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Till Sita,
ständig följeslagerska genom tidens omätlighet.

3

”Vår födelse är endast sömn och dvala, själen som vaknar
hos oss, vårt livs stjärna, har haft sin boning någon
annanstans och kommer fjärran ifrån.”
William Wordsworth, 1770-1850
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Prolog
April 2008

D

agen som skulle bli hans sista började som så många andra; att i den
dunkla gryningsdagern som sipprade in mellan rullgardinen och
fönsterkarmen försöka urskilja takets ojämnheter, skavanker och
otillräckligt spacklade skarvar mellan gipsskivorna. Han kände varenda
skönhetsfläck, varje liten spricka från många morgnars utforskande i
tålmodig väntan på att hon skulle vakna.
Det första han lade märke till denna morgon, innan han började
betrakta taket, var den ovanliga stillhet som verkade fylla lägenheten, trots
dess centrala läge. Långa stunder var det enda som hördes lugna,
regelbundna andetag emanerande från kvinnan som sov stilla vid hans
högra sida. Efter att fylld av ömhet och gränslös kärlek ha lyssnat till dem
en god stund föll han in i hennes rytm och gled långsamt och omärkligt in
i ett meditativt tillstånd någonstans mellan sömn och vakenhet. Ändå
letade sig dämpade stadsljud in i hans ännu harmoniska och tämligen
oskadda medvetenhet; suset från en eller annan passerande bil och möjligen
det omisskännliga ljudet av en skramlande spårvagn läckte in genom det
stängda fönstret.
Halvt i dröm översköljdes han av sin egen sagolika lycka; att befinna sig
i den absolut allra bästa av världar med allt han någonsin kommit att önska
sig. Detta allt låg i djup sömn vid hans högra sida mellan mjuka, vita lakan,
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vackrast och mest åtråvärd bland kvinnor. Åtminstone för honom, vilket
sannolikt kunde bero på att han älskade henne mer än något annat. Mer än
sig själv, och därtill mer än sitt eget liv. Vilket alltså skulle komma att
bevisas innan dagen nått sitt slut.
Han väcktes ur sin slummer en knapp timme senare när hon gav ifrån sig
en mjuk, behagfull suck medan hon sömnigt och kattlikt sträckte på sin
inte särskilt långa men förvånansvärt smidiga kropp, till vardags oftast dold
under bylsiga och grova kläder men nu i omedvetet syndfull om än dold
nakenhet. Han drabbades av en nästan oemotståndlig lust att röra vid
hennes gyllenbruna hud, att låta sina fingertoppar sakta vandra över hennes
mer eller mindre känsliga områden för att på nytt få uppleva den nästan
osannolikt silkeslena jämnhet som han kommit att förknippa med henne.
Men avstod av respekt inför den gudomlighet som tveklöst fyllde henne
och lyfte henne till en nivå långt över hans.
Varför skulle han i sin grovhet hemfalla åt att befläcka en sådan
fulländad varelse bara för sin egen tarvliga lustas skull? Han nöjde sig
således med att hängivet betrakta mästerverket medan det sakta arbetade
sig fram till någon sorts vakenhet.
Ändå var det aldrig någon tvekan om att det var hennes själ han älskade
mest. Hon var utan tvivel den viktigaste delen av honom själv. Utan henne
var han ingenting, på sin höjd ett neutrum, om ens det. ”Som en spillra på
ett mörkt och stormigt hav”, för att använda sig av en vacker strof ur en av
hans favoritmelodier.
Ett intet.
Han hade följaktligen mycket att vara tacksam över. En knapp vecka
tidigare hade han i ett utslag av översvallande lycka uttryckt denna
tacksamhet genom att skicka ett fullklottrat vykort till en av sina välgörare,
där han i kanske något kryptiska ordalag hade försökt formulera tankar
som helt enkelt inte lät sig kläs i ord. Det blev förstås mest rappakalja, men
han hoppades ändå att mottagaren förstått hans avsikt och mening. Än
hade han inte fått något svar, vilket han faktiskt hoppats, men även om det
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aldrig kom något gjorde det inte så mycket. Huvudsaken var att han hade
henne.
Dagen hade varit ganska ordinär för att vara en lördag; de hade haft en
tämligen lång sovmorgon där en god del av hans tid gått åt till att helt
enkelt ligga och betrakta hennes slutna ögon, raka näsa, det lilla lustigt
formade födelsemärket vid hennes vänstra tinning som hon ständigt
försökte dölja med en blänkande korpsvart hårlock. Och inte att
förglömma: hennes välformade mun med dess utsökt krökta amorbåge som
han inte utan ansträngning avhöll sig från att kyssa bara för att hon inte
skulle vakna.
Sedan hade det plötsligt varit eftermiddag och dags för en kopp te och
hon hade kommit på att hon helt enkelt måste ha en särskild sorts bakelse
som bara såldes på ett fik nere i stan. Han hade skojat om att hon
antagligen var gravid, och hon hade skrattande viftat bort det med att det
kanske var så men att hon själv i så fall inte visste något om det. Sedan
hade hon försvunnit ut för att inhandla den där kakan medan han satt på
tevatten och dukat fram koppar, tänt ljus och gjort sitt allra bästa för att
skapa lite mysig stämning.
Hon hade aldrig kommit hem.
På kvällen, när insikten om vad som skett slutligen sjunkit in i hans
klentrogna och bedövade sinne, hade han gjort det enda möjliga. Det
behövdes ingen betänketid, ingen besinning. Det var helt enkelt en
odiskutabel självklarhet.
Hans sista klara tanke var att inget någonsin skulle få skilja dem åt igen.
Inget.
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1. Flickan på stranden

November 1709

D

röjande går hon vid vattenbrynet.
När de kalla dyningarna någon gång når lite längre upp på den
fuktiga sanden tar hon ett snabbt, lekfullt steg åt sidan. Skorna av mjukt
läder är förstås redan en aning fuktiga, men hon fryser åtminstone inte
vilket hon med all säkerhet skulle göra om de blev översköljda av kallt
havsvatten. Alltså lyfter hon lätt på sin fotsida kjol av grovt linne och flyttar
sig smidigt i sidled varje gång det stålgrå, iskalla vattnet hotar att slå in över
dessa, hennes enda par.
Hon är försiktig med var hon går och ser sig noga för. Tången som nu
på hösten fyller stranden är visserligen inte så vedervärdigt rutten som den
brukar vara på somrarna, och Gud ska ha tack för sin vänliga omtanke om
hennes luktsinne. Men det är ändå ingen direkt fröjd att placera foten i en
slemmig sörja av upplöst sjögräs, skobeklädd eller ej.
Turligt nog är ändå inte hela stranden full av multnande, ilandflutna
vattenväxter, och så fort hon ser att risken att trampa i eländet är minimal
lyfter hon vagt leende blicken mot den gråmelerade himlen och spanar mot
måsarna som tysta glider fram på den allestädes närvarande, ständigt från
väster kommande vinden.
Deras tystnad oroar henne, trots att hon av naturen är en obekymrad
och nästan alltid glad ung kvinna. Ändå kryper olusten över henne och hon
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ryser till medan hon förgäves försöker få grepp om varuti den oväntade
oron består.
Hon passerar en pöl stillastående havsvatten ett par meter upp på
stranden och tar tillfället i akt att spegla sig i den blanka ytan, och ser
därvid ett smalt, kanske lite blekt ansikte inramat av brunt, ganska rakt hår
blicka upp mot sig. Först är det som väntat allvarligt, nästan uttryckslöst.
Men sedan rinner den ovanliga ängslan av henne och strax spricker ansiktet
upp i ett brett leende, kanske inte så mycket för dess skönhet som för
okynnigheten som spelar i de gråblå, nu åter så gott som sorglösa ögonen.
Hon betraktar sin spegelbild en stund och får plötsligt lust att göra en
narraktig grimas mot sig själv, men avstår och lämnar pölen för att gå
vidare.
Hon lyfter blicken igen och andas in den salta havsluften medan hon
med behag lyssnar till den mjukt risslande strandvassen som rör sig stilla i
vinden, men lägger då åter märke till måsarna. Normalt brukar de föra ett
oherrans liv, särskilt när fiskebåtarna kommer in med dagens fångst och det
kan hållas kalas på fiskrens som hälls i vattnet vid skeppsbron. Men idag är
de som sagt förunderligt tysta och glider, bara glider runt på utsträckta
vingar. Knappt ett enda vingslag behöver de ta.
Hon stannar på nytt och betraktar dem med rynkad panna, plötsligt
uppfylld av en helt annan känsla hon inte riktigt kan identifiera, kanske för
att den så sällan uppfyller henne. Avund? Skulle det verkligen kunna vara
avund hon känner mot dessa arma djur utan själ, dessa Guds friaste
varelser?
Smärta är för dem bara en dunkel abstraktion misstänker hon, även om
hon inte begagnar sig av just de orden för att formulera tanken. Eller
kanske är den, smärtan, inte ens det förrän den utan förvarning drabbar
dem? Och måste det inte vara då, men först då, de förstår att den finns?
Men den risken är de alla säkert lyckligt omedvetna om, vilket möjligen är
just det som gör dem så fria. Kanske är det just det hon själv borde sträva
efter? Att tömma sig på tankar och känslor och bara vara. Bara flyta med
som om hon fördes bort av en mäktig och stark vårflod vars styrka hon
ändå aldrig skulle kunna utmana.
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Det plötsliga och oväntade tungsinnet förvånar henne, men hon ruskar
av sig det nästan lika lätt som hon brukar vifta bort flugor på sommaren.
För sådan är hon; hård mot ledsamheter, på samma sätt som det sägs att
kung Karl är hård mot kulor. Att detta avundsvärda tillstånd av nästan
total sorglöshet kan bero på att hon inte minns någon av de svårigheter
hon trots allt varit med om ägnar hon inte en tanke. Men varför skulle hon
det?
Hon glömmer sjöfåglarnas tystnad och låter istället blicken svepa ut
över det grå och för dagen förhållandevis stilla vattnet. Mittsunds ligger
några större fartyg och gungar slött, men det är precis som om de inte
funnes där på riktigt, som om de inte kan vara bemannade av människor av
kött och blod, som vore de spökbilder av något som snabbt och smärtfritt
skulle lösas upp likt dimma om man försökte ta sig ut till dem.
Kanske hade det bästa varit om de faktiskt hade lösts upp i intet inser
hon, deras i och för sig alldagliga närvaro är ändå på något sätt oroande.
Hon funderar en stund på skeppen, att det synts ovanligt många på sista
tiden och att hon inte riktigt kan förstå varför. Det är nog främst det som
oroar henne bestämmer hon, att hon inte ser den bakomliggande orsaken.
Och kanske, fortsätter hon sin inre monolog, får det henne att se inbillade
sällsamheter vart hon än vänder blicken, uppåt till exempel? Hon suckar
tungt, kanske till och med aningen irriterat, och sparkar förstrött till ett par
snäckskal så att de far ut i vattnet, studsar några gånger och försvinner
utom synhåll under den krusade vattenytan. Vad vet hon egentligen om
skepp, eller måsar för den delen, systerdotter som hon är till en enkel
krögare, och tillika föräldralös sedan många år?
Strax ångrar hon att hon tänkte det där med ”enkel krögare”. Om det
inte varit för morbror Viars och moster Charlottas godhet hade hon
måhända inte haft något hem alls, vilket får henne att skamset försöka styra
sina funderingar i andra banor.
För ett ögonblick förlorar hon sig i tankar på hur hennes och hennes
ömsom allvarlige, ömsom skälmske brors liv kunde ha gestaltat sig om inte
deras föräldrar lidit en så tidig död. Hur deras far dog minns hon inte alls,
men modern tror hon sig ha något diffust minne av. Om det inte är så att
hon bara minns något hon fått berättat för sig, vilket inte är omöjligt i en
12

