sinnesstämningar och
önskemål. Så kan det bli om man lever länge med en och
samma människa, på gott och ont som det heter. Och nu ser
han att det är högt på tiden att de lämnar Pernilla ensam
med sina funderingar och drar sig hemåt.
Han reser sig och med en mer eller mindre elegant ursäkt får
han med sig Jossan upp ur soffan och ut i hallen nästan
innan Pernilla fattat att de tänker gå. Men hon protesterar
inte, hon tänker fira med en eller ett par flaskor vin tillsammans med Maria när de andra åkt hem.
Hon följer dem ut i hallen och tackar för hjälpen, sedan ser
hon sig förvirrat om i lägenheten och tvingas förtretat
konstatera att Maria tydligen redan gått. Konstigt, det har
hon inte märkt.
Nåja, då får hon väl dricka upp vinet själv. Ingen skada
skedd!
Jossan har däremot inte den minsta lust till vin, när hon och
Magnus går till sin parkerade bil. Hon mår inte bra, känner
tydligt på sig att något är fel men kan inte sätta fingret på
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vad det är. Det är som om någon olycka var nära förestående, något hon inte kan få grepp om.
”Vad är det som är fel?” frågar till sist Magnus när de redan
sitter i bilen och Jossan ännu inte sagt ett ljud.
”Jag vet inte.” säger hon efter lång tystnad. ”Det är bara en
känsla…”
Magnus är bekymrad. Han har inte sett henne så här sedan
hans bror höll på att dö i en trafikolycka för några år sedan.
Dagen det hände vaknade hon på morgonen med en ”obehagskänsla”, vilken framåt eftermiddagen visade sig vara
skrämmande korrekt. Bilen brodern körde fick sladd i en
kurva uppe på Söderåsen och gick med baksidan före rakt in
i en mötande lastbil full med grus. Resultatet blev en bruten
ryggrad och lite andra blessyrer som renderade honom mer
än ett halvt års sjukskrivning. Men han klarade livhanken
åtminstone, och det är inte minst Magnus oerhört tacksam
för.
Men sedan den dagen blir han alltid orolig när Jossan säger
sig ha en ”känsla”, och den oron är inte särskilt svår att
förstå.
”Det är något med…” säger hon när de passerar det nya
polishuset på Berga, men tystnar igen och säger sedan inget
på en lång stund.
Magnus kör ut på motorvägen med en begynnande nervositet som känns långt nere i magen. De har hunnit nästan ända
bort till avfarten mot Väla när Jossan häftigt drar efter
andan.
”Åh, herregud… Vänd, Magnus! Fort!”
”Vänd?” upprepar han först nästan lika dumt som Jhonas
brukar göra, men sedan samlar han sig och kör av mot
köpcentret och vänder borta i den för tillfället tomma
rondellen.
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”Vad är det? Vad ska vi?” frågar han igen, men Jossan ser så
skräckslagen ut att han egentligen inte förväntar sig något
riktigt svar.
”Tillbaka in i stan, ner på Drottninggatan!” säger hon andlöst
och nu är hon så blek att han tror att hon kommer att
svimma när som helst.
”Åh, herregud!” upprepar hon hela tiden, som om det är ett
mantra hon försöker klamra sig fast vid för att inte falla ner i
en avgrund Magnus inte kan se, men väl ana genom fasan i
hennes röst.
”Men…” försöker han för att få någon liten aning om vad
som står på, men utan annat resultat än ”åh, herregud” och
”kör!”.
De passerar de båda rondellerna vid Berga i alldeles för hög
fart, fast Magnus fortfarande inte vet varför, och kör förbi de
flesta trafikljus på Ängelholmsvägen/Hälsovägen just som de
slår över till rött.
Men vid Kopparmölleparken är det stopp. Magnus är inte
den som i onödan bryter mot trafikregler, och rött ljus är
ändå rött ljus, oavsett hur mycket Jossan än kvider och
klagar.
”Men säg vad det är!” vädjar han. ”Jag måste ju få veta vart
jag ska köra!”
”Drottninggatan sa jag ju!” snäser hon otåligt, vilket är
mycket olikt henne. Varken otålighet eller snäsighet är
hennes signum, så att säga.
Och just som hon ska till att skynda på honom hör de
sirener på avstånd, vilket i och för sig inte är något ovanligt i
en stad som Helsingborg, men de här hörs på något sätt
ovanligt olycksbådande. Och innan han hinner tänka mer på
saken kommer det en polisbil och blåser tätt förbi dem över
Kopparmöllegatan och vidare ner mot centrum. Magnus
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hoppar till av överraskning. Polisbilen hade visserligen
blåljusen på, men sirenerna hördes på avstånd, kanske från
söder. Och de lät avgjort mer ambulans än polis, bestämmer
han.
Sedan blir han irriterad över ordningsmaktens nonchalans,
tänk om någon kommit från Tågaborgshållet och fått polisbilen i sidan? Har man så brått som den polisen hade kan
man väl i alla fall göra sig besväret att sätta på sirenerna,
tycker han. Och upptäcker i samma stund att ljuset slagit om
till grönt. I sin iver att komma iväg fort innan det blir rött
igen, släpper han upp kopplingen för snabbt och får motorstopp. Bilen bakom honom tutar, som om det skulle hjälpa.
Han svär och vrider om tändningsnyckeln och kommer så
iväg med ett okontrollerat ryck.
”Kör, kör…” viskar Jossan, men det är precis som om luften
gått ur henne, tycker Magnus.
”Hon säger väl ifrån om jag ska svänga.” tänker han och
fortsätter nerför Hälsovägen, som kantad av sina stora
rhododendronbuskar är en av stadens absolut vackraste
gator. Men det tänker han inte på just nu. Dels för att han är
oerhört uppstressad över Jossans upprördhet, dels för att han
ser dem nästan varje dag och just därför inte längre tänker
på dem.
Vid konserthuset är det stopp igen. Men längre bort på
Drottninggatan blinkar det blått, och plötsligt får Jossan fart.
Med ett nytt ”åh herregud” öppnar hon dörren och ger sig
iväg tvärs över den hårt trafikerade gatan mot vad som
verkar vara någon sorts olycksplats, åtminstone med tanke
på den blåblinkande inramningen. Själv kan han ju inte bara
lämna bilen och springa efter henne, så han har inget annat
val än att vackert sitta kvar och vänta på grönt.
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När han äntligen kan köra iväg har han förlorat Jossan ur
sikte, men han är inte dummare än att han begriper vart hon
var på väg. Han svänger ner mot Norra Hamnen och hittar
nästan genast en ledig parkeringsplats, ser till att han står där
lagligt med avseende på avgifter och annat som han tar på
stort allvar, och lämnar sedan bilen och börjar springa upp
mot Sundstorget.
Det är mycket folk ute, men torget är så stort att han inte
precis behöver armbåga sig fram.
Redan här ser han att det står tre polisbilar och lika många
ambulanser utanför en av krogarna. Det står en hel del folk
där också, men han kan inte se Jossan någonstans. Han
försöker tränga sig fram för att få en skymt av vad som står
på, men allt han ser är ryggar och det skarpa ljuset som
målar husfasaderna blå.
Han ropar efter henne, men allt han får till svar är avvaktande blickar. Då försöker han ta sig runt för att kanske
kunna komma lite närmare, och då får han faktiskt en skymt
av sin sambo. Hon står längst fram och talar med en polis,
efter vad han kan se.
”Jossan!” ropar han igen samtidigt som han faktiskt tar
armbågarna till hjälp för att kunna nå fram till henne.
Till sist lyckas han, och han kommer fram lagom för att höra
polisen be henne köra upp till sjukhuset för att få vidare
besked.
”Åh, herregud.” säger hon, men nu är paniken borta ur
rösten. Istället har den ersatts av en sorts uppgivenhet som
egentligen är mycket värre att se hos henne.
En av ambulanserna slår på sirenerna och kör iväg just som
Jossan vänder sig om mot Magnus.
”Han sade att vi måste… måste följa med till sjukhuset.”
säger hon frånvarande. Ögonen verkar ha svårt att fokusera.
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”Varför? Jossan, vad har hänt?” försöker Magnus, men när
han fortfarande inte får något ordentligt svar tar han istället
tag runt hennes handled och drar henne med sig ut ur
trängseln.
”Bilen…” säger hon, ”…var ställde du bilen?” Hon ger ett
slött intryck som han inte alls känner sig bekväm med. ”Är
hon i chock?”, kommer han på sig med att tänka, men inser
strax att inte heller det är en alldeles korrekt beskrivning av
hennes tillstånd.
Han säger inget medan de halvspringande tar sig tillbaka till
bilen. Men när han till sist fått in henne i passagerarsätet ber
han henne att berätta för honom.
”Kör.” säger hon bara, och han suckar.
”Var vill du att jag ska köra, Jossan? Och om jag ska köra vill
jag veta varför jag gör det, ok?”
Hon stryker med handen över ögonen, fram och tillbaka och
låter den sedan stanna medan hon andas tungt och djupt. Ett
tag tror han att hon fallit i sömn, men sedan rör hon på sig,
låter handen falla ner i sitt knä.
”Kör till akuten.” säger hon, tydligen i den tron att han är
nöjd med en så torftig förklaring. Men då tror hon fel. För
fast Magnus är nästan så snäll att det kan övergå i dumhet i
vissa situationer, kan han i andra börja ställa krav och ibland
till och med ta kommandot om det verkligen behövs.
”Varför?” säger han bara, och gör inte min av att ens försöka
starta bilen förrän han fått svar.
”Men snälla…” säger Jossan med vädjan i rösten. Han känner
att han måste hjälpa henne på traven.
”Var det någon som var skadad?” börjar han sitt förhör.
Ungefär som Jhonas skulle ha gjort.
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Hon nickar och för åter handen upp mot ögonen. Han
begrundar svaret ett par sekunder innan han ställer nästa
fråga.
”Var det någon du känner?”
Samma stumma nickning.
Magnus drar även han ett djupt andetag. Han känner plötsligt på sig att det här inte blir någon trevlig natt.
”Vem, Johanna? Du måste berätta!”
Det faktum att han använder hennes riktiga namn och inte
bara smeknamnet Jossan visar att han är beredd på nästan
vad som helst. Det är enda gången han gör det, när saker och
ting är riktigt allvarliga.
Ett kort ögonblick är det knäpptyst i bilen. Först tror Magnus att han måste pressa henne mer för att få svar, men
sedan kommer det med en djup suck.
”Det är min lillebror, hans ansikte…”
Men sedan går det inte. Han får inte veta vad som är fel med
hennes brors ansikte. Istället lutar hon ansiktet i händerna
och Magnus ser att hon gråter, men som vanligt hörs inte ett
ljud. Inte för att hon brukar gråta, men det är kanske just på
grund av dess sällsynthet som han vet att det är så. Tårlöst
och torrt.
Själv säger han inget, sätter sig bara tillrätta och vrider om
bilnyckeln. Akuten nästa, alltså.
Och han hade rätt i sin förmodan; det här lär inte bli någon
trevlig natt.
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Kapitel 18
Purgatorium.
Det är latin för det som på svenska brukar kallas skärselden.
Den renande eld som ska bränna bort synden ur våra besudlade själar innan vi tillåts inträda i saligheten, tillåts befinna
oss i Guds närhet. Åtminstone enligt katolsk tro.
Först tror jag att det är där jag befinner mig, efter att jag
hårdhänt dragits baklänges ut i de virvlande flammorna.
Runt mig är ett inferno jag aldrig sett maken till, dånet från
den ohyggliga domedagselden är öronbedövande och mitt
medvetande försöker fly in i mörker och glömska. Utan att
riktigt lyckas, måste medges. Men det var ju värt ett försök.
Plötsligt avstannar rörelsen, och jag hänger mitt bland de
slickande flammorna, som till min överraskning inte bränns.
Faktiskt inte ens känns varma, upptäcker jag förvånat.
Men ännu är jag så omtöcknad att jag inte riktigt kan ta in
vad som sker ens i min omedelbara närhet, och därför inte
heller förstår vad som orsakar stoppet.
Det dröjer inte länge innan jag blir brutalt påmind om vad
det var som placerade mig där jag nu befinner mig. Eller
vem.
”Bengt! Bengt, din fårskalle!” säger den sträva rösten i mitt
öra. Eller där örat borde ha suttit om jag haft något.
”Nu kommer du tillbaka hit och slutar spela apa! Glöm
elden, för den finns bara i din skalle!” kommenderar rösten,
och jag frågar mig själv vem det är som spelar apa. Det är ju
bara att se sig omkring för att konstatera att det brinner
överallt, men det faktum att rasande lågor höga som tiovåningshus omger oss verkar inte störa honom nämnvärt.
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”Bengt!” säger han igen, och nu skakar han mig häftigt som
för att väcka mig. Jag drar efter andan, men blir faktiskt
något förvånad när den förmodat glödheta luften visar sig
vara behagligt sval, ungefär som en ljummen kväll efter en
het högsommardag.
Jag andas in igen, smakar på den aromatiska luften och
försöker förstå motsägelsen mellan känsel och syn. Men
fattar naturligtvis ingenting.
”Bengt!” säger rösten för tredje gången, och nu tycker jag att
den påminner lite om Åke Lindströms, han som spelade
kapten Haddock på Tintin-skivorna jag hade när jag var
liten. Om jag väntar lite till kommer det säkert ett ”bomber
och granater”, ”enögda kannibal” eller ”pyromanapa”, vilket
ju hade varit passande i sammanhanget.
Men inga svordomar kommer, bara mer skakande och nu
kan jag inte undgå att märka att något har förändrats. Elden
brinner med lika stor intensitet som innan, men den verkar
blekare, nästan genomskinlig. Bakom flammorna kan jag se
hus och en parkeringsplats. Tittar jag rakt upp ser jag enstaka stjärnor tändas på den mörknande himlen, och plötsligt
får jag en känsla av att ha lyfts upp ur en djup brunn. Eller
kanske väckts ur en sådan där otäck, förlamande sömn som
inte vill släppa greppet fast man verkligen försöker vakna.
En sådan man kan uppleva när man egentligen redan sovit
för mycket men inte finner kraft att ta sig ur på egen hand.
Och sedan drar jag ett sista, (eller kanske första?) andetag i
full panik och försöker hitta något att ta tag i, ungefär som
en drunknade griper omkring sig för att finna en osannolik
räddning.
”Såja, det är bra, det är bra nu.” säger rösten, och fast den har
kvar sin grova karaktär verkar den ändå mjukare på något
sätt.
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”Det är borta, det är ingen fara.”
Jag ser mig omkring och upptäcker till min förvåning att det
stämmer. Där det för bara en halv minut sedan fanns ett
rasande eldhav finns nu bara höga huskroppar, några träd
och bar himmel. Jag måste se bra dum ut, för plötsligt hör jag
hur rösten skrattar till.
”Bättre nu?” frågar den, och när jag vänder på huvudet får
jag för första gången se min räddare, om man nu kan kalla
honom för det.
Framför mig står en man som verkar vara i övre medelåldern
med stort svart skägg och faktiskt är inte så lite lik förut
nämnda kapten, även om han inte har på sig den klassiska
blå polon med ankaret. Fast missförstå mig inte nu, jag har
inte blivit galen och börjat se seriefigurer som jag tror jag
kan prata med; jag sade bara att han var lite lik. Inte att han
var Haddock. Och han är definitivt inte så lik att man skulle
kunna förväxla de två.
Eller… äsch, hur bra blev den förklaringen? Lik men inte lik
ändå…
Fast på något sätt är det ändå en bra beskrivning, eftersom
hans utseende på något underligt vis är en aning undflyende.
Men tills vidare kan vi väl säga att han nästan ser ut som
kapten Haddock, vilket jag för tillfället betraktar som tur.
Tänk om han varit lik Dupontarna, då hade jag sannolikt
varit riktigt illa ute…
”Tack.” säger jag bara, och ser antagligen ut som den förvirrade och vilsegångna kroppslösing jag nu en gång är.
”Det är för jävla obehagligt när man råkar ut för det första
gången.” säger han klokt.
”Eeh… va?”
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”Elden, för fan!” brummar han och tittar på mig som om jag
är lite trög, vilket jag om jag tänker närmare på saken
antagligen är.
”Men hur… var…” säger jag och undviker helt omedvetet
att visa upp mitt glimrande intellekt, och förväntar mig
samtidigt att få en sur kommentar i stil med ”rullsvansapa”
eller dylikt.
Men kommentaren uteblir, istället säger han ”Kom!” och
drar mig med sig bort från det grå bostadsområdet. Han tar
helt sonika ett fast tag runt min handled och drar mig med
sig snett uppåt, upp över hustaken. Och sedan svävar vi där
som Karlsson på taket och lillebror.
Men bli nu inte oroliga, jag ska inte göra fler dumma jämförelser med sagofigurer. Inte heller kommer jag att träffa på
Pippi Långstrump, Pelle Svanslös eller Joakim von Anka,
bara så ni vet.
Men gudarna ska veta att det känns lika underligt som om
jag befann mig i en saga skriven av en sinnessjuk medelålders man, overklighetskänslan är mer än påtaglig.
Mannen (inte den sinnessjuke författaren, den andre) drar i
alla fall med mig i riktning mot Kärnan som, kan jag berätta
för den oinvigde, är den enda återstående delen av Helsingborgs slott, nämligen själva centraltornet. Resten revs av
Karl XI i början av 1680-talet, vilket ni gör klokt i att
anteckna om ni är historiskt intresserade.
Vi far mot trapphusets allra översta del där flaggstången
sitter. Själva flygturen reagerar jag inte så mycket över, jag
har ju flugit en hel del på egen hand sedan jag tappade bort
kroppen, så att säga. Och jag njuter verkligen av den svala
kvällsluften som känns som en stor befrielse efter det
förfärliga dygnet i Jhonas och Pernillas lägenhet. Det känns
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som om jag genomsköljs av ren (nåja) stadsluft, som om all
smuts och andligt träck rinner av och bort.
Efter bara någon minut är vi framme, och sjunker sakta ner
tillsammans innanför murkrönet. Jag tittar ut över sundet
som än en gång visar sig från sin allra bästa sida. I söder
Öresundsbrons glimmande pyloner, i norr den svenska
kuststräckans små glimrande fiskelägen. Och rakt i väster
Helsingör med Kronborg som självklart landmärke. Vackert
är ett för klent ord.
”Nåå?” säger så mannen efter att ha låtit mig njuta av utsikten någon minut.
”Vad?” säger jag frågande, fast jag anar vad som kommer.
”Nåå betyder för satan att du ska förklara dig!” säger han och
låter precis som ett befäl som kommit på en värnpliktig med
något otillåtet. Till exempel en misslyckad rakning, otillräcklig skoputsning eller något annat ytterst väsentligt.
Jag tittar på den slaka vimpeln som hänger från flaggstången
vid sidan om oss innan jag svarar.
”Vem är du? Och hur hittade du mig? Och hur…”
”Tyst! Jag frågade först, och det är för övrigt din förbannade
skyldighet att svara när jag frågar!” ryter han.
Och när folk ryter åt mig så där har jag tyvärr oftast en
tendens att göra som jag blir tillsagd. Det är väl någon sorts
störning jag drog på mig redan i min barndom, kan tänkas.
Så jag berättar helt enkelt hela min sorgliga historia utan att
utelämna mer än det där med tjuvtitten i damernas omklädningsrum, ni vet det där som jag nämnde i förbigående och
av misstag och som jag visst bad er glömma bort. Det är ju
bra om ni glömt det, men inte fullt så bra att jag tydligen just
nu påminner er.
Men allt annat kommer med; den olycksalige Jhonas som
(förvisso av misstag men ändå) fick mig att gå i koma,
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upptäckten att Maria är otrogen med densamme, hämndbegäret som slog över i ren galenskap, den fruktansvärda elden
och de döda rösterna som ropade på mig. Och icke att
förglömma: de fasansfulla lemlästningarna, rösterna från
pestkyrkogårdarna och sist men inte minst kungen som
vinkade åt mig.
Han lyssnar till synes intresserat med en djup rynka mellan
sina buskiga ögonbryn under hela berättelsen. Nickar ibland,
men avbryter inte. En enda gång ser han faktiskt lite förvånad ut, och det är när jag kommer till stället där Gustav VI
Adolf åkte förbi mig i sin bil och vinkade, men han säger
inget.
Till sist är jag klar och då tittar han länge på mig under de
borstiga ögonbrynen och jag kommer med ens att tänka på
att Hasse Alfredsson har precis likadana.
Det är som om han försökte väga både mig och sanningshalten i min historia innan han säger något. Han tittar så länge
på mig att det till sist blir obehagligt, men jag försöker låta
bli att vika undan med blicken eller skruva på mig eftersom
det antagligen skulle ge intryck av att jag far med osanning,
vilket jag ju alls inte gör.
Till sist rätar han på ryggen och ställer en fråga som förvånar
mig något.
”Är du säker på att det var kungen du såg?”
Inte ett ord om allt annat som enligt min mening verkar
mycket konstigare än att se gamle kungen vinka. Det gör
mig faktiskt lite irriterad, och det är inte omöjligt, kanske till
och med troligt att det framgår när jag svarar honom.
”Jo, jag är lika säker på att det var kungen som på att jag inte
vet vem du är, därför att du inte verkar ha tillräckligt med
folkvett för att presentera dig som vanligt hyggligt folk.”
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Då ser han först överrumplad ut och jag tänker förskräckt att
det där kanske var lite väl framfusigt, men sedan spricker
han upp i ett barskt men ändå vänligt leende.
”Du var mig en fräck jävel!” säger han, och det kan jag väl
inte göra annat än hålla med om.
Men sedan blir han allvarlig och tittar länge på mig igen.
Han drar efter andan flera gånger som om han tänkt säga
något, men varje gång verkar han ångra sig. Men till sist
verkar det som om han bestämt sig.
”Nu är det ju så” börjar han dröjande, ”att jag brukar ju inte
precis presentera mig hur som helst, vilket du borde fatta om
du hade minsta aning om vem jag är.”
En förklaring jag inte blir ett dugg klokare av.
”Men du är inte som de flesta andra, i den meningen att du
är mer levande än död,” säger han lika sakligt som mysteriöst, ”så det kan kanske kvitta.”
Han tittar på mig igen på det där granskande och värderande
sättet.
”Tja, va fan.” bestämmer han sig, och sträcker sedan fram
handen.
”Jag heter Calle Mephisto, Calle med c och Mephisto med
ph.” poängterar han. ”Eller egentligen Carl, men det är det
aldrig någon som kallar mig.”
Jaha.
Och det blev jag inte särskilt mycket klokare av, inser jag
omgående. Men man kan inte förneka att hans namn är, ska
vi säga, en smula originellt. Så jag har viss förståelse för att
han inte vill presentera sig hur som helst.
Men på något sätt känns det underligt bekant, även om jag
inte kan avgöra var jag hört det.
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”Bengt.” säger jag och tar hans hand. Hans handslag är hårt
och varmt och han skakar energiskt min hand länge och väl
utan att visa någon tendens att vilja släppa den.
”Jo, jag vet.” säger han bara, men hur han kan veta mitt
namn begriper jag inte.
Sedan blir det tyst.
Besvärande tyst.
Till sist känner jag mig tvungen att bryta den pinsamma
tystnaden, eftersom han inte verkar vilja göra det..
”Jaha… och vad håller du på med då?”
Ännu en pinsam standardfras, och jag önskar att jag kunnat
hålla min stora trut stängd.
”Håller på med?” säger han och mulnar något.
”Alltså…” säger jag för att vinna tid, men naturligtvis tjänar
det inget till.
”Jag gör det jag måste, precis som det blivit bestämt.” säger
han en smula irriterat, och lägger till ett ”Basta!”, troligtvis
för att understryka att jag inte har något med det att göra.
Hans tvära humörskiftningar skrämmer mig lite.
”Jag menar… hur kunde du hitta mig? Och varför brann det?
Och vad skulle jag gjort om du inte kommit? Och hur…”
rasslar det med ens ur mig.
”Stopp, stopp!” vrålar han skrattande med ännu en otäck
omsvängning i humöret. ”En i taget pågar, som pigan sa när
hon trillade av mjölkapallen och slog huvudet så hon svimmade och sedan vaknade under kon med spenarna mot
magen! Oaahahahaaa!”
Jag vet inte vad jag ska säga.
Jag ler lite grann så att han inte ska tro att jag inte tycker att
hans skämt är roliga, men jag vet inte om jag är så övertygande som jag vill. Fast han verkar inte bry sig nämnvärt.
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”Alltså,” säger han när han skrattat färdigt åt sitt eget skämt,
”om vi tar det från början. Jag hittade dig eftersom jag av en
händelse hade vägarna förbi och kände att något inte stod
rätt till i den där lägenheten.”
”Du hade vägarna förbi…?” säger jag tvivlande eftersom jag
har svårt att tro att han ”hade vägarna förbi”.
”Just det hade jag, ja!” säger han med ett självbelåtet leende,
men verkar inte ha lust att berätta till vad han egentligen var
på väg. Och det vågar jag inte fråga, jag vill inte göra honom
förargad i onödan.
”Jag har det ibland när det behövs, och i just det här fallet
verkade det behövas, eller hur?”
”Jo, visst.” håller jag med och kommer att tänka på Tolkiens
Tom Bombadill som på samma omotiverade och osannolika
vis dyker upp när han som bäst behövs. Båda verkar lika
galna, men om det finns fler likheter vågar jag inte säga.
”Och så till nästa fråga, som var…?”
”Elden.” påminner jag honom.
”Elden ja, just det, just det.”
En blandning av Tom Bombadill, kapten Haddock och Per
Oscarsson, tänker jag med en lätt rysning.
”Och rösterna?” fortsätter han med en frågande min.
Jag nickar kort och väntar.
”Då vill jag bara börja med att säga att det du såg var inte
verkligt, inte i egentlig mening. Men det fanns där likväl,
och det var tack vare det du kallar elden som jag hittade
dig.”
Han gör en kort paus för att kontrollera att jag lyssnar
uppmärksamt, vilket jag naturligtvis gör. Men fattar gör jag
inte, och ska precis upplysa honom om det när han håller
upp händerna i en avvärjande gest.
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”Tyst! Nu pratar jag och du lyssnar. När jag är klar får du
ställa frågor som jag kanske svarar på om de inte är för
dumma.”
Så jag tiger och lyssnar.
Elden är, förklarar han, ett fenomen en del råkar ut för när
de gör något de egentligen inte borde. Som till exempel att
ställa till ett litet helvete för fysiska människor, eller levande
om man känner sig mer bekväm med det uttrycket.
Att leva djävulen på det sätt jag gjorde brukar vara förbehållet dem som förlorat sina kroppar på vanligt sätt, det vill säga
genom att dö. Och oftast på något sällsynt vidrigt vis, eller
att man känner sig alldeles särskilt förfördelad och alls inte
begriper vad som är bäst för en själv. Men det stämmer ju
inte på mig, inte det där med att vara död i alla fall, och det
var en av de saker som gjorde att Calle fattade intresse för
mitt eget privata helvete påstår han.
Men det är inte alla som ser ett brinnande inferno, det kan
lika gärna vara något annat.
Döda, ruttnande lik som inte släpper ut en ur det fängelse
man själv skapat åt sig, eller kanske bara ett så oöverstigligt
gap av absolut tomhet att man aldrig vågar sig ut i det av
rädsla för att falla ner i avgrunden. Och det är det som är
hela vitsen med det, om det nu finns någon vits. Att man ska
stängas in och inte kunna komma ut förrän man tänkt över
sin situation.
”Jag ska ta ett exempel på vad man kan se förutom eld, ett
exempel som du säkert känner till.” säger han. ”Vet du vem
Hieronymus Bosch var?”
”Holländsk målare?” gissar jag.
”Exakt. Han är särskilt känd för sin målning av helvetet.
Titta noga på den tavlan och du kommer att få se en hyfsad
återgivning av en variant på det du själv upplevde.”
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”Menar du att han upplevde det själv? Att han bara målade
av det han såg?”
”Tyst!” säger han plötsligt med hög röst. ”Det begriper du väl
att han inte gjorde! Han levde ju när han målade tavlan, din
åsna!”
Jag avvaktar fortsättningen i tystnad.
”Men han var duktig på att känna av andras syner och
visioner.” fortsätter han när den värsta irritationen lagt sig.
”Jag skulle inte bli förvånad om han hade en osalig ande
boende hos sig som kunde förmedla det som stängde honom
inne.”
Jag häpnar över allt det han berättar, men mycket av det han
säger ifrågasätter jag tyst för mig själv. Vissa saker känns så
orimliga att jag ibland tror att han driver med mig, men
inget i hans barska ansikte tyder på att så skulle vara fallet.
Så jag låter honom hållas.
Sedan kommer han till det som jag fram till nu inte tänkt
särskilt mycket på. Nämligen den vanligaste vägen ut ur en
sådan belägenhet.
Det är inte som jag kanske förleds tro att någon som heter
Calle kommer och drar ut en baklänges medelst bryskt tag i
nackskinnet, ånej, inte så.
”Det allra vanligaste är nämligen att man tar den väg ut ur
fängelset som du stod i begrepp att göra.” säger han med
allvarlig min.
”Du ska veta att det är den enda rätta vägen i normala fall.
Gå mot ljuset säger jag till alla dem som ber om min hjälp
när de inte längre står ut. Men skillnaden mellan dem och
dig är, som jag sade, att de är döda. Det är inte du.”
”Så jag är den ende som du hjälpt ur en sådan situation?”
undrar jag, men ångrar mig direkt när jag ser hans ansiktsuttryck.
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”Frågorna sparar vi till sen, det sade jag ju! Lyssnar du inte
på mig?” skäller han.
Det känns som om jag rodnar, men jag inser själv att det är
en omöjlighet. Ni vet ju varför.
”Förlåt.” säger jag bara och hoppas att det räcker för att han
ska fortsätta förklara.
Det gör det, och snart är han mitt uppe i en minst sagt
underlig utläggning om hur olika osaliga andar (jo, han
kallar dem så) hjälpts in i ljuset av medier som försökt jaga
bort dem för att det ska bli lugn och ro i ett eller annat
”hemsökt” hus. Och vad mer är, han verkar komma ihåg
namnen på dem alla, men säger i nästa andetag att namnen
inte har någon betydelse eftersom de bara hör ihop med den
fysiska kroppen, som de ju redan lämnat bakom sig.
Och det är lite där skon klämmer, förstår jag. Människor
som dött och därmed kastats ut ur sin kropp inser ibland inte
att de inte längre är den de var när de levde, utan bara ett
hemlöst medvetande som inte har mer än ett enda ställe att
gå till. Nämligen ljuset.
Där kom det igen. Ljuset. Men jag vågar inte avbryta honom
med ännu en ovälkommen fråga nu när han verkar ha
kommit igång.
”Och det är så det blir problem.” fortsätter han. ”Kroppslösingar som inte kan acceptera döden sådan den är, utan till
varje pris klänger sig fast. Och förbanne mig om jag begriper
varför!” säger han, och tittar ut över det allt mörkare sundet.
Jag förväntar mig nästan att han ska spotta, men det gör han
inte.
”Vackert?” frågar han mig med en huvudknyck i riktning
mot Helsingörs glittrande ljus som speglar sig i vattnet.
Jag nickar medhåll, men då fnyser han föraktfullt.
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”Du ser? Ni fattar ingenting!” säger han uppgivet och skakar
på huvudet och verkar sedan inte vilja säga mer.
Jag väntar på att han ska fortsätta, men när det inte kommer
mer passar jag på att sammanfatta de få fakta - om man nu
kan kalla det han berättat för fakta - jag lyckats snappa upp
för mig själv. I korthet ser det ut så här:
Döden innebär att medvetandet lämnar kroppen, men en del
människor kan inte acceptera förlusten av den egna kroppen
och biter sig fast vid det de tror är livet med näbbar och klor.
En del av dessa olyckliga urartar i sitt beteende och börjar ge
sig på dem som fortfarande lever, med ibland hiskeligt
resultat som följd. Om man ställer till med sådan förödelse,
både materiell och känslomässig, som jag gjorde är det
närmast självklart att man råkar ut för det han kallar ”isolering”. Alltså att man stängs inne i den lokal man ställt till
oreda i tills man kommit på bättre tankar. Och enda vägen
därifrån är enligt denna fantastiskt underliga Calle Mephisto
att förlika sig med sitt öde och gå in i ljuset. Men vad detta
ljus egentligen är för något vill han inte säga, och jag är
osäker på om han egentligen vet.
Men det vågar jag inte påpeka.
Och inte heller det faktum att jag egentligen inte fattar ett
dugg av det här. Alltså ungefär som ni som läser detta och
tror att jag blivit galen.
Till sist rycker han i alla fall upp sig ur sin plötsliga nedstämdhet.
”Elden” säger han, ”finns bara i ditt eget medvetande.
Liksom de ruttnande liken. Eller rösterna du hörde som
kallade på dig.”
Jag nickar igen.
”Men det gäller inte rösterna du hörde från pestkyrkogården. Inte heller det du upplevde på det gamla slagfältet. De
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är verkliga, de finns där alltid därför att det är verkliga
händelser du ser. Det är bara tiden som skiljer er åt, men
tiden är ett kapitel för sig, och det kan jag aldrig förklara för
dig här och nu.”
Han slår ut med händerna i en maktlös gest, som om han vet
saker som omöjligen låter sig förklaras.
Jag funderar en stund, sedan tar jag chansen att tänka högt.
”Så det du kallar isolering är som en sorts fängelse som är
skapat av ens eget undermedvetna för att man inte ska
kunna fara runt och ställa till med för mycket skada? Som en
sorts säkerhetsåtgärd?”
Jag väntar på utbrottet, men det kommer inte. Troligtvis
tycker han att han är klar med sin redogörelse och att det nu
är fritt fram att ställa frågor. Om de inte är för dumma, vill
säga.
”Korrekt.”
”Och om du inte kommit och dragit ut mig hade jag suttit
där i all evighet?”
”Normalt hade jag svarat ja på den frågan, men det finns ju
en sak som ställer till det lite, eller hur?”
”Och det är?” frågar jag lite djärvare eftersom han verkar
vara på humör att svara nu.
”Din kropp.” svarar han torrt. ”Den lever, och du borde inte
vara här utan den.”
Sant. Men det är å andra sidan något jag inte valt själv, och
därför inte gärna kan lastas för.
”Problemet är att du beter dig som en osalig ande, men inte
kan betraktas som en sådan eftersom du inte är död. Jag vet
helt enkelt inte vad jag ska göra med dig.”
”Men…” säger jag tveksamt och plötsligt på min vakt. ”Vad
menar du med det? Vad hade du gjort om jag varit död?”
Han fnyser till, lätt road. ”Ingenting, så klart.”
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”Ingenting?”
”Ingenting.”
”Men nu är jag ju inte död, och då blir jag plötsligt ett
problem?”
”Bingo.”
Han tittar åter ut över sundet, verkar fundera på något. Jag
är inte helt säker på att jag vill veta vad.
”Kan du hjälpa mig tillbaka?” frågar jag plötsligt utan att veta
var den funderingen kom ifrån.
”Tillbaka?” Han ser oerhört förvånad ut, de buskiga ögonbrynen är lyfta till en nivå jag inte tidigare sett hos honom.
”Alltså, inte till lägenheten!” skyndar jag mig att säga med en
rysning.
Ögonbrynen sänks något, men det häpna uttrycket är kvar.
”Till min kropp.” förtydligar jag.
”Men… vill du verkligen det?” frågar han tvivlande, och ser
på mig som om jag inte var riktigt klok i skallen.
Jag svarar inte. Kanske mest för att jag inte längre är säker på
vad jag vill.
Sedan skrattar han högt och rått.
”Jo, det trodde du va? Skulle jag stå där som någon sorts
omvänd barnmorska och försöka stoppa tillbaka dig in i
kroppen?” Och så skrattar han igen.
Jag måste erkänna att jag blir inte så lite stött. Om han inte
vill kan det väl räcka med att han säger det, tycker jag.
”Du,” säger han, ”även om jag kunde så vore det sannerligen
inte mitt jobb. Och du vet inte vad det är du ber om. Dumskalle!” avslutar han, och jag anar att där är den frågan
avgjord.
Han sitter tyst en stund, grubblande. Jag är också tyst, och
dessutom inte alls så säker på att jag längre tycker om denne
råbarkade typ.
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Kanske syns det, och kanske tycker han trots allt att han var
lite för barsk mot mig och vill gottgöra mig på något sätt. För
plötsligt ger han mig ett erbjudande.
”Du Bengt. Jag vet varför du gjorde som du gjorde, och jag
håller med dig. Det är för jävligt.”
Jag nickar tyst och tittar ner mot stengolvet.
”Men du har inte rätt att döma ut straff och hämnas hur du
vill. Det är förbehållet fysiska personer. Och mig.” Det sista
säger han med ett snett, nästan sataniskt leende.
Det tar en stund innan jag begriper vad det är han säger.
Men när det äntligen går upp för mig är jag med på noterna,
även om jag är lite orolig för vad denne oberäknelige… vad
han nu är, kan komma att hitta på.
Han tittar värderande på mig. Sedan tar han åter tag runt
min handled och drar mig med sig över murkrönet, och vi
faller tillsammans mot stenläggningen fyrtio meter längre
ner.
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Kapitel 19
Vi far nerför terrasstrapporna som om vi vore en oemotståndlig vårflod som just brutit igenom fördämningarna. Han
får mig att flyga på ett sätt jag aldrig ens kommit på tanken
att försöka när jag gjort mina – inser jag nu – trevande och
tafatta försök på egen hand. Efter inte mer än några sekunder far vi tätt över taken på Stortorgets parkerade bilar, är
nära att krocka med Magnus Stenbock och vrider sedan tvärt
åt höger in på Drottninggatan. Ytterligare några sekunder
senare stannar vi utanför något som visar sig vara En Centralt Belägen Pub.
”Så där!” säger Calle nöjt. Jag säger inget, men ser antagligen
ganska förbluffad ut, för han suckar otåligt och himlar med
ögonen.
”Inga miner, om jag får be! Det här gör jag för att du ska få se
en sak som kanske kan pigga upp dig.”
Jag vet inte om jag blir särskilt uppiggad.
”Och för att jag tycker att det är kul!”
Borde jag bli orolig? Antagligen. Men det hinner jag inte
tänka på innan jag blir indragen i dunklet.
”Jahapp!” kommer det från Calle. ”Kan du se någon du
känner?”
Det tar ungefär två sekunder innan jag får syn på en muskulös man som sitter vid baren med en ölflaska i handen. Han
ser lindrigt nykter ut, ungefär som jag förväntat mig att se
honom om jag råkat få chansen. Vilket jag alltså härmed fått.
”Om jag inte tar fel” säger Calle med släpig röst, ”är detta
mannen som, ska vi säga, trampat in på ditt revir, eller hur?”
Jag kan inte neka till att det är det.
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”Och är det inte så att du gärna skulle ge honom ytterligare
en liten näsbränna innan du känner dig nöjd?”
Inte heller det kan jag förneka.
”Hoho, tänkte väl det.” säger Calle belåtet, och nu har han
fått tillbaka den där speciellt otäcka vinkeln på de buskiga
ögonbrynen som gör att han mer än något annat liknar
Hasse Alfredssons sataniske rollfigur fabrikör Höglund i
filmen ”Den enfaldige mördaren”.
Ja, ni vet säkert vem jag menar. Om inte, ta omgående reda
på det!
”Men vad ska du gör…”
”Tyst! Nu ska du bara hålla flabben och njuta av skådespelet,
min halvdöde vän. Och säg sedan inte att Calle Mephisto
inte gör sitt bästa för att skipa rättvisa när nöden så kräver.
Basta!”
Och i det läget kan jag inte gärna göra mycket annat än att
se på och, som han säger, njuta av skådespelet. Men jag ska
inte förneka att ögonbrynen gör mig aningen orolig…
Han släpper mig med sin genomträngande blick och riktar
den istället mot Jhonas i baren.
Förändringen är kuslig. Plötsligt är det som om själve fan far
i den store idioten, han börjar rapa högt och ljudligt och
sedan kommer sången.
Jag kan inte låta bli att skratta. Det ser så otroligt fånigt ut
att det helt enkelt inte går att låta bli. Calle skrockar förnöjt.
”Du ser? Visste du att det värsta han vet är när folk skrattar
åt honom?”
Det anade jag nog. Man behöver inte känna Jhonas särskilt
bra för att inse att så är fallet.
”Det är precis lika gott åt den store drummeln!” säger min
värd, och det är något otäckt i hans tonfall.
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”Tycker du om körsång?” frågar han sedan, och glimten av
begynnande galenskap i hans ögon går inte att ta miste på.
”Tja, jo, det gör jag väl…” säger jag med tvekan i rösten, rädd
för vad som ska komma härnäst.
”Jaha, då måste vi ju ordna en andrastämma, men det är lätt
gjort. Ser du den långe killen där borta?
Jag tittar men ser ingen lång kille. Då blir han otålig och
brusar upp.
”Men det var väl helvete! Du ser väl han som sitter där
borta, vid bordet!” Och så tar han tag i nacken på mig och
vrider huvudet så att jag inte kan undgå att se vem han
menar.
Jag studsar till av förvåning. Det är ju min chef, den obotlige
Ulrik E Gladh som på sitt irriterande vis sitter och snurrar
ett whiskyglas mellan fingertopparna! Han ser verkligen ut
att njuta av situationen, den skadeglada skitstöveln.
Först begriper jag inte vad han gör här, men när jag ser
Calles otvetydiga blinkning går det sakta upp för mig att det
här kanske inte alls är så improviserat som det verkade från
början.
”Nåå, vad säger du?” frågar han, och den plötsligt uppflammande irritationen är som bortblåst.
”Joo,” säger jag, ”tvåstämmig sång kan ju vara väldigt vackert…”
”Åt helvete med det vackra!” brummar Calle. ”Nu blir det
åka av!”
Och så tittar han bort mot Gladh, som plötsligt börjar bete