stad där alla tror sig veta om inte allt om alla så åtminstone det mesta om
många.
Det har sagts henne att deras mor var en mild kvinna, med långt till
vrede men desto närmare till skratt. Enligt många i staden har hon, Anna,
ärvt sin mors glada och lättsamma manér, medan hennes tvillingbror Johan
fick en annan gåva; nämligen hennes blå ögon.
Kanske är detta en av orsakerna till att Anna faktiskt älskar honom som
hon gör; att hon tycker sig kunna se sin nästan bortglömda mors
kärleksfulla blick ibland speglas i hans djupt blå regnbågshinnor när han
ser på henne.
Men att det bara är blicken han skulle ha ärvt är kanske ändå inte
riktigt sant. Även hos honom finns det där sorgfria draget, även om det tar
sig något andra uttryck än hos henne själv. För emedan det brukar nöja sig
med att göra henne på gott humör, frammanar det hos honom inte sällan
en obändig vilja att utföra någon sorts pajaseri, vilket många i staden men i
synnerhet på morbrorns krog kan vittna om. Oftast lockar det bara till
skratt, men ibland har det hänt att Johans små spratt fått oanade
konsekvenser, både för honom själv och för människor i hans omedelbara
närhet.
Hon fnissar till när hon drar sig till minnes hur han en gång genom ett
mindre lyckat skämt lyckades utrymma hela krogen vid Mariatorget, till
morbror Viars måttliga förargelse. Johan hade bestämt sig för att hetsa två
av stadens mindre begåvade - men mycket tävlingsinriktade - borgare mot
varandra genom att springa med falska utmaningar dem emellan.
De satt i var sin ände av skänkrummet och starrbligade på varandra
medan Johan utan större bekymmer fick dem att göra än den ena, än den
andra dumheten, till övriga gästers förnöjelse. Upprymd efter att ha lurat
dem att i tur och ordning besegra varandra med allt ifrån hemska grimaser
till högljudda ölrapar trodde han sig kunna driva dem till vad dumhet som
helst, vilket han dessvärre hade rätt i. För när han fick den mest enfaldige
av dem att knäcka ett ägg i pannan på sig själv i tron att den andre sagt att
han aldrig skulle våga göra just det, hade skälmstycket gått för långt.
Ägget visade sig vara okokt och hade nog dessutom legat ute i solen och
surnat, för stanken som omedelbart spreds i rummet fick alla krogens
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gäster att skrattande och svärande fly ut på gatan. Viar behövde inte ens
göra sig besväret att kasta ut dumskallarna som orsakat spektaklet eftersom
de fått lika brått ut som alla andra.
Och så var den kvällens intäkter om inte förlorade så åtminstone starkt
begränsade. Krögaren, det vill säga morbror Viar, var en man med stort
hjärta och gott humör, så han tog det hela med jämnmod. Men han
försummade ändå inte att ta sina båda systerbarn i upptuktelse för sitt
narrspel. För naturligtvis visste den rödbrusige, storväxte värdshusvärden
att Johan inte ensam var ansvarig; han hade ju sett hur Anna suttit i
trappan som ledde upp till övervåningen och intresserat följt hela
händelseförloppet, och därtill under stor munterhet viskande rådgjort med
sin skälmske bror om nästa steg i det dumma ställningskriget. Så det
storartade skämtet kostade dem ett par omvridna öron, men inget värre än
så. Vilket de inte heller väntat sig, morbror Viar var nämligen trots sitt
barska yttre en godhjärtad man som inte brusade upp i onödan.
En enda gång hade hon sett honom bli riktigt arg, och det var när en
avdankad och illa stympad gubbe börjat dra gamla soldathistorier för henne
och Johan, som båda storögt lyssnade på hans skrävel.
Det hade börjat försiktigt med sådana historier som alla före detta
militärer drog så fort de fick tillfälle; hur han genom hjältemod räddat flera
andra män och därtill dödat många fiender. Så långt allt väl, men sedan
hade gubben börjat smäda både kung och fosterland, det vill säga kung
Karl och Sverige, eftersom han slagits på den danska sidan i likhet med de
flesta skåningar i det senaste stora kriget.
Det hände ibland att sinnet rann på en del kroggäster och att de började
prata strunt när de fått för mycket att dricka och det var ingen större sak.
Men att öppet säga sådana saker som denne man sade om kungen var att
be om besvär med stadsvakten och kanske ytterst med stadens magistrat,
både för gubben själv och, vilket var värre, för den värdshusvärd som tillät
majestätsbrottet. Och när Viar dessutom såg hur hon och Johan, och då
särskilt den senare, stod som trollbundna av den gamle suputen blev han
arg och kastade helt sonika ut gubben på gatan.
Dessvärre landade denne, efter vad hon själv fnittrande kunde se, i en
stor och rykande hög med tämligen färsk hästspillning precis utanför
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krogdörren. Svärande och spottande raglade sedan den före detta soldaten
bort mot kyrkmuren, där han tog stöd och började häva ur sig förbannelser
vars existens varken hon eller Johan ens kunnat drömma om. Men mer
hann hon faktiskt varken se eller höra innan hon och hennes bror bryskt
drogs in i dunklet och vidare in i ägarfamiljens privata utrymmen av en
hårdhänt morbror Viar med ilsken uppsyn och ovanligt borstiga ögonbryn.
Det blev inte stryk den gången heller, naturligtvis inte, men det
förmaningstal han höll skulle stanna kvar i minnet så länge att de båda i
fortsättningen noga tänkte sig för innan de lyssnade på fler historier där
berättaren gav Sveriges kung - ny eller gammal spelade ingen roll - föga
smickrande epitet som ”den förbannade, ärelösa horkarlen” och ”den
tyranniske skitstöveln med sina bastarder och löskemän i följe”, det senare
antagligen syftande på den svenska armén.
”Minns detta barn, och minns det noga!” förmanade morbror Viar
allvarligt medan han höll dem i var sin axel med stora och grova nävar, som
det inte ens var lönt att tänka på att försöka smita från.
”Den sortens struntprat är inte för vanligt hyggligt folk, det är bara för
bråkstakar och banditer! Då var det krig men nu är det fred, och inget blir
bättre av att trycka och peta på ömmande sår som borde få läka ifred. Eller
att smäda kungen för den delen. Förstår ni inte att det är farligt?”
Han stirrade dem stint i ögonen så att båda två strax tvingades se ner i
golvet innan han fortsatte, något skrovligt men ändå kraftfullt:
”Jag lovade er salig mor som det sista jag gjorde innan hon dog, att ta
väl hand om er två. Och om jag lät er lyssna på sådant förrädiskt tal skulle
det vara det samma som att bryta det löftet, vilket jag Gud förbjude aldrig
nödgas göra. Så lyssna nu noga, för jag tänker inte säga det här två gånger;
om någon någonsin kommer hit och så grovt smutskastar både kung och
fädernesland igen, så står ni inte bara och gapar som två utsvultna
fågelungar utan kommer raka vägen till mig och berättar, begrips?”
Han stirrade på dem med vild blick, som - det förstod hon nu som
vuxen - inte var fylld av raseri men väl av både omsorg och rädsla på
samma gång.
”BEGRIPS?” röt han när ingen av dem svarade honom, så att båda två
överrumplat spratt till i ren förskräckelse. Och då, men först då, nickade de
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båda stumt, eftersom deras talförmåga verkade ha försvunnit ut genom
krogdörren tillsammans med den gamle suputen.
”Bra.” sade han då i sin vanliga och något vänligare ton och gav dem
var sin lätt smäll på kinden så att det mer liknade en omtänksam klapp än
en örfil.
”Så! Ut och lek med grannkärringens ungar eller någon annan och glöm
nu den där gubben. Schas!”
Och så föste han ut dem på gatan efter att ha kontrollerat att gubben
gått sin väg och gick sedan mumlande och huvudskakande tillbaka in i
dunklet för att se till sina gäster.
Hon ler vid minnet av morbrorns stundom något hårdhänta men alltid
välmenande omsorg om dem. Det hade förstås gått några timmar innan de
förstått varför det skulle vara särskilt farligt att tala illa om kungen, men
när Viars hustru, den stränga men kärleksfulla moster Charlotta, senare
den dagen som i förbigående talat om för dem vilka straff som utmättes för
den som begick majestätsbrott, stod det klart för dem varför han blivit så
arg.
Hon skakar leende huvudet åt det halvt lustiga minnet. Det är så länge
sedan…
Men strax börjar hon räkna, och kommer då fram till att det nog inte är
så värst många år sedan ändå. När den där gubben landade i gödselhögen
måste hon och hennes bror ha varit… låt se… runt åtta år, kanske? Det
skulle i så fall innebära att det är nästan ett halvt liv sedan, räknat utifrån
hennes nuvarande ålder. Och ett halvt liv är alltid lång tid, om än inte i år
räknat.
Medan dessa avlägsna men ändå levande barndomsminnen passerar för
hennes inre syn fortsätter hon sin stilla strandvandring norrut och kastar på
nytt ett öga ut över sundet, ut mot båtarna, upp mot måsarna. Och genast
infinner sig oroskänslan igen, men den här gången lyckas hon inte jaga bort
den lika lätt.
En tröst kanske ändå är att hon antagligen inte är den enda som känner
den ovanliga spänningen i luften. Många människor hon talat med har
också verkat bekymrade på sista tiden och det går så många illasinnade
rykten, som att sjömän från staden tas i arrest så fort de sätter sin fot på
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andra sidan sundet. Men om det verkligen är sant, det vet hon inte. Och i
ärlighetens namn har hon inte bekymrat sig för det tidigare, men nu när
hon tänker närmare på saken…
Hon lyfter blicken och ser mot molnen igen. Trots alla dessa mer eller
mindre spektakulära rykte är det så svårt att sätta fingret på vad som
egentligen är galet. För medan hennes femtonåriga förnuft säger att allt är
om inte helt så åtminstone nästan som det ska, säger känslan något helt
annat. Den säger nämligen att ett svårgripbart hot tornar upp sig på andra
sidan Öresund, och den känslan verkar finnas hos många i staden.
I detta tillstånd av envis ängslan hemfaller hon plötsligt åt att gripa efter
halmstrån. Hon intalar sig att allt måste bero på något hon inbillar sig,
något som egentligen inte har sin grund i verkliga förhållanden. Kanske är
det bara någon av de många lindriga men ändå i viss mån obehagliga
sjukdomar som brukar svepa fram över landet under vinterhalvåret som
gjort sitt intåg lite för tidigt? Sådant brukar själen känna av långt innan
kroppsliga symptom visar att något faktiskt är å färde. Det ligger där och
irriterar och skaver som en obehagskänsla dagarna innan det bryter ut. Så
måste det vara, bestämmer hon. En förkylning kanske, inte värre än så.
Hon drar in den kyliga havsluften, fyller lungorna för att försöka lufta
ut den eventuella sjukdom som kanske i värsta fall redan besmittat henne.
Den friska och kalla luften fyller henne för ett ögonblick med ett
kärkommet välbefinnande, men sedan ryser hon till, obehagligt medveten
om vad som kanske väntar.
”Bara det inte är magsjuka…” tänker hon med stigande obehag. Det är
verkligen det värsta hon vet, spyor och ränneskita som sprider sig från hus
till hus utan att det går att stoppa eller undvika. Och alltid är det någon
skröplig kärring eller gubbe som inte klarar av påfrestningen utan dör
ömkligen i smuts och orenhet.
”Det där måste vara Guds straffdom.” tänker hon vidare och ryser på
nytt, samtidigt som hon gör sitt bästa för att skaka av sig obehaget. Så illa
är det nu trots allt inte, intalar hon sig trosvisst. Ännu finns det ingen som
är sjuk, åtminstone inte som hon känner till.
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Och hon borde veta, hon rör sig så pass mycket i staden att hon utan
tvivel skulle ha hört om någon obehaglig sjuka fått fäste någonstans. Dock,
alldeles säker kan hon inte vara.
Hos de fina herrarna är nog risken tämligen liten. Den stenrike
handelsmannen och rådmannen Herman Schlyter i sitt överdådiga och
skrytiga tvåvåningshus borta vid Springkällan, lider nog ingen nöd.
Hur det ser ut hos de allra fattigaste och mest utsatta, det vet hon
förstås inte med visshet. Men om någon farsot försökt slå sina klor i staden
hade det synts där allra först, och då hade hon antagligen inte behövt
fundera över saken. Inte minst för att likvagnen då börjat rulla mer
frekvent.
Men ärligt talat har hon ingen större lust att få kunskap om hur det
egentligen förhåller sig, det ändrar inget i sak. Det är trots allt inte hennes
bekymmer hur fattighjonen mår även om hon känner medlidande med de
stackarna. Är det inte det ena de drabbas av så är det det andra. Men,
konstaterar hon sakligt, sådan är den Guds naturliga ordning som råder.
Några lider nöd på gatan, andra bygger sig stora hus och lever därvid
tämligen gott i sitt överflöd.
”Det är som det är.” suckar hon, men inser sedan med viss lättnad att
det ju faktiskt inte är alla år man måste drabbas av allt det där obehagliga
som magsjuka innebär. Vilket är en insikt som för ett kort ögonblick får
henne att känna sig något mindre nedstämd.
Men så slår hon ner blicken igen och blir precis varse hur en iskall våg
trots hennes tidigare försiktighet vältrar sig in över de mjuka läderskorna,
ända upp till snörmakerierna. Hon hoppar grovt svärande undan,
förbannande sin ouppmärksamhet. Men sedan ser hon sig genast generat
omkring som för att försäkra sig om att ingen hörde. Hon är kanske inte en
fin flicka i betydelsen av god familj, men hon har i alla fall numera vett att
föra sig på ett sådant sätt att ingen, allra minst hennes kära fosterföräldrar,
ska behöva skämmas för henne eller ta illa upp.
Hon låter blicken svepa över landremsan på andra sidan vattnet, men
allt som syns är bara ett grått och brett men tämligen oformligt streck i dag
liksom alla andra gråvädersdagar. Annat är det om somrarna, när solen står
på ett sådant sätt att dess skarpa, gyllengula strålar reflekteras i systerstadens
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förvisso fåtaliga - men dock vackert röda - tegeltak och många glasfönster,
färgade som ofärgade.
Tanken på den synen fyller henne som alltid med värme och får henne
att le på nytt. Hon står så, drömmande om andra dagar, tills vätan letat sig
genom lädret och gjort ullstrumporna både fuktiga och obekväma. Då
vaknar hon ur drömmerierna och fortsätter därefter sin stilla vandring
bland sand, snäckskal, sten och rutten tång, tyst förbannande sin
nonchalans.
Hon har hunnit gå långt, längre än hon egentligen haft för avsikt, när
en kall vattendroppe träffar henne i pannan, sedan en till och strax därpå
ännu fler.
På sin högra sida har hon redan stadens nordligaste delar. Ner genom
den breda ravinen som ligger precis utanför stadsgränsen risslar den fagra
Hälsobäcken mellan höstkala träd och buskar och rinner strax ut i havet.
Hon betraktar ringarna som bildas av det begynnande regnet på vattenytan
och lyssnar en stund på strömmens rogivande porlande som nästan helt
försvinner i bruset från Öresund. Det lilla möter det stora, och uppslukas
helt.
Hon kommer på sig med att undra om det finns någon symbolik i den
bilden, men känner i samma stund tungsinnet sakta komma krypande
tillbaka, så hon slår beslutsamt bort tanken.
Hon har börjat frysa och förstår att hon nog borde vända om och gå
hem, särskilt som regnet verkar tillta. Så hon stannar och ser ut över sundet
ännu en gång innan hon gör helt om och följer sina egna fotspår tillbaka,
vilka till viss del redan spolats bort av de inrullande dyningarna.
På vänster sida har hon nu staden, henne enda fasta punkt här i världen.
Nere på strandbrinken trängs de låga husen, de flesta ganska nybyggda
men ändå inget att skryta med. En stor del av denna inte obetydliga stad
ser fortfarande ut att vara ett provisorium, och kanske är det också så. Hon
minns med fasa en historia morbror Viar berättade för henne och Johan
när de var små om det senaste stora kriget. Om hur i stort sett hela staden
revs för att danskarna skulle kunna säkra sina transporter till och från
fästningen uppe på landborgen.
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Egentligen behövde man inte all den plats som rensades, men man ville
ha fritt skottfält om svenskarna fick för sig att anfalla från norr eller söder.
Inte mycket lämnades således kvar, hade Viar berättat inte utan en god
portion sällsynt vemod, vilket gav extra tyngd åt den onda sagan.
Mariakyrkan vid torget där han nu har sin krog och några hus i stadens
norra och södra delar skonades, men det var allt. Människorna som bott i
husen fick klara sig bäst de ville i utbrända källare och provisoriska ruckel.
Hans egen familj sökte skydd i en taklös källare i stadens norra delar.
Och sedan kom svenskarna.
De valde att inte genast bygga upp staden, utan att istället och på
kunglig order riva ner det som fanns kvar. Inte själva husen, för där fanns
inte mycket mer som kunde förstöras. Men befästningen på landborgen
jämnades med marken. Det enda som skonades var det höga kärntornet,
vars krön sedan tidigare var helt demolerat av danska händer och inte till
någon större militär nytta.
Hon inser att man kanske ändå inte ska lägga för stor skuld på
svenskarna härvidlag, för vad skulle man bygga upp staden med?
Danskarna hade tagit med sig det mesta när de lämnade både borgare och
stad åt sitt öde, och inte mycket fanns att tillgå.
Hennes morbror hade inte varit tio år fyllda när katastrofen inträffade,
hennes mor kanske inte mer än åtta. Inte konstigt att minnena från dessa
olycksår har stannat kvar som plågsamma taggar i hans inre. Inte ens tio
år…
En enda gång berättade han om detta fasansfulla barndomsminne, men
aldrig mer. Hon förstår att det var en så fruktansvärd hågkomst att han
helst ville gömma undan den i minnets innersta vrå, kanske helt och hållet
glömma bort att han ens upplevt dessa fruktansvärda år. Men hon begriper
också att den som en gång sett sådant armod och grym förstörelse aldrig på
allvar tillåts glömma.
Hon tänker på sig själv och sin bror, hur gamla de var när de hörde den
där fyllbulten dra sin soldatskröna och samtidigt lätt som ingenting begå
majestätsbrott. Tänk om hon och Johan tvingats uppleva något så
fruktansvärt i den åldern, hur skulle det ha påverkat dem? Skulle de
verkligen vara de människor de är idag? Hon, med sitt glada humör och
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ständigt återkommande fnitter, skulle hon ha haft kvar närheten till
skrattet?
Eller hennes bror Johan, den något allvarligare av de två men alltid med
okynne spelande i de blå ögonen, skulle han ha kunnat utvecklas till den
känslige och vänlige unge man han är idag?
Man förresten… snarare pojke på gränsen till man om man ska vara
nogräknad, åtminstone om man frågar några av de grova karlar som
frekventerar krogen vid Mariatorget.
Men oavsett vilket; i en sådan situation hade hon och Johan åtminstone
haft varandra, och så länge inget ändrat på det skulle de nog ha klarat av de
mest fasansfulla prövningar. Om det känner hon sig säkert förvissad, men
undrar samtidigt om det var likadant med Viar och hennes mor, om de
hade samma nära förhållande och var lika oskiljaktiga som hon och Johan
är.
För så är det med Anna och hennes bror; det finns något som binder
dem hårt samman, inte bara som bror och syster och tillika tvillingar som
de ju är, utan också på ett djupare, mer andligt plan. Som om de vore två
sidor av samma mynt, likt trasiga krukskärvor som bara får mening om de
sätts samman. Som tvillingsjälar.
Hon ler igen när hon tänker på honom, hon gör ofta det. Utan Johan
tror hon att det hade blivit alltför svårt att leva, men det är en helt
hypotetisk tanke. Det är ett fullständigt otänkbart scenario som hon inte
kan förmå sig att frammana ens i tankarna.
Nej, hon är tacksam att de onda tider som både hennes stackars mor
och morbror tvingades uppleva verkligen är över. De är borta och kommer
inte igen.
Förvisso är det oroligt i världen och naturligtvis vet hon att landet är i
krig, det går nästan inte en söndag utan att kyrkoherde Troilius läser upp
de senaste tidenderna från kungens fälttåg i Ryssland. Men den sortens
nyheter når oftast hennes öron bara som ett vagt eko av något som inträffat
långt bort och inte berör henne personligen. Och så ska det säkert förbli,
det är hon övertygad om.
Visserligen spreds ett rykte i staden för några veckor sedan att danske
kungen förklarat den svenske ständigt frånvarande monarken krig, men
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hon tar inte så allvarligt på den sortens prat. Sådant tal dyker upp med
jämna mellanrum och ännu har det inte funnits någon sanning i det.
Och det finns faktiskt mycket som talar emot det där ryktet, nu som
alltid. För om så verkligen vore fallet, att ett nytt krig stod för dörren,
skulle man inte ha förstärkt garnisonen uppe på borgen i så fall? Så vitt hon
vet har inga sådana åtgärder vidtagits, och då kan det ju inte var någon
fara.
Att hon känner till om inte allt så åtminstone det mesta av det skvaller
som flyger runt i staden på alltför lätta vingar, är inte så konstigt med tanke
på att Viars krog fungerar som ett effektivt nav i spridningen av både
nyheter och struntprat. Det är därför hon säkert vet det där med
garnisonens storlek.
Och alldeles bortsett från detta, så har hon så klart egna ögon att se
med. Hade fler soldater stationerats här hade man naturligtvis sett dem, de
skulle antagligen ha inkvarterats i staden till olägenhet för dess borgare, och
mycket gny hade det säkert blivit av detta.
Nej, bestämmer hon. Det finns inget att oroa sig för.
Hon sveper huttrande sin sjal tätare omkring sig eftersom hon nu börjat
frysa på allvar, och följer sedan strandremsan fram till skeppsbron. Den till
synes klena och rangliga träbrygga som utgör stadens hamn sticker ett
hundratal famnar rakt ut i sundet precis nedanför det ganska nyanlagda
stora och avlånga torg som fått det föga överraskande namnet Stortorget,
och vid denna bryggas sidor ligger ett antal båtar av olika typ och storlek
förtöjda. De guppar fridsamt men tillsynes övergivna i de långa, grå
dyningarna, och ger då och då ifrån sig dova knarranden och knakanden
när skrovens grova ekplankor skaver mot varandra.
Luften är mättad av dofter; det är tjära, fisk, tång och regn, men Anna
ägnar inte dessa vardagligheter någon enda tanke. Vad hon däremot lägger
märke till är att inte heller här, vid stadens i vanliga fall livligast
frekventerade pulsåder, är särdeles mycket folk i rörelse. Ett oroande
faktum som utan dröjsmål gör att hon än en gång påminns om den
ovanliga stillhet som verkar omsluta de välbekanta omgivningarna denna
gråmulna första novemberdag.
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Hon skyndar på stegen förbi torget och skeppsbron eftersom regnet
övergått från stilla strilande till ett tätt och synnerligen vått höstregn och
viker därefter av upp åt vänster in på Norra Kyrkogatan, så att hon strax
kommer fram till Mariatorget med latinskolan på dess nordöstra sida och
morbrorns krog mitt på den södra. Och där, som det självklara navet inte
bara för Mariatorget utan för hela staden tronar hon, Helsingborgs högsta
byggnad, Herrens hus tillägnat den heliga jungfrun; Sancta Maria kyrka.
Hon står där som en symbol för det beständiga, det oförstörbara, för en
makt ingen människa i världen kan rå på eller sätta sig över. Hon är
tryggheten i en otrygg värld.
Det gläder Anna, tvillingsyster till Johan och systerdotter till krögaren
Viar och hans hustru Charlotta, och de mörka tankar som plågat henne
under hennes strandvandring lämnar henne äntligen.
Det är sen eftermiddag den 1 november i Herrens och nådens år 1709, hon
är drygt femton år gammal och vet inte särdeles mycket om den onda tid
till vilken hon ofrivilligt blivit född.
Men imorgon ska världen sådan hon känner den för alltid ta slut.
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judet av klockradions så kallade ”buzzer” är ett av de mest
fruktansvärda och skräckinjagande läten han känner till.
Det är inte nog med att det på ett så hänsynslöst och brutalt sätt som
möjligt sliter upp en fridsamt sovande människa ur djupsömnen så att man
inte riktigt fattar vad det är som håller på att hända, verkligen inte. Det
förhåller sig nämligen dessutom på följande vis; om djävulsmaskinen börjar
skrika vid fel tillfälle i sömncykeln, vilket den gör obefogat ofta, blir följden
ofelbart att man känner sig mer eller mindre sinnessjuk under en stor del
av dagen.
Det tar en stund innan han begriper vad det är som pågår. Men det är
först när hans fru upprepade gånger stöter armbågen i sidan på honom
(minst lika hänsynslöst som klockradion, fast mindre plågsamt eftersom
fysisk misshandel på något underligt sätt är lättare att hantera än psykisk)
som han beslutar sig för att göra något åt saken.
Han fumlar tafatt runt på nattduksbordet innan han fylld av ångest
hittar avstängningsknappen och äntligen får tyst på eländet. Herregud,
visar klockan verkligen rätt? Någon måste skämta, det är han tämligen
säker på. Ingen vettig människa kan väl frivilligt ha ställt in alarmet på
fullständigt orimliga 04:45?
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Sedan inser han långsamt att det faktiskt inte är någon vettig människa
som har gjort det. Det är nämligen han själv som, på högst frivillig väg om
än utan att inse de bistra konsekvenserna av ett sådant handlande, faktiskt
haft för avsikt att stiga upp klockan 04:45. Kvart i fem.
Han ligger stilla på rygg och känner hjärtat sakta lugna ner sig från
adrenalinstinn panisk racerhastighet till en något mer normal puls. Det är
förvisso inte första gången han tror att han ska dö när klockan ringer, men
det är ingen större tröst. Det är lika obehagligt varje gång, och ändå går
han på det om och om igen. Men det är klart, att stiga upp nästan två
timmar tidigare än vad kroppen är van vid måste ju på något sätt straffa sig,
inser han när han äntligen börjar komma till sans.
Långsamt och ytterst plågsamt sätter han sig upp och vrider sig sedan så
att han kan sätta ner fötterna på det kalla sovrumsgolvet. Därefter stapplar
han fortfarande halvsovande in i badrummet. Inom sig förbannar han sitt
oblida öde och tänker att ingen, absolut ingen, kan ha det så jävligt som
han har det just nu. Men sedan besinnar han sig och gör så det enda rätta;
han bestämmer sig helt enkelt för att inte tänka alls den närmaste kvarten
medan det heta vattnet strömmar ner över hans nattvarma kropp i
duschen.
Medan han står därinne och försöker komma till fullt medvetande hör
han hur hans klockradio återupptar sitt panikframkallande katastrofläte.
Den hinner hålla på en liten stund innan han hör en hög svordom som
med visshet härrör från hans fru. Och dessutom hur hon välter ner något
som måste ha stått på hans nattduksbord, kanske ett vattenglas inser han
med viss vånda, men troligare bara boken han läste innan han somnade
igår kväll. Nåja, det är ju ingen stor sak, åtminstone inte om han kommit
ihåg att lägga in bokmärket.
Han hör ytterligare några svordomar inifrån det gemensamma
sovrummet, och inser att han antagligen borde ha kollat att han inte bara
tryckt in snooze-knappen utan verkligen stängt av klockan när han gick
upp. Nu gjorde han inte det, och för det får han antagligen sota om det är
så att hans ibland lättretade fru Carina orkar gå upp innan han ska åka
iväg.
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”Men varför skulle hon det förresten?” tänker han medan han torkar sig
med en nyinköpt handduk som inte har begripit syftet med sin egen
existens, det vill säga att suga upp vatten från en våt kropp. Inte bara att
sprida ut det över så stor yta som möjligt.
”Nej, det är nog bättre om hon ligger kvar och somnar om istället för
att komma upp och tala om för mig att jag glömt stänga av klockradion.”
tänker han vidare, när han hittat en annan äldre handduk som faktiskt gör
honom torr. Han vet ju redan om det - det vill säga att han glömt stänga
den - utan att hon talar om det för honom. Fast hon gör ofta så, talar om
saker som han redan vet. Som att han sover i sin favoritfåtölj när de tittar
på något tråkigt program på TV.
”PETTER!” säger hon med lite för hög röst. ”DU SOVER!”
”Nej, det gör jag inte!” svarar han då, utan att egentligen veta vad det är
han påstår att han inte gör. Men han vet att han måste säga emot, det hör
han nämligen på hennes tonfall.
Varpå han strax somnar om, bara för att en okänd tidsrymd senare
väckas av en ilsken knackning i bordet och finna sig fånigt stirrande in i ett
par ogillande ögon. Ögon tillhörande någon som tydligen inte har den
minsta förståelse för hur skönt det kan vara att sova framför TV:n en
fredagskväll efter en lång arbetsvecka full av odrägliga tonåringar.
Han låter tankarna fara all världens väg medan han fyller handen med
raklödder och fördelar det så gott det går i de delar av ansiktet som ska
rakas. Plötsligt upptäcker han att han har en låt i huvudet, och den vill inte
försvinna.
Det måste ha varit den där fruktansvärda låten Anders hade med sig i
skolan för ett tag sen, strax före sommarlovet. Men det är ju mer än en
vecka sen, varför ska den nödvändigtvis dyka upp i huvudet nu? Han
suckar och försöker tänka på något annat, försöker sjunga sin gamla Vera
Lynn-favorit ”We’ll Meet Again” från 1939 istället, men kommer strax på
sig med att omedvetet ha växlat över till den oerhört fyndiga textraden ”ta
mig i röven pojkar, så får ni fyrahundra spänn!”. Förbannelse över både
Anders och Eddie Meduza, som han har för sig var skyldig till eländet.
Tack och lov att han inte sjöng den högt i alla fall, det hade inte sett
snyggt ut om han stått här och sjungit sådant, och vid denna tid på dygnet.
26