sig lika obegripligt som Jhonas. Det rapas och sjungs allt
högre, men inte nog med det. Innan jag vet ordet av har
Gladh rest sig och är nu på väg fram till Jhonas under folkets
hånfulla jubel.
Och återigen blir det väldigt svårt att hålla sig för skratt.
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”Hahahaaa, vad ger du mig för den?” skrattar Calle rått och
dunkar mig hårt i ryggen.
Jag svarar inte, och det är tydligt att han inte heller förväntar sig något svar. Han nynnar med i den fruktansvärda
gamla hitlåten och låter sina höfter knycka i takt. Det är tur
att ingen kan se oss tänker jag, men hinner inte mer innan
han plötsligt avbryter den starkt tvivelaktiga dansen och ser
fundersam ut.
”Vad säger du Bengt? Det är väl okej med en duo, men vore
det inte ännu roligare med en trio?”
”Nej, det tycker jag inte!” säger jag innan jag hinner tänka
mig för.
Då smalnar hans ögon och han fokuserar på mitt ansikte på
ett ytterst obehagligt sätt.
”Nu frågar jag igen, Bengt. Vilket föredrar du; duo eller
trio?” Frågan ställs med ett sådant tonfall att det inte finns
skuggan av ett tvivel om vad jag bör svara.
”Trio är väl okej…”
”Yes!” säger han och gör samtidigt en väldigt amerikansk
gest med knuten högerhand. Bara för att strax därefter falla i
någon sorts lätt trans, efter vad det ser ut.
Jag börjar nästan hoppas att han ska förbli i det tillståndet så
att jag kan smita iväg sakta och försiktigt, men en knapp
minut senare tittar han upp och blinkar yrvaket innan han
kläcker ur sig ett ”Hey ho, let’s go!”.
Det låter kanske inte så förskräckligt otrevligt, men jag kan
försäkra er att det är mer än förskräckligt otrevligt.
Och sedan kommer som på beställning ytterligare en man in
genom dörren, en som jag bara vagt känner igen till att börja
med. Men när han utan synbarlig anledning börjar skrika
och dansa ser jag vem det är. Min psykopatläkare. Herregud,
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det är min läkare som beter sig som om han vore fullständigt
från vettet!
”Simsalabim! Trio!” säger Calle glatt, och brister sedan ut i
ett gapskratt som inte så lite påminner om den galne vetenskapsmannens hemmahörande i vilken b-film ni vill.
”Trio.” konstaterar jag utan glädje, vilket Calle olyckligtvis
lägger märke till. Och på nytt, för vilken gång i ordningen
vet jag inte, förlorar han sitt goda humör.
”Vafalls? Tycker du inte att det är roligt, din otacksamme
fan?”
”Jo, jo, det är klart att jag tycker det är roligt!” ljuger jag,
men som vanligt inte särskilt bra.
Då gruffar han lite och mumlar något ohörbart, antagligen
någon förbannelse.
Dansen och skriksången blir allt våldsammare och jag ser
hur både publiken och personalen börjar tycka att det
räcker. Jhonas dansar vilt och viftar med sin ölflaska så det
stänker på dem som sitter närmast, Gladh utför någon sorts
juckdans och verkar vara på väg att knäppa upp byxorna,
och slutligen Dr Börje (jag tror det var så han hette) utför
den mest okontrollerade dans mänskligheten någonsin
bevittnat.
Det sista tror jag beror på att han är mer svårkontrollerad än
de andra två grobianerna. I alla fall verkar det så eftersom
han lugnar sig något varje gång Calle vänder uppmärksamheten åt annat håll. Av det drar jag slutsatsen att det verkligen är Calle som styr dem alla tre, som kusliga marionetter
av kött och blod.
Med en rysning undrar jag vad de egentligen upplever just
nu, hur det känns att förlora kontrollen över sin kropp så
fullständigt. Och hur det känns när en främmande vilja
sätter ens egen ur funktion.
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Men jag är trots allt inte så nyfiken att jag har någon större
lust att fråga allvetaren Calle, särskilt inte honom. Hans
ögon glittrar elakt när han dompterar sina tre cirkusapor till
de mest förnedrande konster han i sin monstruösa fantasi
kan komma på.
Gladh har fått av sig brallorna och står just i begrepp att
plocka av sig resten av kläderna, och skriker om och om igen
”Come on, Helsingborg!” eller något liknande. Pinsamt är ett
alltför milt ord för att beskriva scenen.
Jhonas behåller för sin del kläderna på, men häller istället
det som finns kvar av ölen över huvudet på en framskyndande man som verkar vara ställets ägare. Då tar det hus i
helsike och det kommer till handgripligheter, som man
brukar säga. Mannen gör verkligen sitt bästa för att få ut
Jhonas, men naturligtvis slutar det bara med att han knuffas
omkull på det ölsolkiga golvet.
Kvinnan i baren verkar vara i färd med att ringa ett viktigt
telefonsamtal, med största sannolikhet till polisen. Några
åskådare skyndar fram för att hjälpa den omkullfallne
mannen, och sedan är kalabaliken ett faktum. Det blir ett
sådant liv och stoj att det för några ögonblick inte går att se
vad som händer framme vid baren, vilket irriterar Calle.
”Flytta på er, era asgamar!” skriker han, men det är naturligtvis fullständigt verkningslöst.
Till sist, efter ännu lite skrikande, tar han tag i mig och drar
med mig upp under taket där vi har betydligt bättre sikt.
Men det är ingen vacker syn vi får se. På något obegripligt
sätt har hela situationen urartat så till den milda grad att det
nästan är obeskrivligt. Jhonas håller fortfarande i sin nu
tomma ölflaska, men försöker hela tiden värja sig mot
försöken att ta den ifrån honom. Han har börjat sjunga den
mycket oanständiga visan om ”fittan, den underbara snipan,
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den äro på kanterna så röd, den sitter tre tum ifrån skitan,
bespisas med korv utan bröd” som från början lär vara diktad
av Hasse Alfredsson. Om inte ber jag härmed Hasse om
ursäkt. (Sången återfinns i sin helhet(?) i boken ”Tiden är
ingenting”.)
Gladh ligger för sin del på golvet och brottas med någon som
försöker dra på honom kläderna utan större framgång. Han
sjunger - naturligtvis i stilren falsett - hela tiden BeeGees
gamla dänga ”Staying Alive”, ni vet refrängen som går något
i stil med ”ha ha ha ha staying alive, staying alive”, och
försöker samtidigt åla sig ur kläderna så gott det går.
Och så har vi då dr Börje. Han skiljer sig lite från de andra
genom att han redan från början varit direkt aggressiv mot
angriparna. Armarna svänger som väderkvarnsvingar, och
han har redan fått in åtminstone två eller tre träffar med
sina stora knytnävar med blodvite som naturlig följd. Först
drabbar det bara dem i publiken som försöker stoppa honom
och de andra, men rätt vad det är får han in en sådan klockren fullträff på Jhonas att denne faller raklång på rygg med
brutet näsben. Med blodet strömmande ur näsan reser han
sig långsamt och det är nu det blir riktigt obehagligt.
Människorna som står runt omkring försöker nämligen i all
välmening hindra ytterligare blodutgjutelse genom att hålla
fast dr Börje i båda armarna. Det krävs fyra man, men det
går.
Och sedan vill jag bara därifrån.
För så fort Jhonas kommit på fötter, slår han blixtsnabbt
sönder ölflaskan han fortfarande krampaktigt håller fast i,
och innan någon hinner reagera stöter han den med full
kraft rakt i ansiktet på den för tillfället försvarslöse dr Börje.
Effekten låter inte vänta på sig. De som håller fast Börje
släpper honom omedelbart, men vad hjälper det när hela
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ansiktet redan är sönderskuret? Han sjunker stönande ihop
på golvet bredvid Gladh, som slutar sjunga och istället börjar
skrika hysteriskt.
Och som om inte detta var nog, kastar sig Jhonas nu över
den blödande Börje och kör gång på gång flaskan rakt in i
ansiktet och halsen på den antagligen medvetslöse (eftersom
han ligger helt stilla) mannen och vanställer honom på det
mest brutala sätt.
Från min plats nära taket ser det ut som om båda ögonen
punkteras, som om köttet som normalt täcker kindbenen
delvis avlägsnas, som om munnen blir ett enda brett gapande
sår.
Jag mår illa.
Det tar några sekunder innan kroggästerna förstår vad som
händer. Men sedan…
De flesta försöker under panikartade former ta sig ut, men
de som står närmast och till viss del är medskyldiga i det
inträffade försöker nu utan större framgång ta sig an Jhonas
istället.
Men till vilken nytta?
Skadan är redan skedd och kan inte göras ogjord.
När de till sist lyckas övermanna Jhonas och får bort honom
från den svårt sargade kroppen är det redan för sent. Dr
Börjes hjärta gör sitt bästa för att pumpa livet ur kroppen på
honom via en söndertrasad halsartär, och till och med jag
från min inte särskilt välplacerade åskådarplats kan se att
blodflödet snabbt blir svagare för varje förtvivlat hjärtslag.
Utanför på gatan står chockade och i vissa fall gråtande
människor och kan inte riktigt förstå vad som hänt mitt
framför ögonen på dem.
Från männen - för det är uteslutande män - som övermannat
Jhonas hörs någon säga ”å fy fan…” och liknande. Någon
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skriker förgäves efter någon sjukvårdskunnig, men ingen
verkar hörsamma hans begäran. Och visst är det en ödets
ironi att den enda som verkligen kunnat göra nytta här, är
den som behöver hjälp?
Kvinnan i baren och Gladh, som ingen för tillfället bryr sig
om, skriker i vild hysteri. Båda i falsett, om det är viktigt att
veta.
Själv är jag fullständigt handfallen inför den mardrömslika
scen jag just fått uppspelad inför mina vid det här laget
ganska härdade ögon. Händer det här verkligen?
Jag kastar ett öga på Calle. Kanske har jag väntat mig att få se
bestörtning. Kanske överraskning. Men verkligen inte det
jag får se.
Han är alldeles allvarlig men hans ansikte är lugnt, nästan
fridfullt, och han nickar långsamt som om han bara åsett
något han redan vetat om och nu fått bekräftat.
Jag vet inte vad jag ska säga, om jag ens vill säga något till
honom.
Istället blir det han som tar till orda, men först efter att ha
granskat mig ingående.
”Döm mig inte för hårt.” säger han bara, men det finns ingen
ånger i hans röst.
”Menar du att det var meningen?” frågar jag chockat, och jag
ber till Gud att jag måtte ha fel.
”Jag gör bara det jag måste, varken mer eller mindre.” säger
han bara torrt konstaterande och låter åter blicken svepa
över blodbadet där nere på golvet.
Själv är jag mållös och säger inget på flera minuter.
Till sist, efter en väntetid som känns alltför lång, är polisen
på plats och inte långt efter kommer det några ambulanser.
Jhonas grips utan krusiduller och får följa med till sjukhuset
för omplåstring i sällskap med tre stöddiga poliser. Han gör
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inte motstånd, men håller fortfarande den sönderslagna och
blodiga ölflaskan i ena handen. Ingen av poliserna verkar
lägga märke till den.
Gladh, som fortfarande skriker hysteriskt, tas om hand av
några sjukvårdare och får åka ambulans till sjukhuset. Han
kommer senare att få en lugnande spruta och därmed sova
gott i några timmar. Det gör han för övrigt rätt i, för det
kommer sannolikt att bli ganska dåligt med nattsömnen den
närmaste tiden.
Kvar ligger dr Börje medan två andra sjukvårdare gör sitt
bästa för att stoppa blödningen. Men det behövs inte längre.
Den har slutat av sig själv.
”Kom. Vi är klara här.” säger Calle Mephisto och drar med
mig ut på gatan. Där ute är det trängsel bland både vittnen
och nyfikna, mest den senare kategorin faktiskt. Jag känner
mig äcklad.
”Du dödade honom, visst gjorde du?” säger jag, men anklagelsen verkar inte störa Calle det minsta.
”Tja, döden är ständigt närvarande. Och naturlig.” bagatelliserar han.
”Men, hur kunde du? Han var alldeles för ung för att dö!”
fortsätter jag, och nu reagerar han äntligen.
”För ung? Sade du att han var för ung för att dö? Hur fan vet
du det? Du ska veta en sak, herr besserwisser; man lever
varken längre eller kortare än avsett! Vem är du att avgöra
när någon levt klart? Döden kommer alltid i exakt rätt
ögonblick, varken tidigare eller senare!”
Jag häpnar av hans svar, iskallt men bara alltför tydligt.
”Men…” försöker jag, och blir naturligtvis genast avbruten.
”Tig! Jag tog med dig eftersom jag inte vet vad jag annars ska
göra med dig. Passar det inte är det ju bara att sticka tillbaka
dit där du kom ifrån!”
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Jag antar att han syftar på min kropp och inte Jhonas och
Pernillas lägenhet. Jag ser ner mot punkten där mina fötter
borde finnas.
”Men jag vet ju inte hur jag ska kunna ta mig tillbaka.” säger
jag tyst.
”Nä. Men det är inte mitt problem.” blir det kalla svaret.
Och sedan: ”Inte heller du är där du är utan orsak. Det är
ingen. Glöm aldrig det.”
Tystnad.
Jag ser sjukvårdarna komma ut med dr Börje på en bår och
stuva in honom i ambulansen, som genast far iväg med
tjutande sirener. Strax efter skymtar jag ännu ett bekant
ansikte i hopen av hyenor, nämligen någon jag verkligen
inte förväntat mig att se här och nu.
Jossans ansikte är blekt och skrämt. Ögonblicket efter ser jag
Magnus också och kan inte begripa vad de gör här och varför
de ser så skärrade ut.
”Förresten är han inte död.” säger Calle medan han förstrött
betraktar människohopen.
”Inte död?” frågar jag klentroget, men utan att begripa hur
någon kan överleva de fruktansvärda skador dr Börje bevisligen hade.
”Nix.” säger Calle lugnt.
Jag säger inget, men det är något i hans sätt som får mig att
rysa av obehag.
Sedan tittar han mot klockan på rådhustornet och säger utan
synbara tecken på någon som helst sinnesrörelse:
”Men nu är han.”
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Kapitel 20
Natten mellan den 25:e och 26:e juli 2006 var förhållandevis händelselös i nordvästra Skåne.
I polisens register kan man således läsa om ett par rattfyllor,
en i Åstorp och en annan utanför Bjuv, ett mindre lägenhetsbråk på Drottninghög i Helsingborg, samt ett våldsamt
krogslagsmål på En Centralt Belägen Pub i samma stad.
Krogslagsmålet är ovanligt såtillvida att den överfallne
faktiskt skadas så allvarligt att han avlider i ambulansen på
väg till sjukhuset. I lokaltidningen Helsingborgs Dagblad kan
man i en notis läsa kortfattat om händelsen. En notis. Låt
vara av något större format, men dock endast en notis.
Ingenstans i nämnda notis står att läsa om mängden blod
som spillts ut över golvet framme vid baren. Inte heller att
några av de närvarande åskådarna kommer att få lägga ut en
större summa pengar på terapi de närmaste åren.
Och sedan är det detta med sorgen, som aldrig rättvist låter
sig förmedlas via tryckt text på prassligt tidningspapper. Och
frågan är ju så klart om just den sidan av saken har något
nyhetsvärde, som det heter. Det enda man i så fall kan säga
om just den saken är att det åtminstone är en rättvis företeelse, i den meningen att alla inblandade i den här speciella
händelsen drabbas lika hårt, fast på olika vis.
Den förolyckade, en framgångsrik läkare med tjänst på
Helsingborgs lasarett, kan ju så klart gräma sig för att hans
liv inte blev längre. Det är ju självklart, åtminstone om man
föreställer sig att han har möjlighet att grubbla över sådana
ting.
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Värre är det för hans syster, som olyckligtvis och genom
slumpens försorg råkade komma till platsen strax efter den
tragiska händelsen. Hon måste för resten av sitt liv bära med
sig bilden av hans sönderskurna, massakrerade ansikte. Inte
för att hon egentligen såg honom, men fantasi och inbillning
kan i många avseenden vara värre än den faktiska verkligheten.
Den enda sanna bild hon har av sin döde bror är den av hans
hand, som var den enda kroppsdel personalen på sjukhuset
kände att man med gott samvete kunde visa för henne.
Och sedan har vi förövaren, som enligt den urgamla men
fortfarande i vissa kretsar förespråkade doktrinen ”öga för
öga, tand för tand”, borde utsättas för i stort sett samma
behandling som sitt offer.
Och det kan man ju tycka om man är säker på att aldrig
hamna i samma situation, men hur ska man kunna veta det?
Fram till den aktuella kvällen hade han aldrig ens kunnat
föreställa sig att han faktiskt innan han fyllt fyrtio skulle ha
dödat någon. Och särskilt inte på det utstuderat barbariska
sätt som skedde.
Ändå gjorde han det.
Ändå måste han ta konsekvenserna av sitt handlande.
Naturligtvis måste han det, för hur ska man annars kunna
ställa saker och ting till rätta?
Nåja, sönderskuret ansikte eller annan och ännu mer fasansfull kroppsstympning blir det väl inte, men fängelse kommer
det med all säkerhet att bli för denne före detta kroppsbyggare i byggbranchen.
Och så har vi då dramats tredje part, en ensamstående
småföretagare som visserligen kom undan med blotta
förskräckelsen, men som kommer att ha ett drygt jobb med
att rengöra sina kalsonger, som han aldrig hann få av sig
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under brottningsmatchen med tillskyndande åskådare trots
idoga försök. Det mest naturliga hade antagligen varit att
helt enkelt kasta bort dem för att slippa obehaget med
tvätten, men eftersom det är ett par alldeles äkta silkeskalsonger inköpta i sydöstra Asien bär det emot. Tvätt således.
Dessutom, som om inte det ovanstående vore nog, kommer
han att få gå hos en talpedagog i nästan ett halvår efter den
tragiska händelsen. Det finns ingen som riktigt kan förklara
hur det har kunnat bli så, men på något egendomligt vis har
mannens röst låst sig i något sorts falsettläge, vilket för en
del människor kan te sig aningen komiskt. Men bara om
man inte vet bakgrunden alltså.
Som man utan större eftertanke lätt kan konstatera, har
alltså händelserna på den aktuella - och centralt belägna puben inte inneburit något gott för någon enda person. En så
kallad ”no-win-situation” om man vill vara lite amerikansk.
Om man funderar lite till på saken, kommer man så klart att
fråga sig hur något sådant här kan hända.
Det vill säga, vems är felet?
Enkelt, åtminstone enligt somliga.
Det fanns ju en enda person som höll i flaskan, eller hur?
Bra, då är den frågeställningen löst. Men vad man kanske
också bör fråga sig är om det gjordes med berått mod och
framförallt med beräkning och avsikt. Ställer man frågan så
är svaret kanske inte längre så givet.
För handen på hjärtat; ibland händer saker bara, nästan av
sig själv utan att någon egentligen vill det. Det har ni med all
säkerhet själva upplevt. Till exempel hur man under ett
mindre handgemäng på skolgården när man var tio år
plötsligt upptäcker att man i hastigheten slagit någon på
käften, fast man inte alls hade tänkt göra det.
Vem ska då få skulden?
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Ibland ställer man frågan ”varför” till människor som gjort
sig skyldiga till fruktansvärda brott, och förvånansvärt ofta
får man då svaret ”jag vet inte”. Om man bortser från dem
som använder standardsvaret framför andra för att de inte
vill eller orkar berätta det egentliga skälet, så är de ju levande bevis på att saker faktiskt ibland händer trots att ingen
vill det.
Och vem ska man då lägga skulden på?
Juridiskt brukar det inte vara något problem, den som så att
säga håller i flaskan är den som har ställt till det, punkt slut.
Men moraliskt?
Kan man tänka sig att även gärningsmannen på sätt och vis
är ett offer utan att reta gallfeber på förespråkarna för
”hårdare tag mot brottsligheten”? Antagligen inte, vilket
bara ytterligare spär på känslan att vi alla verkligen sitter i
samma sjunkande båt. Det är som om det finns inbyggt i vår
mänskliga natur att så långt det är möjligt göra tillvaron så
jävlig som det bara går för våra medmänniskor.
Och när den insikten infinner sig och man på allvar tagit på
sig de nattsvarta glasögonen har man just anträtt den neråtgående spiral som ofelbart leder till både personligt elände
och misstro. Det senare är värst eftersom det skapar en viss
människofientlighet, och vips har man blivit en av dem som
gör sitt bästa för att ställa till det för andra människor. Inte
för att man egentligen vill, utan för att man inte förstår dem,
kanske till och med är rädd för dem och därmed ser dem
som potentiella fiender.
Så sorglig är vår tillvaro på denna planet där själva jorden vi
trampar omkring på består av tidigare generationers förmultnande kroppar.
Ja, herregud.

312

Men mitt i mitt svårmod kan jag ju i alla fall ändå konstatera
att jag fortfarande heter Bengt, att min kropp ännu är
försänkt i komaliknande sömn så vitt jag vet, och att det jag
bevittnade igår verkligen var för jävligt.
Visst ville jag att Jhonas, den store fånen, skulle få sig en
ordentlig näsbränna. Men jag ville verkligen inte göra
honom till mördare. Men nu är han det ändå och sitter
säkert inlåst i häktet på Söder.
Vi var hos honom inatt innan vi lämnade Helsingborg, och
det var den mest ömkliga syn jag någonsin sett, inräknat
hans uppvisning under ”porslinskrossarnatten”. Han satt i ett
hörn med benen uppdragna mot hakan, och han grät. Ja
faktiskt, han grät verkligen. Men stilla, som av sorg och äkta
förtvivlan. Inte av ilska och besvikelse som natten innan.
Som sagt, det var sannerligen en ömklig syn, och jag tyckte
verkligen att det var en lättnad att gå därifrån.
Besöket på sjukhuset var av helt annan karaktär. Jag hade
visserligen svårt att stå ut med Jossans hackande andetag där
hon satt och klappade sin döde brors hand, men att se
honom stå vid sidan om och sakta smeka henne över håret
utan att hon märkte det kändes ändå inte särskilt sorgligt.
Inte heller att det där otäcka psykopatdraget hos honom var
som bortblåst. Han utstrålade snarare någon sorts ömhet.
Och när jag sedan fick återse en gammal bekant blev det
ännu lite bättre. Bakom dr Börje kunde jag nämligen skymta
den framgångsrike självmördaren Monza. Jag är nästan helt
säker på att han blinkade åt mig innan han efter en stund tog
med sig en skamsen Börje mot en punkt uppe under taket
där de försvann för min syn utan att jag egentligen vet hur
det gick till.
Men det är väl ett av tillvarons mysterier som jag bara inte
kan begripa, åtminstone inte utan kompetent hjälp.
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Det senare är något jag inte verkar ha gjort mig förtjänt av.
Istället släpas jag runt av den koleriske Calle Mephisto, som
jag mer och mer betraktar som en manodepressiv psykopat.
De ständiga kasten mellan sprudlande glädje och glödhett
raseri tär på mina krafter. Man vet liksom aldrig vad man
vågar säga, för blir det fel får man stå ut med en lång rad
osande svordomar och förolämpningar innan han avslutar
föreläsningen med ett glatt leende.
Jag kan inte bestämma mig för vilket som är mest skräckinjagande.
Hela natten for vi omkring och kollade saker, och på de
flesta ställena (som jag inte tänker tråka ut er med) ställde
han till med kaos och förstörelse. Inte på långa vägar så illa
som på Den Centralt Belägna Puben, för det var enligt
honom själv nattens höjdpunkt.
Men småsaker som att se till att framhjulet på en cykel på
väg nerför Nedre Långvinkelsgatan plötsligt får punktering
så att cyklisten flyger av och bryter handleden, räcker bra
för att liva upp honom ytterligare. Eller att orsaka en hårddiskkrasch just som ägaren ska säkerhetskopiera sitt omfattande bibliotek med ovärderliga semesterbilder. För att inte
tala om att låta ett förfluget ord i vredesmod bli ett fint
startskott till en framtida skilsmässa, komplett med vårdnadstvist och därpå följande livslång fiendskap.
Med andra ord är han en riktig bråkmakare, fast alltid utan
att själv synas. Men han är med nästan överallt och delar ut
sina små nålstick.
Framåt femtiden på morgonen är jag så trött på alltihop att
jag ber honom fara åt helvete och låta mig gå.
”Åt helvete?” säger han med sedvanlig whiskeyröst, och han
låter synnerligen road.
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”Du har visst inte fattat ett skit, min gode man. Det du ber
mig om låter sig förbanne mig inte göras så lätt. Och vet du
varför?” frågar han med en otäck glimt i sina ögon.
Det vet jag naturligtvis inte, och jag orkar inte gissa på fler
otroliga förklaringar.
”Har det med strängteorin att göra?” frågar jag med trött
röst. För det är min erfarenhet att om inga andra rimliga
förklaringar finns till hands så kan man alltid hänvisa till
strängteorin. Det går alldeles utmärkt eftersom det inte finns
en enda människa som begriper sig på den.
”Vafalls?” säger han bara, och jag känner mig nästan synsk
eftersom jag anat att det var just det svar jag skulle få.
”Strängteorin.” upprepar jag trött. ”Men be mig inte förklara
den för dig, jag…”
”Jag vet inte varför du kommer dragandes med en massa
idiotsnack om strängar och skit.” avbryter han otåligt. ”Men
om det intresserar dig kan jag berätta varför varken du eller
jag eller någon annan kan fara åt helvete.”
Svaret förbryllar mig något. Jag menade kanske inte så där
bokstavligt att han skulle fara till det där varma stället vi
brukar kalla för helvetet, men det verkar som om han tog
mig på orden. Jag ser framför mig en lång tröttande förklaring som egentligen inte intresserar mig nämnvärt.
Men där misstar jag mig.
”Kom.” säger han och tar ett hårt tag i min nacke. ”Jag ska
visa dig några saker som kanske får dig att fatta, eftersom det
inte verkar hjälpa med ord!”
Och innan jag riktigt vet hur det går till börjar det flimra
förbi en massa bilder framför mina ögon, ungefär som ett
bildspel på uppåttjack. Det ger nästan ett migränliknande
intryck, med den skillnaden att jag faktiskt hinner uppfatta
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innehållet i samtliga bilder. Och det är fasansfulla saker jag
får se.
Svält, krig, tortyr, sorg, smärta, bilolyckor, krossade kroppsdelar, mödrar med sina döende barn i famnen, sjukdomar
som sakta men säkert förtär sina offer levande.
Det är vad som finns i den ena änden av den fruktansvärda
skalan. I den andra finns mer vardagliga obehagligheter som
kärlekssorg, bagatellartade men ytterst obehagliga sjukdomar, småsår, förnedring, tvång, tristess, våld, ensamhet.
Strömmen av bilder verkar fortsätta i det oändliga och till
sist klarar jag inte mer. Jag vacklar till, det går runt i mitt
huvud och jag ber honom sluta, att för guds skull ta bort
synerna!
Och hör och häpna, lika plötsligt som de dök upp försvinner
de. Min lättnad är stor, men förtas något av Calles hånfulla
leende.
”Nåå?” säger han uppfordrande, och förväntar sig tydligen
att jag ska ha begripit något som nu måste redogöras för.
”Vadå?” säger jag, fortfarande vimmelkantig.
”Men det var väl själve…” ryter han.
”Förlåt, men jag mår inte riktigt bra.” säger jag sanningsenligt, och det verkar han köpa.
Han drar i alla fall efter andan och tittar upp mot himlen
som äntligen börjar ljusna borta i öster. Morgonen är i
antågande och snart kommer solen att lysa över ond som
god. Över den av begynnande posttraumatisk stress drabbade Gladh såväl som den tyst sörjande Jossan som nästan
dödade mig på riktigt. Förvisso i all välmening, men ändå.
Och plötsligt, varför vet jag inte riktigt, förstår jag att Calle
verkligen försöker förklara något för mig. Något verkligen
viktigt som han är angelägen om att jag ska förstå.
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Men ännu kan jag inte se vad det är, så jag ber honom så
vänligt jag kan om hjälp att förstå vad han menar.
Han suckar och stryker sig över ögonen med ena handen,
ungefär som om han var mycket trött. Faktiskt börjar jag
nästan tro att han är det. Trött både på sig själv och på det
han tydligen fyller sin tid med.
”Du bad mig fara åt helvete” börjar han tålmodigt, ”och jag
svarade att det inte går. Eller hur?”
Jag nickar långsamt. Jag gillar inte hans ton, den är liksom
lite för lugn och sansad. Som om det riktigt stora utbrottet
bara är sekunder från att slå ut i full blom och drabba mig
med lika förfärande som fruktansvärd kraft.
”Sedan visade jag dig några scener ur vardagen, saker som
händer varenda dag och på många platser men kanske inte
just här och just dig. Men de händer otvivelaktigt.”
Jag nickar igen, vilket han verkar vara nöjd med.
”Vad drar du då för slutsats av detta? Vad är det du ser?”
”Tja… elände?”
Han nickar. ”Det är riktigt.” säger han, men verkar ändå inte
nöjd med mitt dumma svar, vilket jag inte klandrar honom
för.
”Olyckor?” försöker jag tveksamt, och känner mig lika
korkad som mina svar antyder att jag är.
Han nickar igen, otåligt.
”Lidande?” klämmer jag till med, men då rinner sinnet för
honom.
”Men din dumma klantskalle!” klagar han. ”Om jag ville att
du skulle ge mig en massa synonymer hade jag sagt det!”
Det är onekligen svårt att säga emot. Och tålamodet verkar
dessutom vara slut.
”Det du ser är bilder av helvetet! Fattar du nu?”
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Att bilderna är rent helvetiska, åtminstone många av dem,
kan jag inte förneka. Men det är väl inte samma sak?
”Inte riktigt.” erkänner jag utan omsvep.
”Äsch! Du är ju helt hopplös!” fräser han utan att försöka
dölja sitt förakt.
”Om jag visade dig en bild på alperna och bad dig berätta vad
du såg, skulle du då svara ”berg” eller ”snö”?”
Det måste jag erkänna att jag förmodligen hade gjort. Vilket
tydligen förtretar honom så till den milda grad att han i flera
minuter måste gå runt i cirkel och spotta och svära innan
han lugnat sig tillräckligt mycket för att fortsätta.
”Jag hade verkligen inte gjort mig det här besväret om du
varit som alla andra!” spottar han fram.
”Som alla andra hur då?” undrar jag, samtidigt som jag på
allvar börjar fråga mig om jag blivit lika dum som Jhonas.
”Död, för helvete!” gastar Calle, och sedan går han några
varv till medan de mest fruktansvärda och påhittiga eder
kommer ur honom i strid ström.
Jag avvaktar eftersom det inte finns mycket annat att göra.
”Svaret jag ville ha var Österrike.” viskar han hest när han
till sist stannar upp, och jag förbryllas av det omotiverat
desperata ansiktsuttrycket.
”På den första eller andra frågan?” undrar jag, men det gör
jag faktiskt bara för att retas. Vilket han omedelbart begriper
och helt enkelt ignorerar.
”Den andra. Och gör dig inte dummare än du är.” ber han
försynt. Eller nåt.
Men plötsligt får jag onda aningar.
”Men… vad menar du egentligen med helvetet?” undrar jag,
och jag tror inte att min plötsliga misstänksamhet undgår
honom.
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Då ler han, ungefär som om han inser att han äntligen nått
fram efter många om och men.
”Jag tänkte väl att det skulle gå in så småningom.” flinar han.
”Men menar du alltså rent bokstavligt? Att bilderna du
visade var hämtade från helvetet?”
”Jamen. Så är det.”
”Det där får jag inte riktigt ihop.” protesterar jag. ”För mig
såg det mer ut som bilder från Afrika och andra oroshärdar.
Inte helvetet, som jag förresten inte riktigt tror på om du
ursäktar.”
”Men är du fullständig från vettet? Hur kan du ens känna
skuggan av ett tvivel när du just sett ett utmärkt urval
vardagsscener från helvetet?”
Jag tror först inte mina öron. Han menar verkligen på fullt
allvar att alla de i och för sig fruktansvärda scener jag såg
inte var Afrika eller Asien utan den plats han utan att blinka
benämner helvetet.
”Jag måste nog säga att det där är ett lite väl magstarkt
påstående, särskilt för en som inte är så där oerhört religiöst
lagd.” påpekar jag torrt. Och fortsätter sedan att argumentera
mot hans påstående genom att peka på att världen faktiskt är
full av trevliga saker som kärlek, skönhet, lycka och annat
man hellre ägnar sin uppmärksamhet åt. Och sådant borde
definitivt inte finnas i helvetet, vilket han sannerligen borde
begripa.
Calle glor besviket på mig och suckar sedan ljudligt.
”Jaha, då var vi tillbaka där vi började.” säger han och ser
sedan djupt fundersam ut i flera minuter. Jag gör ingen
ansats att avbryta honom.
Till sist skiner han upp. Det verkar som om han kommit på
någon i hans tycke bra idé, vilket omedelbart gör mig
misstänksam.
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”Nu ska vi göra ett studiebesök!” säger han glatt.
”Studiebesök?”
”Upprepa inte hela tiden det jag säger, härmapa!” säger han
barskt. ”Ja, studiebesök. Jag tror att jag bredde på lite i värsta
laget när jag körde bildspelet för dig.”
”Jaha. Hur då menar du?”
”Jag visade saker för dig som var bland det värsta jag kunde
komma på, men det var kanske lite för mycket av det goda,
så att säga! Jag ska visa dig något som inte känns så avlägset,
något som finns på betydligt närmare håll! För att du ska
förstå att helvetet inte bara är det ofantliga lidandet, utan
också det lilla.”
”Varför det?” frågar jag misstänksamt.
”För att du ska begripa vad jag menar!” skriker han rakt i
ansiktet på mig.
Sedan ler han milt.
”Säg något som du tycker är bra!” säger han glatt. Kusligt
glatt.
”Bra?”
”Ja! Som… att ligga på stranden en solig sommardag, eller att
leka med sina barn så att de kiknar av skratt. Du vet, något
bra!”
”Eh…” drar jag på det. Av hans uppsyn att döma är det inte
läge att vägra, även om det är det jag helst skulle vilja göra.
Så jag försöker slingra mig på annat sätt.
”Då säger jag… att ligga på stranden en solig sommardag.”
”Nej!” ryter han, och det låter misstänkt likt tyskans ”nein!”
”Något du själv kommer på, praktarsle!”
Jag funderar. Eftersom jag inte vill lämna ut något personligt
till denne onde ande eller vad han nu är, tar jag bara första
bästa sak som dyker upp i huvudet.
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”Att få leva ett långt liv?” drar jag till med i tron att det är
tillräckligt oförargligt för att han inte ska kunna göra något
otrevligt av det. Vilket direkt visar sig vara en svår felbedömning från min sida.
Han klappar i händerna och dansar runt på stället som om
han vore en balettdansös med fyrtio kilos övervikt.
”Excellent! Jag kunde inte ha hittat på det bättre själv!”
”Satan också!” tänker jag, och blir nästan omedelbart
meddragen i ytterligare en vansinnesflygning tätt över
hustak och slätt.
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Kapitel 21
”Hallå! Hallå! När är det kaffe?”
Signe Jönsson, åttiosju år, fyra månader och tvåhundrasjuttioåtta dagar, är otålig där hon sitter vid ett bord i ”stora
salen”, det stora samlingsrum mitt i byggnaden som till
vardags används som matsal på äldreboendet Körsbärsgården. Hon har inte väntat länge på sitt kaffe, men det är så
lätt att bli otålig när man bara får vänta och vänta. Och
vänta.
Mitt emot henne sitter Tage, en militärisk gentleman med
vaxade, uppåtböjda mustascher och lång, grå och bångstyrig
frisyr. I sin ungdom sade han ofta att han hellre skulle dö än
hamna på ett sådant ställe som det han nu befinner sig på.
Om han fortfarande är av samma mening är oklart, men det
måste i alla fall erkännas att han har lite svårt för de äldre
damerna. Särskilt så här på förmiddagen när både tjat och
kaffetörst verkar vara som värst.
Därför passar han lägligt på att ta en tupplur så att han ska
slippa höra deras oupphörliga tjatter. Tyvärr är han nära att
doppa nämnda mustascher, dock inte frisyren, i sin egen
kaffekopp, som till Signes outsägliga förtret faktiskt är
halvfull.
Men som den rådiga dam hon är och alltid har varit, gör hon
därför en insats och räddar situationen genom att blixtsnabbt
– efter att noga ha kollat att ingen i personalen ser vad hon
gör – dra åt sig Tages mugg och högljutt sörpla i sig kaffet.
Varpå hon upprepar sin ständiga replik:
”Hallå! När kommer kaffet? Blir det något kaffe idag? Hallå!”
Och sedan får hon vänta, och vänta, och…
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Snett emot Tage och vid sidan om Signe sitter Mildred.
Mildred hatar allt och alla, mest därför att alla andra alltid
verkar ha det så förskräckligt mycket bättre än hon själv.
Det kan ju hända att värken i hennes allt mer knotiga
händer medverkar till hennes dåliga humör, men att skylla
allt på den förargliga åkomman vore förstås fel.
Nej, Mildred är en riktig gammal surkärring, och det har
hon varit sedan hon blev ensam i fyrtioårsåldern.
Barnlös och alltmer förgrämd änka halva livet således.
Mildred sitter i rullstol. Inte för att hon egentligen har
särskilt svårt för att gå, vilket i och för sig inte skulle förvåna
eftersom hon alltid har sådan hiskelig otur, utan snarare för
att hon tycker att hon har rätt att göra som hon vill när hon
nu haft den tvivelaktiga turen att bli så gammal som hon är.
Hon brukar oja sig och ställa till med ett förskräckligt liv när
någon försöker få henne att själv gå de få stegen ut i dagrummet eller in på toaletten, och då slutar det alltid med att
den besvärliga personalen ifråga - oftast en vikarie - ger med
sig och så får hon åka ändå.
Och det är inte mer än rätt att ”töserna”, som hon kallar
personalen, får arbeta lite för sina höga löner. Det fick hon
minsann göra som ung, så varför skulle inte de?
”Kaffe! När kommer kaffet?” skriker Signe med gäll röst så
att Tage förskräckt ryggar tillbaka och nästan vaknar. Men
bara nästan.
”Håll flabben med ditt kaffe!” fräser Mildred tyst för att inte
”töserna” ska höra henne. Hon har blivit tillsagd flera gånger
för att hon skäller och är elak mot de andra, men den enda
effekt det fått är att hon väljer tidpunkt för sina utbrott med
större omsorg.
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Signe tittar oförstående på henne, som om hon först nu fått
klart för sig att det sitter en tant i stolen vid sidan om
hennes. En arg tant dessutom.
”Vem är du?” frågar hon med alldeles äkta förvåning och
lyfta ögonbryn.
”Tomten.” svarar Mildred irriterat. ”Vem fan ser det ut
som?”
Som väntat ser Signe bara ännu mer förvånad ut, vilket får
Mildred att sucka högt och demonstrativt vända ryggen mot
den förvånade - men inte förorättade - Signe.
”Jaha… tomten…” säger hon dröjande. ”Vem hade kunnat
tro det…?”
Och sedan: ”När blir det kaffe?”
Vid sidan om Tage och mitt emot Mildred sitter Brita.
Hon brukar ge intryck av att vara den mest senildementa i
just den här kvartetten, men det är nog mest beroende på att
hennes ordförråd nuförtiden inskränker sig till ett enda ord.
Ett ord som i hennes fall kan betyda precis vad som helst,
men om man bara är lite lyhörd för tonfallet går det faktiskt
att förstå precis vad hon menar utan större besvär.
Tyvärr är det ingen enda på Körsbärsgården som verkar ha
den förmågan.
”Hjälp!” säger hon, när Signe börjar tjata om kaffe igen.
”Hjälp, hjälp, hjälp, hjälp!” härmar Mildred med tillgjord och
elak röst, och räcker sedan tunga först åt Brita och sedan åt
Signe. Tage bryr hon sig inte om.
Men plötsligt börjar han snarka högljutt, och då tar det hus i
helsike.
Mildred svär till, och sedan måttar hon en hård spark mot
Tages smalben så att han vaknar med ett ryck. Därpå snarkar
hon så högt hon förmår samtidigt som hon gör en grislik-
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nande min mot den yrvakne Tage som inte fattar vad det rör
sig om.
”Kaffe!” skriker Signe.
”Hjälp, hjälp!” skriker Brita.
”Va?” säger Tage.
Mildred tittar lömskt på de andra runt bordet, men säger
inget eftersom en medelålders kvinna i rosa tunika är på väg
mot sällskapet. När hon kommer fram skyndar sig Mildred
att påpeka att det nog hänt en liten (nåja, inte fullt så liten
kanske) olycka i Britas underbyxor, och att det vore ju
hemskt vänligt om lilla fröken skyndsamt kunde åtgärda
problemet. För allas trevnad?
”När blir det kaffe?” frågar Signe.
”Hjälp!” säger Brita.
”Du har ju precis druckit tre koppar Signe, kommer du inte
ihåg det?” säger den rosa personalen, och sedan ”Men Brita,
är det dags nu igen?”
Det senare med alltför sockersött men samtidigt klart
förebrående tonfall.
Och sedan suckar hon besvärat och hjälper den allt igenom
oskyldiga Brita upp ur stolen och leder iväg henne trots
ihärdiga protester. (”Hjälp! Hjälp! HJÄÄLP!”)
Allt medan Mildred ler i mjugg. Fast försiktigt så det inte ska
synas förstås.
”Det där var sannerligen inte särskilt roligt, Mildred!” säger
Tage så skarpt han förmår. Han är en av de få på Körsbärsgården som ännu inte helt dukat under för den i olika stadier
framskridna men dock allestädes närvarande demensen.
Tages största problem är hans onormalt stora sömnbehov.
Tjugo timmars djup sömn per dygn är inget ovanligt, men
för att allt ska verka så ”normalt” som möjligt ser personalen
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omtänksamt nog till att han inte ligger i sin säng mer än max
åtta timmar per dygn.
Resten tillbringar han sovande i fåtöljer, på köksstolar och
på toaletten, där man ibland glömmer bort att man placerat
honom.
Fast det gör ju inget. Han sover ju ändå, så han kan inte ha
särskilt ont av det, resonerar man på personalmötena.
”Håll flabben, din gamla skäggapa!” säger Mildred och visar
tänderna i ett tillgjort leende eftersom en av ”töserna” precis
passerar bordet.
Då blir Tage rent ut sagt så förbannad att han försöker resa
sig på egen hand för att komma ifrån den otäcka kärringen,
men det går inte så bra och han dimper klumpigt ner på sin
stol igen, och får vackert sitta kvar där tills någon får tid att
flytta på honom.
”Nä, nu är det väl ändå på tiden att vi får kaffe!” klagar
Signe.
Och så där håller det på, dag ut och dag in.
*
När förmiddagsfikan till sist är avslutad kommer hjälpsam
personal och tar hand om de som inte för egen maskin kan
förflytta sig någon annanstans. Det vill säga, man placerar ut
dem på för ändamålet lämpliga ställen runt om på Körsbärsgården.
Några får sitta på sina rum, andra hamnar i något av de små
dagrummen som omtänksamt nog är möblerade med möbler
från vårdtagarnas ungdom för att de ska känna sig hemma.
Vilket så klart inte fungerar särskilt bra, eftersom dagrummen oftast bara består av det något utvidgade slutet på en
lång korridor med lysrör i taket och äkta - men tyvärr lika
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fruktansvärt ful som dyr - konst på de glasfibervävsklädda
väggarna.
I just ett sådant dagrum placerar man den sovande Tage, så
att han ska kunna njuta av utsikten över den lilla näckrosbevuxna dammen utanför, som på vintern fryser till och tjänar
som skridskobana åt traktens barn. Det vill säga tills den
inkompetenta brandkåren i all välmening kommer och
spolar isen så att den blir alldeles knottrig och därmed
obrukbar för ovan nämnda aktivitet.
Tage får lyckligt ovetande sällskap av tre damer, som av en
händelse råkar vara Signe, Mildred och den nu nyduschade
Brita.
”Hjälp, hjälp!” säger Brita när hon får syn på Mildred.
”Kaffe?” undrar Signe frågande och känner försiktigt på de
dammiga bladen på en grön konstgjord växt som står bredvid
hennes stol.
”Det blir inte mer kaffe idag, Signe!” säger Mildred med hög
röst för att Signe ska förstå.
”Kaffe! Kaffe!” skriker då Signe i förtvivlan, men det har hon
inget för.
”Men du ska få något annat av mig, varsågod!” säger Mildred
med alltför vänlig röst. Och så räcker hon fram en påse med
”danske kungens bröstkarameller” så att Signe ska komma åt
att ta. Sedan, efter en del fummel och mycket prassel, tar
hon själv en och stoppar därefter demonstrativt ner påsen i
fickan på sin klänning utan att bjuda på Brita, som ser djupt
förorättad ut.
”Det är bara vi som kommer bra överens som får, eller hur
Signe?” teaterviskar Mildred samtidigt som hon sneglar
illvilligt på Brita.
Signe för sin del smaskar glatt på sin karamell, fullständigt
ovetande om att hon just nu bara är ett av Mildreds många
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verktyg i dennas strävan att så effektivt som möjligt platta
till den stackars Brita.
”Mmm… nästan som kaffe!” säger Signe med njutningsfullt
slutna ögon.
”Ånej, min sköna dam!” säger Mildred förtretat. ”Det är
danske kungens bröstkarameller, och de smakar inte kaffe!”
”Inte?” säger Signe förvånat. Och när det går upp för henne