Men när han ser upp i spegeln efter att ha sköljt av rakhyveln, möts han
av sin frus oförstående och något irriterade ansikte.
”Jag skulle vad för något?” undrar hon syrligt med grötig och
sömndrucken röst och med ögonbrynen lyfta på sitt karaktäriska sätt. Det
där obehagliga sättet som visar att det han tydligen just sjungit högt kräver
en förklaring. Helst en utförlig.
”Jag… eh…”
”Förklara inte. Jag ska kissa.” säger hon och försvinner in på toaletten,
som är avskild från resten av badrummet. Det där är förresten ett oerhört
praktiskt arrangemang, särskilt med tanke på deras två barn som alltid och
utan undantag MÅSTE in på toaletten när någon annan befinner sig till
exempel i duschen eller som nu, när han har halva ansiktet fullt av
raklödder.
Han avslutar morgontoaletten och går sedan ut i köket för att försöka få
i sig någon sorts frukost och kanske bläddra lite i morgontidningen.
Egentligen tycker han inte att Jönköpingsposten är en särskilt rolig tidning,
men det hör liksom till att man tittar i den innan man ger sig iväg till
dagens slit och släp. Nu är det i och för sig inte vardagens slit och släp som
väntar honom denna något gråa lördag i slutet av juni, men han kan ju
kasta ett öga i den ändå.
Medan han gör det försöker han svälja ner frukosten; knäckebröd med
Åseda gräddost och ett glas kall mellanmjölk, men det går inget vidare.
Det spolar på toaletten, och sedan stapplar hans fortfarande halvt
sovande fru förbi på väg in i sovrummet igen. Han andas ut. Han tror inte
att han hade orkat med en uppläxning för det där med klockradion så här
tidigt. Risken är stor att stämningen hade blivit irriterad, och sedan skulle
han ha fått gå och tänka på det resten av dagen, vilket ju hade varit
olyckligt.
Men när han hör hennes hasande steg stanna upp och sedan komma
närmare igen inser han att han ropat hej för tidigt. Och så står hon där i
köksdörren och pekar mot något på diskbänken.
”Nu glömmer du inte att vi behöver vin också? Det står på lappen vilka
sorter och hur mycket!”
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”Vin?” säger han frågande, vilket är ett misstag. Men det är han för trött
för att hinna inse innan orden slunkit ur honom.
”Men snälla Petter, säg inte att du redan har glömt det också?” utbrister
kvinnan i rosa nattlinne och vild frisyr uppgivet. ”Du skulle ju köpa fem
boxar Chenet och så någon annan god sort som du själv får välja!”
fortsätter hon i en ton som om hon vore utomordentligt uttråkad. Vilket
hon förmodligen också är.
Han kastar en snabb blick mot lappen på vasken och förbannar sig själv
för att han inte är lite mer kvicktänkt. Men sådan är han nu en gång skapt,
så det är väl bara att hålla god min.
”Äsch, jag skojade bara.” försöker han omotiverat och kanske inte helt
övertygande hurtigt, men han är osäker på om bluffen lyckas. ”Klart jag
kommer ihåg att köpa vinet, tror du jag är helt pantad eller?” säger han
med ett tillkämpat leende, vilket visar sig vara ett tecken på synnerligen
dåligt omdöme.
”På tal om att panta,” säger kvinnan i den osannolika morgonfrisyren
och ser illmarigt på honom, ”så kanske du också kommer ihåg att du skulle
leta fram de gamla ölbackarna och ta dem med dig så att vi slipper ha dem
i förrådet längre?” Hon ler diaboliskt.
Det där är en riktig taskspark, och den vet var den tar. Han hade ju
tänkt plocka fram backarna i går innan det blev för sent, men sen kom det
antagligen något annat emellan, för så vitt han kan minnas har det inte
blivit gjort. Han svär tyst inom sig, men slutar inte göra den där fåniga
grimasen som ska föreställa ett obesvärat leende. Han har verkligen inte för
avsikt att bjuda henne på den här godbiten också, så han ljuger så fräckt
han kan:
”De står i förrådet och jag tar dem med mig när jag åker, bekymra dig
inte om det.”
Då ler hon sitt obehagligt segervissa leende igen, men kommenterar det
inte vidare. Istället går hon fram till honom och kysser honom på hans
något tunnhåriga huvud.
”Ha det bra idag, och drick nu inte för mycket dansk öl så jag måste
skämmas för dig, ok?”
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Aningen besvärad ser han upp i hennes pillemariskt leende ögon och
försöker obesvärat småle tillbaka, men om det går särskilt bra vet han inte.
”Kör försiktigt, och god natt!” säger hon och tassar in i sovrummet för
att kanske få ännu ett par timmars välgörande sömn.
Han ser surt efter henne när hon försvinner utom synhåll, sedan
proppar han in resten av knäckebrödsmackan i munnen på en gång för att
spara tid. Helvete, hur kunde han glömma de där gamla backarna? Hoppas
nu bara att de inte står för långt in i förrådet så att de är omöjliga att få ut
på den korta stund han har på sig innan Anders, hans kollega och närmaste
vän, kommer för att hämta honom.
Efter tandborstning, toalettbesök och annat som bör göras före en lång
resa skyndar han sig ut i hallen för att klä på sig och sedan hinna leta upp
de där förbaskade ölbackarna. Men när han äntligen är påklädd och vilt
svärande har sprungit in i köket tre gånger för att hämta några saker han
glömt (kom-ihåg-lappen med vinet, nyckelknippan och slutligen
plånboken), öppnar han ytterdörren och snubblar nästan över en trave
ölbackar som någon ställt så lägligt på trappan att det nästan verkar som
om denne någon velat att man faktiskt skulle snubbla över dem. Och då,
men först då, går det upp för honom vad det segervissa leendet hans fru
hade i hela ansiktet betydde.
”Helvete…” tänker han igen, men kan ändå inte låta bli att skänka
henne en tacksamhetens tanke, även om det bär emot att så enkelt tvingas
bjuda henne på ännu en seger i det ständigt pågående äktenskapliga krig de
två utkämpar dag som natt. Hon visste alltså hela tiden att han ljög, det är
ju alldeles förbannat…
Sedan ler han - äkta den här gången - och skakar på huvudet. Det är väl
bara att erkänna att hon var den listigare även denna gång. Och så inser
han att det är en av orsakerna till att han både älskar och står ut med
henne. Även om han då och då är lite tveksam om båda sakerna.
Sedan småler han för sig själv igen och börjar kånka ut de tomma
ölbackarna till vägen medan han resignerat visslar på den där låten han
ändå inte kan få ur huvudet: ”Ta mig i röven pojkar, så får ni fyrahundra
spänn, jag betalar…!”
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Tio minuter senare kommer en grafitgrå Peugeot 407 glidande runt
hörntomten i det ganska nybyggda villakvarter han och hans familj bor i,
och stannar vid hans ölbackstrave. Själv har han hunnit vissla igenom den
där förbaskade låten säkert sex - sju gånger och är nu så trött på den att han
inte står ut längre.
”Gomorron gomorron!” säger en alltför hurtig röst på tillgjord
göteborgska när bildörren öppnas på förarsidan. Anders har en förkärlek
för att härma saker han sett på TV, och just den där fruktansvärda repliken
kommer från Nilecity 105,6, en TV-serie där Robert Gustavsson spelade
en olidlig radiopratare som hade för vana att ringa hem till intet ont
anande människor snortidigt på morgnarna och väcka dem i
direktsändning. Han vill minnas att han blev illa berörd när han såg det,
som om det var han själv som drabbats.
Själv kontrar Petter med ett stilenligt ”Gooood morning, Vietnam!”
vilket väl får anses vara minst lika pinsamt som den första stulna repliken.
Anders flinar brett på sitt urskånska vis, och växlar omedelbart till sin
egen dialekt. Han skulle aldrig få för sig att ändra den annat än för att
skämta.
”Riktiga skåningar pratar skånska!” brukar han hävda. ”Pratar man som
exempelvis Christoffer Barnekow är man inte en äkta skåning längre, och
då kan man dra åt helvete!” Allt sagt med ett glatt leende och mycket glimt
i ögat. Samt de sista tre orden på klockren uppländska, vad det nu är.
Petter säger inte emot, trots att han är smålänning och inte egentlig part
i målet. Men det är väl samma sak där, dialekt som man försöker gömma
bakom påklistrad tillgjordhet är bara vidrig. Särskilt kan man höra den
sortens rotvälska bland Jönköpings unga, som nog hellre hade bott i
Stockholm om de varit gamla nog att själva få bestämma.
Förresten tvingas ju både han själv och Anders konfronteras med sådant
varje dag, utom på loven då de unga vuxna är någon annanstans och hittar
på hyss. Som nu.
”Pigg och vaken?” frågar Anders när Petter sjunkit ner i det främre
passagerarsätet.
”Knappast…” svarar Petter med en sur grimas. ”Vem var det som kom
på att vi skulle köra så förbaskat tidigt?”
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”Jag vill minnas att det var… du, minsann!” skrockar Anders på sin
förmodat vårdade nordvästskånska. ”Men vi har ju faktiskt en bit att köra
så det är kanske inte helt omotiverat ändå.” fortsätter han något allvarligare
medan han rullar ut från det likformiga villakvarteret och blinkar vänster.
”Hur långt exakt?” gäspar Petter och känner tröttheten komma
krypande igen.
”Tja… vi ska se… mellan tjugotre och tjugofyra mil är det nog, så det
lär ju ta en stund.
Petter suckar, kanhända något för högt för Anders ser ogillande på
honom.
”Aaja!” säger han med karaktäristisk skånsk diftong. ”Klaga inte! Vill du
köpa billig öl så får du väl ta dig det omaket. Och ni har väl aldrig varit på
det hållet så ni kan ju se det som en ren nöjesutflykt om inte spriten utgör
någon större lockelse på er, min bäste herre!”
Anders flinar, och Petter besvarar grimasen med en liknande min.
Sedan förställer han rösten och byter blixtsnabbt dialekt:
”Så så, min hevve! Tala inte till mig på detta vanvövdiga sätt! Jag är
gveve, och tål inte omotivevat tilltal av vanlig simpel
undevvisningspevsonal. Så vet hut och ta ev i akt!”
Anders för sin del spelar med och är plötsligt förvandlad till undergivet
tjänstehjon, och så håller de på tills de kommit en bra bit söderut i den
glesa morgontrafiken på E4.
Anders och Petter är gamla och mycket goda vänner. De arbetar på samma
högstadieskola i Jönköping; Anders är SO-lärare medan Petter undervisar i
NO-ämnen. Ingetdera hindrar dem dock från att falla in en något barnslig
jargong så fort de lämnas ensamma, vilket ovanstående dialog får anses vara
ett utmärkt exempel på. Det har faktiskt förekommit att människor som
sett dem bryta ihop av hejdlöst fnitter trott dem vara lite… låt oss säga
bakom flötet. Det vet båda naturligtvis om, men det är inget som hindrar
någon av dem att leva ut sitt djupt liggande behov av barnsliga skämt.
Anders är den av de två som har en något högre toleranströskel
beträffande skämtens beskaffenhet. Han tycker till exempel att det kan vara
hejdlöst roligt med den sorts humor som Eddie Meduza representerar,
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varför han allt som oftast förser Petter med material som skulle ha kunnat
få hans fru att både rodna och ilsket rynka på näsan på en och samma
gång. Texter av typen ”Ta mig i röven pojkar” tillhör således de mera
finkänsliga av saligen bortgångne Meduzas efterlämnade alster som Petter
tvingas ta del av.
Till Anders försvar måste kanske nämnas att inte ens han uppskattar det
allra grövsta förutnämnda låtskrivare producerat, men till en viss gräns är
det roligt. Mycket roligt till och med. Och är det roligt måste han dela med
sig av det och då helst till bäste vännen Petter.
”Frukost på McDonald’s?” undrar Petter redan när de börjar närma sig
Värnamo. Det har börjat knorra i hans mage, frukosten blev ju inte riktigt
vad den borde, mycket tack vare hans frus lilla skämt med ölbackarna.
”Frukost på McDonald’s?” säger Anders förskräckt, och ser verkligen
djupt chockerad ut. ”Är du inte klok? Är du medveten om vart vi är på
väg?”
Det är Petter, vilket han allra pliktskyldigast upplyser om, men vad har
det för betydelse?
”Norrlänningar…” suckar Anders med en menande blick på sin
färdkamrat. ”Ni har verkligen inte skam i kroppen! Hur kan du ens tänka
tanken att förstöra aptiten med McDonald’s torra bröd när du kan börja
dagen med röd pölse och pilsner?”
Petter bligar oförstående på Anders, som klentroget ser tillbaka på
honom innan han drabbas av insikten att det inte är ett skämt.
”Men, hallå!” säger han sen, något bragt ur fattningen. ”Vi ska till
Helsingör, och då äter man det som det lokala köket bjuder! Vilket alltså är
röd pölse med pilsner. Dessutom är det tradition och som sådan ska den
inte underskattas. Men det begriper väl inte en sådan kulturell analfabet
som en NO-lärare… Ja, herregud…”
Det sista mumlar han fram i en knappt hörbar men högst förorättad
ton medan han skakar på huvudet.
”Och det lokala köket föreskriver verkligen röda, vattniga, kokta korvar
och pilsner till frukost? Det är du helt säker på?” småler Petter.
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”Är det du eller jag som är uppväxt på sundet?” frågar Anders retoriskt,
och nu vet Petter vad som kommer. Alltså lutar han sig tillbaka och sluter
demonstrativt ögonen, som för att markera att han har hört just detta
alltför många gånger.
”Min mamma födde i princip mig under en tura!” säger Anders låtsat
upprört och blänger på den blundande Petter som inte gör den minsta min
av att ha hört sin väns ovanligt befängda påstående.
”I princip?” säger Petter frågande, men utan att öppna ögonen.
”Ja, typ.”
”Inte på lasarettet då?”
”Märk inte ord! Du vet vad jag menar!”
Det vet Petter. Anders är inte jönköpingsbo som han själv, han är
nämligen helsingborgare som bara råkar bo i Jönköping. Och det är en
väsentlig skillnad, åtminstone enligt den inbitne HIF-fantasten,
lokalpatrioten och historieexperten Anders.
”Men jag förlåter dig för din oerhörda men dock förväntade stupiditet.”
fortsätter han när Petter inte verkar vilja svara. ”Du vet inte bättre och
därför kan du inte hållas ansvarig för dina ointelligenta synpunkter. Det är
som om man skulle straffa en babian för att den inte av egen fri vilja
uppskattar Mozarts pianokonserter.”
Petter flinar nöjt.
Anders är verkligen som bäst när han blivit upptrissad till den nivå där
han strax kommer att befinna sig. Det är nämligen då kommentarer om
stupida babianer och annat kommer susande genom luften som verbala
slagträn, och det är faktiskt ganska underhållande.
”Och hur går det för HIF då?” undrar Petter flinande och väl medveten
om den föga ärorika placering laget för närvarande innehar i en eller annan
tabell, och sedan utbryter en stundtals hetsig diskussion rörande fotboll i
minst tio mil.
Vilket härmed omtänksamt besparas den ointresserade läsaren.
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3. En oväntad hemkomst
Juni 2007

ah, sundets pärla!” utbrister Anders när de ett par timmar senare
stannar för rött ljus vid det nya polishuset på Berga i utkanten av
Helsingborg. Petter kan för sin del inte se varför staden, som mest verkar
bestå av industrier och bilhandlare, förtjänat ett sådant poetiskt omdöme.
Snett framåt på höger sida av vägen ligger det en större och oerhört ful
fabrik i rött tegel efter vad han kan se, och på taket snurrar en klocka vars
visare pekar på halv nio.
”Men allvarligt talat, vad skulle vi här så tidigt?” undrar Petter, och det
finns faktiskt ett litet uns äkta irritation i hans röst.
”Allvarligt talat, bäste bror” svarar Anders raljerande, ”är det bäst att
vara i tid om man ska över till Helsingör, eftersom danskarna är noga med
sina affärstider. Det är inte som här hemma, att alla affärer har öppet
oavsett dag och klockslag. Vill man handla måste man komma i tid, det vill
säga innan de stänger!”
”Jo, men klockan är ju bara halv nio! Jag trodde det skulle ta längre tid
att köra…” påpekar Petter syrligt.
”Inte när det är jag som kör.” konstaterar Anders torrt. ”Men det finns
ett bra skäl till. Nämligen pensionärerna.”
Petter tittar klentroget på sin vän, som nickar övertygande med ett stort
allvar vilande över sitt vänliga ansikte.

”A
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”Vad är det med dem?” undrar Petter något trött, för nu anar han ännu
en av Anders många och mer eller mindre fantasifulla utläggningar.
”Jo, på allvar!” säger han och nickar febrilt, medan ljuset slår om till
grönt och den ganska korta bilkön sakta börjar röra på sig. ”Det är precis
som om själve fan far i dem när de ska tura. De trängs, de knuffas och de
kör över fötterna på en med sina små men ack så obligatoriska
shoppingvagnar i skotskrutigt tyg. Och så blänger de ilsket om man inte
flyttar sig frivilligt.”
”Du skojar?” säger Petter och verkar plötsligt mer intresserad. ”Som i
Ullared?”
”Värre. Nästan i alla fall.” svarar Anders och pekar mot den tegelröda
fabriken som de just passerar.
”Zoegas!” säger han nöjt. ”Känner du kaffedoften? Det är den enda
riktiga kaffefabriken i hela Sverige!”
Petter sniffar och känner mycket riktigt en ganska stark doft av
nyrostade kaffebönor. Men han är rätt säker på att det luktar godare än det
smakar.
”Men du föredrar väl Löfbergs lila eller något annat blask…” säjer
Anders och får det att låta mer som en förolämpning än ett konstaterande.
Petter svarar inte utan försöker istället göra sig en föreställning om hur
staden egentligen ser ut, men lyckas antagligen inget vidare. Den av Anders
så omtalade skönheten ser han i alla fall inget av, eftersom det mest är
fabriker och höga huskroppar som kantar gatan de kör på. Men det vågar
han inte påpeka eftersom risken för en tillrättavisande föreläsning då
antagligen skulle bli överhängande.
”Vet du vad?” säger Anders glatt i samma stund som han börjar blinka
åt vänster och byter fil. ”Vi stannar inne på Knutpunkten så slipper vi ”asa”
backarna så långt.”
Petter noterar med visst löje att Anders nu börjat känna sig så hemma
att skånskan verkar bli allt bredare för varje minut som går. Ordet ”asa” är
ett tydligt tecken på det, men han håller god min, det är bäst så.
”Är det vid färjorna då?” frågar han istället.
”Japp, man kommer direkt in i terminalen. Vi ska ju ändå växla pengar
och hyra en kärra.”
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Detta med att hyra en kärra kommer i alla fall inte som någon
överraskning. Petters bror, som för övrigt är den som ”asat” hem backarna
till honom, har utförligt beskrivit den sorts vedermödor som oundvikligen
drabbar den som har för avsikt att köpa öl i Danmark. Kärra behövs således
alltid.
Liksom danska pengar, om man inte vill bli skinnad med en alltför
ofördelaktig växelkurs. Anders har berättat om svenskar som fått betala
nästan mer än på systembolaget för sin förmodat billiga sprit, bara för att
de inte orkat växla sina svenska kronor till danska. Den fällan ska
åtminstone inte han gå i, inte med den - enligt egen utsago - vane
Danmarksresenären Anders som reseledare.
Tills sist har Anders krånglat in bilen på en ledig plats i Knutpunktens
parkeringshus. Backarna är urlastade och de är ganska många, ser Petter nu
när de står staplade bakom Anders Peugeot.
”Jag sticker och hyr en kärra, stanna du här så ingen kommer och
knycker dem!” säger han och försvinner ut genom en plåtdörr, som tungt
slår igen och lämnar Petter ensam med ett rullande eko i det glest
befolkade parkeringshuset. Han är fortfarande trött, det sliter nog mer på
kroppen än man tror att stiga upp så tidigt, konstaterar han och gäspar
nästan käken ur led. Och han är ju inte så ung längre, även om fyrtio inte
kan anses vara någon särskilt betungande ålder. Men visst, det finns någon
i hans bekantskapskrets - eller fanns, rättar han sig - som faktiskt dog före
fyllda fyrtio, så man kanske inte ska bagatellisera kroppens varningssignaler
ändå. Och så bestämmer han sig nöjt för att inte gå upp före åtta en enda
dag på hela sommarlovet.
Fem minuter senare är Anders tillbaka och hivar upp de tomma och
ganska lätta backarna på ölkärran medan hans trötte vän tafatt tittar på.
Sedan går han före och håller upp plåtdörren för Petter, som därmed
tydligen tilldelats uppgiften att köra kärran. Det går inte så bra, han håller
på att tappa hela lasten när han ska ta sig över den höga tröskel som skiljer
parkeringshuset från trapphuset, och Anders svär till på ett mycket skånskt
vis.
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”Se dig för, för jävelen!” brummar han, men spricker sedan upp i ett
brett flin när han ser Petters förskräckta ansikte.
”Tur att vi inte har handlat än,” påpekar han med än bredare dialekt,
”för då hade du min själ fått på flabben!”
Sedan håller han upp en dörr till och så är de ute i en stor och ekande
hall med enorma fönster som fungerar som både väggar och tak. Petter ser
sig yrvaket omkring och blicken fastnar nästan genast på ett stort och blått
obestämbart något som hänger i vajrar från taket. Anders följer missnöjt
hans blick.
”Jaha.” säger han kort. ”Som du ser finns det faktiskt folk även i den
här staden som inte är riktigt kloka. Det där är ett så kallat konstverk.”
upplyser han med förakt i rösten och vänder sedan demonstrativt på
klacken och går mot biljettluckorna, som det finns en hel rad av.
Petter för sin del ser sig omkring lite till innan han följer efter sin vän,
och upptäcker nästan genast att Anders faktiskt hade rätt. De finns där
redan, trängs vid dörrarna som leder ut till färjorna och rullar ilsket med
sina skotskrutiga vagnar.
Då inser Petter äntligen att det nog ändå är säkrast att hålla sig nära
Anders, för det där gänget vill han helst inte konfronteras med på egen
hand.
*

*

*

Klockan har hunnit bli halv tolv och det är först nu som Petter har haft tid
att ta av sig sina grå gymnastikskor för att inspektera eventuella skador på
fötterna. Han och Anders sitter på en parkbänk i Helsingör, närmare
bestämt vid Axeltorvs nordöstra sida med var sin grön Tuborg i handen.
Det är den andra för Anders men Petters tredje, som han under milda
protester blivit påtrugad av sin envise vän, och det är om sanningen ska
fram åtminstone en för mycket för Petter som börjat känna sig aningen
vimmelkantig.
”Hur ser det ut?” undrar Anders snett leende. ”Sade jag inte att de var
alldeles för jävliga?”
37

Petter grinar illa när han tar av sig strumpan för att se om något är
krossat, men det är det lyckligtvis inte. Det bara känns så.
”Men det måste ju ha varit något fel i huvudet på den där kärringen!”
utbrister han när han lättat kränger på sig skorna igen. Han kunde inte ens
i sin vildaste fantasi tro att pensionärer kunde uppföra sig så illa bara för att
komma lite före i kön till den enda öppna kassan.
”You aint seen nothing yet…” säger Anders med viss skånsk brytning,
vilket låter inte så lite töntigt i Petters öron, men fötterna ömmar så pass
mycket att han inte kommenterar uttalet.
Istället lutar han sig tillbaka och smakar lite på ölen som Anders krusat
på honom. Den är inte dum, inte alls. Men det var ju förstås inte särskilt
överraskande, inte på samma sätt som den helt oväntade känsla han fick
när han gick i land i Helsingör. Det kändes verkligen som att komma till
ett annat land, mest eftersom så mycket av staden verkade bestå av gamla
hus snarare än nya. Det fick honom att känna sig hemma på något
svårgripbart men ändå behagligt sätt. Tydligen har man en helt annan syn
på arkitektur här än hemma i Sverige, vilket han faktiskt uppskattar. Han
har lite svårt för betonglådehus i modernistisk stil, vilket han mer än gärna
erkänner om någon frågar. Men så har han också blivit idiotförklarad några
gånger, fast det har varit av funkismänniskor, och då gör det inte så
mycket. Han brukar intala sig att det är mer synd om dem än om honom,
och så är den saken ur världen.
”Nähäpp.” säger Anders till sist efter stunds tystnad när bara det låga
ljudet av ölklunkande strupar hörts, och försöker dölja en rapning men
lyckas dåligt. ”Det börjar kanske bli dags att åka tillbaka hem, eller vad
tycker du?”
Petter tittar sorgset på den fullastade ölkärran och på sina tunga kassar
med Carinas lådviner. Sedan tittar han på sin öl som ännu inte ens är
uppdrucken till hälften. Att hälla i sig allt på en gång är inte ett tänkbart
alternativ eftersom han då skulle bli onödigt berusad, om än bara för en
kort stund.
Anders ser hans olyckliga min och skrattar retsamt.
”Äsch, det är ingen panik. Vi sitter här tills du lyckats dricka upp ölen.
Jag tror inte att jag kan köra bil med en gång ändå.”
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Och så fortsätter de med sin alldeles lagom arbetsamma sysselsättning
en stund till, nämligen att sitta där under obesvärad tystnad och titta på
duvor och korvätande människor.
”Vet du,” säger Anders plötsligt och pekar med sin tomma flaska mot
några ålderdomliga fasader på andra sidan torget, ”så där såg Helsingborg
också ut innan man rev halva innerstaden på sextiotalet.”
”Jaha?” får Petter ur sig medan han tar ett par klunkar öl till, och det är
inte omöjligt att han låter en liten aning ointresserad.
”Visst! Titta på gamla fotografier så ska du få se. Fina gamla kvarter,
oersättliga miljöer som fick ge plats åt fyrkantiga öststatsbyggnader i betong
från helvetet. Vet du, ibland undrar jag om gårdagens helsingborgare
överhuvudtaget hade känt igen sig om de kunnat se sin stad nu.”
”Men det är ju inte bara i Helsingborg det är så, det är väl ganska
typiskt för de flesta svenska städer? Se på Stockholm.”
”Jo, det är det väl...” erkänner Anders tankfullt och lite sorgset,
begrundande Petters självklara påpekande. ”Äsch, jag tror min själ att jag
börjar bli sentimental!” utbrister han sedan förskräckt och skrattar generat.
”Men du brukar ju alltid orera om hur vacker dina drömmars stad är?”
påpekar Petter med ett förargligt leende som säkert sticker i ögonen på
Anders. ”Du ljuger väl inte? Eller fabulerar, som du kanske hellre skulle
uttrycka det?”
Då ger Anders upp ett gapskratt som skrämmer iväg de närmaste
duvorna så att de lyfter med ett skrämt sus av snabbt flaxande vingar och
nästan flyger in i en alldeles uppenbart svensk familj med barnvagn
utrustad med ett litet parasoll, som säkert skulle kunna komma väl till pass.
Om det varit sol, vill säga.
Mamman blänger surt på de öldrickande männen på bänken medan
pappan borstar bort en fjäder som landat på parasollet.
”Du, ” säger Anders fortfarande småskrattande medan han lägger märke
till hur mamman med barnvagnen plockar upp en flaska handsprit och
pytsar ut en liten klick i pappans händer, kanske av rädsla för så kallad
fågelinfluensa eller något ännu värre.
”När vi har kommit tillbaka till ”mina drömmars stad” som du med så
förargligt insinuant ton kallar den - jodå, jag hörde det nog - ska vi lasta in
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ölen i bilen och sedan ska jag ta dig på en liten rundtur innan vi kör hem.
Är det ok för dig?”
”Topp!” säger Petter och flinar belåtet när han ser att en av de
uppflygande duvorna i ren förskräckelse passat på att uträtta ett tydligen
trängande naturbehov på ryggen på mammans kofta.
Anders ser det också.
”Jävlar vad det ska tvättas när hon kommer hem, och då räcker det nog
inte med handsprit!” utbrister han förnöjt, stryker sig över magen och
slänger därefter sin tomma ölflaska i en smutsgrön papperskorg av metall.
Detta samtidigt som solen för första gången denna dag bryter igenom
det grå molntäcket och lyser upp stadens alltjämt röda tegeltak och låter
sina gyllene strålar reflekteras i färgade som ofärgade fönster.
*