att det faktiskt inte är kaffe hon har i munnen, skyndar hon
sig att spotta ut den sliskiga karamellen. Oturligt nog hamnar den rakt i knäet på Tage som fortfarande lyckligt ovetande om sällskapet sover den rättfärdiges sömn.
”Men Signe, din svineso!” skäller Mildred, som då rakt inte
ger bort sina karameller för att de ska spottas ut.
”Hjälp!” utropar Brita beslutsamt, och sträcker sig sedan mot
Tage, trevar runt i hans knä och får slutligen tag i den
klistriga och salivvåta karamellen. Sedan tar det inte två
sekunder innan hon fumlat in den i sin egen mun och
därefter ler ett i Mildreds ögon lite väl hånfullt leende.
”Hjälp.” säger hon nöjt.
Men då blir Mildred så till den milda grad arg att hon gör
något hon normalt bara gör när hon är absolut säker på att
ingen ser.
Hon reser sig beslutsamt upp ur sin rullstol och går sedan
med bestämda steg rakt fram till Brita och tar ett hårt tag om
hennes haka och kinder. Med ytterst hårdhänta fingrar
tvingar hon henne att spotta ut karamellen på golvet.
Och inte nog med det; tänderna åker också ut.
Och när både löständer och karamell väl ligger där i dammet
skyndar Mildred sig att sparka in den senare under en bänk
med blommor och gröna växter så att den inte ska gå att nå
ens för den mest mobila pensionär. Tänderna låter hon
omtänksamt nog ligga kvar.
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Alltsammans går så fort att Brita inte ens hinner få ur sig ett
enda litet hjälp.
”Ha!” säger Mildred triumferande och skyndar sig tillbaka
till rullstolen innan risken för att någon av ”töserna” ska
komma blir för stor. Hon vill ju för allt i världen inte att folk
ska veta om att hon faktiskt kan gå, då skulle hennes rättmätigt förtjänade service minska avsevärt.
”Hjääälp!” skriker nu äntligen Brita hjärtskärande.
”Så går det för tjuvar, så pip du bara!” hånar Mildred medan
hon sätter sig tillrätta i rullstolen.
Sedan sjunger hon med låg och illvillig röst den gamla
barnvisan ”min tand är lös, min tand är lös, och när jag
tappat den är jag en gammal tös…”
Och så skrockar hon gott åt sin egen fyndighet alltmedan
Brita fortsätter skrika i högan sky.
Till sist, när personalens pågående rökpaus tagit slut, kommer en cerise kvinna springande för att se vad som står på.
Och då är så klart allt som vanligt igen.
”När får vi kaffe?” frågar Signe milt, medan Mildred för sin
del lugnt och metodiskt förklarar hur det gick till när Brita
tappade sina tänder på golvet. Hur hon började skrika på
hjälp och hur tänderna bara föll ut eftersom Brita inte kunde
sitta still. Och att hon själv inte kunde fånga dem eftersom
hon ju tyvärr satt så långt ifrån.
Kvinnan i den cerise tunikan klappar då Mildred över
handen och berömmer henne för hennes vänlighet och för
att hon i alla fall försökte, och tar sedan med sig den fortfarande gastande Brita och hennes dammiga tänder för nödvändig rengöring och därpå följande montering.
”Ska hon få kaffe?” frågar Signe oroligt.
”Ja, det ska hon nog…” säger Mildred med en insinuant ton
som inte ens går Signe förbi.
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”Ska hon? Få kaffe? Men inte vi?” säger Signe med panik i
rösten.
”Otroligt är det inte.” bekräftar Mildred leende, varpå Signe
omedelbart går igång med höga klagorop som alla på ett eller
annat vis innehåller ordet kaffe.
Då vaknar äntligen Tage, varpå Mildred skyndar sig att göra
en ful grimas åt honom så att det första han ser när han
vaknar är ett elakt grinande kärringansikte med brun
utsträckt tunga.
”Å herregud!” utbrister han yrvaket. ”I gevääär! Ryssen
kommer!”
*
När kvällen nalkas är det dags för de boende på Körsbärsgården att äta kvällsmat. Det gör man enligt gällande praxis
vare sig man är hungrig eller ej. Faktum är att en hel del av
dem som framlever sina tröstlösa dagar här hellre skulle låta
bli att äta, eftersom det på sikt skulle kunna innebära en
möjlighet att komma härifrån.
Men det går så klart inte för sig. Det är personalens plikt att
se till att alla får näringsriktig kost, och att ingen går och dör
i onödan. Det blir så tråkiga tidningsrubriker av sådana
händelser.
Alltså är det bara till att försöka trycka i sig den serverade
maten, som för dagen råkar vara blodkorv med lingonsylt,
råkost, smörgås och ett glas mjölk. Allt passerat till en
homogen gröt för den som inte är så bra på att tugga.
Middagen var något bättre, åtminstone enligt Tage som
förstås varit med på många finare officersmiddagar genom
åren. Laxtimbal med röd kaviarsås serverades det, och det
var väl gott och väl tills Mildred med hjälp av ett enkelt litet
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tjuvnyp fick Signe att spotta ut såsen hon hade i munnen
rakt över Tages tallrik.
I och med det försvann liksom aptiten, särskilt sedan tillskyndande personal bedyrat att inget av det utspottade kom
på hans mat, bara på tallriken. Och att det därför inte borde
vara något problem att äta upp resten av portionen sedan
man torkat bort det som kommit ur Signes mun. Och som
sagt, aptiten ville liksom inte riktigt infinna sig efter den
incidenten.
Men nu är det alltså dags för kvällsmat, en av dagens höjdpunkter av den enkla anledningen att det bara är vid måltiderna det äntligen händer något.
Och nog händer det saker.
”Är det här kaffe?” frågar Signe med en undrande blick på
blodkorven.
”Hjälp, hjälp, hjälp. Hjälp!” säger Brita, och det betyder
ungefär ”men det ser du väl att det är blodkorv, din gamla
tramsa”. Och så skrattar hon hjärtligt och helt utan hån.
Hon vågar prata så där ledigt och obehindrat eftersom
Mildred ännu inte satt sig på sin plats, men den glädjen blir
dessvärre kortvarig.
”Nu kommer kommandoran.” konstaterar Tage torrt medan
han håglöst rör i maten.
”Hjälp!” säger Brita, och nu betyder det inget annat än det
det låter som.
Försiktigt rullar en av ”töserna” (ljusgul tunika) fram Mildred mot hennes vanliga plats.
”Tack så mycket, tack, tack! Tusen tack!” säger Mildred så
milt hon någonsin förmår och fyrar samtidigt av ett strålande leende mot kvinnan som med visst besvär både kör
rullstol och bär matbrickan.
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”Det var så lite så, Mildred!” kvittrar hon och klappar den
gamla kvinnan lätt på handen, som för att understryka det
hon just sagt.
”Hjälp!” hojtar Brita och försöker resa sig för att komma
därifrån så fort som möjligt. Vilket naturligtvis misslyckas.
”Neej, Brita!” bannar den ljusgula tunikan strängt. ”Nu måste
du sitta ner och äta i lugn och ro och inte ställa till med mer
idag. Tänk på de andra, de vill ju ha det lugnt när de äter
förstår du väl!”
Mildred nickar medhåll, fortfarande milt leende.
”Hjälp…” säger Brita skamset och tittar på sina knän.
”Blir det något kaffe?” frågar Signe.
Men då suckar bara personalen i den ljusgula tunikan och
går sin väg.
Strax därefter börjar Tage snarka högljutt, men det blir inte
så långvarigt eftersom Mildred ger honom en hård spark på
höger smalben så att han drar så häftigt efter andan att han
faktiskt låter precis som en gris.
Och så är det återigen en alldeles vanlig måltid för de fyra
pensionärerna på Körsbärsgården. Tills Signe lika plötsligt
som oväntat tittar upp mot lamporna i taket och börjar svära
på ett mycket ”osigneskt” vis.
”Va fan gör ni där uppe? Kom ner från taket! Ni ska inte sitta
där uppe och gunga i lamporna era… era tryffelsvin! Kom
ner!” kommenderar hon till den närmaste omgivningens
ohöljda förvåning.
De andra tre vid bordet tittar upp i taket, men begriper inte
riktigt vad Signe gapar om. För där uppe finns bara det som
brukar finnas där, nämligen de stora runda, vita klot som
antagligen ska föreställa lampor. Fula som stryk enligt
majoriteten av både inneboende och personal, men de fyller
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förstås sin funktion, nämligen att lysa när det är mörkt. Och
eftersom man inte vill vara otacksam klagar man inte.
”Kom ner, era… era…” Men längre kommer hon inte, för
plötsligt tystnar hon bara och glor som om hon inte trodde
sina ögon.
”Kaffe! De dricker kaffe! Kom genast ner med kaffet, annars
ska ni få så mycket dalj när jag får tag på er att ni aldrig mer
kommer att kunna sitta!” gastar hon vidare.
”Hjälp?” undrar Brita.
Mildred krånglar med sin gaffel för att ha något att kunna
sticka Signe i sidfläsket med så att det ska bli ännu mera liv,
och därmed ännu roligare. Tage för sin del skuggar allvarligt
ögonen med ena handen för att kunna se om det är ryska
eller tyska flygplan som är på inkommande.
”Hit med kaffet!” skriker Signe, och nu börjar det strömma
till personal. Det vill säga två stycken, som ganska exakt är
halva arbetsstyrkan denna onsdagskväll i slutet på juli.
”Hur är det Signe?” undrar den ena och lägger handen på
hennes axel. Mildred för sin del får brått att stoppa undan
gaffeln, som hon just skulle till att använda.
”De har tagit kaffet!” fortsätter Signe med hög röst. Sedan
pekar hon.
”Titta! Nu räcker den ene tunga också! Du din…” Och så
försöker hon resa sig medan hon hela tiden fixerar något
uppe bland lamporna som bara hon själv kan se.
”Men snälla Signe…” försöker kvinnan i ljusgul tunika, men
det är lönlöst. Den annars så timida Signe är som en rasande
furie, och det går helt enkelt inte att få stopp på henne. Det
hela slutar med att personalen drar med sig den gastande
Signe in på hennes rum där hon strax efteråt får några
lugnande stolpiller och för alla eventualiteter blir utrustad
med den vanliga nattblöjan. Sedan är det godnatt, och det
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sista hon säger innan hon somnar är ”Men kaffet då? Blir det
inget kaffe?”.
Kvar vid bordet sitter de tre andra och ser något förbluffade
ut. Ingen förstår riktigt vad det var som hände, och det
utnyttjar naturligtvis Mildred genom att medelst sked skjuta
lingonsylt på Britas klänning så att det ser ut som om den
senare spillt och svinat ovanligt mycket. Sedan gör hon en så
ful grismin åt Tage som nästan somnat om efter det ovanliga
avbrottet, att han med ens blir klarvaken. Det vill säga i två
minuter, varken mer eller mindre. Sedan sover han gott
igen, utan att märka att Mildred pricksäkert placerar en
klick sylt uppe i hans långa gråa hår.
”Hjälp! Hjälp!” ropar Brita förtvivlat, men ingen verkar ha
tid att komma.
Ännu en trevlig dag på äldreboendet körsbärsgården är
sålunda till ända.
Vem vet hur många som återstår?
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Kapitel 22
”Nåå?” säger Calle Mephisto muntert sedan han just druckit
upp sitt kaffe och visat tungan för den gastande tanten nere
vid bordet.
”Nåå vadå?” undrar jag surt, fast jag vet vad han menar.
”Hur lockande känns det nu då? Med ett långt liv menar
jag?” Han ler i mjugg och det får mig att vilja lappa till
honom. Vilket jag så klart inte kan.
”Inte särskilt om det ska vara så här. Men du måste väl
nödvändigtvis visa det värsta du hittade för att trycka till
mig.”
”Det värsta? DET VÄRSTA?” brummar han. ”Min gode man,
jag ska säga dig att det du just bevittnat är bland det bästa
som erbjudes! Jag kan visa dig värre, jo då, mycket värre,
men det tror jag ärligt talat inte du skulle tåla, så klen som
du verkar.”
”Visst, förolämpningar är ju ett konstruktivt sätt att föra en
diskussion.”
”Icke desto mindre är det sant. Och det här är förbanne mig
ingen diskussion, det trodde jag du begrep!”
”Vad hände med den lyckliga ålderdomen?” undrar jag
syrligt, vilket får Calle att skratta högt.
”Den lyckliga ålderdomen? Vakna, bäste herr sjusovarnisse!
Det du kallar den lyckliga ålderdomen är en myt! Just det,
den finns inte och har aldrig funnits.”
”Nej du, det där tror jag inte på!” säger jag bestämt, men
kanske inte helt övertygat.
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”Strunt samma.” säger Calle och rycker på axlarna. ”Jag visar
dig bara hur saker och ting ligger till, och vill du inte tro på
vad du ser är det ditt problem mer än mitt.”
Jag fnyser till svar.
”Hör nu här, Bengt.” säger han vädjande. ”Jag har inget som
helst intresse av att jävlas med dig, den sortens aktiviteter
har jag nog med annars. Du ser ju själv, jag kan ställa till med
hur mycket som helst, och framför allt mycket värre saker
än att driva med dig. Men det gör jag ju inte, så varför tror
du inte på mig?”
Jag svarar honom inte.
Det kan förstås verka tjurigt, men beror faktiskt mest på att
jag inte vet vad jag ska säga. Vilket i sin tur beror på att jag
börjat vackla i min tvärsäkra övertygelse, att saker och ting
kanske inte är så idylliska och självklara som jag trott i alla
år. Att det inte, som jag hittills blint intalat mig, finns något
gott i allting bara man tittar tillräckligt noga.
En nedslående tanke.
Han betraktar mig en stund, ingående som för att läsa av
min verkliga sinnesstämning. Antagligen lyckas han, för
strax spricker han upp i ett milt leende.
”Du Bengt.” säger han, och jag känner nästan inte igen hans
röst eftersom den är mjuk och vänlig, ganska långt från den
kapten Haddock-stil jag motvilligt tvingats vänja mig vid.
”Tydligen rör jag bara till det för dig. Du vet, jag har aldrig
varit särskilt bra på att förklara.” ursäktar han sig och tar
sedan ett fast tag om min handled.
Jag ryggar tillbaka, beredd på det värsta. Min erfarenhet av
just den gesten är ju inte den bästa, så att säga.
Han smackar med tungan och skakar lätt på huvudet.
”Det är ingen fara, jag ska bara ta med dig till någon som är
bättre än mig på det där med att förklara.” försöker han
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lugna mig. ”Och du är verkligen i behov av en förklaring, tro
mig.”
Och jag tror honom och följer utan vidare protester med ut
genom taket på äldreboendet Körsbärsgården.
*
En minut senare är vi framme. Fast vid vad kan jag inte
riktigt avgöra. Platsen känner jag sedan gammalt, men jag
antar att det inte är en vanlig sightseeing vi är ute på.
Vi står i alla fall i ena änden av en inte särskilt lång allé som
leder ner till ett vitt slott byggt i en stil som direkt för
tankarna till sent 1700- eller möjligen tidigt 1800-tal.
Gavlarna som vetter ut mot landsvägen är i alla fall tidstypiska, varför man nu lägger märke till sådant.
Slottet, eller borgen kanske är en mer korrekt benämning, är
byggt på platsen för ett gammalt cistercienserkloster som
revs på 1600-talet. Och varför vet jag det? Jo, helt enkelt för
att nämnda borg ligger precis utanför det lilla samhälle där
jag framlevt mina dagar med Maria, vilket är en ond tanke
som svider.
Jag hade nästan lyckats förtränga henne, mest tack vare den,
låt oss för enkelhetens skull bara säga ”ovanliga”, natt jag just
genomlevt. Men där dök hon alltså upp igen.
Men för att återgå till borgen. Den är byggd i tre sammanhängande längor och således öppen framtill, vidare är den
vitputsad med svart plåttak och för den verkligt intresserade
kan nämnas att mittdelen med portvalvet är den äldsta
medan gavlarna är drygt sextio år yngre.
Så, det var dagens historielektion. Nu skiter vi i borgen
eftersom den inte är särskilt intressant i sammanhanget. Det
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verkligt intressanta är nämligen det som nästan inte finns
kvar längre, visar de sig.
Calle leder mig ner genom allén, fortfarande med ett fast
grepp runt min handled som om han förväntade sig att jag
skulle smita min väg om han bara för en halv sekund tappade greppet. Men inte skulle väl jag…?
”Jag förmodar att du vet var vi är?” säger han medan vi
glider fram över grusgången.
”Jodå, det här är ju liksom hemmaplan för mig.” svarar jag.
”Jag har till och med varit på ett par vänners bröllop här i
kapellet.”
”Det var förbanne mig strålande!” utbrister han nöjt och
höjer på de borstiga ögonbrynen.
”Jaha? Varför det?”
Vilket han sin vana trogen inte behagar svara på.
Men så här ser det ut; rakt fram i slutet på allén ligger
borgen. Till höger, precis där träden slutar, ligger ett litet
grått stenkapell med rött tegeltak som sägs vara den sista
återstående delen av den gamla klosterkyrkan. Det är en
ganska sorglig byggnad, men eftersom den är så gammal som
den faktiskt är kan man ju inte bara riva den hur som helst.
Någon har spekulerat kring om det möjligtvis kan vara
sakristian som står kvar, men det vet man inte med säkerhet.
Säkert är i alla fall att den högst eventuella sakristian använts som förvaringsplats för potatis. Ja, inte medan den var
sakristia förstås, men ni förstår säkert…
Och som den intelligente läsaren redan gissat är det dit Calle
för mig. Vi stannar till ute vid den relativt nybyggda klockstapeln och andas in sommarkvällens dofter, för att sedan
utan vidare krusiduller försiktigt glida rakt genom träporten
och in i det rum som vid alla mina tidigare besök varit både
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mörkt och kallt. Faktiskt inte fullt så olikt en potatiskällare
som man kanske skulle kunna tro.
Men nu…
Det första jag lägger märke till när vi kommer in är ljuset.
Vi möts av ett varmt, gult ljus från ett stort antal stearinljus,
eller kanske det är gammaldags vaxljus? Jag kan inte riktigt
avgöra vilket, men jag vill minnas att vaxljus både ryker och
osar mer än stearin, så då gissar jag väl på det senare.
Oavsett vilket är det som att komma hem och in i värmen
efter en vidrigt slaskig vinterdag med läckande kängor och
dimma som får en att känna sig sjuk, och plötsligt när man
stiger in befinna sig mitt i barndomens julfirande när det var
som allra bäst. Kontrasten mot sommarkvällen utanför är
verkligen så total, och jag kan inte låta bli att förstummas.
Det andra som slår mig är värmen.
Det är inte rått som i en jordkällare, snarare behagligt varmt
utan att vara hett. Men samtidigt inte varmt på samma sätt
som det är utomhus, utan hemtrevligt varmt. Välkomnande.
Just det, välkomnande. Jag kan inte komma på något annat
ord som beskriver det bättre.
Att säga att jag aldrig tidigare sett detta rum så vackert som
nu är sannerligen ingen överdrift.
Det är ett litet rum, vitkalkat och nästan helt fritt från
utsmyckningar. Det är svårt att tänka sig att alla gäster –
över sjuttiofem stycken – på det bröllop jag en gång var
bjuden fick plats i detta minimala utrymme. Men så fick
också alla stå upp under hela vigselakten för att få plats…
Calle harklar sig på, som jag uppfattar det, ett synnerligen
ohyfsat sätt. Plötsligt framstår han som en rå och oborstad
typ som inte hör hemma i möblerade rum, och jag kan inte
undgå att skämmas för honom. Vilket han naturligtvis
omedelbart märker och bemöter genom att blinka fräckt åt
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mig, samtidigt som han omväxlande höjer och sänker
ögonbrynen på ett allt annat än lugnande sätt.
”Men goddag Calle!” säger en röst plötsligt. Jag ser först inte
var den kommer ifrån, men upptäcker ganska omgående en
lång och smal man iklädd munkkåpa framme vid det lilla
altaret.
”Goder afton, min bäste herr Andreas!” brummar Calle glatt.
”Hur lever livet med en sådan man?”
Den långe munken ler snett, som om han hört just den
frasen tiotusentals gånger och är hjärtligt trött på den, och
därför tar det hela som ett skämt.
”Hur livet levs vet du nog mer om än jag, är jag rädd.” säger
han, och jag tycker mig höra en svag brytning, troligtvis
dansk. Eller möjligen tysk.
”Nå nå, inte så petnoga med orden, min käre abbot.” säger
Calle låtsat sårat. ”Det var bara menat som en inledande
hövlighet och behöver alls inte tolkas bokstavligt.”
Munkens sneda leende spricker upp i ett brett flin.
””Du om någon borde veta hur noga det är med just ordvalet,
Calle lille. Har du hittat på några hyss på sistone?”
Vilket omedelbart triggar Calle att berätta om än det ena, än
det andra. Munken får sig bland annat en utförlig beskrivning av spektaklet på den centralt belägna puben i Helsingborg till livs, och han nickar förstående.
”Du har det ganska tjockt med jobb hör jag.” säger han. ”Nu
som alltid.”
”Och du har så klart rätt. Men det är ju som det är.”
”Visst är det.” konstaterar den långe munken torrt. Sedan ser
han rakt på mig.
”Och du har med dig en gäst ser jag?”
”Jo men, det har jag. Det är en sådan där som så att säga går
lite utanför det vanliga, om du förstår vad jag menar.”
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”Jaha. Ja ja” suckar munken. ”Vi gör väl som vi brukar, så får
du återgå till ditt. Så du inte hamnar efter, menar jag.”
”Det är tur du finns, Andreas!” säger Calle och dunkar
honom onödigt hårt i ryggen, men det verkar inte bekomma
den långe.
”Visst är det.” säger Andreas igen, fortfarande med ett leende
om än något mattare.
Sedan vänder sig Calle till mig, granskar mig uppifrån och
ner och sträcker till sist fram sin stora näve.
”Nu hoppas jag att det ska gå bättre för dig här än det gjorde
med mig, Bengt.” säger han.
”Och om du vill ha ett gott råd på vägen; lyssna nu noga på
Andreas här. Han vet vad han talar om och har nog förmågan att få den mest trögtänkte att fatta.”
Jag tar hans hand och skakar den, trots den uppenbara
förolämpningen. Kanske är jag bara glad att slippa honom.
Det är i alla fall det jag hoppas på nu, att få slippa honom, för
det här verkar ju mer och mer som ett avsked.
Då klämmer han till extra hårt om min hand och släpper den
sedan som om den brändes.
”Ajöss Bengt!” säger han bara föga högtidligt och går sedan
utan vidare ut genom dörren, och så är han borta. För gott
faktiskt, men det kan jag ju inte veta just nu. Och förresten
är begreppet ”för gott” inte särskilt meningsfullt i ett evighetsperspektiv, ett perspektiv utan både början och slut.
När jag vänder mig om möts jag av munkens genomträngande blick, och jag får samma känsla som jag haft tidigare. Som
att vändas ut och in liksom, och jag kan bara åter konstatera
att det är lika äckligt varje gång.
”Bengt var det, eller hur?” frågar munken, antagligen mest
för att få igång någon sorts samtal.
Jag nickar bekräftande men säger ingenting.
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”Låt mig gissa hur det ligger till.” börjar han eftertänksamt.
”Du… råkade ut för en mindre olycka, befann dig plötsligt
utanför din kropp och kunde inte ta dig in igen, såg hemska
syner, hittade på något dumt med vanliga fysiska människor
och fann dig plötsligt instängd någonstans på ett eller annat
sätt? Och så kom Calle av en händelse förbi och plockade
upp dig, eller hur?”
Jag häpnar. Hur i hela fridens namn kan han veta allt detta?
Det är ju precis som om han praktiskt taget berättat exakt
vad som hänt mig de senaste dagarna, som om han varit
med.
”Men hur…” börjar jag, helt oförmögen att dölja min
förvåning.
Vilket han ser och nöjer sig med att bemöta med ett vagt
leende.
”Det är inte så konstigt.” fortsätter han. ”Det där är standardformulär 1A. Nio av tio råkar ut för just det där. Jag hade
blivit mer förvånad om du haft något annat att berätta för
mig.”
”Nio av tio?” stammar jag, som om jag inte riktigt kan tro att
det jag varit med om inte alls är särskilt unikt.
Han svarar inte på mitt enfaldiga upprepande, vilket han
antagligen gör rätt i. Istället gör han en svepande gest in mot
det inre av kapellet, som för att bjuda in mig.
”Kom med in här istället. Vi ska inte stå här och prata.”
Sedan vänder han sig om och går före, men kontrollerar
efter ett par steg att jag verkligen följer med.
När han ser att jag tvekar kommer han tillbaka och tar mig
lätt i armen och gör en ansats att leda mig längst in i kapellet. Men då bromsar jag.
”Vänta!” säger jag med viss rädsla i rösten. ”Vart är vi på
väg?”
342