*

*

Under återfärden till hemlandet, det vill säga Sverige om man frågar Petter
men Skåne om man frågar Anders, lyckas de nu ganska trötta - men för all
del också nöjda och något lätt berusade - resenärerna få en bra sittplats vid
de stora panoramafönstren vid färjans för. Vädret är aningen bättre än när
de for i motsatt riktning, vilket särskilt gläder Anders eftersom ”sundets
pärla” nu kommer att visa sig från sin bästa sida.
Petter tycker då och då att hans i och för sig gode vän ibland har en
irriterande tendens att gå till överdrift beträffande detta evinnerliga tjat om
sundspärlor hit och dit, och han brukar kontra med att peka på den
skönhet som finns på mycket närmre - och därmed bekvämare - avstånd.
Nämligen utsikten över Vättern. Då brukar Anders hålla med, men
samtidigt påpeka att det skulle vara orättvist att jämföra Jönköping med en
sådan stad som Helsingborg. Och dessutom orimligt, vilket vem som helst
borde förstå om denne ”vem som helst” vore tillräckligt begåvad. Han
nöjer sig alltså inte med att bara, om än i fördolda ordalag, beskriva Petters
älskade hemstad som en riktig rövarkula, utan idiotförklarar dessutom
samtidigt den som tycker annorlunda. Och alltid med ett glatt leende som
tar udden av den högst avsiktliga förolämpningen.
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”Jävla Anders…” tänker Petter halvt road medan Scandlines-färjan
Tycho Brahe lägger ut från färjeläget i Helsingör och med ett dovt
vibrerande sakta börjar glida ut på ett åtminstone delvis glittrande
Öresund.
Halvvägs över sundet överraskas han återigen av det oerhört lustiga
fenomen som inte många andra ombord på båten verkar reagera på.
Nämligen det faktum att man mittsunds plötsligt upplyser passagerarna
om att ”nu går det bra att köpa tobaksvaror” respektive ”nu går det bra att
köpa alkoholhaltiga drycker” beroende på åt vilket håll man åker. Sprit är
tillåtet på den danska sidan medan cigaretter är det på den svenska. Vilket
betyder att om man inte hinner handla på tio minuter (!) är det bara att
sätta tillbaka sitt ölflak med grøna øl och istället springande hämta en
cigarettlimpa. Som man inte hinner betala förrän meddelandet ”færjan ær
snart i havn” skadeglatt ropas ut på danska av grötigaste sort. Om Petter
inte visste bättre, främst tack vare Anders oerhört omständliga men i
ärlighetens namn ganska roliga förklaring, skulle han tro att någon driver
med honom.
Men nu, när han med en inte så liten del elak belåtenhet betraktar de
stackare som står långt bak i den ringlande kön bakom stora glasfönster
inne i ”Sea Store” - som den trånga lilla affären lustigt nog kallas - med
famnen full av ölflak som de inte kommer att hinna betala, då inser han
allvaret i detta narrspel. Deras ansikten utstrålar inte bara klentrogenhet,
utan dessutom djup förtvivlan. Vilket även Anders lägger märke till.
”Kolla in deras ansikten!” säger han menande till Petter som redan gör
just det. ”Så där kan jag ge mig tusan på att borgarna i Helsingborg såg ut i
nyllet när danskarna övergav dem på 1700-talet efter det allra sista
befrielseförsöket.”
”Jaha?” kontrar Petter utan att kunna dölja sin brist på intresse för
1700-talsmänniskans väl och ve. De bör ju rimligtvis vara döda nu i vilket
fall som helst.
”Ja, det var rent ut sagt för jävligt!” utbrister historieläraren Anders med
emfas. Sedan tittar han på sin tydligt ointresserade men också roade vän
och flinar brett.
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”Men det ska jag kanske berätta om en annan gång.” konstaterar han
torrt men fortfarande leende och vänder sig istället mot Helsingborgs
skyline, för att använda en internationellt uttryck som säkert skulle glädja
Helsingborgs kommunpolitiker. För man vill ju gärna framstå som en både
modern och stor stad. Exempelvis genom att jaga bort uteliggarna och
tiggarna som finns lite här och där och genom att bygga nya och ännu
högre hus. Och genom att använda ord som ”skyline” där siluett - som
försmädligt nog är ett ord importerat från franskan och därför inte är ett
särskilt bra exempel på att det i de flesta fall är att föredra att använda
svenska ord när sådana finns tillgängliga - hade fungerat lika bra.
”Jag tror att jag ska berätta vad det är vi ser istället.” fortsätter han sin
lektion och pekar mot mitten av staden. Petter får inte utan anledning en
stark känsla av att vara på ofrivillig skolresa med sin lärare.
”Där, strax till vänster om det gröna koppartaket som för övrigt tillhör
min gamla gymnasieskola, kan du se ett gammalt krenelerat torn. Det är
Kärnan. Och till vänster om den syns ett spetsigt torn, och det är rådhuset.
Ännu längre till vänster ser du en rad vita byggnader ända ute vid vattnet.
Det är Norra Hamnen och där bor stadens rika.”
”Jag tror minsann att det bor en liten socialist i dig, så lärare du är!”
utbrister Petter förnöjt.
”Visst, men det har inget med saken att göra!” protesterar Anders. ”Att
jag sade att det är stadens rika som bor där har inget som helst med politik
att göra. Det handlar bara om att hyrorna är så fruktansvärt höga att ingen
annan har råd att bo där. Och så läcker det in på den fina parketten när det
regnar och stormar på höstarna!” Det sista påståendet är så tydligt
skadeglatt att Petter inte kan låta bli att skratta. Så här blir det alltid när de
gör något tillsammans; oavsett de yttre omständigheternas natur blir det
roligt. Konstigt nog.
Efter att färjan anlöpt hamnen och de småländska turisterna fått känna på
hur det är när alla passagerare ska ut genom en något för smal dörr
samtidigt (och fängslats av den närmast löjliga scenen), följt av ett enligt
Petter närmast ändlöst kärrdragande, kommer de till sist äntligen fram till
42

sin parkerade bil, som varken har fått böter eller blivit förstörd på annat
sätt. Genom inbrott exempelvis.
Ytterligare femton minuter senare, efter en hel del svärande och
förbannande, har de verkligen lyckats packa in all ölen i Anders bil, något
som i varje fall Petter länge betraktade som näst intill omöjligt. Efter ännu
några praktiska nödvändigheter såsom återlämnande av ölkärra och
inväxling av överbliven dansk valuta, lägger slutligen Anders sin hand tungt
på Petters ena axel. Med ett strängt ansiktsuttryck säger han så, med djup
och gravallvarlig röst ”Nu är det dags, Petter.”
”Dags för vad?” undrar Petter och känner hur han måste rapa. Ölen han
pimplat i sig har gjort honom slemmig i halsen, vilket är en mycket
obehaglig känsla. I alla fall om man befinner sig i ett grått parkeringshus 25
mil hemifrån och har en hårig manshand på sin axel.
”Vi kanske bara ska köra hem?” försöker han tamt, väl medveten om att
det inte tjänar något till. Har Anders bestämt sig så blir det oftast som han
vill ändå.
”Tyvärr.” konstaterar han. ”Det låter sig inte göras förrän min
promillehalt sjunkit undan lite till. Jag har inte för avsikt att göra av med
mitt körkort bara för att du vill hem och titta på TV, din drönare.”
Petter suckar, för vilken gång i ordningen denna dag vet han inte, och
det spelar ingen roll eftersom det inte ändrar på något i sak.
Sightseeing, således.
De tar sig ut från Knutpunkten och över Järnvägsgatans breda
övergångsställe, alltmedan Anders babblar på om än det ena, än det andra.
Petter lyssnar med ett halvt öra, men förlorar sig snabbt i den oerhörda
mängd information, främst historisk sådan, som Anders låter strömma ut
ur en till synes aldrig sinande källa.
”Den här gatan heter Bruksgatan och här hade jag min första riktiga
fylla.” upplyser han glatt. ”Jag somnade på en parkbänk men vaknade efter
en stund och spydde ner både mig och bänken. Jag kan fortfarande inte
dricka päronvin!”
”Du menar inte att du drack dig full på päronvin?” frågar Petter
chockerat, och faktiskt något äcklad.
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Anders rycker på axlarna. ”Man tager vad man haver, som du säkert vet.
Och just den där kvällen var päronvin vad jag och mina kompisar hade.
Inte mycket att göra åt.”
”Åh fy för in i…” säger Petter, och det ser nästan ut som om han också
har tänkt kräkas, med eller utan bänk till hands.
”Exakt.” konstaterar Anders utan vidare kommentarer.
De strosar sakta gatan fram och passerar en TV-spelsbutik, en affär med
stenar av olika färg och sort, och ett litet bageri. Sist på gatan ligger en
elaffär med det lustiga namnet Sladdgubben. Det är när de rundat hörnet
vid den affären och gått ungefär tio meter till och precis kommit ut på en
delvis öppen plats som dagen, som varit så lyckad hittills, faktiskt blir
förstörd.
”Här har vi Mariatorget!” säger Anders glatt och låter handen svepa
över den halvt öppna platsen med den stora Mariakyrkan i mörkrött tegel
som självklar medelpunkt.
”Det här var en gång stadens högsta…”
Längre hinner han inte förrän han inser att något inte står rätt till med
Petter. Han har stannat och när Anders ser på honom möts han av ett
likblekt ansikte och ögon som inte verkar vara riktigt seende. Det ser ut
som om han håller på att svimma, och det tar inte många sekunder innan
benen viker sig under honom och han slår sina knän hårt i gatstenen.
Människor passerar honom på båda sidor, men ingen verkar ta någon notis
om den knästående mannen.
”Petter, hur är det med dig?” hasplar Anders ur sig, men får inget svar.
Han skyndar sig fram för att hjälpa sin vän, men trots att det inte är mer än
ett par steg har Petter fortsatt ner och står på händer och knän med
hängande huvud innan Anders hunnit fram.
”Petter!” säger han igen, men får fortfarande ingen respons. Då lägger
han armen om den knästående och känner till sin förfäran att Petter skakar
som om han fått plötslig och okontrollerbar frossa.
”Petter, svara mig!” säger han, och känner samtidigt att paniken inte är
långt borta. Men svaret uteblir, det går helt enkelt inte att få kontakt med
Petter. Det kan inte vara sant, hur kan en ung och frisk människa bara rasa
ihop så här, utan synbar anledning?
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”Hjärtat,” hinner han tänka innan den första hjälparen kommer fram
och undrar om något är fel, ”det kan väl ändå inte vara hjärtat?” Och sedan
den oerhört själviska tanken ”Vad fan ska jag säga till Carina?”
”Hur är det med honom?” frågar den okända hjälparen och lägger en
hand på Petters rygg, men drar tillbaks den när hon känner de
fruktansvärda skakningar som drar genom hans kropp.
”Jag vet inte…” säger Anders och böjer sig ner för att försöka få
ögonkontakt, och lägger då märke till hur det rinner slem ur Petters mun.
Han kräks inte, men det sipprar sakta ut och bildar en liten pöl på
gatstenen som mörknar av den sega vätskan.
”Men för helvete Petter!” säger Anders med darrande röst, för nu är han
riktigt rädd. ”Säg något!”
Men något svar får han inte, bara ett oartikulerat stönande som låter
som om det på sin höjd var ett förtvivlat försök till tal.
Vid det här laget verkar det som om folk från de flertaliga
uteserveringarna längs Mariatorgets västsida äntligen fattat att något
verkligen är fel. Att någon faktiskt blivit sjuk och inte bara drabbats av
fylledille eller någon annan åkomma reserverad för uteliggare, alkisar och
andra b-människor man inte behöver bry sig om.
”Han mår inte bra!” försöker Anders dumt och förtvivlat förklara för
tillskyndande människor. En servitris, det tror i alla fall Anders att hon är
eftersom hon är klädd i svart kjol och vit blus och dessutom har ett långt
svart förkläde på sig, kommer med en stol som man lyckas baxa upp Petter
på. Anders är inte säker på att det verkligen är bästa sättet att behandla
någon som blivit akut sjuk, men han är inte i stånd att protestera.
En annan kvinna sätter sig på huk med sitt ansikte nära Petters och
försöker få ögonkontakt med honom. Anders får för sig att hon är
sjuksköterska eller något liknande. Kanske är det för att hon verkar bekväm
med situationen, kanske är det något annat.
”Hallå!” säger hon med hög och myndig röst. ”Hur är det med dig?”
Då reagerar Petter äntligen. Han ser förvirrat på henne och säger sedan
med grötig röst som Anders inte riktigt känner igen ”Anders?”
”Heter du Anders?” frågar kvinnan och håller kvar ögonkontakten som
om allt hängde på just den.
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”Nej… Anders…” säger Petter igen, och då reagerar äntligen Anders.
”Det är jag som heter Anders.” säger han. Vad är det med honom? Han
bara föll ihop, han är inte sjuk eller så…”
”Känner du honom?” frågar kvinnan med skarp röst, men utan att ta
blicken från Petter.
”Ja, det är min kompis.” säger Anders. ”Vi har varit i Danmark och…”
säger han vidare, men avbryter sig i samma stund han kommer på att både
han och Petter måste lukta öl. Fyllovarning således.
”Brukar han få sådan här anfall?” frågar kvinnan, och nu kan Anders
svära på att hennes röst är kallare. ”Ska vi ringa efter en ambulans?”
Då sker något förvånande.
”Nej, det är ingen fara. Låt mig bara vila lite så blir det bättre.” säger
Petter svagt. Anders studsar till när han hör sin vän tala, som om det vore
en orimlighet i sig trots att de inte gjort något annat under hela dagen än
att samtala med varandra. Men det är något i vännens röst han inte känner
igen. En kraftlöshet, eller om det kanske är rädsla han hör. Det skulle ju i
och för sig inte vara särskilt förvånande, men det är något i tonfallet som
nästan får honom att rysa av obehag.
”Jag klarar mig, behöver bara vila…”
Kvinnan som kanske är sjuksköterska låter sig övertygas med detta, för
om patienten inte är sjukare än att han kan avvisa hjälp är det troligtvis
ingen fara. Anders gissar på att hon tror att det blivit lite för mycket öl
bara, och då kan han faktiskt förstå hennes reaktion.
Sakta droppar de av en efter en, både publik och hjälpare. Den unga
kvinnan som antagligen jobbar i den närmaste uteserveringen ber dem
vänligt att ställa tillbaka stolen när de inte behöver den längre, vilket
Anders lovar att göra. Han är så skärrad att han faktiskt glömmer bort att
tacka för hjälpen, något han alltid annars är ytterst noga med.
”Petter, hur är det? Vad hände?” frågar han när de andra försvunnit
utom hörhåll. Han kan känna de långa ögonkasten som kommer från
uteserveringarna, och helst skulle han vilja ta med sig Petter härifrån så fort
som möjligt så att de slipper bli uttittade.
”Anders, ta mig till bilen!” väser Petter men undviker hela tiden att se
mot sin vän. Som om han skämdes kanske, men varför skulle han det?
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”Ja ja, det är klart att jag ska, men du kanske skulle vila dig en liten
stund till?” försöker han tafatt medan blickarna bränner på ryggen.
”Nej, nu! Vi måste gå nu! Jag kan inte stanna här!” sluddrar Petter halvt
om halvt okontrollerat, och Anders ser att han börjar darra igen.
Det verkar inte finnas mycket att välja på, inser han. Alltså försöker han
baxa upp Petter så gott det går och lutar honom mot husväggen medan han
återlämnar den lånade stolen. Han skulle dö om han kom på sig med att
glömma en sådan sak tänker han, men ångrar genast sitt olyckliga ordval.
Han lyckas få med sig Petter runt hörnet och de tar samma väg tillbaka
som de kom, via Bruksgatan och sedan rakt ner mot Knutpunkten. Redan
där klarar Petter att gå själv, men det ser ostadigt ut. Faktiskt lite som om
han verkligen var ordentligt full, vilket han bevisligen inte är.
”Det kan han inte vara efter tre gröna öl, inte en chans att… såvida
ingen stoppat något i ölen…” tänker Anders, men slår genast bort tanken.
Ingen av dem ställde flaskorna ifrån sig och de såg båda när de öppnades.
Han avhåller sig från att spekulera ytterligare innan de är tillbaka i
bilen, men då måste han så klart fråga vad som egentligen hände. Svaret
låter vänta på sig tills de passerat Zoegas på Ängelholmsvägen.
Först då börjar Petter prata, men föga anar Anders att det han nu får
höra är själva upprinnelsen till något som kommer att förändra båda deras
liv i grunden för all framtid.
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on vaknar tidigt, innan det ljusnat. Först tror hon att det fortfarande
är midnatt eller strax därefter, men sedan hör hon ett och annat ljud
som antyder att gryningen snart kommer att vara här.
Ett av ljuden som ger henne en fingervisning om den verkliga
tidpunkten är hennes morbrors ljudliga snarkningar som hörs tydligt
genom väggen till hennes och Johans kammare. Viar sätter aldrig igång
med sitt snarkande förrän det börjar bli dags att stiga upp. Hur moster
Charlotta står ut med detta evinnerliga timmerstocks-dragande varenda
morgon år ut och år in är egentligen en gåta. Men så händer det förstås
någon gång att tålamodet tar slut. Allt som oftast, särskilt de morgnar när
han tydligen gett sig tusan på att väcka allt och alla med sin olåt, har hon
hört genom väggen hur han fått både en och två armbågar i sidan av sin
annars ganska försynta hustru. Resultatet brukar bli några grymtningar och
en stunds relativ tystnad, men sedan drar det igång igen. I denna banalitet
finns trots allt en viss trygghet, eftersom snarkningarna tillhör det välkända
och normala. För så har det varit så länge hon kan minnas, och varför
skulle det vara annorlunda idag?
Hon lyssnar till de tunga och utdragna ljuden en stund innan hon
vänder sig på rygg och försöker titta upp i taket.
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Det är kolsvart och hon ser inte ett dugg av de grova bjälkar hon vet
finns någonstans där uppe. Men hon behöver inte se dem på riktigt för att
veta hur de ser ut, hon kan se dem framför sig ändå. Varenda spricka,
varenda knast skulle hon kunna beskriva om någon frågade henne.
I den här sängen har hon sovit sedan hon och hennes bror kom hit efter
moderns död och de inte hade någon annanstans att ta vägen. Den då
liksom nu barnlösa familjen fanns där som räddande änglar, likt ett
välsignat skyddsnät när hon och Johan föll handlöst mot ett liv i smuts och
förnedring, och fångade upp dem och tog dem som sina egna.
Ibland har hon funderat på var de hade varit idag om de inte blivit
omhändertagna av Viar och Charlotta. Kanske hade de inte ens levt, slår
det henne. Eller så hade de kanske trots allt varit i livet, men tvingats hanka
sig fram som tiggare i lort och orenhet ute på gatorna.
Som det nu är har de lyckligtvis ett hem, och ett gott hem dessutom.
Men tanken på att de hade kunnat ha det helt annorlunda kommer för
henne då och då, och trots att hennes tacksamhet inte alltid tar sig sådana
uttryck att den kommer Viar och Charlotta till del finns den där ändå.
Liksom hon vet att den finns hos Johan.
Hon förlorar sig i sömniga tankar alltmedan hon stirrar tomt upp i
taket för att kunna upptäcka bjälkarna i det första gryningsljuset. Men det
låter vänta på sig och hennes glidande funderingar blir efterhand allt mer
oroliga, som om det var något hon borde försöka undvika, något
obehagligt som lurar ute i mörkret men som inte går att få grepp om.
”Kan inte du heller sova längre, Anna?”
Hon hoppar till av överraskning när han tilltalar henne, mest därför att
hon var övertygad om att han sov. Hon vänder huvudet åt vänster och ser
in i det diffusa blänket i hans ögon, som är det enda som syns i mörkret.
”Jag vaknade precis.”
”Jag vet, jag märkte det.” säger Johan med morgongrötig röst. ”Men du
drömde också, gjorde du inte?”
Hon tänker efter, men minns inte riktigt. Kanske, kanske finns det ett
tunt spår kvar av något, men hon får inte tag på det trots att hon
anstränger sig.
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”Du sov oroligt i alla fall.” konstaterar han sakligt. ”Det verkade som
om du hade någon sorts mardröm, men det var det väl inte för då hade du
säkert kommit ihåg den.”
Hon svarar inte, men hinner uppfatta en glimt av oro i hans knappt
synliga ögon innan också han vänder sig om på rygg och antagligen precis
som hon försöker upptäcka takbjälkarna.
”Och du då?” frågar hon, väl medveten om att när han vänder sig bort
så där så gör han det bara för att han inte vill blotta sig för mycket för
henne. ”Drömde du något eftersom du också är vaken så här tidigt?”
Han nickar kort, men hon kan inte uppfatta det i mörkret så hon frågar
igen på sitt vanliga envetna sätt. Då bekräftar han det med ett kort ”ja” på
inandning, helt säker på att hon inte kommer att ge sig förrän han berättat.
”Jag drömde…” börjar han, men hejdar sig sedan eftersom han inte vet
hur han ska gå vidare, mest för att inte heller han minns särskilt mycket av
sin dröm.
”Det var något äckligt,” säger han efter en kort fundering som hon låter
passera utan att störa honom med otåliga frågor, ”någon röd gröt som jag
trampade kring i och det nådde långt upp över mina skor. Jag kunde till
och med känna det sippra in innanför lädret. Jag tror att jag försökte
springa bort från det men det gick inte. Sedan var det som om något tungt
vältrade sig över mig, och jag kunde inte andas.”
”Och sen?”
Hon känner hur han rycker på axlarna.
”Det var inte mer. Men jag blev så rädd att jag vaknade.”
Just det sista, att han blev rädd, skulle han aldrig erkänna för någon
annan än för henne. Inför sina vänner är han den starke, den som alltid
finns till hands när det behövs, den som inte drar sig ur när det blir lite
motigt. Inför henne däremot är han ibland fortfarande en rädd liten
tioåring, vars existens hon alltjämt tror sig ana i hans ögon då och då. Hon
misstänker att han betraktar henne på samma sätt, vilket hon trots allt
känner sig ganska nöjd med.
”Vad betyder det tror du?”
”Betyder och betyder… kanske ingenting.” Han försöker se på henne
igen genom dunklet. ”Antagligen ingenting.” bestämmer han sedan.
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Hon är benägen att hålla med. Sanndrömmar är inget hon egentligen
tror särskilt mycket på, och förresten verkade ändå inte den här drömmen
vara av den typen. Sådana drömmar brukar inte vara så där underliga eller
kryptiska utan visar helt enkelt bara upp en scen från något som ännu inte
hänt.
Hon kan inte minnas att hon själv haft någon sådan dröm, men hon
minns tydligt hur hon mer än en gång fått känslan av att ha sett just den
scen hon för tillfället befunnit sig i, vid något tidigare tillfälle. Tydligast
blir det när hon ögonblicken före någon säger något vet precis vad den
personen kommer att säga, och det sedan visar sig stämma ordagrant. Det
är inget kusligt över det, men det känns onekligen lite konstigt när det
händer.
För att jaga bort hans förmodat mörka tankar - och sina egna - frågar
hon honom vad han ska göra under dagen. Själv ska hon springa några
ärenden under förmiddagen, det gamla vanliga bara. Johan för sin del
berättar att han ska följa med på Nielsens vagn till Råå för att hämta några
varor till krogen, en tur som antagligen tar större delen av förmiddagen.
”Det är ju inte så långt, men du vet ju hur ”Håglösen” är…” säger han
med ett typiskt fniss när han påminner sig Nielsens vanligaste och inte helt
oförtjänta öknamn.
Hon fnissar med, och i och med det är det som om deras plötsliga
tungsinne, frammanat av Johans obehagliga dröm, dunstar och löses upp
av den tidiga men kalla morgonbris som blåser in från Öresund och sveper
upp genom gränderna och förbi husens stängda fönsterluckor.
Vad den brisen för med sig vet de ännu inte, och det är nog lika bra.
*