”Vi ska gå in i kyrkan, det är bättre plats där, högre i tak. Det
är inte farligt, det finns inga farliga eller otäcka saker därinne.”
”Kyrkan?” frågar jag matt, men det är mest för formens skull.
Jag tror mig redan veta vad han syftar på.
”Ja, kyrkan. Följ med nu.”
Och sedan tar han mig vid armen igen, men inte alls som på
Calles hårdhänta och tvingande sätt, utan mer för att styra
mig i rätt riktning. Fast på frivillig basis.
Och då slappnar jag äntligen av och gör som jag blir tillsagd.
Vi går sakta mot altaret, men innan vi kommer fram vrider
han av mot vänster och går mot en dörr, som jag bevisligen
vet varit igenmurad vid alla mina tidigare besök.
Men inte nu. Inte här och inte nu.
Tvärtom står den öppen och jag följer utan vidare protester
med honom in genom den. Fast när jag passerat den måste
jag stanna igen, för synen som möter mig är fullständigt
överväldigande.
Utan att riktigt begripa hur, vilket kanske i och för sig är av
underordnad betydelse, står jag inne i den stora klosterkyrkan, borta och nedriven sedan nästan 350 år.
Ja, jag vet.
Det är sinnessjukt, men likväl står jag här.
Jag låter blicken vandra längs raderna av sandstenspelare,
låter den glida upp mot taket och de gotiska valvbågarna
högt ovanför och förundras. Lägger märke till det mjuka
ljuset som uteslutande kommer från levande ljus i ett oändligt antal kandelabrar och ljuskronor som hänger i kedjor
från taket.
Jag drar häftigt efter andan, överraskningen över att plötsligt
stå inne i det väldiga kyrkorummet som egentligen inte finns
här, inte kan finnas om man bara förlitar sig på sitt sunda
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förnuft, är så total att jag inte genast märker det roade
ögonkast jag får av min värd.
”Men hur…?” säger jag till ingen när jag återfår talförmågan.
”Ja ja, det är inget att hänga upp sig på.” säger munken lågt.
”Det är en vacker kyrka och du är inte den förste att förlora
talet vid åsynen.” Han tittar upp mot taket och nickar
bekräftande för sig själv.
”Många klosterbröders hårda slit har format dessa valv. Utan
dem skulle vi inte kunna stå här i förundran. Så när du nu
med rätta hänförs av valvens vackra bågar, golvets utsökta
jämnhet och väggarnas kraftfulla majestät är det brödernas
arbete du borde beundra, inte det de skapat.”
”Jag menade inte…” säger jag skamset, men möts inte av
förebråelse när jag ser på munken, snarare överseende
förståelse.
”Det är helt i sin ordning.” säger han lugnt. ”Men människor
har alltid en förmåga att lägga märke till fel saker. Och
tyvärr oftast sådant som inte i egentlig mening betyder något
av vikt.”
Han låter orden sjunka in innan han fortsätter:
”Vet du varför du är här?”
”Vad exakt menar du med ”här”?” undrar jag misstänksamt
med den gode Calle Mephisto i alltför färskt minne.
”Lugn Bengt. Jag lägger inte ut några fällor för dig. Inte
heller ljuger jag för att förleda dig, så du kan vara helt lugn.”
Sedan ler han sitt milda leende igen när han ser min fortsatt
misstänksamma min.
”Jag menar givetvis att jag inte ljuger alls. Det där sista var
inget svekfullt förbehåll.”
”Jag vet egentligen inte alls varför jag är här.” säger jag efter
en stunds tystnad som inte verkar bekymra munken nämnvärt.
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”Det förstår jag så väl.” svarar han. ”Men meningen med att
Calle tog hit dig är att du ska få klarhet. Om du är villig att
lyssna kommer du att få svar på alla dina frågor, onda och
goda svar men alla fullständigt sanna.”
Jag tänker efter en stund, och kommer ganska omgående
fram till att jag kanske inte alls är så intresserad av att få svar
på minsta lilla fundering jag har. I synnerhet inte om svaren
riskerar att vara, som han säger, onda. För hur ofta har det
inte varit så att man verkligen ansträngt sig för att förstå
något man tycker verkar mystiskt intressant, bara för att inse
att verkligheten tyvärr är allt annat än just det.
Å andra sidan har jag ju nu en fenomenal möjlighet att få
veta sådant ingen annan vet. Så varför inte…
”Vad är det egentligen som händer i Bermudatriangeln?”
frågar jag snabbt, rädd att bli avbruten.
”Bermudatriangeln?” säger munken med en komiskt frågande min.
”Ja, alla flygplan och båtar som bara försvinner. Är det
oregelbundenheter i jordens magnetfält, eller kanske ufo
eller vad? Vet du det?”
Munken ser besviket ner på sin fotsida kåpa innan han
svarar.
”Men Bengt, är det verkligen sådant som upptar dina tankar
här och nu?” säger han och får mig att skämmas.
”Men visst, jag vet svaret på din fråga.” suckar han. ”Det är
att det i just det området bildas ovanligt många så kallade
monstervågor som med lätthet sänker även de största fartyg.
Beträffande de försvunna flygplanen är det faktiskt så att
inte särskilt många har försvunnit just där. Det är till och
med så att en del av försvinnandena inte ens hänt i verkligheten. Alltså lösa rykten för att göra en historia bättre, men
knappast trovärdigare. Är du nöjd med svaret?”
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Det är jag naturligtvis inte, eftersom jag hade hoppats på
något mer spektakulärt så att säga. Men det kan jag ju inte
gärna erkänna.
”Men månen då?” fortsätter jag, ”Har det verkligen varit
människor där eller är allt bara en skickligt genomförd
bluff?”
Nu masserar munken Andreas övre delen av sin näsrygg och
blundar hårt, som om han plötsligt fått mycket ont i huvudet.
”Månen, ja.” säger han långsamt. ”Jodå, det har varit folk
där.”
”Ingen konspiration alltså?”
”Nej.”
”Säkert?”
”Ja.” svarar han på inandning.
Jag hade nog förväntat mig ett mer uttömmande svar från en
som säger sig veta allt, vilket väcker min misstänksamhet
igen. Så jag fortsätter:
”Då kanske jag ska fråga om förintelsen. Har den verkligen…”
”Bengt!” avbryter han bestämt men inte ovänligt. ”Fråga
inte.”
”Men jag fick det bestämda intrycket att du kunde svara
på…”
”Ja det kan jag.” avbryter han igen. ”Men jag kan inte sitta
här och svara på varenda liten detaljfråga du har, det leder
ingenstans.”
”Tycker du att förintelsen är en liten detaljfråga?” undrar jag
med höjda ögonbryn. Det hade jag verkligen inte väntat mig.
”Ja.” svarar han kort. ”Det du kallar förintelsen är bara en
liten parentes i det stora allvar vi alla lever i, och därför inte
ett ämne som vi bör avhandla här.”
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Nähä. Så var det med det.
Men då infinner sig frågan vad som går att fråga om. Och
eftersom jag inte vet hur jag ska få reda på det utan att fråga,
kan jag lika gärna dra till med det värsta jag kan komma på,
och som han garanterat inte kan svara på.
”Då har jag en annan fråga.” säger jag bestämt och jag kan se
hur han kniper ihop ögonen som om han väntade sig något
mycket smärtsamt.
”Vad är egentligen meningen med livet?”
”Meningen med livet?” säger han tvivlande.
”Japp. Meningen med livet.”
Nu har jag minsann satt honom på pottkanten, för det kan
han ju så klart inte svara på eftersom svaret på just den
frågan är olika beroende på vem man är.
För vissa människor kan ju meningen med livet vara att ta
hand om små hemlösa kattor.
För andra kan det vara att skjuta just små hemlösa kattor.
Alltså två olika svar på samma fråga, båda lika rätta.
Men till min ohöljda förvåning lyser han upp.
”Det där var en värdig fråga!” säger han leende. ”Och jag
lovar att du ska få svar på den innan du går härifrån.”
Jag häpnar. Han kan väl inte mena allvar med ett sådant
påstående? Men hans glada min visar tydligt att det är just
vad han gör.
”Men…,” säger han dröjande, ”för att det överhuvudtaget
ska gå att förklara måste jag berätta lite andra saker först,
saker som du kanske kommer att ha svårt att acceptera. Och
så måste jag nog ställa några frågor för att veta var jag ska
börja min förklaring.” säger han.
Han funderar kort, och sedan kommer första frågan.
”Hör du Bengt, vet du egentligen var du befinner dig?”
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Det vet jag naturligtvis, men jag tycker nog att det var en väl
trivial fråga.
”Nej, jag menar naturligtvis inte kyrkan, utan på ett så att
säga vidare plan?”
”Tja… Sverige? Jorden?”
”Fel igen.” suckar han. ”Du tänker fortfarande för snävt.”
För snävt? Hur kan hela planeten vara att tänka för snävt,
undrar jag konfunderat. Och levererar så det svar han
tydligen efterfrågar.
”Universum? Är det det du menar?”
”Fortfarande för snävt.” kommer det kärva svaret.
”Men universum, det är ju liksom hela världsalltet, det finns
ju inget mer!”
”Tänk igen.” säger han och ser finurlig ut.
Då påminner jag mig att jag läst något om parallella universa, och även om jag tycker att just det svaret känns inte så
lite långsökt är det det enda som verkar återstå innan man
kastar sig ut i rena galenskaper.
”Och nej, det handlar inte om den där teorin om parallella
universa.” förekommer han mig på ett nästan kusligt sätt.
Eftersom jag vid det osannolikt precisa påpekandet antagligen mest liknar en fågelholk i ansiktet, förbarmar han sig
över mig och ger mig rätt svar.
”Alltså, i sak har du naturligtvis rätt.” säger han tröstande.
”Men ändå inte. Vänta, låt mig få förklara!” säger han när
han ser att jag kommer att avbryta honom.
”Du befinner dig med självklarhet på alla de platser du
föreslagit, eftersom den största innehåller den mindre, och
så vidare ända ner till den nivå där du började, nämligen den
här kyrkan.”
Visst. Så långt är det självklart.
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”Men vad jag menar” fortsätter han, ”är att det här stället
inte alls är vad du med största sannolikhet tror att det är.”
”Nämligen?”
”Du tror så klart att du lever i en värld där gott och ont är i
någon sorts balans, ojämn förvisso, men dock balans. Det
brukar i alla fall vara den vanliga uppfattningen när man är
mitt uppe i det.”
”Tja… Balans och balans, ibland verkar det som om det onda
överväger, men i stort sett stämmer väl den beskrivningen
tycker jag.” säger jag med viss självsäkerhet, eftersom det är
så jag för det mesta uppfattar världen.
Då blinkar munken klurigt mot mig, och säger:
”Men vet du vad Bengt? Du har fel. Här finns inget gott.
Inget ont heller för den delen, eftersom svaret på frågan om
det är det ena eller det andra med nödvändighet alltid blir
subjektivt. Stället du befinner dig på här och nu är varken
det ena eller det andra, även om du nog inte upplever det
just så. Du skulle säkert säga att ondskan för det mesta har
alltför stort spelrum, men jag lovar; det är precis som det ska.
Det här är nämligen den allra lägsta av en mängd olika
verkligheter. Eller annorlunda uttryckt; det blir aldrig värre
än så här. I kristet dagligt tal brukar den här platsen nämligen helt enkelt kallas för Helvetet.”
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Kapitel 23
Jaha. Nog för att jag anade att det var något lurt med det
hela, men att det skulle vara så in i helvetes illa, om uttrycket ursäktas, trodde jag nog inte. Trots Calle Mephistos
antydningar åt just det hållet.
Jag visste förstås att det var någon hake, det är det alltid.
Och sedan börjas det.
”Bengt, är du troende?” undrar han ivrigt, och det känns som
om jag fått påhälsning av Jehovas vittnen och därför skyndsamt måste komma på ett sätt att bli av med dem.
”Nja…,” drar jag på svaret. ”Jag är inte religiös, om det är det
du menar.”
”Det var inte vad jag menade.” säger han kort men inte
ovänligt. ”Jag undrar helt enkelt om du har några svar på
dina funderingar kring varför du lever, vad som är meningen
med allt och vad som händer med dig när du är död?”
Mina funderingar? Vad har han att göra med mina högst
privata funderingar? Det syns antagligen på mig att jag
tycker att frågan är lite väl närgången, för han börjar vifta
avvärjande med händerna.
”Ta inte illa upp, Bengt! Jag menar inget illa. Men jag måste
få veta var jag ska börja för att det ska bli meningsfullt.”
förklarar han ivrigt.
Jag funderar en stund, men kommer inte på något bra svar.
Det enda som kommer för mig är standardsvaret ”jag tror på
något, men ingen gud eller så” som ju är ett sällsynt dåligt
svar trots sin vanlighet. Så det nedlåter jag mig inte att säga.
Jag menar, lite har jag väl funderat genom åren.
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Munken Andreas verkar allt mer ivrigt otålig ju längre jag
sitter tyst och kan till sist inte hålla sig, utan börjar hjälpa
mig på traven genom att ställa vänliga men ledande frågor av
typen ”var fanns du innan du föddes” och ”vad händer med
din själ när du dör”.
Svaren jag därvid lyckas prestera på de just ställda frågorna
är i tur och ordning ”ingenstans” och ”inte en aning”, vilket
verkar liva upp honom. Antagligen inte för att det är de svar
han helst vill ha, utan för att utmaningen på så vis blir
större.
Han nickar och hummar belåtet när jag gör ett försök att
utveckla den där frågan om livet efter döden, och samtidigt
försöker bygga något sorts tvivelaktigt och ganska förvirrat
resonemang kring mina upplevelser av och med Monza och
dr Börje.
”Och då stod de där, livs levande fast döda, och de syntes
inte fast jag kunde se dem, och sedan försvann de bara, i alla
fall Monza som först dillade om något ljus han såg…”
Men där hejdar jag mig, plötsligt fullt medveten om att jag
själv både sett och varit på väg in i samma oemotståndliga
ljus för inte särskilt länge sedan.
”Aha!” utbrister munken plötsligt och sträcker upp ett
pekfinger som om han fått en ovanligt ljus idé.
”Så allt det här du nu berättar för mig tyder på…?” säger han
frågande och gör en cirkelrörelse med handen, som för att få
mig att fortsätta resonemanget.
”…att döden inte med nödvändighet är slutet?” försöker jag
osäkert, vilket ger mig en gillande nick i utbyte.
”Så då är vi alltså överens om att döden inte är medvetandets, eller andens om du vill, totala utslocknande, eller hur?”
fortsätter han, vilket jag tydligen förväntas hålla med om.
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”Och om man sedan förutsätter att ditt medvetande inte är
sprunget ur din nuvarande kropp, utan faktiskt fanns före
dess tillblivelse, så…”
”Du menar reinkarnation?” avbryter jag när jag plötsligt
inser vad han fiskar efter.
”Ja, det kan man kanske säga. Fast inte på så vis att du
återföds som fluga eller mask om du hittar på dåliga saker,
det där är bara trams.”
”Jaså?”
”Ja, som allt det där kristna snacket om Helvetet där allt är
eld och pina i oändlig evighet. Det fungerar inte så.”
”Men sade du inte precis att Helvetet…”
Jo jo, men det är en helt annan sak!” säger Andreas och visar
för första gången tecken på otålighet.
”Den bild du har av det så kallade Helvetet är en falsk bild.
Men om du tänker efter är den ändå på sätt och vis sann.
Visade inte den gode Calle dig några exempel på det? Han
brukar vara pigg på sådana små upptåg.”
Jag tänker efter, och kommer omedelbart på vad munken
menar. Bilderna som flimrade förbi i vansinnesfart, bilderna
på offer för krig, olyckor, brand och vadhelst man kan tänka
sig var inte av den karaktären att man lätt glömmer dem.
Tyvärr.
”Jo…” säger jag efter en kort fundering och efter att ha
tvingat bort de täcka scenerna. ”Han visade mig rent helvetiska scener, men om du menar att det skulle vara ett bevis
för att vi är i… på den där varma platsen du åsyftar, så skulle
jag bara vilja påpeka att det finns en hel del gott här också.
Som lata sommardagar på rygg i gräset, förälskelse, lyckan
att få se sina barn lyckliga. För att inte tala om choklad. Och
det tycker jag motsäger din slutsats.”
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Där fick han inte så han teg, skulle man kunna säga. Det är
tvärtom så att han verkar ha förväntat sig just det svaret, till
min förtret.
”Just det. Det finns goda saker.” säger han dröjande medan
han betraktar mig i ögonvrån.
Sedan drar han häftigt efter andan.
”Men det är det som är så genialiskt! I och med att det mer
eller mindre helvetiska blandas ut med saker som är goda,
skenbart eller äkta, får det oss att stå ut. För tänk själv om
allt bara var olycka och mörker hela tiden. Vad skulle hända
när vår förtvivlan blev för stor? Jo, det ska jag tala om! Då
skulle vi rymma. Försöka sticka ifrån alltsammans, som den
där Monza du träffade. Självmördare kallade du visst honom? Det kan man så klart göra i dagligt språkbruk. Men ett
mer korrekt namn borde vara rymmare, för det var nämligen just precis det han gjorde. Han genomskådade bluffen
och rymde. Den enda nackdelen för honom personligen är
förstås att han får göra om alltsammans igen, men det är
antagligen ett litet problem.”
Jag tittar förbluffad på honom. Inte för att jag begriper
särskilt mycket av det han pratar om, men det låter helt
sjukt. Ett kort ögonblick får jag för mig att jag ska resa mig
från bänken och bara gå ut, bort från alltihop, men inser
ganska snabbt att det antagligen inte skulle fungera. Inte
minst för att Andreas verkar ha en ytterst obehaglig förmåga
att veta vad jag tänker.
Han suckar och sänker blicken.
”Förlåt mig, Bengt.” säger han lågt. ”Jag går för fort fram, du
förstår inte vad jag menar.”
Vilket jag måste hålla med om, även om det bär emot att
erkänna att jag faktiskt har lite svårt för att fatta.
”Skulle du orka lyssna om jag berättade från början istället?”
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Eftersom jag är en väluppfostrad människa måste jag ju i alla
fall försöka, men just så uttrycker jag mig inte, även om jag
för tillfället är så att säga måttligt intresserad. Man vill ju
inte såra någon, inte avsiktligt i varje fall.
”Gott.” säger munken, utan att jag ens öppnat munnen för
att svara. ”Jag ska göra mitt bästa, men du ska veta att tankar
och ord är två vitt skilda ting. Det som är glasklart i tanken
låter sig inte alltid lika lätt formas i ord. Skulle man försöka
hitta ett enda ord som beskrev naturen hos det jag nu ska
berätta om låg nog ”undanglidande” nära till hands.” säger
han mystiskt.
Jaha. Undanglidande. Det var ju bra.
Och han förväntar sig tydligen på fullt allvar att jag ska orka
ta emot förklaringar på så stora saker som livet, universum
och allting, som en berömd författare en gång skrev. Och om
jag inte visste bättre skulle jag tro att jag just nu befinner
mitt inne i en av hans absurda historier, vilket kanske på sätt
och vis hade varit något bättre. Men strunt samma, nu
kommer det i alla fall.
”Störst av allt är Gud.” börjar Andreas.
”Fint.” tänker jag. ”Nu ska det predikas.” Den tanken renderar mig ett roat ögonkast, men ingen kommentar. Förbanne
mig om jag inte tror att munken är tankeläsare på riktigt.
”Som sagt, störst av allt är Gud. Bokstavligt talat. Man kan
starkt förenklat säga att vi lever i Guds tanke. Således kan
man inte peka ut var han finns eller när han är närvarande,
eftersom svaret på en sådan fråga utan tvekan skulle vara
”överallt” och ”alltid”. Av detta följer att allt som finns är
skapat av Gud. Inte som i bibeln eller koranen eller vedaskrifterna, där han är som en person som gör ett jobb, som en
slags kosmisk hantverkare. Absolut inte så.
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Däremot kan man säga att han ligger bakom allt som finns.
Förstår du vad det innebär?”
Det sista säger han som för att kolla att jag fortfarande är
vaken.
Jag tänker efter innan jag svarar. Om Gud verkligen finns,
och om han i så fall är ansvarig för allt, och då menar jag
verkligen allt…
Plötsligt ser jag de onda bilderna strömma förbi igen, och det
oerhörda lidandet står plötsligt fram i ett helt annat ljus. Ett
ont ljus.
”Menar du att även det allra värsta som har hänt i historien
skulle vara en högre makts, låt oss kalla den Gud, vilja? Alla
döda, alla lemlästade, alla förlorade barn?” säger jag klentroget och känner mig med ens knäsvag.
Andreas nickar, men utan att se särskilt sorgsen ut.
”Förintelsen? Världskrigen? Atombomben?” fortsätter jag
med svag röst, oförmögen att tro honom.
Jag får nya nickningar till svar för varje sak jag kommer på,
den ena värre än den andra, och till sist kommer jag inte på
mer. Och då fortsätter Andreas lugnt, efter att han förvissat
sig om att jag tömt ut mitt i och för sig inte särskilt omfattande förråd av katastrofer. Jag har aldrig haft katastrofmemorerande som specialintresse, om nu någon undrar.
”Det är lite konstigt att folk som kommer hit har så svårt att
acceptera att det som brukar benämnas ondska verkligen har
sitt ursprung i Gud.” säger munken torrt.
”Hur fan kan du tycka att det är konstigt?” undrar jag
kränkt. ”Jag har alltid levt med föreställningen att om det
mot förmodan funnes en gud skulle han i alla fall vara god.
Vad skulle det annars vara för vits med honom?”
”Nu gör du dig skyldig till ett tankefel, Bengt. Hur skulle det
kunna finnas saker som går emot Guds vilja när han är
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upphovet till allt? Eller allsmäktig om du så vill. Välj vilket
ord eller omskrivning du vill, det betyder ändå samma sak.”
”Men om han inte finns? Skulle inte resultatet bli detsamma?
Ont och gott blandat i kaos?”
”Ditt resonemang fungerar inte. Gud är förutsättningen för
alltets existens. Utan honom – ingen Bengt, ingen planet att
bo på, inget universum, ingenting. Som jag sade; vi lever i
Guds tanke. Och oavsett vad du tror på eller vilken religion
du än tillhör finns det bara ett enda sätt att handskas med
den kunskapen. Nämligen acceptans.”
”Men om jag inte tror som du, om jag inte accepterar det du
säger? Om jag tror på ett annat sätt, vem av oss har då rätt
eller fel? Och vem ska avgöra den frågan? En gud som jag
inte tror på?”
”Fel igen, Bengt. Vad du tror eller inte tror spelar ingen roll,
även om du är i din fulla rätt att tro precis vad du vill. Men
det förändrar inget i sak. Faktum kvarstår; acceptera och
försök förstå, eller låt bli och fatta inte ett ord av vad jag
säger. Valet är ditt.”
Hur jag än vänder och vrider på argumenten kan jag inte få
in en enda ren träff på honom. Vad jag än säger får jag bara
samma svar: acceptera eller låt bli. Det är som att slå huvudet i väggen, vilket så klart till sist tar ut sin rätt. Utmattad
kryper jag till korset, om ett sådant uttryck kan anses vara
lämpligt just här.
”Nå, men om vi för skojs skull säger att jag köper det du
säger, att Gud finns och är allsmäktig och allt det där,”
fortsätter jag, ”varför i hela fridens namn gör han inte
världen bättre, varför tillåter han all ondska?”
”Aha, teodicéproblemet!” utbrister Andreas förtjust innan
han med feberaktig frenesi går igång.
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”Om Gud finns och är allsmäktig och god, hur kan han då
tillåta så mycket ondska i världen? Det där har många av
historiens skarpaste hjärnor sysselsatt sig med, men som du
förstår aldrig kommit särskilt nära sanningen. Om jag inte
minns fel är den där figuren, du vet han med horn och
bockfot, en av de föga intelligenta saker man kommit fram
till som svar på den eviga frågan. Ett ytterst oansvarigt
slöseri med tid om du frågar mig.”
Ok. Funderingar kring djävulen, en av de mest omhuldade
figurerna i de flesta religioner, är alltså enligt denne allvetande munk slöseri med tid. Ganska uppmuntrande i och
för sig om man tänker närmare på saken.
”Om du har lyssnat på mitt tidigare resonemang, som jag vet
att du gjort eftersom du argumenterar mot det, borde du
ganska omgående förstå att sådana figurer inte existerar. Det
närmaste du kommer är faktiskt din gode vän Calle Mephisto, som tagit som sin livsuppgift att ställa till förtret för intet
ont anande människor.”
”Jag vet inte om jag direkt skulle klassificera honom som
min gode vän.” säger jag surt.
”Åjo, nu ska du inte vara så kitslig, Bengt! Tänk på att han
tog hit dig, det var väl inte så dumt?” säger han med plutande läppar. Som om jag var ett otacksamt barn, vilket han
med största sannolikhet också betraktar mig som.
Just det där sista påståendet avhåller jag mig från att svara
på, vilket inte verkar störa honom nämnvärt. Utan att vänta
på svar fortsätter han sin ändlösa föreläsning som tyvärr inte
är möjlig att smita från.
”Men för att förtydliga min poäng angående det så kallade
teodicéproblemet;” säger han drygt, ”så finns det inget svar
på den frågan. Om man inte förutsätter att även ondskan
kommer från det enda möjliga hållet. Men då kanske klok
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tänkare invänder att om ondskan faktiskt har sitt ursprung i
Gud, borde höga vederbörande inte vara så god som man
vanligtvis förutsätter. Klart så långt?”
”Visst, kör på. Jag lyssnar.” säger jag, och undrar samtidigt
om han tror på mig. Men han visar inget tecken till att hejda
sig, så jag antar att lögnen går hem.
”Nå! Läget är alltså följande: det som traditionellt kallas
ondska finns, det som traditionellt kallas godhet finns, och
sist men inte minst: Gud finns och är god. Problem?”
Frågan är helt klart retoriskt ställd, och jag nöjer mig klokt
nog med att vänta på fortsättningen.
”Svaret på den till synes omöjliga ekvationen är att det finns
ett fel insmuget. Gissning?”
”Nej tack.”
”Inte? Men jag ska inte klandra dig, det är inte så lätt att se
ur ett rent mänskligt perspektiv. Men så här är det: Den
springande punkten är definitionen av själva begreppet
ondska. Godhet också för den delen. Båda sakerna är nämligen i högsta grad subjektiva. De är inga bestämda storheter
som alltid är konstanta eller alltid står för samma sak. Om en
sak är bra eller dålig beror nämligen på betraktarens position. Eller för att ta ett konkret exempel och tillika ordspråk
som du säkert hört i olika sammanhang sedan din tidiga
barndom om jag inte tar fel. Nämligen ”den enes bröd den
andres död”.
Så långt är jag med. Gott för en (mat) är dåligt för en annan
(död). Alltså omöjligt att avgöra om själva handlingen att
livnära sig på en annan individ är på ont eller gott. Det
begriper jag.
Men själva graden av ondska måste ju ha betydelse ändå?
Det är väl ändå skillnad på att ge en fiende en ordentlig och
kanske välförtjänt magsugare och att med vett och vilja köra
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över och utplåna en hel intet ont anande småbarnsfamilj på
söndagspromenad?
”Om familjen är intet ont anande eller inte spelar ingen
roll.” påpekar Andreas sakligt. ”Graden av ondska har inte
med saken att göra. Det är fortfarande samma regler som
gäller. Bra för den ene, dåligt för den andre.”
”Hur i hela helvete kan det vara bra för någon att döda en
hel familj? Är inte ditt resonemang lite väl cyniskt nu?”
undrar jag med avsmak.
”Jovisst. Men icke desto mindre är det så det förhåller sig.
Minns var vi befinner oss.”
”Hmm… i Helvetet således.” tänker jag högt.
Sedan funderar jag en stund innan jag fortsätter.
”Om jag nu till äventyrs accepterar hela ditt resonemang
med allt vad det innebär, vad är det då som säger att den du
kallar Gud är god? Jag tycker mig nämligen inte se annat än
cynism och skadeglädje. Så vad är det jag inte förstår?”
”Avsikten.” svarar han fort. ”Du har inte frågat mig om
avsikten.”
Efter ytterligare en stunds besvärande tystnad förstår jag att
han faktiskt vill att jag ska fråga honom. Jag suckar.
”Ok. Så vad är avsikten?” frågar jag med trött röst.
”Se det så här, Bengt. Livet är som en skola, det har du säkert
hört någon gång. Men vad ska du ha den surt förvärvade
kunskapen till när du levt färdigt, om du bara lever här och
nu? Om det verkligen förhöll sig så som så många människor
tror i dag, att vars och ens existens slutgiltigt upphör med
kroppens död vore det sannerligen helt i sin ordning att
påstå att det inte finns någon mening överhuvudtaget. Så nu
kommer nästa stora sak som du måste acceptera för att
kunna förstå. Din själ, vi kallar den så tills vidare, är odödlig.
Och det är den enbart för att den i likhet med allt annat är
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en del av Gud. Men den finns på ett annat plan, ett immateriellt plan som du i din normala uppenbarelse inte kan se.
Däremot kan den anas i sin fysiska form när den smält
samman med den kropp den för tillfället hör samman med.
Kroppen förbrukas, den är bunden av tid och rum, men
själen tillhör ett högre plan och är evig och kan inte förstöras.”
”Min kropp ligger på lasarettet i Helsingborg.” påpekar jag
torrt.
”Sant. Och du är här, eller hur? Du är för tillfället fångad i
den fysiska världen, jag använder det begreppet i brist på
bättre, men med kropp och själ separerade. Ett mycket
olyckligt förhållande som inte brukar drabba den som
fortfarande är vid liv.”
”Det har du ju förstås rätt i. Att det är olyckligt alltså.”
medger jag utan omsvep.
”Det vanligaste är annars att det drabbar människor som inte
kan acceptera att deras kropp förstörts av en eller annan
anledning, och därför stannar kvar som en sorts osaliga
andar. Spöken, kort sagt.”
Som alltså finns. Vilket får mig att le i mjugg åt alla dem som
med förtvivlad envishet brukar hävda att sånt är trams, och
huvudsakligen till för ”gamla kärringar och barnungar”. Som
Jhonas brukar säga, ungefär.
”Men för att fortsätta resonemanget där jag slutade: Din själ
är oförstörbar, och den använder kroppen som ett medel för
att förädlas.”
Nu slår flumlarmet till i mig. Jag har hört något liknande
tidigare, men alltid från förvirrade new age-anhängare och
annat löst folk som inte verkar ha ordentlig koll på någonting. Förutom vilka sorters stenar som är bra mot migrän,
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myggbett och hemorrojder. Analkristall lär vara bra mot det
senare.
Men sedan börjar han tala i bilder, vars innebörd på något
sätt både förvånar mig och samtidigt känns skrämmande
bekant.
”Tänk dig att din själ är som en diamant med tusentals
slipade facetter. Varje facett är täckt av smuts och orenhet.
Smuts som bara kan torkas bort av dig själv. Varje gång
under din levnad som du lär dig något viktigt, och då menar
jag inte sådana trivialiteter som att läsa och skriva utan
verkligt viktiga saker, rengör du en av dessa tusentals
facetter. I vissa fall kanske du hinner med en eller två under
din livstid. Eller kanske ingen, det beror helt på vilket sorts
liv du lever.
För du ska veta att kunskapen är dyrköpt.
Mycket dyrköpt.
För att verkligen tillgodogöra sig sann kunskap måste man
nämligen uppleva den. Inte som åskådare eller genom att
höra berättas om den, utan genom att verkligen uppleva. Om
du ska förstå hur smärtsamt det är att bli piskad, måste du
själv bli piskad. Om du ska förstå det ångestfyllda med att
drunkna, måste du själv drunkna. Och du dömer inte en
människa till att levande brännas på bål om du själv blivit
levande bränd. Men det är inte insikten om att det gör ont
att bli slagen som är det viktiga, det tror jag vem som helst
begriper med lite träning. Det viktiga är nämligen att lära sig
visa barmhärtighet, lära sig förlåta, lära sig ge utan att
förvänta sig något i gengäld. Ungefär det som alla religioner
sätter främst.
För varje sådan viktig och verklig lärdom putsas en av alla
dina tusen facetter. Och det är hela tanken bakom alla dessa
plågsamma liv vi alla tvingas genomleva. Lärdom, som sagt.
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Hur går det med din högst personliga facettputsning,
Bengt?”
Den plötsliga frågan överraskar mig. Jag är helt uppslukad av
hans förklaring, som till skillnad från de tidigare faktiskt
verkar begriplig, och det tar en stund innan jag finner mig.
”Jag vet inte om jag lärt mig något särskilt…” tvekar jag.
”Du ser, det är inte lätt.” säger han obekymrat. ”Men jag
skulle kunna visa dig några av de lärdomar du gjort under
några av de liv som…”
”Nej tack!” avbryter jag honom, rädd för vad han kan
komma att visa mig. Jag har fått nog av mardrömsbilder och
vill verkligen inte se mig själv medverka i en av dem.
”Jag tror nog att du överdramatiserar det hela en liten
aning.” ler han. ”Lärdomarna behöver inte vara fysiskt
plågsamma på det sätt du föreställer dig. En mycket enkel
kan ju till exempel vara att uppleva hur det känns att bli
sviken av någon man verkligen litar på.”
Vid de orden är det något som gör ont. Riktigt ont.
Jag vänder mig bort från munken med det lugna och fridfulla ansiktet för att han inte ska se min smärta, som på något
underligt vis känns pinsam.
”Och du säger att du inte har lärt dig något?” säger han lågt
efter en stunds tystnad.
Jag svarar honom inte. Det behövs inte eftersom han utan
svårighet ändå kan se rakt in i mina innersta och hemligaste
rum. Han vet att jag stal en begagnad golfboll från en av
mina bästa vänners rum när jag var nio år, Han vet att jag
var inblandad i en otrohetshistoria med en annan väns
flickvän när jag var sjutton. Han vet allt jag gjort i hela mitt
liv tycks det som, och jag skäms.
”Att känna skam för något man gjort är ett tecken på insikt,
Bengt. Det är ett gott tecken.” säger han som för att under362