*

*

Anna är på väg tillbaka till krogen med en korg fullastad med
nyinhandlade ägg och är nästan hemma när hon möts av oro och
bullersamhet. Det börjar med att några gatungar kommer springande upp
genom gränden som leder ner till stranden och gastar om ”Skepp!
Tusentals skepp!”, något hon inte fäster större vikt vid. Vem har inte sett
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en båt ute på sundet, särskilt de senaste veckorna när trafiken tyckts henne
särskilt tät?
Men sedan, nästan hack i häl på ungarna, kommer ett par karlar
springande och då blir hon rädd. För en av dem gastar något om danskar,
en annan att man måste få tag på borgmästaren och det illa kvickt, varpå
han springer i riktning mot rådhuset som ligger längst upp på Stortorget
vid Södra Storgatan.
Hon ser flera andra som i likhet med henne själv verkar stanna upp och
förvånat betrakta den ovanliga rörelsen. Ytterligare någon skyndar på
stegen ner genom gränderna i riktning mot stranden, kanske för att med
egna ögon se vad som står på. Hennes nyfikenhet väcks genast, men hon
kan inte springa ner till havet innan hon lämnat äggen, det skulle kunna ta
en ände med förskräckelse. Bara tanken på att komma hem med två
skålpund mer eller mindre krossade ägg får henne att ta ett fastare tag om
korgen som för att skydda den med sin egen späda kropp.
Men hon har inte långt hem, hon ska bara runda Mariakyrkan och
sedan svänga in på Södra Kyrkogatan, vilket hon gör halvspringande. Hon
skyndar sig in i dunklet på krogen och har så bråttom att hon glömmer
bort att hälsa på de fåtaliga gästerna, vilket får hennes allseende morbror att
med hotfullt rynkad panna följa efter henne till köket. Han säger inget,
men betraktar med stigande förvåning - som tydligen delas av moster
Charlotta som stannar upp i det hon sysslar med - hur hon skyndsamt och
nästan slarvigt tömmer korgen på dess innehåll, dock utan att ha sönder ett
enda av de ömtåliga äggen.
Anna lägger inte märke till honom i sin iver att snabbt bli färdig så att
hon kan komma ut igen för att se vad som står på, och studsar därför till av
överraskning när han tilltalar henne med sedvanlig brysk stämma.
”Varför så bråttom, sköna dam? Och vad det än gäller kan det väl i alla
fall inte vara så viktigt att vanlig hövlighet måste åsidosättas?”
Hon fortsätter plocka med äggen medan hon svarar, tar varsamt ett och
ett men gör ändå sitt yttersta för att det ska gå så fort som möjligt.
”Det händer något nere vid stranden, folk rusar dit för att se efter och
jag vill också se!”
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”Vid stranden? Vad skulle det vara?” De buskiga ögonbrynen dras
samman ytterligare och hon förstår att en mer detaljerad förklaring måste
till för att hon ska bli ivägsläppt.
”Det kom några ungar gastande om att de såg många skepp ute på
sundet, och strax efter kom det karlar och skrek samma. Det var några av
färjekarlarna tror jag, Romare och någon mer.”
”Skepp?” säger morbrorn förvånat och hon tycker att det ser ut som om
han verkar blekna, men det är hon inte säker på eftersom det är ganska
skumt här inne.
”Ja. Och en skrek något om danskar och om att hitta borgmästaren,
men jag vet ju inte om…”
”Jag ska gå ut och titta.” bestämmer morbrorn utan att lämna fältet
öppet för diskussion. ”Stanna här, du går ingenstans förrän jag är tillbaka.”
Tonfallet han använder får henne att omedelbart bita ihop och hålla
inne med alla de invändningar hon utan vidare skulle vilja spotta ur sig,
men som hon nu begriper vore helt meningslösa. Möjligen skulle de reta
upp honom, men vitsen med det är svår att förstå. Alltså håller hon tyst
och plockar istället upp de sista äggen ur korgen, fast nu i ett betydligt
lugnare - och för äggen säkrare - tempo.
”Får jag gå och titta när morbror kommer tillbaka?”
Men hon får inget riktigt svar, bara ett dovt mumlande som skulle
kunna betyda både ja och nej. Han vänder i samma stund på klacken och
försvinner ut för att kontrollera sanningshalten i det påstående han precis
fått sig serverat. Hon tycker sig höra något som skulle kunna vara en
svordom, men på det är hon inte säker, det skulle inte vara likt honom.
Hon plockar lite med andra saker i köket och småpratar med Charlotta,
som i ärlighetens namn inte verkar särskilt talträngd denna gråa förmiddag,
men har svårt att släppa tanken på vad det egentligen är som händer
därute. Oron börjar äta på henne, ryktena om en stundande invasion, just
de rykten som hon så sent som igår avfärdade som löst prat och illvilliga
fantasier, är det första som dyker upp i hennes huvud. Det andra är det där
hon hört sin morbror berätta från sin barndom, om raserade hus och svält
och katastrof.
Det tredje är var Johan befinner sig just nu.
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Han skulle väl söderut, till Råå? Men hon vet inte i vilken riktning
skeppen synts, kanske är det inte ens på det hållet. Så lugnar hon sig igen,
tänker att han och ”Håglösen” antagligen vänder tillbaka om något så stort
som en dansk invasion var å färde. Naturligtvis skulle de göra det, inser
hon sedan med en irriterande känsla av att tänka för dåligt. Hon jagar upp
sig i onödan. Vad är det förresten som säger att skeppen är på väg från
Danmark till Skåne? När hon tänker efter har hon inte hört någon enda
säga det, det är hennes egen fantasi som dragit den orimliga slutsatsen.
Kanske är det verkligen en större flottstyrka därute, kanske är den på väg
söderut till ställen där det faktiskt är krig.
Här är det i alla fall inget krig, även om hon hört en del säga att det
måste vara nära förestående. Det har dillats om krigsförklaringar,
främmande flottstyrkor, och så det där med att några färjekarlar skulle ha
arresterats när de skeppat över folk till Helsingör. Det sista är i och för sig
inte omöjligt, men beror i så fall antagligen på något helt annat. Kanske
har de fyllnat till och kommit i slagsmål med fel personer?
Men olyckskorpar som alltid ska tro det värsta finns det gott om, det
vet hon sedan gammalt. Vissa av de där människorna har en förmåga att se
olyckor i de mest triviala vardagshändelser. Hon minns till exempel en
vinter för några år sedan när ett rykte spreds om att en pestepidemi skulle
ha fått fäste i något av de mindre fiskelägena norr om staden. Det blev lite
oroligt ett tag, men sedan kröp det fram att det nog bara var vanlig snuva
ändå. Särskilt tydligt blev det när en av de förmodat döda fiskarna dök upp
livslevande på en av stadens krogar och bestämt hävdade att han
åtminstone inte hade drabbats av pest. Genomförkyld var han, men
knappast pestsjuk.
När man sedan förhörde sig vidare om det ändå inte fanns någon som
dött i den fruktade farsoten skrattade han rått och sade att visserligen hade
en gammal kärring dött, men att det nog mer berodde på att hon var just
gammal än på någon pest, och då lättade stämningen betydligt. Ryktet
klingade naturligtvis av snabbt, men vem som satt igång det kunde man
inte erinra sig, och det spelade ju inte så stor roll heller i den efterföljande
lättnaden.
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Säkert är det detsamma med ryktet om det väntade kriget. Det har hon
åtminstone bestämt sig för att det är, och så rabblar hon argumenten från
gårdagens strandpromenad om igen, som ett beskyddande mantra; om det
verkligen var någon fara skulle stadens ledning, magistraten, säkert ha gjort
något. För att inte tala om militären, som utan tvivel skulle ha sett till att
det kryllade av soldater i hela staden. Vilket det sannerligen inte gör,
konstaterar hon nyktert. Snarare tvärtom. Är de så många som fyrtio
stycken uppe på borgen är det nog allt.
Att man ägnat sig åt tvångsutskrivning av bönder är ju förstås en sak
som skulle kunna vara oroande. Men om hon förstått rätt så var det till
något annat krig, och sådana är det ju hela tiden.
Hon suckar. Vad tjänar det till att oroa sig, kanske helt i onödan? Och
så lyckas hon nästan, men bara nästan, förtränga tanken på det ofattbara
som kanske trots allt håller på att hända. I fem andetag känner hon sig
något lugnare, men sen kommer oron smygande och så känner hon hur
pulsen ökar igen. Strax måste hon sätta sig, nästan svimfärdig av ångest
inför det som kanske ska drabba hennes familj i detta nu, i deras egen tid.
Inte som en otäck historia från förr, utan som deras egen ofrånkomliga
verklighet. En verklighet som inte går att komma undan hur man än
sprattlar och försöker göra sig fri.
Hon kommer på sig själv med att be, trots att hon inte är överdrivet
troende. Att Gud finns och ser och hör allt vad alla människor gör och
säger, det vet hon så klart. Och det är inget hon ens kommit på tanken att
ifrågasätta eller för den delen betvivla. Men hon är inte heller typen som far
ut i förtvivlade böner hur som helst. Nu rabblar hon i alla fall ändå
viskande en bön om förskoning och tar sedan en Fader Vår också för
säkerhets skull, men känner sig inte ett dugg lugnare för det. Hon är så
uppjagad att hon inte lägger märke till de förstulna och bekymrade blickar
Charlotta kastar åt hennes håll. Om bara Viar kunde komma tillbaka
snart…
Han kommer så småningom, men det tar mycket längre tid än Anna
kunnat föreställa sig. Eller önskat.
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När han äntligen stiger in i köket där hon alltjämt uppehåller sig, nu
frysande och med kalla och fuktiga händer, ser hon direkt på honom att
det är värre än hon trott. Trots att hon hela tiden egentligen vetat.
Han ser på henne, svär sedan svavelosande och sätter sig tungt på en
liten pall. Charlotta slår händerna för munnen och ger ifrån sig ett litet
otäckt pip som får det att gå en kall kår längs Annas ryggrad.
”Får… får jag gå ut och titta nu?” frågar hon med svag röst och ser hur
han stryker sig med en trött gest över ögonen.
”Ja, det får du. Men jag vill att du kommer hem igen när du sett
eländet. Jag vet inte vad som kommer att hända nu, men något gott kan
jag aldrig tro att det är.”
Hon ser på honom med stora rädda ögon. ”Menar morbror att det är
sant? Att det är kriget som kommer?”
Frågan låter så barnslig när hon väl får den ur sig att hon önskar att hon
hållit tyst. Men just nu vill hon inte vara vuxen och utan prut stå ut med
alla de svårigheter som utan tvivel väntar henne. Istället vill hon vara ett
litet barn som någon tar hand om, som inte behöver vara den som måste ta
ansvar för både sig själv och andra. Hon vill att hennes mor ska komma
och sluta henne i sin famn, skydda henne mot det onda som nu säkert är
på väg.
Men modern kommer inte att skydda henne, även om Anna innerligt
önskar att döden kunde göras ogjord. Det är dumt, och hon inser att hon
inte kan tillåta sig den sortens förtvivlat önsketänkande just nu. Hon
betraktar räddhågset sin morbror som under några ögonblick bara stirrar
tomt framför sig, men sedan än en gång nickar sitt bifall. Då är hon inte
sen att smita ut, men innan hon hunnit ända ut på gatan hör hon hur den
annars så lugne mannen brister ut i en sådan tirad att hon inte kan
påminna sig att hon någonsin hört något liknande, åtminstone inte från
honom. Hon vill inte höra mer, desperationen som så tydligt lyser igenom
i hans röst skrämmer henne.
Ute på gatan är det en enda röra. Människor som talar högljutt och
upprört med varandra, gestikulerar och babblar. Någon äldre kvinna ser
hon som gråter, men det finns också människor som mitt i sin
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tvehågsenhet ser glada och förväntansfulla ut, som om det som nu händer
vore något bra.
Av denna glädje förstår hon alls ingenting, men glömmer den nästan
genast medan hon lyfter lite lätt på kjolarna för att inte snubbla när hon
springer ner mot stranden. På väg dit råkar hon knuffa omkull en liten
pojke som skrapar upp sin armbåge i fallet, och hon måste stanna och
trösta honom och be om ursäkt för sin klumpighet. Men sedan, när den
värsta gråten gått över och hon fått tyst på honom, tar det inte många
andetag förrän hon är nere vid vattnet.
Väl där är det första hon ser en massa människor som alla verkar stå och
titta söderut samtidigt som de pratar i munnen på varandra, några ilsket
som om de var djupt oense, andra i bistert samförstånd. Så fort hon lyfter
blicken över dem blir hon varse det till synes stillsamma drama som alla
följer med så stort intresse.
Ute på sundet kan hon se segel, säkert flera hundra. De främsta är
nästan framme vid den skånska kusten, men de allra flesta är inte mer än
mittsunds. Men de verkar sikta mot något av fiskelägena söder om staden.
”Herregud…” tänker hon i samma stund som hon stannar för att
betrakta det skrämmande skådespelet. Hur många är de egentligen därute?
Och hur många soldater ryms på alla dessa skepp? För nu tvivlar hon inte
längre på att det som hon i flera veckor, nej månader, förkastat som elaka
rykten faktiskt varit betydligt mer än så. Hon inser samtidigt med
skammen brännande i kroppen att hon måste vara en av de få som inte
förstått allvaret i det hon hört och därför nu får sitt livs värsta överraskning.
Så nu står hon alltså här tillsammans med andra i nästan samma
situation och ser kanske döden komma seglande. Hon ryser när tanken
drabbar henne med full kraft. Sedan snurrar hon runt och springer hem det
snabbaste hon kan, som om hon redan nu vore jagad av danske kungens
män.
Halvvägs hemma stannar hon när en ond tanke plötsligt slår henne. Johan,
var i Guds namn är Johan nu? På Råå, påminner hon sig matt och
illamående när hon fått ordning på sina ofokuserade och skrämda tankar.
Fiskeläget Råå som ligger söder om staden.
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ommaren brukar vara årets självklara höjdpunkt, i synnerhet om man
är lärare och har en lagom lång ledighet att njuta av. En del skulle
kanske mena att om det blir något högst eventuellt njutande av, är det i så
fall i stort sett beroende av hur vädergudarna uppför sig.
Samma människor brukar med emfas understryka att som fint väder
räknas bara sol och temperaturer överstigande 25 grader Celsius. Regn går
således fetbort, för att använda ett modernt och i viss mån ungdomligt
språkbruk. För dessa stackare går därför för det mesta större delen av
sommaren just fetbort, eftersom regn och svalt väder är helt normalt i ett
land som Sverige.
I ett sådant läge, det vill säga om sommaren är grå och blöt, finns två
alternativ. Det första och sämsta är att betrakta det hela som en personlig
förolämpning och förbanna varje dag man vaknar och möts av grått ljus
som strilar in i glipan mellan fönsterkarmen och rullgardinen.
Det andra och ojämförligt bästa alternativet är att lära sig njuta av
gråväder. Det är nämligen inte alls så värdelöst som man skulle kunna tro.
Jo, det är klart. Hade man tänkt steka sig på stranden för att så att säga
lägga grunden för ett fint litet malignt melanom så utgör kanske inte just
regnigt väder den bästa förutsättningen.
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Men om vi bortser från den uppenbart destruktiva sysselsättningen,
som väl ändå får betraktas som hyfsat värdelös eftersom man säkert ändå
kommer att få cancer alldeles av sig själv utan att anstränga sig det minsta,
är faktiskt regnvädersdagar att föredra.
Nu kan det hända att en del människor blir lite irriterade, ja rent av
oerhört ilskna, vid ett sådant påstående. För man ska ju vara tacksam om
solen skiner, eller hur? Och den som dristar sig till att säga att naturen är
vackrast i tårar, den får vackert finna sig i att bli betraktad som idiot. En
sentimental och löjligt romantisk idiot förvisso, men dock idiot.
Petter tillhör typ två av ovanstående exempel på ytterligheter. Regn är
inget problem, tvärtom. Han har alltid känt sig upplivad när det skvalar på
plåttak och i rännstenar.
Regn är vackert, åtminstone under vissa förutsättningar. Det enda sorts
regn han inte tycker om, är det som varar hela dagen och åtföljs av dimma
och dis. Då, men först då, känner han sig sjuk och illa till mods.
Hans fru Carina däremot är en typisk typ ett-människa. Hon klarar inte
av när det öser ner, och särskilt inte om det råkar göra det när hon har
semester. Då blir hon alldeles utom sig och måste genast städa någonting,
men om hon ska göra det helt på egen hand blir det ju oerhört orättvist,
varför Petter och båda barnen också tvingas delta.
Därför föredrar Petter att det är soligt under fruns semester, men sen
kan det regna bäst det vill, för då får han mysa ifred så länge han gitter.
Nu har det regnat i två dagar, och i normala fall borde han känna sig
lite lagom mysig vid det här laget. Han skulle ha hunnit med att spela lite
TV-spel med sina barn, eller kanske bara något vanligt brädspel. Juniormonopol kanske. Läst en bok, löst ett korsord, skrivit lite på sin halvfärdiga
bok (som säkert aldrig kommer att bli något annat än just halvfärdig) och
lyssnat på lite musik i sina svindyra men bra Sennheisser-lurar. Kanske
Samuel Barbers Adagio för stråkar, som han tycker är så där vackert sorglig
och stillsamt dramatisk på en och samma gång. Eller varför inte hans gamla
favorit Andreas Vollenweider, vars musik är så underbart frisk att den ger
honom en känsla av ljummen sommarvind mitt i vardagsrummet oavsett
årstid.
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Men inget av detta har han gjort. Istället har han fått en sådan
besynnerlig oro i kroppen. De senaste dagarna har han exempelvis inte
varit någon bra pappa, det tvingas han dessvärre själv konstatera gång på
gång när han irriterat snäser av sina barn utan egentlig anledning.
Carina har också fått sin beskärda del. En dag blev hon riktigt
förbannad, och det förstår han. Om hon hade behandlat honom som han
gjorde med henne hade han också blivit arg.
Det var inget allvarligt, det var bara någon bagatell om att han inte hade
handlat hem allt hon bett honom köpa i affären, och då fick hon någon
elak och fruktansvärt onödig kommentar slängd i ansiktet. Som tack för att
hon brydde sig, eftersom det var en sak som var specifikt avsedd för
honom. Om det nu var ölkorv eller något annat dumt, som bara han äter.
Det värsta är att han inser att han inte bara gör dem han älskar mest
både arga och besvikna. Han sårar dem också och det är naturligtvis det
sista han vill. Ändå gör han det, gång på gång.
Men han begriper verkligen inte varför. Han är ju normalt inte en
person med den sorts humör han nu visar upp, inte egentligen. Så vad är
anledningen?
Han tror sig kunna spåra förändringen tillbaka till kollapsen han
drabbades av när han och Anders hade varit i Helsingör och handlat till
deras gemensamma fyrtioårsfest. Det är bara några dagar sen, men
förändringen är så tydlig att han inte gärna kan härleda den till något
annat.
Ett tag var han rädd, nej, skräckslagen att han fått någon sorts
hjärnskada, kanske en mindre stroke i frontalloben, där personligheten sägs
sitta. Men han har inte känt ett dugg i huvudet, och det tröstar han sig
med att han nog borde ha gjort om det verkligen varit något fel där. Lite
huvudvärk borde han väl ändå ha fått? Men han kan inget om sjukdomar
och dess olika symptom och inser att han mycket väl skulle kunna lida av
något mer eller mindre allvarligt utan att veta om det. Cancer kanske.
Ja, varför inte? Skulle inte en hjärntumör kunna ställa till det så att man
blev konstig och obalanserad innan den började slå ut viktigare saker i
hjärnan? Jo, antagligen.
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Men den tanken slår han snabbt bort igen, den känns inte helt orimlig
men väl så obehaglig att det är bättre om den förpassas till den skräphög
där han redan slängt hundra andra teorier, alla mer eller mindre värdelösa.
Men oavsett vilket; det är en ytterst skrämmande tanke att något
verkligen skulle vara kapitalt fel i huvudet på honom, och det är svårare än
han vill erkänna att släppa tanken.
Men för att ta allt i tur och ordning: först var det det där egendomliga
han råkade ut för i Helsingborg. När de körde hem berättade han för
Anders hur det känts när han plötsligt kollapsade på gatan, men denne
trodde inte att det var något allvarligt. Det var i alla fall vad han sade, även
om Petter nog tyckte att hans ögon verkade säga något annat.
Han minns att Anders kom med någon konstig och krystad
bortförklaring. Kanske berodde det helt enkelt på trötthet i kombination
med öl, kanske något konstigt i de korvar som båda vräkt i sig under mer
eller mindre hela dagen? Petter brydde sig inte om att protestera, men om
det funnits en så enkel förklaring vore det väl underligt om inte Anders
också skulle ha känt av någon sorts symptom. Symptom på vad förresten?
Korvförgiftning?
Han ler glädjelöst mot sin egen spegelbild som syns halvt genomskinlig
i det regnvåta fönstret. Nej. Det var något annat.
Det han upplevde där på gatan var mer som en sorts déjà-vu-upplevelse,
fast ohyggligt mycket kraftigare än de mer subtila förnimmelser de flesta
människor kan få ibland. Det var som om han plötsligt stod mitt inne i
något annat rum, som om han gått ur sin kropp och betraktade sig själv
utifrån. Inte bokstavligt naturligtvis, men det var absolut en känsla av att
inte vara riktigt närvarande, av att uppleva allt som i en dröm. Det var en
sorts skruvad och synnerligen obehaglig overklighetskänsla som var så
kraftig att han nästan tappade sansen för några ögonblick.
Enligt Anders låg han ett tag på knä och fick ur sig en massa slem, men
det vet han egentligen inget om. Han kan bara minnas att han plötsligt satt
på en stol mitt på gatan med okända människor runt omkring sig. Han
mådde lite illa och han hade en otäck smak i munnen, som väl antagligen
var magsyra. Eller sjukdom? Ja, det smakade sjukdom. En smak han känner
igen från sin barndom, en smak som brukade komma om han slagit i
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skallen när han trillat med cykeln eller fått en gunga i huvudet. En smak
som påminner lite om lök, gul lök för att vara exakt.
Han ryser till. Är det ändå inte något fel i hans hjärna? För vad skulle
det annars kunna vara? Men den tanken skjuter han undan igen, den var ju
bortkastad hade han bestämt.
Men det var det där andra också. Synintrycken som inte riktigt stämde
med det han egentligen borde se. Så fort den där kyrkan dök upp framför
honom var det som om han fått ett hårt slag i huvudet, och sedan en stark
känsla, en förvissning om att han på något underligt sätt saknade något
som han säkert visste borde finnas där. Gravar? En mur? Visserligen såg
han en mur när han kvicknade till, men det var något fel med den. Om det
var färgen, eller kanske placeringen…?
Och så de oerhört starka känslorna av sorg och förlust, båda obegripliga
i såväl styrka som orsak. Kanske var det det värsta av allt, kanske var det
just det som knockade honom. En fruktansvärd tomhet som med
förödande hastighet spreds inom honom och förgiftade hela hans sinne och
i förlängningen tydligen gjorde honom till det han nu är; en otrevlig,
ömklig människa som ägnar det mesta av sin tid åt att tycka synd om sig
själv. För är det inte det han egentligen gör? Tanken får honom att fyllas
med självförakt, men också med insikten att något måste göras åt
situationen. Han kan inte gå här och agera plågoris för sin familj längre.
*

*

*

Carina är inte så lite förvånad. När hon kom hem efter jobbet hade Petter,
som i ärlighetens namn inte riktigt varit sig själv de senaste dagarna, ordnat
en fantastisk middag för hela familjen. Visserligen inte överdrivet festlig,
men ändå så där lagom fin att den tilltalade alla familjemedlemmar och
gjorde dem både uppspelta (särskilt de yngsta) och glada.
Nåja, kanske inte tonåringen förstås, som i enlighet med gällande praxis
petade med missnöjd och något äcklad min i maten. Men det är helt
normalt, såvida man inte bjuder på någon sorts färdigmat av typen torroch-degig-pirog-med-tvivelaktigt-köttliknande-innehåll-förpackad-i-litenmikrosäker-papperspåse. Då blir det plötsligt glada miner, vilket för henne
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är en fullständigt obegriplig gåta. Nudlar som kokas i tre minuter varpå
man tillsätter en liten påse med någon sorts syntetisk smakförstärkare
brukar också uppskattas. Ja herregud…
Trots denna övertydliga men för all del förväntade uppvisning i äcklat
missnöje blev middagen riktigt lyckad. Och sedan - när Petter dukat av och
fixat med disken - lekte han både länge och väl med knattarna (vilket även
avser tonåringen, eftersom ens egna barn aldrig blir riktigt stora), som båda
gjorde sitt bästa för att göra slut på sin pappas i viss mån begränsade ork.
Något de lyckades ganska bra med.
Ett tag blev hon faktiskt lite irriterad men tvingade sig att dölja det väl
för att inte förstöra den trots allt goda stämningen. Men ärligt talat är hon
inte överdrivet förtjust i vissa av de där särskilt våldsamma pappa/barnlekarna som verkar uppskattas extra mycket av barn i olika storlekar men
med gott om överskottsenergi.
Som ”köksfotboll” till exempel. För den som inte är bekant med
begreppet, är det helt enkelt en eller flera korta fotbollsmatcher som föga
förvånande spelas i just köket. Målen utgörs av en dörröppning i ena änden
av köket och en utvald bit av väggen i andra. I övrigt finns inga regler. Jo
förresten, det är inte tillåtet att med vett och vilja sparka eller på annat sätt
skada sina med- eller motspelare. Men bortsett från det enkla undantaget inga regler som sagt.
En typisk match brukar se ut ungefär så här:
Först delar man upp tillgängligt manskap i lag. Den vanligaste
laguppställningen brukar utgöras av en styck femtonåring vid namn
Alexander i ena laget, och så resten i det andra. Det vill säga Petter och
Gabriel, den första nästan fyrtio, den andra nyss fyllda sju. Det är en rättvis
fördelning eftersom lag ett består av en spelare som inte riktigt förstår sin
egen styrka och därför utan vidare skulle kunna skicka iväg både boll och
lillebror genom målet, utan att för en sekund fundera över att det brukar
anses som ganska rått och i viss mån även osportsligt att göra mål med
motståndarlagets spelare.
Lag tvås yngsta spelare har inte riktigt den tyngd, pondus eller rutin
som krävs för att så att säga stå emot det andra lagets ofta vildsinta spel.
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Men han är bra på att vara i vägen - oftast för motståndarlaget, men ibland
även för det egna - så att även äldre spelare får en chans att göra mål.
Matchen brukar utvecklas enligt följande: om lag ett håller på att vinna
uppstår både gråt och skrik från lag två. Nåja, inte från hela laget kanske,
men alldeles avgjort från vissa spelare som kanske har en tendens att vara
något dåliga förlorare. Om å andra sidan lag två plötsligt råkar komma i
överläge, får vissa spelare plötsligt finna sig i att bli sparkade på benen och
kanske också få en och annan hård knytnäve i mellangärdet eller på annat
lämpligt (läs: ömtåligt) ställe, eftersom matchen som genom ett trollslag
verkar gälla inte bara ära och heder utan också liv eller död.
När Carina förstår att det är köksfotbollsmatch på gång brukar hon
därför skyndsamt avlägsna sig så att hon slipper se både de kropps- och
materiella skador som med största sannolikhet kommer att uppstå. Man
brukar nämligen inte sluta förrän någotdera har inträffat. Så även denna
dag.
När det står åtta - sex till lag ett och två minuter återstår av matchen, får
Alexander plötsligt in en träff som inte kan beskrivas som annat än
klockren rakt på ett bordsben och faller grovt svärande och skrattande ihop
på köksgolvet med ett krampaktigt tag om tårna på sin högra fot.
Då ser naturligtvis Gabriel sin chans att jämna ut ställningen och rusar
fram för att hinna göra några mål. Tyvärr missar han bollen men får ändå
in en fullträff, fast i ryggen på sin redan kvidande storebror. Vilken inte är
sen att glömma bort de skadade tårna och istället ger tillbaka genom att
blixtsnabbt snurra runt på golvet och hårt nypa till om låret på sin
betydligt mindre motspelare. Som naturligtvis ger upp ett skärande skrik
och glömmer bort att det egentligen var bollen han skulle sparka på, inte
den liggande spelaren. Han lyckas få in ett par riktigt lyckade träffar till
innan Petter hinner fram och försöker få stopp på kalabaliken, varpå han
också får sin beskärda del av slagsmålet. Svettig och med håret på ända
förklarar han matchen för avslutad, och dessutom att det är den allra sista
match som någonsin kommer att spelas i detta hus om de inte omedelbart
slutar upp med att slåss och skrika.
Det får han klargöra något mer ingående innan det verkar få fäste i
framför allt Gabriels rosenrasande sinne, men sen lägrar sig åter lugnet över
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den småländska villan och han kan flåsande sjunka ner i soffan bredvid sin
fru, som ger honom ett ogillande ögonkast.
”Är det verkligen nödvändigt?” frågar hon irriterat, och syftar antagligen
på hela köksfotbollsgrejen som företeelse, inte bara dagens match.
”Tja, de tycker ju att det är roligt.” svarar Petter, medan han hör hur
bråket tagit ny fart på övervåningen där båda barnen har sina rum.
”Roligt?” säger Carina frågande, och nu anar Petter en diskussion han
inte har lust att ta ikväll. ”Hur kan det vara roligt att skrika och slåss och
skada både sig själv och andra?”
”Det där är en sak mammor inte förstår sig på.” konstaterar Petter med
viktig min, vilket får Carina att sucka tungt och återgå till TV-programmet
hon såg på innan han damp ner i soffan.
De sitter tysta en stund, Petter försöker begripa sig på programmet hans
fru tydligen är intresserad av, men lyckas nog inte särskilt bra. Det handlar
om någon kvinna med en sällsynt sjukdom som får henne att tro att hon
måste äta choklad för att slippa få kramp i kroppen om nätterna. Knasigt.
Det låter mest som lite udda tvångstankar för Petter, men tydligen hävdar
man att det är ett verkligt sjukdomstillstånd. Å andra sidan sänds
programmet på TV3, så han skulle inte våga satsa särskilt mycket på att det
som sägs där faktiskt är sant.
”Jag hade en kompis en gång som bestämt hävdade att han skulle få
kramp i vaderna på natten om han inte åt minst ett Geisha om dagen
innan han åkte hem med bussen efter skolan.” upplyser Petter utan
entusiasm. Carina svarar inte, men ser ut som om hon försöker höra vad
som sägs på TV:n.
”Sedan började han jobba inom psykvården. Jag tror det var rätt plats
för den killen.” fortsätter Petter obesvärat.
”Jag försöker höra vad de säger!” upplyser Carina med illa dold
irritation.
Då reser Petter sig och går och hämtar en bok, för han kommer inte att
klara av att sitta här och på allvar försöka intressera sig för vad som
eventuellt ligger bakom en sjuk människas behov av choklad. Efter en kort
stunds funderande bestämmer han sig för att komplettera med en lagom
stor dos sextonårig Lagavulin, som han efter att ha slagit upp i ett av sina
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tulpanformade whiskyprovarglas andäktigt bär in i TV-rummet och
placerar på bordet rakt framför sig.
”Herregud, den är nästan jämnårig med Alexander!” tänker han
förvånat och blir plötsligt obehagligt medveten om sin egen ålder. Även om
han bara syftade på sin äldste son och inte den makedoniske härföraren.
”Ska du dricka idag när det är tisdag?” undrar Carina syrligt, trots att
programmet inte är slut och hon helst inte vill missa något av den oerhört
intressanta analys som antagligen redovisas just då.
”Tja, somliga har ju sommarlov.” nöjer han sig med att skadeglatt
konstatera, men får bara en utsträckt tunga till svar.
När en god del av den gyllene drycken är slut (bara i glaset, inte i flaskan)
bestämmer han sig för att det måste vara läggdags för åtminstone en av
fotbollsspelarna, och försöker därför förbereda sig mentalt på minst tio
minuters mer eller mindre hetsig diskussion som med all sannolikhet
väntar innan han får sin vilja igenom.
Femton minuter senare har han äntligen lyckats övertyga Gabriel om
att även om det är sommarlov så kan man faktiskt behöva sova lite då och
då. Särskilt lämpade torde nätterna vara för just den sysselsättningen menar
han, men får argumentera en del eftersom Alexander oväntat ger sitt stöd åt
sin lillebror. Antagligen eftersom han själv brukar sitta uppe och spela
något spel till långt in på nätterna, och helst inte vill att eventuella förbud
ska spilla över på honom, misstänker Petter.
Till sist, när Gabriel sover och TV-programmen är lika slut som
whiskyn i Petters glas, är det även läggdags för familjens vuxna. Redan i
badrummet medan de borstar tänderna anar han vad som är på gång,
eftersom han plötsligt känner en varm och trevande hand på sin ena
skinka.
”Se där,” tänker han belåtet, ”tänk vad en god middag kan föra med
sig…”
*

*

*
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Carina vaknar plötsligt av ett förtvivlat läte. Det är inget skrik, snarare ett
plågat jämrande som hon strax förstår måste komma från hennes man.
Hon sneglar på klockan vars röda siffror visar 02:37, men kan inte se något
annat eftersom det är kolsvart i sovrummet. Hon räknar efter snabbt att
hon måste ha sovit i nästan tre och en halv timme, men hinner inte tänka
mycket mer på saken innan en plötslig rörelse i dubbelsängen får henne att
bli klarvaken.
I full panik rusar Petter utan förvarning upp och nästan springer ut ur
rummet.
”Jäklar, nu har han blivit magsjuk.” tänker Carina som hatar
sjukdomar, men i synnerhet sådana som sätter sig på magen. Och sedan
lyssnar hon oroligt efter otäcka plaskande ljud och kanske en spolande
toalett som bekräftelse, men hör inget. Hon hör faktiskt ingenting alls, så
efter ytterligare en stund känner hon sig tvungen att gå upp och se efter
vad som egentligen står på.
Hon slänger benen över sängkanten med visst besvär, fiskar upp
trosorna och morgonrocken från golvet och drar båda plaggen på sig och
tassar sedan ut i det mörka huset för att söka upp sin man.
Till sin lättnad är det släckt och tomt på toaletten, alltså är det
förmodligen ingen magsjuka. Om han inte har den dåliga smaken att
kräkas i diskhon, men det tror hon ändå inte, någon måtta får det vara.
Lite bättre till mods börjar hon söka sig fram genom huset, som fortfarande
vilar helt i mörker. Hon hinner tänka att det är konstigt att han inte tänt
en enda lampa, innan hon inser att det har ju faktiskt inte hon heller gjort.
Hon finner honom i köket. Gatubelysningen kastar ett vitt och kallt
ljus in genom fönstren och det lyser upp tillräckligt mycket för att hon ska
se att allt inte står rätt till. Hon tänder taklampan för att se bättre. Den
plötsligt skarpa belysningen får henne att rycka till och kisa, men verkar
inte påverka Petter överhuvudtaget.
Han sitter på en stol, hopsjunken och skakande som i frossa med
blicken tomt stirrande som om han ser något på väggen som inte går att
sluta titta på.
”Petter?” säger hon när hon går fram mot honom, men får varken svar
eller reaktion.
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”Petter!” upprepar hon igen med högre röst, och sjunker ner på knä
framför honom samtidigt som hon lägger sin ena hand på hans knä.
Fortfarande ingen reaktion.
”Hur mår du? Vad är det?” försöker hon, men det är precis som om
hon inte lyckas tränga igenom den osynliga mur av gränslös skräck som så
tydligt omsluter honom.
Han darrar allt häftigare och hon kan se i hans tomma blick att han inte
är kontaktbar, han hör henne helt enkelt inte.
Då blir hon rädd på riktigt och skakar honom i hans ena arm. Hon kan
känna hur hans hud är alldeles kallsvettig och hur han darrar allt mer
okontrollerat i hela kroppen. Hans ben skakar så kraftigt att hans fötter
tidvis lättar från köksgolvet, och hon hör nu att hans andning är tunn och
ytlig. Hon skakar honom hårdare samtidigt som hon säger hans namn flera
gånger, högre och högre.
Till sist, när hon nästan är beredd på att gå och ringa efter en ambulans,
fäster han blicken på henne.
”Petter!” säger hon igen, och nu kan hon själv tydligt höra rädslan i sin
egen röst. ”Vad är det? Du måste säga vad det är!”
”Jag… jag vet inte!” lyckas han få ur sig, och då verkar det nästan som
om skakningarna blir ännu mer okontrollerade.
”Jo, men du måste berätta!” envisas hon och lägger armen om hans
axlar och försöker hålla honom still.
”Jag är så rädd!” säger han och paniken i rösten är inte att ta miste på.
”Men vad är du rädd för, Petter? Här finns inget att vara rädd för! Det
är bara du och jag här!” Hon håller hårdare om honom och försöker lugna
honom, men det verkar inte hjälpa.
”Jag vet inte, bara… rädd.” säger han hackande igen, och en stor
skälvning går genom hela hans kropp. Han hyperventilerar fortfarande och
hon inser att hon måste få stopp på detta innan han får syrebrist och
svimmar.
”Du måste ha drömt något, det är inget farligt.” försöker hon tafatt och
hyssjar sedan på honom som man gör med små barn man försöker trösta
när de gråter. Hon omfamnar honom och vaggar honom försiktigt fram
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och tillbaks i flera minuter och sakta, sakta känner hon hur
andhämtningen stabiliseras och darrningarna avtar.
”Så, det är bra nu.” säjer hon gång på gång tills han är så pass lugn att
hon vågar släppa honom.
”Åh fy fan!” säger han efter en stund och drar handen över ögonen, och
då vet hon att faran är över. Svär han så måste han i alla fall vara sig själv
igen.
”Vad var det egentligen du blev rädd för?” undrar hon försiktigt,
samtidigt rädd för att paniken ska komma tillbaka.
”Jag vet inte!” säger han nästan irriterat. ”Eller jo, men jag kan inte
förklara det, det finns liksom inga ord som… Inte just nu i alla fall. Inte
just nu.”
Hon kramar om honom igen. ”Då tar vi det imorgon. Kom nu så går vi
och lägger oss igen. Ok?”
Han svarar inte men nickar åtminstone.
”Pax för att slippa ligga på våta fläcken!” skojar hon, men får bara ett
blekt leende till svar.
Hon bäddar ner honom så gott hon kan, vänder hans svettfuktiga täcke
och stoppar om honom som om han var hennes barn och inte hennes man.
Sedan kryper hon också ner och lägger sig tätt intill honom för att ge
honom närhet och kanske också trygghet om det är vad han behöver.
Efter tio minuter sover hon igen, det hör han på den tunga
andhämtningen, men för honom dröjer det mer än en timme innan han
tillåts flyta bort i välgörande sömn.
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6. I evighet
Juni 2007

P

etter vaknar med en underlig känsla i kroppen. Det känns nästan som
om han varit ute på världens fyllekalas och stupade i säng för som
mest två timmar sedan. Vilket är en ganska orimlig tanke om man gör sig
omaket att rekapitulera vad han faktiskt gjorde i går kväll och vilka
blygsamma mängder alkohol han konsumerade.
Han ligger kvar en stund och tittar i taket, betraktar plafonden i frostat
glas och försöker hitta en liten ojämnhet i skarven mellan två gipsskivor
som han vet ska finnas där, men som är svår att se i det sparsamma ljus
som sipprar in mellan rullgardin och fönsterkarm. Efter en stunds fruktlöst
stirrande sträcker han ut sin högerarm för att känna efter om Carina ligger
kvar, trots att han redan vet att hon måste ha gått upp. När han mycket
riktigt konstaterat att hennes sänghalva är tom - utan att vrida på huvudet
för att se efter - bestämmer han sig för att ligga kvar lite till. Hans kropp
säger bestämt ifrån att den vill vila sig längre, och det är hans fasta
övertygelse att man alltid ska lita på kroppens signaler. Det brukar bli bäst
så.
Men, funderar han halvt i sömn, då infinner sig onekligen frågan vad
hans kropp ville inatt? Fly, komma undan, lyder det glasklara svaret. Men
fly från vad, undrar intellektet nyktert? För det finns en skillnad här som
han först inte klarar av att sätta fingret på, nämligen den mellan hans
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medvetna vilja och den undermedvetna som kommer från själva kroppen,
från musklerna och blodet och märgen, men inte från hjärnan. Åtminstone
inte från den del där medvetandet sitter.
Att skilja på dessa två storheter är inget han normalt sysselsätter sig med
eftersom han egentligen inte tror att en sådan skillnad existerar. Och ändå
var det så oerhört tydligt inatt att han inte annars vet hur han ska
formulera den skrämmande känslan för sig själv. Kroppen och det
undermedvetna säger ”Fara! Spring!”, det medvetna förnuftet ”Nej, men
det behövs väl inte…”.
Han minns att han sprang ut i köket, han minns rädslan, sådan oerhörd
rädsla att han inte kan påminna sig att han någonsin upplevt något
liknande. Inte ens den gången då han som liten rackarunge pallat några
äpplen och nästan blev fasttagen av den där otäcke gubben med de fina
fruktträden blev han så rädd. Även om han vill minnas att han till sin stora
skam kissade i byxorna under den korta men intensiva jakten. Nej, det här
var något helt annat.
Han funderar en liten stund till och lyckas nästan genast med en
rysning mana fram bilden av en ljus, stående rektangel uppdelad i flera
mindre kvadrater. Ja, så var det. Runt omkring ogenomträngligt mörker,
och så mitt i allt det svarta denna fruktansvärda rektangel av ljus.
Han blundar hårt för att göra sig av med bilden som han nyss
ansträngde sig för att mana fram. Men han lyckas inte, istället blir den bara
tydligare ju mer han försöker göra sig kvitt den.
Och det fanns mer, det var inte bara den där rektangeln. Det var någon
som talade, en kroppslös röst som sade något obestämt, men så oerhört
skrämmande att han genast känner kallsvetten pärla sig på pannan bara
genom denna enkla men svårtydda minnesbild. Det var inte nödvändigtvis
orden som sådana som var det mest skrämmande, det var något annat,
något han inte lyckas få grepp om. Han gör ett halvhjärtat försök att vifta
bort alltihop som inbillning men kan inte släppa det, och plötsligt finns
orden där igen - eller möjligen bara fragment av ord - men de finns där
likväl.
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Han ser den lysande rektangeln med de inneslutna kvadraterna framför
sig, det obehagliga ljuset bländar honom trots att det bara finns i hans
inbillning, och sedan hör han till sin fasa orden genljuda inne i sitt huvud:
”I evighet…”
Rösten som framsäger dem är helt klart en mans, men den låter ändå
inte som en vanlig röst. Den ekar liksom i huvudet på honom, som om den
förstärkts hundra gånger innan den når hans öron.
Så fort allt detta kommer upp till ytan drar han häftigt och i bestörtning
efter andan och kastar sig upp ur sängen, flämtande och på gränsen till en
ny fasansfull panikattack. Men den här gången är han vaken och kan med
hjälp av ren vilja trycka tillbaka den onda drömmen som åter hotar att
svälja honom, men nu i vaket tillstånd. Det är inte lätt, men det går.
Flåsande, som om han sprungit minst en kilometer, dråsar han ner på
sängen igen så fort han fått så pass mycket kontroll över sig att han vet vad
han gör.
Det tar fem minuter innan han vet att han kommer att klara av att
prata med Carina, om hon inte redan kört till jobbet. Sedan reser han sig
utan att tänka en enda tanke till, drar på sig morgonrocken och går direkt
in på toaletten utan att titta ut i köket för att se efter om hon sitter där.
När han gjort sig kvitt det mest trängande behovet ställer han sig vid
handfatet och skruvar på kallvattenkranen och låter vattnet rinna tills det är
iskallt. Sedan böjer han sig ner och fyller sina kupade händer och sköljer
därefter av ansiktet både länge och väl. Så håller han på tills han nästan
tappat känseln i både händer och nästipp.
Han rätar på sig och ser sig själv i spegeln, betraktar bilden av en
medelålders man som det uppenbarligen måste vara något allvarligt fel på.
Man kan inte råka ut för två så otäcka händelser som han gjort, och
dessutom så nära varandra i tiden av en ren slump, det går helt enkelt inte.
Så vad är det då? Är det något som går att bota?
Han tittar missmodigt på sitt svullna ansikte några sekunder till, sedan
hänger han upp sin morgonrock och kastar kalsongerna i tvätten och stiger
därefter in i duschen och duschar tills varmvattnet tar slut.
*

*

*
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När Carina kommer hem efter jobbet samma kväll finner hon sin man i ett
skick som skulle kunna beskrivas som det rakt motsatta till gårdagens. Han
är hålögd och nästan svart under ögonen och han ser faktiskt riktigt sjuk
ut.
Middagen han serverar är inte heller mycket att hurra för (ugnsstekta
fiskpinnar med pulvermos) och när hon försiktigt frågar om man inte ska
ha något mer plockar han irriterat fram en påse hollandaisesås-pulver, som
han utan ett ord försöker blanda till i en gryta på spisen. Som sagt, inte
mycket att glädjas åt alltså. Det sista påståendet gäller förstås inte
Alexander, som för en gångs skull lyser upp när han ser vad som serveras.
Det är ju inte så delikat som Felix kartongpizza förstås, men ändå helt ok.
Under hela middagen svarar Petter bara enstavigt när hon berättar om
sin dag. Ställer hon direkta frågor till honom blir svaren inte mycket
längre, och till sist dör samtalet helt. Hon låter det ske i väntan på att
barnen ska äta färdigt och sedan lämna bordet så att de kan prata ostört
utan att hela tiden bli avbrutna av frågor av typen ”Vadå? Vad pratar ni
om? Vad sa ni nu?”.
När Alexander reser sig upp och tackar för maten med en ljudlig
rapning, en sådan som bara tonåringar kan ge ifrån sig, och på så vis
deklarerar att han nu för sin del har avslutat middagen, försöker Gabriel
göra detsamma men lyckas inte särskilt bra. I hans fall låter det mest som
om han försöker harkla sig, vilket inte imponerar särdeles på hans storebror
som förargligt flinande påpekar att han vann eftersom han blev klar först.
Om det är något Gabriel inte tål, så är det att förlora. Även om han inte
ens visste att han var med i en tävling och därför borde ha skyndat på lite
istället för att bygga en bro av en fiskpinne och två potatismoskullar.
”Haha!” säger Alexander retsamt och flinar lite till, vilket så klart får
önskad effekt.
”Alexaaaandeer!” skriker då Gabriel med karaktäristisk satsmelodi som
signalerar att nu bryter helvetet löst igen. Just det där särskilda gnällskriket
är förresten inte bara avsett för storebrodern, utan i lika hög grad för den
förälder som för tillfället råkar befinna sig inom hörhåll. I det senare fallet
förmedlar det otvivelaktigt budskapet ”Alexander bråkar med mig! Säg till
73

honom, annars fortsätter jag att skrika!”, och det fungerar så gott som varje
gång.
Petter begraver ansiktet i händerna men säger inget. Det gör däremot
Carina. På skarpen dessutom, vilket får femtonåringen att lomma iväg med
byxorna halvvägs nerhasade med minst tjugo centimeter kalsong synlig
ovanför byxlinningen. Hur man kan vilja ha byxorna sådär kan hon inte
begripa, men hon är ju förstås inte femton år längre, och förväntas därför
inte förstå sådant heller.
Gabriel sitter kvar med olycklig min och petar på sin omsorgsfullt
konstruerade fiskpinnebro, väl medveten om den snöpliga förlusten i
middagstävlingen. Carina ser på honom och inser att han inte kommer att
äta mer och att han lika gärna kan lämna bordet.
”Är du mätt Gabriel?” frågar hon med sin snällaste röst för att inte spä
på hans upprördhet över att bara ha blivit tvåa. Igen.
Han nickar och lägger ifrån sig gaffeln men är noga med att behålla den
olyckliga uppsynen. Ser han för glad ut kanske hans mamma tvingar
honom att äta lite till, och då missar han kanske Bolibompa också, till råga
på allt.
”Bra, då får du gå.” säger hon och nickar uppmuntrande, vilket får till
följd att han försvunnit från köksbordet innan någon av dem hunnit säga
så mycket som ”fiskpinne”.
”Varsågod för maten.” säger Carina trött men förväntar sig inget svar,
vilket också helt enligt förmodan uteblir.
De sitter stumma en stund innan hon bryter den tunga och allt mer
besvärande tystnaden som sveper in dem i olycksbådande olust.
”Hur mår du idag, Petter?” frågar hon försiktigt medan hon betraktar
sitt tomma glas.
Han rycker uppgivet på axlarna, men väljer att tiga.
”Vad var det som hände inatt? Drömde du eller vad var det?” envisas
hon.
”Jag tror det.” suckar han tungt, men någon fortsättning kommer inte.
”Vill du berätta om det?” frågar hon och märker inte utan irritation hur
hon omedvetet kopplat på sitt professionella jag. Det är inte hustrun och
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livskamraten som talar nu, men väl kuratorn, vilket naturligtvis även Petter
lägger märke till. Det får honom att se en aning roat på henne.
”Jag trodde du hade slutat för dagen.”
Hon kan inte undgå att känna den obehagliga kylan i hans röst, och
den förvånar henne och gör henne illa till mods.
”Jag jobbar inte, jag frågar dig i egenskap av din äkta maka. Så vad var
det?”
Han för handen över ögonen och kniper sig sedan över näsryggen, en
gest som inte gärna kan missförstås. Hon låter honom hållas.
”Det är helt sjukt!” säger han till sist och slår hjälplöst ut med händerna.
Sedan berättar han om den märkliga drömmen, om den bländande
rektangeln och den obehagliga rösten, och om hur han lyckats frammana
den även i vaket tillstånd fast då under något mer kontrollerade former.
Hon ser på honom att han blir upprörd, men kan inte riktigt förstå varför.
I hennes öron låter det inte så särskilt hemskt i alla fall. Å andra sidan
berättar han med sådan inlevelse att hon förstår att det här verkligen inte är
något som enkelt går att vifta bort. Ändå försöker hon.
”Men du, tror du ändå inte att det bara var en vanlig mardröm? Om du
försöker glömma bort den istället så kanske…”
Hon blir avbruten av att han utan förvarning ilsket slår ena handflatan i
bordet och svär till.
”Hur fan skulle jag kunna glömma bort den när den är det enda jag
kunnat tänka på hela jävla dagen?” säger han med lite för hög röst. ”Tror
du inte att jag kan skilja på vanliga banala drömmar och sådant som är
sjukt?”
Han stirrar vilt på henne, som om hon inte var riktigt klok.
”På vilket sätt menar du att det skulle vara sjukt?” frågar hon lugnt och
känner genast hur kurator-Carina kopplas på igen.
”På vilket sätt?” frågar han klentroget. ”Frågar du på vilket sätt det
skulle vara sjukt att bli så påverkad av en vanlig sketen dröm att man tror
man ska mista förståndet av skräck?”
Han slår ut med händerna igen i en tydlig gest som säger att han inte
riktigt kan hantera sin situation och hon backar något, rädd för att driva
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honom för långt. Sedan låter han dem falla ner i sitt knä och
uppgivenheten står skriven i hans grå ansikte.
Vad är det här egentligen frågan om? Hon tycker att allt verkar en aning
överdrivet, det stämmer liksom inte in på honom som person. Hon
funderar lite till, men får ingen riktig rätsida på det. Istället försöker hon
lugna honom så gott hon kan.
”Du, vet du vad jag tror?” börjar hon, men stannar där tills hon ser att
hennes ord når fram. ”Jag tror att du har drabbats av en annorlunda form
av tillfällig panikångest. Det är inget farligt men oerhört obehagligt. Och
det är inte så ovanligt som du kanske föreställer dig. Och vet du vad jag
mer tror?” fortsätter hon för att försäkra sig om att han är med. ”Jag tror
att den kan bottna i någon sorts undermedveten rädsla som du går och bär
på.”
”Jaha?” säger han frågande och nästan avvisande, men hon kan se på
honom att det hon säger tänder ett litet hopp någonstans långt därinne i
hans trötta och rädda ögon.
”Visst. Kanske en rädsla för att bli gammal, vilket ytterst kan bero på
dödsångest. Det är mycket vanligt, men inget man pratar om. Och det
ligger nära till hands.”
Han ler glädjelöst.
”Du syftar väl inte på min födelsedag?”
”Jo, faktiskt. Att drabbas av någon sorts kris vid fyrtio är mera regel än
undantag. Och om du tänker efter har du kommit mycket lindrigt undan,
du har inte mått dåligt alls tidigare. Kommer du ihåg när du fyllde trettio?”
”Jo, det gör jag.” säger han låtsat förargat, vilket uppmuntrar henne.
”Jag är inte senil än.”
”Säkert?”
”Säkert.”
”Men då minns du kanske hur din gamle kompis Fredrik mådde? För
det var väl han som plötsligt fick för sig att han måste hinna med en
jordenruntresa innan han blev för gammal och därför gjorde slut med sin
flickvän, sålde allt sitt bohag och sedan bara reste iväg. Hur långt kom
han?”
Petter flinar glädjelöst.
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”Jag tror att han ångrade sig när han kom till Turkiet, eller var det var.
Men då var det ju så dags.”
Carina nickar belåtet.
”Så där ser du att du faktiskt klarat dig ganska bra trots allt!”
Den fundersamma min som nu sprids över hans ansikte ser Carina som
ett gott tecken, den värsta ångesten verkar vara borta i alla fall. Det är inte
omöjligt att hon lyckats bryta den onda cirkel som hans tankar alldeles
tydligt varit fångade i under dagen. Hoppas nu bara att han inte faller
tillbaka i samma grubblerier igen, det skulle inte vara bra. För varje sådan
dag som går blir det nämligen svårare och svårare att styra över tankarna på
annat, och även om situationen så här i början av ett destruktivt
tankemönster kan tyckas bagatellartad, säger hennes erfarenhet att varje
förlorad dag motsvarar åtminstone tio dagars återhämtning. Det är därför
hon vill få honom att bryta grubblerierna så fort som möjligt.
Men själva drömmen han hade, den som verkar vara orsaken till hans
plåga, ser hon inte som så viktig, den var bara ett tecken på att något annat
i hans undermedvetna - oviktigt vad - pinade honom. Därför struntar hon i
att analysera dess innehåll.
När de har rest sig och tagit hand om disken kommer hon inte ens ihåg
orden som nästan skrämde slag på hennes man längre. Om hon funderat
lite på dem är det möjligt att hon kunnat placera in dem i ett
sammanhang, men frågan är om det hade varit till någon hjälp. Istället
konstaterar hon bara någorlunda obekymrat att Petter nu klampat in i en
ordentlig fyrtioårskris och att hon måste vara observant på andra symptom
så att hon kan stämma i bäcken, så att säga. Hon vill inte upptäcka att han
plötsligt en dag fått för sig att enda vägen till lycka är att köpa en dyr
sportbil eller att tatuera sig, eller kanske prova på bergsklättring. Hon är
inte heller särskilt entusiastisk över risken att med ens bli varse att det finns
två mer eller mindre hormonstinna tonåringar i familjen, en riktig och en
överårig. Nej tack, hon vill ha sin lärare precis som han är, vanlig och grå.
Och gärna i evighet, tack och amen.
*