stryka att inget är varken hemligt eller konstigt för denne
underlige man.
Jag nickar bara tyst, eftersom jag inte vet vad jag ska säga.
Och sedan kommer det för mig att om Calle Mephisto är det
närmaste djävulen man kan komma, kanske munken Andreas är motsvarigheten till kristenhetens sankte Per, som
vaktar himmelens portar och bestämmer vem som får eller
inte får komma in.
Han skrockar lätt i samma stund jag tänker tanken.
”Nej du, Bengt. Jag är bara en enkel abbot, den siste i det här
klostret innan det revs och stenen fraktades till ett annat
kyrkobygge, och jag är inte den du tror. Verkligen inte. För
om jag var det skulle det betyda att du var död, och det är du
väl inte, eller hur?”
Vilket jag tvingas hålla med om. Även om definitionen av
ordet död verkar lite oklar för tillfället.
”Vet du, jag tror du ska få några pusselbitar till innan vi
skiljs.” säger han oväntat efter stunds funderande. ”Vad
skulle du tycka om det?”
”Jag vet inte riktigt om…”
”Jodå, det klarar du fint.” övertygar han mig innan jag ens
hunnit protestera.
”Man brukar ju använda en del mer eller mindre fantasifulla
omskrivningar av sådant man antingen tycker är genant
eller svårt, eller hur?” börjar han. ”Som uttrycken ”hissa
skinn”, ”ruska tupp” eller ”dra en banjo” som alla syftar på
det en man kan göra när byxklådan blir för svår.” fnissar han
glatt, medan jag försöker dölja min rodnad.
”På samma vis har döden många olika namn, eftersom den är
så sällsynt svår att tala om. ”Sluta röka”, kola av” för att inte
tala om det urskånska ”knaåga äou” är väl ganska bra exempel. Men mitt absoluta favorituttryck är utan tvivel ”att gå ur
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tiden” eftersom det så perfekt beskriver vad det hela egentligen handlar om. Smaka på orden.” ber han mig, vilket jag
också gör.
”Att gå ur tiden. Att på något sätt göra sig oberoende av
tiden, att inte vara bunden av den, att kunna röra sig fritt
genom den på samma sätt som man rör sig genom rummet.
Det är vad det är frågan om. När du lämnar din kropp efter
avslutad lektion är du inte längre bunden av de normala
fysikaliska lagarna som gäller den del av tillvaron du för
tillfället är bekant med. Du vet ju hur det är; du kan resa
vart du vill i hela världen, ja till och med vart som helst i
universum om du lyckas bygga dig en för ändamålet lämplig
maskin. Men du kan inte resa i tiden. Det går helt enkelt
inte hur du än försöker. Visst, du kan frysa ner dig och sedan
låta dig tinas upp efter tiotusen år instängd i en cryotank,
men det är ingen äkta tidsresa. För hur ska du ta dig tillbaka?
Vid en äkta tidsresa kan man röra sig fritt genom tiden,
ungefär som om den vore en av de vanliga tre dimensioner
du känner till. Är du med?”
”Nja, inte riktigt.” erkänner jag. ”För om jag skulle kunna
röra mig fritt genom tiden skulle det ju förutsätta att den var
mer eller mindre oföränderlig. För annars skulle ju minsta
lilla sak man ändrade leda den i en helt annan och fullständigt okontrollerbar riktning. Du vet, det där klassiska
exemplet med mannen som gör en tidsresa och av misstag
råkar döda sin far innan han själv blivit till, med den självklara konsekvensen att han själv aldrig blivit född och därför
inte kan finnas.”
”Men Bengt!” utbrister munken entusiastiskt. ”Du förstår
ju!”
Ett kort ögonblick vet jag inte om jag ska känna mig smickrad eller förorättad av hans överraskning, men bestämmer
364