*
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Petter kollar så att Carina säkert sitter på sin vanliga plats i TV-soffan
innan han smyger in i sovrummet och öppnar dörren till sitt sängbord,
som egentligen är ett skåp. Där inne förvarar han några näsdukar, boken
han brukar läsa när han lagt sig, sina gamla dagböcker och en del annat
krafs som egentligen inte behöver ligga där men som inte får plats någon
annanstans. Det sistnämnda är sådant han lika gärna skulle kunna slänga
men ändå behåller, kanske av nostalgiska skäl. Som exempelvis ett ovanligt
vackert gratulationskort han en gång fick av Carina, kanske när han fyllde
trettiofem, han minns inte så noga. Det var inte kortet i sig som var det
fina, det var kärleksförklaringen hon hade skrivit på baksidan. Sådant spar
han gärna.
Men det finns mer. På understa hyllan har han lagt en lapp utriven från
ett vanligt linjerat kollegieblock. Han tar fram den och läser orden som är
hafsigt nedklottrade med en dåligt vässad blyertspenna, som om han haft
ovanligt bråttom när han skrev dem.
Han sätter sig på sängkanten, obehaglig till mods och försöker förstå,
men lyckas inte. Det enda som händer är att han blir lätt illamående och
får en känsla av att vara på väg att svimma. Irriterat skrynklar han ihop
lappen och kastar sedan in den i skåpet och smäller igen dörren, men
ångrar sig genast och öppnar igen. Han plockar upp den och slätar
noggrant ut den och stoppar sedan in den på måfå i en av dagböckerna så
att den inte ska synas om någon skulle öppna skåpet. Han inser att detta
måste vara sjukt, men slår bestämt bort den sortens tankar utan större
besvär.
De två orden som står på lappen kan han däremot inte göra sig kvitt.
Han ryser av obehag när han ser dem för sitt inre, fortfarande utan mening
och sammanhang men med en oerhörd inneboende kraft han inte kan
förstå, formade av hans egen spretiga handstil.
”I evighet.”
Han måste vara galen.
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7. En formidabel garnison

November 1709

D

et är tidigt på eftermiddagen när Anna äntligen får se sin bror igen.
Andfådd kommer han rusande in på krogen och förvånar henne
genom att gripa henne hårt i armen och dra henne med sig in på deras
privata kammare innan han så mycket som yttrar ett enda ord. Hon å sin
sida vill kasta sig om halsen på honom för att försäkra sig om att han
verkligen kommit välbehållen hem, något han inte verkar känna sig riktigt
bekväm med eftersom han vant avstyr hennes tydliga ansats.
”Anna, du vet väl vad som händer?” flåsar han när de kommit utom
hörhåll för de få gäster som föredrar att sitta inne och dricka, framför att
springa ner till stranden eller flaxa runt i staden som yra höns.
Hon nickar tyst.
”Vet du då också vad för sorts berättelser jag hörde på vägen hem?”
fortsätter han allvarligt, och hon förstår att det måste vara något riktigt illa
av hans ovanliga upprördhet att döma.
”Berättelser?” säger hon med ett falnande leende. ”Vad pratar du om?”
Hans grepp hårdnar om hennes arm, det gör nästan ont i den och hon
vrider sig något för att komma loss, men det verkar han inte lägga märke
till för han släpper henne inte.
”Håglösen, den illvillige gamle geten, berättade om hur danskarna
skändat en del kvinnor när de var här sist, och sedan bad han mig ta väl
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hand om dig. Han flinade hela tiden och helst av allt ville jag slå honom
rakt på truten för de orden. Men jag svär att om det händer dig, då ska
jag…”
Hon suckar över hans överdrivna vilja att beskydda henne. Den kan
verkligen vara lite påfrestande ibland, även om hon naturligtvis förstår att
avsikten måste vara god.
”Jag har hört samma sak om svenskarna.” avbryter hon honom och gör
ett nytt försök att ta sig loss ur hans grepp. ”Och förresten tar du ut för
mycket i förskott, än så länge har jag inte sett till en enda dansk här.”
”Men Anna, vakna!” utbrister han upprört, ”Jag såg dem! De måste ha
lagt till nu och är kanske redan i full färd med att lasta av både soldater och
hästar!”
”Det tvivlar jag alls inte på att de gör.” säger hon med bibehållet lugn,
trots att en kall hand hårt kramar hennes hjärta vid tanken på de män som
snart kommer att översvämma staden. Men hennes lugn är avsett för
honom, för att han ska återfå något av sin vanliga trygga förtröstan.
”Jag menar bara att än så länge har inget hänt, och vad som kommer att
hända oss och andra vet bara Gud. Vi kan inte göra något annat än att
förlita oss på hans godhet.” försäkrar hon.
”Jo, det är väl klart.” medger Johan med illa dold otålighet. ”Men jag
svär ändå att inget ont ska…”
Hon lägger ett finger över hans läppar och tystar honom på så vis innan
han hinner svära något han med största sannolikhet ändå aldrig kommer
att kunna uppfylla, vilket verkar förvåna honom eftersom han låter henne
hållas.
Hennes kyla förbryllar faktiskt henne själv. Bara tanken på att det i
princip när som helst skulle kunna rusa in grova och råa karlar, svenskar
eller danskar spelar ingen roll, redo att förgripa sig på vem som helst som
kommer i deras väg, borde naturligtvis skrämma slag på henne. Men hon
intalar sig att det inte kommer att hända, och lyckas faktiskt till sist
övertyga sig själv om att det verkligen är så. Kanske är det bara för att hela
situationen är så oerhört verklighetsfrämmande, men hon kan helt enkelt
inte föreställa sig just det scenariot, även om hon inte har några problem
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med att föreställa sig många andra grymheter som skulle kunna drabba
dem.
”Jag vet att du inte vill att något ont ska hända mig.” säger hon tyst,
”Men vet då också att jag är lika rädd för din skull som du är för min. Det
är inte bara kvinnor som kan råka illa ut i onda tider.”
Han sluter sin hand om hennes, kysser sedan lätt hennes pekfinger som
hon fortfarande håller över hans mun och för det därefter till hennes
panna. Han släpper äntligen hennes arm, men tar istället hennes hand i sin.
Hon känner igen gesten sedan gammalt. Han gör så där när han är rädd.
”Ingen syster vet jag som är starkare och redigare än min.” skämtar han
och försöker antagligen härma prosten eller någon annan högdragen
potentat, men hon ser att det finns ett ovanligt allvar bakom de löjligt
högtidliga orden.
”Och ingen annan syster har du heller.” ger hon tillbaka, men ler inte åt
det uppenbara skämtet. ”Tänk på att inte heller jag vill förlora det käraste
jag har.” fortsätter hon och gör sig sedan med visst besvär fri och går bort
till fönstret och blickar ut mot Mariatorget.
”Vad tror du kommer att hända?” frågar hon så efter en kort stunds
tystnad som ändå känns evighetslång. ”Egentligen, menar jag?”
Han rycker på axlarna, för vad annat kan han göra.
”Tror du det blir som förra gången?” fortsätter hon när hon inte får
svar.
”Jag har redan sagt att jag ska beskydda dig, ingen kommer att
kunna…”
”Nej, inte det.” viftar hon bort hans barnsliga och onödiga försäkran.
”Minns du inte vad vi hörde som små, det som morbror Viar berättade?
Om hur man rev nästan hela staden? Om hur man gick fram med
människorna som bodde här?”
Han gör en grimas som visar att han visst kommer ihåg, och med
största säkerhet tänkt en hel del på just det de senaste timmarna. Konstigt
vore det väl annars.
”Så vad hände egentligen? När såg ni skeppen?” frågar hon och vänder
sig bort från fönstret och låser uppfordrande sin blick i hans.
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Och då berättar han äntligen. Han och Håglösen åkte som vanligt på
landsvägen mot Råå på den senares vagn dragen av en gammal spattig
hästkrake. Det var gråkallt, och skulle naturligtvis inte bli mycket varmare
heller. Själv hade han svept ett gammalt hästtäcke över sig, men det hjälpte
inte mycket. Så han satt där och huttrade och förbannade sin otur, det vill
säga att just han tvingades ge sig ut på en så pass lång resa just en sådan
kylig novemberdag. Men så var det, och inget att göra något åt.
Så länge de fortfarande befann sig i staden var allt som vanligt, och
faktiskt även sedan de färdats en god bit på landsvägen. Men sedan, när de
egentligen inte hade särskilt långt kvar till Råå, såg han de första tecknen
på att något var galet. På avstånd kunde han se hur någon satte eld på en av
de vårdkasar som alltid låg redo i händelse av plötslig dansk aggression. Det
började ryka om rishögen, först bara som en tunn, knappt synlig strimma
som sakta steg mot den grå himlen, men snart nog bolmade ett försvarligt
rökmoln upp som om inget annat i alla fall upplyste om att bränslet nog
inte varit fullt så torrt som det borde.
Håglösen började svära och oja sig över ungdomens ständiga rackartyg
och hur man bäst borde komma till rätta med dylikt ofog, men slutade
snart med sitt gnäll när han såg att det började ryka från ännu en vårdkase,
denna gång längre söderut. Då höll han in hästen, ställde sig upp i vagnen
och försökte antagligen urskilja vad det nu kunde vara som var å färde ute
på sundet. För att det var där det var något galet förstod båda två så snart
de sett några kärringar som stod invid vägen och pekade mot Danmark och
pratade i munnen på varandra. Det tog inte lång tid för dem att upptäcka
den stora mängden segel som snabbt närmade sig där ute på det blygrå
vattnet.
Först sade ingen av dem något alls, sedan började Håglösen svära och
spotta och ville vända med en gång för att söka sig till tryggheten inne i
staden. Johan ville också vända, men menade nog att den stora brådskan
var ganska onödig. Dels därför att han ville se ordentligt på skeppen, som
var långt fler än han kunde räkna, dels därför att han nog tyckte att den
äldre mannen borde förstå att det inte skulle vara särskilt tryggt någonstans
den närmaste tiden om detta var vad det såg ut som.
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För vad skulle det annars vara? Brinnande vårdkasar och en stor mängd
danska segel ute på sundet; det var inte särskilt svårt att tolka den sortens
tecken. Och som om inte det vore nog var det väl ingen som hade kunnat
missförstå den danska krigsförklaring som enligt ryktet överlämnats redan i
oktober?
”Utom du då.” skojar Johan när han ser Annas rodnande ansikte. Hon
hade ju så sent som igår intalat sig att det bara var prat och påhitt. Nu
begriper hon dessvärre bättre.
Där satt de i alla fall i sin vagn och såg danskarna komma. Men om
man nu visste att det faktiskt skulle komma ett anfall, var fanns i så fall den
svenska armén? Han rycker på axlarna som för att visa att han åtminstone
inte har något vettigt svar på sin egen retoriska fråga.
”Vi vände om, som jag redan sagt.” avslutar han sin kortfattade
redogörelse. ”För vad hade hänt om vi råkat vara precis där danskarna
tänkt gå i land? Och det såg verkligen ut som om de siktade rakt mot oss
där vi stod.”
Hon ryser, vill inte tänka den förfärliga tanken. Men så skakar hon av
sig känslan av förestående undergång och ger honom istället ett blekt
leende.
”Men du kom hem, det är huvudsaken.”
Han nickar stumt. Kanske tänker han på vad som kommer att hända de
närmaste dagarna, med staden och med honom själv och med dem som
står honom allra närmast. För att förleda sig själv att tro att allt kommer att
förbli vid det vanliga, är en så dum och orimlig tanke att det inte ens kan
vara lönt att tänka den.
Hon ser på honom och känner genast hans ängslan. För sådan är deras
gemenskap; deras syskonkärlek och samhörighet är så stark att de skulle
kunna vara en enda varelse uppdelad i två olika kroppar. Det finns ett
osynligt band mellan dem som ingen vare sig ser eller förstår. Men hon
känner det och vet att också han gör det. Det är därför han blir så upprörd
vid blotta tanken på att något ont skulle kunna hända henne, som om varje
illasinnad handling riktad mot henne var ett slag mot honom själv. Att hon
känner likadant tänker han kanske inte på, upptagen som han är med att
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vara så vuxen och ansvarsfull han förmår, men hon vet att insikten finns
hos honom också. De är ett. Den ena kan inte leva utan den andra.
Hon ber en kort och barnslig bön om att inget, inget i hela världen
någonsin ska kunna skilja dem åt, utom möjligen döden.
Därvidlag kommer hon på sätt och vis att bli bönhörd.
*

*

*

När det mörknat och ännu inget utöver det vanliga hänt i staden börjar
dess borgare samlas på platser där man kan träffas och prata och kanske
supa sig till ett litet mått glömska. Viars krog vid Mariatorget är ett sådant
ställe.
Denna egendomliga kväll är det proppfullt. Till och med borden
närmast dörren är upptagna, där det annars inte vill sitta någon eftersom
det drar så förskräckligt utifrån att inte ens brännvin förmår jaga bort mer
än den värsta kylan.
Mycket folk innebär mycket att göra för Johan och Anna. Det är många
ölstånkor som ska bäras ut och det är inte lätt att hinna med. En del som
inte får sitt öl så snabbt de önskar blir irriterade och börjar kasta
oförskämdheter efter de båda tvillingarna, men de blir snabbt nertystade av
andra som kanske känner, eller åtminstone känner till, krögarens
systerbarn.
Varken Johan eller Anna tar någon större notis om de svordomar och
annat som slängs efter dem, de förstår varför.
Stämningen efter dagens oerhörda och skrämmande överraskning kan
inte vara annat än spänd, och då är det naturligt att en del reagerar genom
att bli oförskämda. Det är rädsla som ligger i botten, det inser båda två
trots sin ringa ålder och minimala livserfarenhet. Men det ligger liksom i
luften, det är nästan som om de kan lukta sig till vilka som är mest rädda i
lokalen.
Anna gör sitt bästa för att inte tänka alltför mycket på saken, men det är
inte lätt. Vid varje bord hon passerar där hon lyckas snappa upp något av
samtalen som förs, är det tydligt att det är danskarnas ankomst och det
stundande kriget som diskuteras. Än hör hon kommentarer som ”De
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kommer att bränna och riva staden som sist!” och annat med samma
kusliga andemening, än saker i stil med ”Det är bra att det äntligen blir
någon förändring här, inget har varit bra sedan svenskarna kom hit.”, det
sista ofta från människor som rimligtvis inte kan ha några egna minnen av
den gamla tiden när Skåne kunde kallas Östdanmark.
Att det oftast är unga människor som är positiva kanske kan bero på att
de har någon sorts romantiserad bild av hur det var förr, inser hon. Hon
misstänker också att de flesta av de där yngre, tvärsäkra individerna nog
från barnsben fått sig serverade många förskönade skildringar av krig och
elände, som mera haft karaktären av spännande äventyr än fasaväckande
verklighet.
Kanske var det också därför som hon och hennes bror inte fick berättat
den sortens historier för sig när de var små. Det är möjligt att deras
morbror var så pass förutseende att han insåg att den här dagen skulle
komma förr eller senare och därför inte ville göra det svårare än nödvändigt
för dem. För risken för att det blir svårt om man alltför tydligt väljer sida i
en omöjlig konflikt, torde var och en begripa.
Vid ett av borden har moster Charlotta stannat och verkar nu lägga sig i
en något hetsig diskussion som verkar gälla det alla talar om denna kväll.
Om Anna uppfattar saken rätt utifrån de små brottstycken hon lyckas
fånga upp, verkar det som om Charlotta i viss mån håller med dem som
tycker att det är bra om danskarna jagar bort svenskarna, även om hon är
försiktig i sitt ordval och inte säger något rent ut. Anna är inte särskilt
förvånad, hennes moster har aldrig varit den som aktivt satt stopp för det
som svenskarna säkert skulle kalla för upproriskt tal, när sådant
förekommit på krogen. Det har hon med varm hand överlåtit åt sin på den
punkten mycket bestämde make.
Viar håller för sin del en ovanligt låg profil. Hon har inte sett honom le
en enda gång under hela kvällen, inte heller har hon sett hans bekymrade
rynka mellan ögonbrynen försvinna någon gång under samma tid. Att det
som tydligen till viss del gläder hans hustru faktiskt mest är till bekymmer
för honom själv är lätt att se.
Då och då passerar Johan och Anna varandra och passar då på att
utbyta talande blickar, blickar som kanske säger ”akta dig för den där
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otäcka surkålen i hörnet där borta, han är inte klok” eller annat informativt
som kan vara till nytta.
Under ett av dessa ytterst korta möten klättrar plötsligt en av gästerna
upp på sin sittbänk och lyckas faktiskt få tyst på det nästan öronbedövande
sorlet i skänkrummet. Blicken som Johan och Anna utbyter förmedlar lika
delar förvåning och obehag. Mannen som rest sig upp är nämligen en av de
borgare i staden som är känd för sina ganska radikala åsikter. Dessutom har
han nära kontakter med likasinnade men mycket mäktigare herrar. Herrar
som kanske känner sig undanskuffade eller förbigångna av exempelvis de
uppsvenskar som blivit placerade på stadens mäktigaste stolar.
”Hör upp, gott folk!” börjar han myndigt och blir genast åtlydd. Ingen
hutar åt honom eller ber honom hålla truten, inte ens någon av dem som
misslynt rynkar på näsan när de ser honom stå där på bänken med
uppsträckta händer, äskande tystnad. ”Idag har här hänt stora saker, och nu
kommer förändringar att ske! Det är förändringar som kommer att påverka
oss alla.”
Här gör han en konstpaus för att försäkra sig om att alla verkligen
lyssnar. Det är knäpptyst i rummet, ingen ger ifrån sig ett pip, vilket verkar
liva upp mannen.
”Imorgon kommer med största sannolikhet stadens nuvarande styrelse
att bytas ut. Om mina underrättelser är riktiga, och det tror jag de flesta av
er förstår att de är, har redan borgmästare Löfgren och kyrkoherde Troilius
flytt med svansen mellan benen. Just nu försöker de nog ränna ikapp
generalguvernören, var han nu befinner sig, och det kan de ju sysselsätta sig
med. För här vill vi inte ha dem!”
Uppmuntrande tillrop får han som tack för det sista påståendet, som i
en del mer svenskvänliga öron faller likt ett piskrapp avsett att svida och
förolämpa. De som händelsevis tycker annorlunda håller således tyst, vilket
kanske ska visa sig klokt vad det lider.
Anna kastar en blick åt Viars håll, beredd på att han ska komma
forsande fram mellan bänkar och bord för att kasta ut bråkmakaren, men
hon ser inte till honom. Johan fångar hennes blick och gör en kort nick ut
mot köket, vilket Anna tolkar som att morbrorn tagit sin tillflykt dit och
inte har för avsikt att lägga sig i vad som nu kommer att ske inne på hans
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egen krog. Förvirrat söker hon Johans blick igen, men han ser lika vilsen ut
som hon känner sig.
Den något rundlagde mannen fortsätter strax sitt agiterande när han
känner att han åter har full uppmärksamhet:
”Vidare är det så att vår stad inte kommer att försvaras av soldaterna
uppe på borgen, och vet ni varför?”
Han låter frågan sjunka in innan han fortsätter. Ingen svarar eftersom
man förstår att han varken förväntar sig eller ens vill ha något svar.
”Jo, det ska jag säga er. Uppe på borgen finns det just nu trettiosex
soldater. Ja, ni hörde rätt!” säger han med högre röst när åhörarna för en
kort stund börjar tala i mun på varandra.
”Trettiosex man allt som allt! Och det är vad svenske kungen och vår
ärade generalguvernör Måns Bock tycker är en lämplig styrka för att
försvara staden och oss borgare. Det säger en del om vad vi är värda för
honom. Fy fan, säger jag!”
Vid de sista orden spottar han på golvet. Anna kan se hur den sega
spottloskan landar precis i skarven mellan två golvplankor, och hon måste
svälja hårt när hon inser att hon mycket väl kan bli den som tvingas torka
upp den senare på kvällen.
Vid nämnandet av ”Måns Bock” är det några som förfärat drar efter
andan. Det är tydligt att man inte är van att höra någon använda just det
namnet på Skånes generalguvernör, vars riktiga namn är Magnus Stenbock.
I senare tiders diktning kommer öknamnet Måns Bock att ha fått en annan
klang än det har för människorna som befinner sig på Viars krog denna
kulna novemberkväll 1709. Men här och nu är det ingen som kan
missuppfatta det vanvördiga i att använda just det öknamnet. För ett
öknamn är det, oavsett vad eftervärlden kommer att tro.
”Är det någon här som på fullt allvar tror att ”garnisonen”, som den så
fint kallas, kommer att nöja sig med att frivilligt överlämna staden åt
danske kungen utan att ens försöka ställa till med något som helst litet
djävulstyg? Nej, skulle inte tro det.” fortsätter han utan att vänta på svar.
Hans ansiktsfärg stiger medan han talar, och Anna ser hur en kuslig eld
brinner i mannens ögon.
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”Det ryktas att svenskarna kommer att bränna staden innan de ger sig
av!” nästan skriker han. ”Vår stad! De tänker bränna ner den! Och var ska
ni då ta vägen, alla ni som sitter här och inte vågar annat? Ska ni gå hit till
Viar? Eller ska ni bo i de utbrända och blottlagda källarna, precis som på
den onda tiden när det var stor ofred i hela landskapet? Ja, just det ska ni,
och ni ska vara glada om ni undkommer lågorna med livet i behåll!”
avslutar han kanonaden, men fortsätter att vilt stirrande betrakta sin
publik, som först inte verkar ha förstått något av det han sagt, men efter en
tidsrymd så kort att Anna inte riktigt hinner med, plötsligt befinner sig i
totalt upplösningstillstånd.
I den kakofoni av upprörda röster som nu bildar en öronbedövande
ljudmatta kan hon urskilja både ilskna burop och gråt och skrik. Men hon
ser också några karlar vid ett bord som inte gör något annat än blänger
sammanbitet framför sig, som om de plötsligt insett vad som måste göras
och äntligen kommit till full insikt om att det inte finns någon annan väg
att gå.
Hon söker Johans blick, men lyckas inte fånga den. Hennes bror stirrar
som förtrollad på talaren, som fortfarande står uppflugen på bänken och
tittar stint ut över publiken. Hon förstår att han inte är färdig, det kommer
mer.
Efter att ha avvaktat någon minuts vilt diskuterande och orerande
lyckas han åter få så pass tyst på åhörarna att han kan göra sig hörd igen.
”Vänner!” ropar han och håller upp sin ena hand. ”Vänner! Räddningen
finns närmare än ni anar! Mitt förslag är att vi vänder oss till dem som bryr
sig mer om oss än de som nu är våra herrar. Jag tycker, och fler med mig
vilket jag säkert vet, att vi ska be danske kungen om beskydd!”
Mer upprört mumlande kan höras, men också en del gillande
kommentarer. Anna tycker sig höra Charlottas röst någonstans i lokalen,
och den tillhör de senares skara.
”Vänner!” säger mannen igen, och nu klättrar han med visst besvär och utan att ta av sig om fötterna noterar Anna något förargat - upp på
bordet för att om möjligt synas ännu bättre.
”Vi är alla Helsingborgare och ingen av oss vill att vår stad ska förstöras.
Enda möjligheten att rädda den är att hälsa kung Fredrik välkommen, och
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på så vis åtnjuta kungligt danskt beskydd. Vi ska be honom förse vår stad
med en värdig, nej, en formidabel garnison, och sedan kan ju Måns Bock
och hans smålänningar och uppsvenska patrask komma rännande bäst de
vill!”
Vid de orden utbryter plötsligt jubel i den skumma krogen vid
Mariatorget. Anna säger inget, men ser till sin förvåning att Johan skriker
något som verkar vara bifall. Hon ryser av obehag. Morbror Viar ser hon
fortfarande inte till.
Talaren ler belåtet och kliver ner från bordet och bänken och sätter sig
sedan ner och torkar svetten ur pannan, varpå han tömmer sitt mer än
halvfulla stop i ett enda drag. Jublet varar en god stund, och sedan är det
precis som om den spända stämningen löses upp i intet. Istället ersätts den
av något som skulle kunna vara upprymdhet, och av det förstår Anna
absolut ingenting. För inget har ju förändrats, allt är fortfarande precis som
det var för bara en halvtimme sen.
Och ändå har kanske något blivit annorlunda. För nu befinner de sig
plötsligt i en förenklad och vacker illusion, avsedd att vilseleda och trösta.
Men få av dem som nu jublar är det som anar att det inte spelar den minsta
roll vem man välkomnar till sin stad, för i krig är allt tillåtet.
*