mig till sist för det första eftersom det är bättre för min
stukade självkänsla.
”En viktig sak dock; släpp tanken på tiden som något rörligt
eller obestämt. Den är nämligen av helt annan karaktär. Den
är statisk.”
”Statisk?”
”Just det. Orörlig. Oföränderlig. Den är som landskapet som
rullar förbi ditt bilfönster när du är ute och kör. Det ligger
stilla, men ur din synvinkel rör det sig förbi dig. Trots att det
är du som rör dig genom det.”
”Så du menar att det är jag som rör mig genom tiden och inte
tiden som går?” funderar jag med rynkade ögonbryn.
”Exakt!” utropar Andreas och klappar förtjust i händerna.
”Precis så är det! Om du…”
”Men vänta nu!” avbryter jag ganska ofint. ”Det kan inte
stämma, för om jag istället för att svänga vänster och köra
raka vägen hem utan tillbud istället svänger höger och
krockar med en lastbil eller något annat mer trivialt, så leder
det till helt olika scenarion, två helt olika historier. Och då
kan inte tiden vara statisk, det finns alldeles för många ”om”,
saker man gjort av en stundens ingivelse, slumpen som
plötsligt ingriper på ett eller annat sätt. Om det är som du
säger, så innebär ju det att…”
”…att din fria vilja är en illusion.” avbryter han. ”Du tror att
du gör ett val, du tror att slumpen ställer till det på ett eller
annat sätt. Du spekulerar i vad som hade hänt om du inte
gjort si eller så utan istället på ett helt annat sätt. Om Tyskland vunnit kriget, om det kalla kriget plötsligt blivit ett hett
och högst påtagligt krig, om du inte stulit golfbollen…”
”Säger du att jag inte kan påverka någonting alls? Bara flyta
med?” undrar jag oroligt efter det obehagliga påpekandet om
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golfbollen, halvt bedövad av insikten om total maktlöshet
som på ett så omilt sätt körts ner i halsen på mig.
”Det enda du och alla andra i den fysiska tidsbundna verkligheten kan göra är att uppleva.” svarar han lugnt, och
nickar bekräftande.
”Vilket också innebär att du på förhand kan välja vilken
sorts liv du vill leva. Vill du ha ett besvärligt liv där du i
gengäld lär dig mycket väljer du det. Vill du ha det gott men
sparsamt med lärdom väljer du det. Och om du efter avslutat
liv är trött på 2000-talet kan du pröva på hur det är att leva
under stenåldern, eller varför inte i någon av framtidens
högteknologiska men tyvärr högst ojämlika samhällen? Valet
är ditt, du väljer själv hur snabbt du vill utvecklas. Det enda
man nog med säkerhet kan säga är att oavsett hur lätt eller
svårt du väljer så är livet ändå förenat med ett visst lidande.”
Jag suckar. Det är för mycket på en gång.
Sedan kommer jag på att det bara finns en enda fråga som
verkligen betyder något, den enda fråga jag egentligen
behöver ställa.
”Varför? Vad är det för mening med att gå igenom allt
detta?”
Andreas ler hemlighetsfullt innan han svarar.
”Det där var två frågor. Men svaret på båda är enkel. Allt vi
upplever, allt vi går igenom har bara ett enda syfte; att
förädlas, men det vet du redan. Det andra är att närma sig
Gud. Jesus hade rätt på en punkt, även om han efteråt blivit
grovt vantolkad. Han hävdade att han var Guds son. Men
vad han egentligen menade var att han var Guds barn. Att vi
alla, inte bara han själv, är Guds barn, varken mer eller
mindre. För vi är alla en del av honom, en pytteliten del som
vill uppleva den allra lägsta nivån av sin egen skapelse på
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nära håll. Vi har alla en del av Gud inom oss, därför att vi bokstavligt talat - ÄR Gud.”
Jag sjunker ihop efter hans karismatiska predikan. Efter lite
eftertanke kommer jag kanske att kunna smälta vad han
precis sagt, men i så fall först om en stund när det sjunkit in.
”Den gyllene regeln ställs plötsligt i ett helt nytt ljus, eller
hur?” säger Andreas när han ser att hans ord fått fäste.
”Behandla andra som du själv vill bli behandlad…” stammar
jag och känner kallsvetten bryta fram, fortfarande bildligt
förstås. ”Herregud…”
Munken reser sig upp och går fram mot altaret, där solljuset
börjat strila in genom de höga blyinfattade fönstren. Natten
verkar vara över.
Sedan talar han, utan att vända sig om.
”Du har nu fått kunskap som bara den har som inte befinner
sig i den fysiska världen, Bengt. Vad du vill göra av den
bestämmer bara du själv.”
”Det gör jag väl inte?” protesterar jag. ”Du sade ju att det fria
valet var en illusion, att man inte kunde bestämma något
själv…”
”Rätt, men fel.” svarar han. ”Du måste fatta ett beslut. Men
du kan bara fatta ett enda beslut, nämligen det enda möjliga.
Men det hindrar inte dig från att fundera fritt kring vad som
är det rätta. Tänk på hur det är för en karaktär i en film. Han
kan ställas inför svåra dilemman där beslut, kanske livsavgörande beslut, måste fattas. Han fattar sitt beslut och det går
som det går. Sedan spolar du tillbaka filmen och börjar om
från början. Ännu en gång ställs personen i filmen inför det
svåra livsavgörande beslutets vånda. Hur väljer han? Väljer
han annorlunda för att han kanske resonerar annorlunda
den här gången? Nej, naturligtvis inte. Han kan bara resonera på ett enda sätt eftersom han, precis som vi, är bunden av
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den handling som utan undantag redan är fastlagd, statisk.
Som jag sade tidigare; vår nutid är någon annans dåtid och
kan inte ändras. Upplevas, men inte ändras, Bengt. Kom ihåg
det.”
Vid den sista meningen vänder han sig plötsligt om och ser
på mig med genomträngande blick.
”Så vad väljer du? Kunskapen du nu har är förbehållen de
högre nivåerna av verklighet, inte den fysiska världen. Om
du väljer att återföras till din kropp som väntar på dig på
lasarettet i Helsingborg, kommer du att gå miste om kunskapen. Den kan inte överföras till den lägre medvetandenivå
som den fysiska verkligheten representerar. Det finns folk
som har ägnat sina liv åt att försöka återge och berätta om de
stora sanningarna, men det blir bara vettlöst babbel av de
många och fruktlösa förklaringarna.” Han ger mig en ytterst
genomträngande och granskande blick innan han fortsätter,
och än en gång upplever jag obehaget att vändas ut och in.
”Ditt andra alternativ är det här.”
Han gör en svepande hand mot det stora blyinfattade
kyrkfönstret, där solstrålarna på något egendomligt vis
verkar vara koncentrerade till en punkt något under mitten.
Det är ett vackert ljus.
Starkt, oerhört starkt märker jag efter att ha tittat på det en
stund.
Men inte bländande, bara starkt. Och vackert, som sagt.
Plötsligt fylls mitt inre av musik, mäktig musik som jag vet
att jag hört någonstans. Det skulle kunna vara från någon
gammal Ralph Lundsten-skiva, men jag är inte säker. Eller så
är det bara en illusion, kanske framkallad av den långe
munken.
”Gör ditt val, Bengt.” säger Andreas Nielsen, den siste
abboten på det gamla klostret. ”Du har tillräcklig med
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kunskap för att kunna välja rätt.” fortsätter han mjukt och
ser mig rakt in i ögonen.
Och sedan vet jag.
Jag har aldrig varit säkrare på något i hela mitt eländiga liv.
Uppfylld av Lundstens avslutande crescendo och utan en
enda blick på munken går jag in i ljuset.
*
Andreas tittar ut över det stora kyrkorummet som åter vilar i
dunkel när ljuset slutits och försvunnit.
”Jaha, det var det.” tänker han med en nöjd suck, och går
sedan ut mot sakristian där Calle Mephisto snart kommer att
dyka upp med ännu en vilsen själ.
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Epilog
Tidigt på morgonen torsdagen den 27 juli 2006, vid fyratiden för att vara något mer exakt, avled Bengt stilla och
obemärkt i sin säng på Helsingborgs lasarett. Ingen var
närvarande vid själva frånfället, eftersom vakthavande
nattsköterska var i färd med att tillsammans med ett par
kolleger röka upp det sista på sina filterlösa cigaretter på
dagrummets balkong.
Upptäckten att patienten faktiskt var död gjordes några
minuter senare när nämnda sköterska allra pliktskyldigast
tittade in på vart och ett av de rum som innehöll någon sorts
inneboende. Efter ett antal svordomar och förbannelser med
innebörden att det var sällsynt olämpligt att dö just under
hennes pass, tog hon ändå tag i saken och gjorde vad som
måste göras.
Den avlidnes hustru, Maria, informerades efter ungefär en
halvtimme, och befann sig redan då i ett så erbarmligt
psykiskt skick att man rekommenderade henne att ta
kontakt med närmaste vårdcentral när den öppnade eller
kanske jourhavande präst. Varpå man släppte fallet, eftersom
man ju gjort sin plikt.
Frågan om vad som orsakat dödsfallet fick sitt svar vid den
obduktion som utfördes några dagar senare under stoj och
stim av några ivriga läkarstuderande under överinseende av
en ”riktig” obducent. Hjärtstillestånd sades vara den direkta
orsaken till dödsfallet, vilket inte ifrågasattes av yrkesmannen ifråga. Vad som i sin tur orsakat detta gick inte att
fastställa, varför man genom lottdragning valde en av de mer
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eller mindre troliga sjukdomar som brukar leda till just
hjärtstillestånd.
Jhonas dömdes vid Helsingborgs tingsrätt för dråp, med
påföljden tre års fängelse. Under polisförhör och rättegång
lade man ner viss möda på att försöka få klarhet i vad som
drivit den åtalade att med sådan sällsynt brutalitet skära
sönder både ansikte och pulsådror på offret, som därvid
förblödde. Man fick emellertid hålla till godo med de föga
uttömmande svaren ”jag vet inte” och ”det bara hände”.
Jhonas fann sig väl tillrätta i fängelset och skaffade en del
nya vänner som med all sannolikhet inte var särskilt bra för
hans personliga utveckling, om man ska vara riktigt ärlig.
Han berättade aldrig mer för någon om händelserna natten
mellan den 24 och 25 juli då hela hans samling ärvda porslinsfiguriner krossades, utan trodde själv att det var ett första
tecken på den okontrollerbara galenskap som skulle visa sig
så ödesdiger ett dygn senare.
Pernillas tillvaro påverkades inte nämnvärt av de ovan
beskrivna händelserna. Hon bodde kvar i sin lägenhet tills
hon träffade en ny man som i likhet med Jhonas var tillräckligt elak och dum för att kunna misshandla henne lite lagom
mycket. Övertygad som hon var efter den första omgången
stryk om att han aldrig skulle göra om det, sålde hon sin
egen lägenhet och flyttade in hos honom, bara för att bittert
upptäcka att det skulle han visst det. Varpå hon träffade en
annan man som i likhet med de båda första visade sin
outsinliga kärlek genom att slå henne på ställen där blåmärkena inte skulle synas. Och så vidare.
Maria slutligen.
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Psykiskt knäckt av både skam och sorg tillbringade hon
några veckor på det som förr kallades vilohem, där hon
långsamt men säkert återfick sina krafter. Ungefär vid den
tid när träden fäller sina löv, lämnade hon sitt och sin
framlidne makes hus till försäljning hos mäklarfirman
Kapitalist & son AB, varpå det efter viss budgivning såldes
ganska omgående och med en inte obetydlig vinst. Vilket
särskilt gladde ovan nämnda mäklarfirma.
Hon köpte därpå ett pyttelitet hus beläget mitt ute på en
åker utanför Mörarp. Med en hög häck på ena sidan och en
liten bäck på den andra fick hon vara ganska ostörd i sina
grubblerier, som faktiskt blev så omfattande att de ledde till
en längre tids förnyad sjukskrivning. Den tiden utnyttjade
hon till att skriva en bok om andlighet och spiritism, men
när hon blivit refuserad av inte mindre än åtta olika förlag
valde hon att helt sonika radera hela den omsorgsfullt
skrivna men tyvärr obegripliga smörjan från sitt USB-minne,
där den enda kopian fanns lagrad. Och därmed ge upp alla
funderingar på en fortsatt författarkarriär som inte ens
börjat.
Varpå hon skaffade två stora, och då menar jag STORA,
hundar som tog all hennes återstående tid. Vad gör inte
människor för att slippa fundera?
Och därmed borde den här historien ha nått sitt slut, vilket
den med all sannolikhet också skulle ha gjort om det inte
vore för en enda liten omotiverad detalj som gnager och
skaver och pockar på viss uppmärksamhet. Ett minimalt
efterspel således;
*
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Andreas Nielsen, den siste abboten i det gamla klostret,
sitter med nerböjt huvud och knäppta händer i det lilla
vitkalkade kapellet. För en utomstående betraktare som inte
känner honom särskilt väl är det uppenbart att han sitter
försänkt i bön, men för den som vet vem han är är just det
närmast en löjlig tanke. Han ser förvånat upp när hans
tankar plötsligt störs av motorljud och bildäck som krasar i
gruset precis utanför den tunga porten. Suckande reser han
sig och går sakta bort mot altaret vid kortväggen.
Ljudet av en bildörr som öppnas och stängs når honom,
sedan det långsamma trampet av fina och dyra skor mot grov
singel. Han suckar igen och nyper sig över näsroten, men är
noga med att se oberörd ut när handtaget trycks ner och
dörren sakta glider upp.
”Goddag Andreas. Hur står det till?”
”Goddag själv, ers majestät. Och tack för omtanken. Jag
måste tillstå att jag är en aning trött, men annars är det bra.
Och hur mår ers kungliga höghet själv?”
”Alldeles utomordentligt, tack.”
Den gråhårige mannen i glasögon som Andreas med sådan
självklarhet tilltalar ”ers majestät” låter blicken glida runt
det skumma kyrkorummet som för att granska det. Andreas
gör inte en min av otålighet utan låter bara den gamle hållas,
han kan procedurerna vid det här laget.
När husesynen är klar fixerar den gråhårige monarken
abboten med sträng min.
”Nå, jag antar att Andreas förstår att jag inte kommit hit för
att prata strunt eller diskutera religiösa frågor, sådant har vi
ju lämnat bakom oss, eller hur?”
”Som den enkla abbot jag är kan jag ju inte göra annat än att
fortsätta hoppas, det tror jag nog att ers höghet förstår.”
svarar Andreas undvikande.
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Den gråhårige rynkar fullt synligt på näsan åt den kommentaren, men det hindrar inte abboten från att fortsätta:
”Har ers majestät kanske funderat vidare kring resonemanget om livets yttersta mening? Jag vill minnas att vi inte kom
riktigt till punkt i vårt senaste samtal om…”
Längre hinner han inte innan den äldre gentlemannen
oväntat ryter till.
”Vet hut, karl! Ska han stå här och prata smörja får han
vänta med det tills jag gått och han är ensam igen!”
Andreas verkar närmast road åt att bli tillsagd som om han
vore ett bångstyrigt barn, men finner sig snabbt och böjer
bara underdånigt på huvudet som för att visa att han fogar
sig. Och så syns leendet mindre.
”Mitt ärende är av annan natur. Hit kommer jag bara om jag
är tvungen, det vet han.”
Andreas gör ännu en bugning. Inte för att han måste, men
för att han vet att det är bäst för alla om spelreglerna följs.
Efter en stunds tystnad som ingen av herrarna verkar vilja
bryta, säger slutligen Gustav VI Adolf (för naturligtvis är det
han, vem annars?):
”Jag söker en person jag såg utanför mitt residens i Helsingborg för några dagar sedan. Han såg något förvirrad ut, men
vinkade åtminstone tillbaka när jag hälsade på honom. Jag
tänkte kanske…” fortsätter han medan han långsamt börjar
gå runt i det trånga kapellet ”…att han gjort din bekantskap?”
Vid de sista orden skymtar något oroligt förbi i ögonen
bakom de tjocka glasen. Andreas ler.
”Vet ers kungliga höghet möjligtvis vad han hette?”
Kungen skruvar besvärat på sig, men svarar inte.
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”Inte det.” konstaterar abboten torrt. ”Nå, men hur såg han
ut då?” frågar han. Och får en hyfsat exakt beskrivning av
den försvunne.
Andreas nickar. ”Jo, han har varit här. Bengt hette han, och
vi hade ett ganska långt men i slutändan givande samtal.”
”Och?” frågar kungen andlöst, trots att han redan verkar
veta svaret.
”Han tog sitt förnuft till fånga. Om ers majestät vill honom
något kan jag ordna så att ni får träffas, men jag tror att det
blir svårt att arrangera ett sådant möte här.”
Kungen stirrar på abboten med tom blick, men säger inget.
Sedan vänder han suckande ryggen mot den andre.
”Jag kom alltså för sent. Igen…”
Det finns en sorts uppgivenhet i den gamles röst som faktiskt
rör Andreas, men han vet av gammal erfarenhet att tröstande ord inte hjälper. Och ändå måste han försöka.
”Så så, ers majestät. Det finns ingen anledning att sörja. Om
ni bara ville låta mig tala till punkt en enda gång så att jag
kunde övertyga er om sakernas rätta tillstånd, kan jag
garantera att…”
Då snurrar kungen runt på stället med sådan fart att det till
och med förvånar Andreas, som annars är van vid det mesta
från denne herre. Han stampar med foten och sträcker upp
ett darrande pekfinger rakt i ansiktet på den oberörde
abboten.
”Understå er inte att undervisa mig om, som ni säger,
sakernas rätta tillstånd!” spottar han fram, bara för att
omedelbart återta sin kungliga värdighet genom att sträcka
på sig och rätta till sin redan oklanderliga grå kavaj.
”Jag genomskådade er och era motiv redan vid vårt allra
första möte, och det var bara min egen klarsynthet som
räddade mig den gången. Jag vet hur det står till med ”saker375

nas rätta tillstånd” och ni min herre är en bedragare av
värsta sort!”
Andreas suckar. Han vet att det inte är lönt att försöka
övertyga denne egensinnige gentleman om att han faktiskt
har fel, fruktansvärt fel.
”Om ers majestät är så säker på att jag har fel finns det inte
mycket jag kan göra.” konstaterar han uppgivet.
Kungen granskar honom ingående med lika delar förakt och
rädsla och går sedan utan ett ljud ut genom porten, men
smäller inte igen den som man kanske kunde förvänta sig,
utan stänger den mjukt och försiktigt. Strax efteråt hörs en
bil starta och köra iväg med gruset sprutande från däcken.
Andreas står kvar och skakar sorgset på huvudet.
Hur länge ska kungen hålla på med de här dumheterna?
Kanske skulle allt sett annorlunda ut om han bara tagit av
den före detta monarken de dumma och onödiga överklassfasonerna redan från början. Kanske är det hans eget fel att
denne osalige ande inte kan finna sig i sitt öde och bara gå in
i ljuset som alla andra?
Men sedan påminner han sig att inget händer, inget kan
hända, som inte redan är bestämt. Till och med han själv
glömmer bort det ibland, konstigt nog.
”Men ingen är fullkomlig.” tänker han trött medan han
sätter sig ner och knäpper händerna. Ingen skada skedd,
kungen kommer tillbaka när ensamheten blir för svår, och
då får han själv en ny chans att hjälpa honom. Så är det och
så har det alltid varit.
Alla kommer tillbaka.
Alltid.

376

LitteraturLitteratur- och musiklista
Om man orkat så här långt och kanske dessutom finner
något intresse i tankegångar liknande de jag själv anammar i
denna bok, finns det en hel del litteratur i ämnet.
Följande finns i min egen bokhylla och kan således enkelt
lånas av den intresserade;
Livsåskådning

Brian L Weiss
Raymond A Moody

Göran Grip

Många liv, många mästare
Kärlek liv efter liv
I dödens gränsland
Ljuset ur tunneln, nya rön om näradödenupplevelsen
Allting finns

Andra böcker jag haft nytta av under själva skrivandet:
Historia

Lars Widding, Magnus Gerne, Åke Andersson
Svenska äventyr 800 - 1710
Lars Ericson, Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom,
Gunnar Åselius
Svenska slagfält
Sven-Åke Rosenberg
Herrevadskloster - fakta, fantasier, funderingar
Lars O. Lagerqvist
Sveriges regenter, från forntid till nutid
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Porslinskonst

Lladró - The Art Of Porcelain
Övrigt

Svenska språknämnden
Språkriktighetsboken
Musik omnämnd i boken

Michael Bolton - That’s What Love Is All About
Lloyd Cole & The Commotions - Perfect Skin
The Clash - Should I Stay Or Should I Go
Opus - Live Is Life
Ralph Lundsten - Prelude To The Future

Tack för hjälpen:
Märit Blomqvist för hjälp med omslaget;
Christer Gelsdorf för inspiration till historien om de elaka
tomtarna;
Michael Granqvist för inspiration till historien om ”himmarånkaren” (bara genom att berätta den för mig, inget annat…);
Kata
Katarina Fröberg, Maria Jönsson m fl för att ni orkat besvara
dumma frågor om sjukvård av typen ”Hur länge blir man
sjukskriven om man bryter ryggen?”;
Ulrika Lindskog
Lindskog för moraliskt stöd och allmän själavård;
och sist men inte minst Sita, Hannes och Esaias,
Esaias, som för det
mesta konstigt nog har nöjt sig med att sucka uppgivet när
jag har kommit med mitt ständiga “Vänta lite, jag ska bara
skriva några rader till!”
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