*

*

När Anna och Johan går till sängs efter att ha genomlevt denna underliga
dag så full av blandade känslor, förväntar sig båda att i värsta fall bara få
sova någon timme. De har talat om det, och båda två inser att risken för att
väckas av det fasansfulla ropet ”Elden är lös!” är överhängande. Vad de inte
vet men kanske anar, är att deras oro delas av många andra människor i
staden som också hört det illasinnade ryktet. För naturligtvis var det inte
bara på Viars krog det talades om den förestående faran. Hela staden kokar
av olika rykten som alla verkar gå ut på att den svenska garnisonen
misstänks planlägga så mycket förstörelse som möjligt innan den tvingas
lämna över till danskarna. För det kommer den otvivelaktigt att få göra,
någon annan möjlighet finns inte. Inte ens om den danska armén vore bara
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hundradelen så stor som ryktena säger skulle strid vara ett rimligt alternativ
för svenskarna i borgen.
Det är i alla fall en väldig styrka som håller på att sättas iland söder om
staden, det kan man vara säker på. Den är kanske mer än tio gånger så stor
som hela den svenska armé generalguvernören för tillfället har till sitt
förfogande. Om helsingborgarna vetat om att ”Måns Bock”, som de
hånfullt kallar honom, faktiskt var en av dem som själv i egen hög person
bevittnade landstigningen men inte vågade göra något eftersom han var så
underlägsen i både manskap och utrustning, hade de antagligen skrattat
rått åt honom. Att se sina omilda och illa omtyckta herrar rida bort i skam
och nesa är något många högeligen skulle uppskatta, det är ett som är
säkert.
Ännu medan mörkret föll fortsatte det att komma skepp i ändlös
mängd, vilket flera kroggäster vittnade om. En av dem sade sig till och med
ha varit nere i Råå och talat med danskarna, men det tror i varje fall Anna
är bara påhitt och skryt. Folk kan säga vad som helst för att göra sig
märkvärdiga, det vet hon av erfarenhet från många kvällar på krogen. Och
förresten, skulle verkligen danskarna släppa iväg borgare som smugit sig
nära bara för att snoka runt? Det tror hon inte. Men hotet om brand och
rök från dem som satts att skydda staden från just den sortens förstörelse,
det tar hon på allvar.
Det borde inte vara särskilt lätt att somna den kvällen, men konstigt
nog faller både hon och Johan i sömn efter bara några minuter på den
halmstoppade madrassen. Antagligen är det den psykiska spänningen och
ovissheten som tar ut sin rätt. Det finns få saker som kan göra en människa
så trött som långdragen och oförlöst rädsla.
Inget ovanligt händer den natten, vilket en del helsingborgare förvånat
men också lättat konstaterar tidigt på morgonen den 3 november. Det
regnar inte, men är fortfarande kallt. Himlen är grå men molnen går högt
och luften är klar, vilket gör det lätt att se vad som försiggår ute på sundet.
Anna och Johan går ner på stranden tidigt för att ha en chans att se något
av det som orsakat så mycket uppståndelse, innan de blir tvungna att ta itu
med dagens sysslor. Skeppen fortsätter att komma i oförminskad takt.
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”Det ser ut som om de har tänkt skeppa över hela Danmarks
befolkning.” anmärker Johan torrt. ”Hur många tror du att de är?”
Anna försöker räkna skeppen, men det går inte så bra. De är för många
och vill inte ligga still, vilket gör det avsevärt mycket svårare att gissa deras
antal. Särskilt om man inte är så bra på att räkna.
”Tja…” velar hon, ”några hundra?”
Johan ler.
”Jag menade inte skeppen, syster knas.” påpekar han med löje i rösten.
”Hur många soldater?”
Hon sväljer, vill helst inte gissa eftersom varje gissning i den vägen
verkar vara som att svära i kyrkan. Som att på sätt och vis utmana högre
makter.
”De är tillräckligt många.” konstaterar hon därför. ”Låt oss nöjas med
det.”
Fram på eftermiddagen blir det plötsligt liv och rörelse på gatorna. Ett
rykte, Anna kan inte hålla reda på vilket i ordningen, säger att den svenska
garnisonen har gett sig av och till all lycka utan att ställa till med otyg. Det
sista är det i alla fall lätt att tro på, eftersom inget i den vägen synts till.
Men det är inte det enda. Tydligen har några av stadens mer
framstående borgare gjort det som den där mannen talade så hett om på
krogen igår. Ryktet säger i alla fall att de gav sig av till Råå i sina vagnar
redan på morgonen och faktiskt bad om den danske kungens beskydd och
nåd. Ganska otroligt i sig, inser hon, men det verkar faktiskt ändå finnas
lite sanning i det. För om resten av skvallret stämmer är med all
sannolikhet också det första sant. Det sägs nämligen att kungen är på väg
in till staden med sina trupper, och de kommer som befriare, inte som
erövrare. Men vad ska man tro? Hotet om eldsvåda visade det ju sig bli
intet av, kanske det är samma med detta?
Men när det inte återstår mer än någon timme av dagsljus denna
novemberdag, börjar det plötsligt synas män i vita och röda uniformer i
stadens södra delar. De marscherar in i samlad tropp genom södra porten
och möts genast av borgarnas hurrarop. Inte en enda förbannelse kastas
mot dem, inga glåpord, men inte heller den talande tystnad som ibland är
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det enda vapen en plågad och utlämnad civilbefolkning har kvar inför en
förkrossande övermakt. Nej, det ter sig verkligen som om dessa män från
andra sidan sundet är välkomna, vilket säkert hade förargat exempelvis
generalguvernör Stenbock å det grövsta. Om han kunnat se det, vill säga.
Anna och Johan skyndar sig ut när de hör hur oväsendet ökar ute på
torget. Varken deras moster eller morbror gör någon ansats att hindra dem.
Charlotta ser till och med glad ut, men mellan Viars buskiga ögonbryn
finns fortfarande gårdagens rynka kvar, och den visar på något annat än
glädje.
Tvillingarna springer upp mot Södra Storgatan, där det redan samlats så
mycket folk att de inte ser ett dugg. Men med lite vighet och fräckhet
lyckas de tränga sig fram så att de får åtminstone någon glimt av gatan där
det marscherar fram led efter led av främmande soldater.
Plötsligt börjar folkmassan jubla, många tar av sig sina hattar och viftar
med dem högt över huvudena, vilket ytterligare hindrar sikten för dem
som har oturen att stå illa till och inte är tillräckligt fräcka att armbåga sig
fram som vissa halvvuxna individer.
Johan rycker i Annas ärm och försöker peka, men råkar istället sticka
fingret i sidan på en kärring som svarar med att förbanna honom, fast i
ganska vänliga ordalag.
Han gör ett nytt försök att göra sin syster uppmärksam på vad han tittar
på, men det behövs inte för hon ser ändå.
Ute på gatan skramlar en elegant vagn förbi dragen av sex hästar, och i
den kan hon urskilja några perukklädda herrar. Vem åtminstone en av dem
är förstår hon, inte minst av ropen från folkmassan att döma.
”Leve kungen!” blandas med allmänna hurrarop och annat som är
svårare att höra, men det är tydligt nog. Hon ser vagnen rulla vidare norrut
och misstänker att den ska till Schlyters hus, som är det ståtligaste i
åtminstone den delen av staden om inte hela.
Någonstans i hennes medvetande finns en tanke om att hon just nu
kanske är med om något otroligt stort, något som kommer att kommas
ihåg för all evinnerlig tid; kung Fredrik IV:s intåg i Helsingborg 1709! Ett
tag står hon stum av vördnad inför det hon faktiskt deltar i, men så smittas
hon av den allmänna feststämningen och ropar och hurrar så gott hon kan.
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Och hon, liksom alla andra, har verkligen anledning att vara glad. För om
kungen kommer hit och kanske till och med tar kvarter i staden, betyder
det då inte att de står under hans beskydd? Att inget kommer att kunna
skada dem så länge han finns där?
Jo, det gör det.
Åtminstone så länge det behagar den nådige regenten.
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8. Ansiktet i spegeln
Juli 2007

N

ågra dagar in i sommarmånaden juli brukar semestrarna dra igång.
Då ska folk plötsligt göra allt det de inte annars har en chans att
hinna med. Som att på ett fint och avslappnat sätt umgås med familjen till
exempel. Det gör man enklast genom att lasta in sig i en mer eller mindre
trång bil tillsammans med nödvändiga attiraljer, såsom kläder för minst
fjorton dagars vandring i lervälling, fast man bara ska vara borta i fyra och
kanske, säger kanske, på sin höjd kan råka ut för lite vattenstänk på skorna.
För att inte tala om uppblåsbara baddjur, minst en kasse med leksaker,
fem par skor per man (om man slår ut det, annars fjorton till
familjemedlem av kvinnligt kön och resten till övriga), bärbar dator, valfritt
antal kylväskor samt två väskor med bouleklot godkända för tävling, det
vill säga med rätt mått och vikt, men egentligen aldrig avsedda att tävlas
med.
Det är möjligt att Petters och hans familjs packning kommer att te sig
lika huvudlös som ovanstående exempel när de om några veckor antagligen
kommer att ge sig ut på en kortare men förhoppningsvis ”avkopplande”
semester i någon ännu inte bestämd del av landet, men om han har den
minsta lilla möjlighet att förhindra, eller åtminstone rationalisera,
packningsförfarandet kommer han absolut att göra det. Det vill säga att
försöka driva igenom att han personligen måste ta en titt på alla saker som
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ska lastas in i bilen för att undvika överlast. Blotta tanken på allt detta gör
honom matt.
Dessutom ska han före detta semesterspektakel hinna beta av den stora
åttioårsfesten som han och Anders har planerat för sina vänner och
släktingar, det var ju därför de åkte ner till Danmark och bunkrade upp öl
och annan för festen vital proviant. Men ju mer han tänker på att han
kommer att vara den ena av festens självklara huvudpersoner - och därmed
inte har den ringaste chans att smita undan om det blir jobbigt på något
sätt - desto mer hjärtklappning får han.
Märkligt egentligen. En lärare som plötsligt blir osäker på om han
klarar av uppmärksamhet. Kan det beskrivas som något annat än
löjeväckande?
Han suckar och inser att han borde gå upp. Det är onsdag, han mår
inte som han förtjänar - eftersom han anser sig tämligen skötsam och
ordentlig - och skarven mellan gipsskivorna i taket har inte rört sig ett dugg
den senaste timmen. Han suckar igen och känner ångesten komma
krypande när han hör Gabriels ilskna röst vråla storebroderns namn från
vardagsrummet. Tydligen har den långe trots idogt spelande och
nattsuddande lyckats släpa sig ur sängen, och fördriver nu tiden med att
bråka med sin lillebror.
Petter tänker igen att nu måste han gå upp, men han kan inte förmå sig.
Natten som gick var den tredje - dock inte i rad och tack för det - som han
plågades av den där fruktansvärda drömmen. Halv tre var hon inatt, när
han plötsligt for upp ur sängen i vild panik och blint rusade ut i det mörka
huset för att fly från… ja, vadå?
Carina fann honom i alla fall i vardagsrummet den här gången,
hopkrupen bakom en av fåtöljerna, darrande och blöt av kallsvett. Det tog
en god stund innan drömbilderna gav vika och hon lyckades få kontakt
med honom, och han märkte på henne att hon inte tyckte det var särskilt
roligt att bli väckt på det där speciella sättet ännu en natt. Han har inga
som helst problem med att förstå just den delen, men önskar ändå att hon
också skulle förstå hur det känns för honom.
Att hon inte gör det vill han inte lasta henne för, det är hans plötsliga
oförmåga att förklara som ställer till det. Hur han än försöker förmedla
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bilden av den i kvadrater indelade ljusa rektangeln och den kusligt avlägsna
men ändå otäckt ekande rösten som säger ”i evighet”, så blir det just vad det
låter som; rappakalja.
Det verkar istället som om det som gör honom så rädd på något
underligt sätt finns inbyggt i drömmen, att det inte är sakerna han ser eller
hör som skrämmer honom utan att det är något annat han inte får grepp
om, något som ligger under ytan och som kanske framkallas av rösten och
bilderna. Eller kanske tvärtom, möjligen är det den obegripliga rädslan som
lockar fram det synliga och hörbara?
Så där ligger han och vrider och vänder på problemet och försöker se
något som kanske kan hjälpa honom förstå vad det är som händer. Varför
han lika plötsligt som oförklarligt drabbats av något som skulle kunna bero
på allt från vanlig utbrändhet till verklig psykisk sjukdom.
Eller för all del något fysiskt fel, vilket är ett alternativ som skrämmer
honom alldeles särskilt. Bara tanken på en hjärntumör får honom att
kallsvettas och må illa. Hur behandlar man det? Operation? Går det att
behandla? Kommer det att bli ännu värre, kommer han att hallucinera även
i vaket tillstånd, se ormar slingra sig uppför benen, eller för den delen se
stora, brunsvarta spindlar rinna över golvet på väg mot honom var han än
befinner sig? Han drar ett hackande andetag som återför honom till det
som verkligen är, bort från fantasifoster och vaken mardröm; sådant som
kanske inte, nej aldrig, kommer att inträffa.
Det hörs ytterligare ett illtjut från vardagsrummet, och han inser att han
nog borde gå upp, även om han hellre hade stannat kvar i sängen hela
dagen. Till sist lyckas han i alla fall ta sig upp ur de svettiga och ofräscha
lakanen, dra på sig morgonrocken och med bestämda steg gå in till de
bråkande barnen och säga ifrån på skarpen. Inte för att det hjälper mer än
för stunden, men ändå.
”Det var Alexander som började!” gastar Gabriel, som om han tror att
Petter har nedsatt hörsel. Vilket han förstås riskerar att få om det fortsatta
samtalet ska föras på en sådan ljudnivå att den inom verkstadsindustrin
normalt brukar anses föranleda användning av hörselskydd.
”Ha!” kontrar en förorättad Alexander med ett tydligt hånleende. ”Det
var det inte alls! Jag sade bara till honom att han inte kunde ha sitt lego
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mitt på bordet.” säger han och petar till lillebroderns fantasifulla skapelse så
att den flyttas en knapp centimeter.
”Alexaaandeer!” skriker då Gabriel igen så att det skär i Petters öron.
”Men måste du peta på det då?” undrar han trött och vet att det här
samtalet kommer att leda till absolut ingenting. Precis som vanligt.
”Men jag gjorde ju inget!” säger Alexander och anlägger en djupt
förorättad min, men passar samtidigt på att liksom i förbifarten peta iväg
legobygget en halv centimeter till.
Efter ännu mer skrik och möjligen någon utsträckt tunga, lyckas
äntligen Petter få iväg 180 cm tonåring till eget rum och andra aktiviteter,
som förhoppningsvis inte kommer att vara lika störande för omgivningen.
”Gabriel, måste du skrika så där när Alexander bråkar med dig? Kan du
inte bara säga till honom lugnt och fint, och om det inte hjälper komma
till mig och berätta?” undrar Petter samtidigt som han gör ett tafatt och
antagligen ganska misslyckat försök att dölja sin irritation.
”Ååh! Du fattar ju ingenting!” säger yngste sonen med sådan
indignation att den inte borde kunna missförstås av någon, men för att
ändå understryka det hela tar han en kudde och trycker den mot ansiktet
och kastar sig bakåt i soffan.
Petter känner att han inte orkar ta den här diskussionen en gång till,
och särskilt inte nu när han redan är i ett så erbarmligt psykiskt skick.
Istället bestämmer han sig för att gå och duscha, det är ju faktiskt möjligt
att han blir något piggare av det och sedan orkar ta itu med dagens mer
eller mindre triviala problem.
Han upplyser om sin avsikt, men är osäker på om det går fram till
Gabriel, som fortfarande har kudden över huvudet. Han orkar inte lyfta
bort den och kanske därmed orsaka ännu mer skrik och gap, och låter
därför helt enkelt saken bero.
I Petters och Carinas badrum ser det ut som hos de flesta, åtminstone
såtillvida att det över handfatet sitter ett badrumsskåp i vilket man förvarar
tandborstar, plåster, tops och annat nödvändigt. Inget märkvärdigt således.
På skåpdörrens utsida sitter en spegel, och det är den Petter börjar med att
stirra in i när han först kommer in i badrummet. Han konstaterar tämligen
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glädjelöst att han ser ut som han mår, nämligen för jävlig. Han sätter
därför på kallvattenkranen för att skölja av ansiktet, vilket kanske kan verka
lite onödigt eftersom han ändå tänkt duscha direkt efteråt, men han har
inte för avsikt att duscha i iskallt vatten. Att livet ibland är plågsamt kan
man inte göra så mycket åt, men man behöver ju inte göra det värre än det
är genom att börja dagen med att chocka kroppen medelst rinnande
isvatten över densamma.
Han bockar sig ner och fyller sina kupade händer med vatten, låter det
sedan rinna över ansiktet och gnuggar ögonen så att det svidande tränger in
under ögonlocken.
”Gode Gud,” tänker Petter medan han står så en stund, ”hur i himlens
ska jag orka? Vad är det som är fel?”
Sedan sköljer han ansiktet några gånger till innan han skruvar till
kranen och sträcker sig efter handduken. Han rätar på ryggen och låter
frottén suga upp all väta och fångar reflexmässigt upp några kalla droppar
som är på väg nerför halsen och hotar att rinna ner över hans bröst. Han
känner på sina kinder att det är dags att raka sig igen, han som trodde att
han gjorde det igår och skulle slippa idag.
”Alltid är det något, det är väl alldeles förbannat.” tänker han irriterat
medan han gnuggar ögonen igen för att bli av med allt vatten innan han
öppnar dem och tittar in i spegeln.
Först förstår han inte vad han ser.
Han tror att det måste vara något fel på hans ögon, men så inser han att
det inte är där felet sitter. Insikten kommer på bara en tiondels sekund,
sedan studsar han tillbaka med ett både förvånat och förskräckt rop och
fylls genast av en vild lust att i blind panik rusa ut ur badrummet, men
förmår inte.
I spegeln ser han ett ansikte inramat av brunt livlöst hår, ett ganska
magert och blekt, lite barnsligt ansikte med oerhört sorgsna gråblå ögon
och tunna, färglösa läppar. Och detta är fel, fruktansvärt fel. För det är inte
hans egen spegelbild som ser tillbaka på honom, det är en främmande
kvinnas.
Hon ser rakt på honom, tomt, sorgset. Fasan över denna plötsliga och
skrämmande omöjlighet övermannar honom, och den är fullt jämförbar
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med den skräck han normalt endast förknippar med sina återkommande
mardrömmar.
Det obekanta ansiktet finns där bara precis så länge att insikten hinner
drabba honom, insikten att det inte är hans egen spegelbild som ser tillbaka
på honom. Sedan är det borta och kvar finns bara hans eget ansikte,
skräckslaget av spöksynen och rött efter tvätten.
”Va fan…?” lyckas han få ur sig innan badrumsdörren öppnas och
Gabriel kliver in och bestämt deklarerar att han måste kissa. Han tittar
undrande på sin pappa som antagligen ser lite konstig ut, men
kommenterar det inte. Istället gör han det han behöver innan han drar upp
pyjamasbyxorna och tvättar sina händer.
”Varför ligger det en handduk i vasken?” frågar han efter att ha kranat
vatten på den.
”Jag… äsch, jag lade den nog där av misstag.” hasplar Petter ur sig
samtidigt som han sträcker sig för att nå den utan att komma för nära
spegeln.
Gabriel höjer lite på sitt vänstra ögonbryn som han brukar när han blir
förvånad över något. Det är en min som normalt lockar till skratt, men inte
nu. Framförallt inte nu.
”Nu droppar det på golvet.” konstaterar han och går sedan ut från
badrummet till väntande legobyggen.
Petter ser ner på handduken han håller i handen. Den är verkligen
genomvåt och det har redan bildats en pöl på golvet. Men han gör inget åt
saken, istället stirrar han på spegeln som om den vore förtrollad. Sedan
sjunker han ner på golvet med ryggen mot väggen och drar långa djupa
andetag.
”Å herregud, inte mer!” gnäller han med ynklig röst och trycker den
våta frottén mot sitt ansikte medan han kämpar för att andas normalt.
Illamåendet, som antagligen beror på att han börjat hyperventilera och
därför inte får tillräckligt med syre, lyckas han så småningom bemästra och
trycka tillbaka, men ångesten kan han inte göra något åt.
Efter tio minuter, eller om det bara är två, när känslan av nära
förstående svimning har gått över, reser han sig på ostadiga ben och lyckas
ta sig in i duschen, där han skruvar på kranen och låter vatten som inte är
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mer än på sin höjd ljummet strila ner över ryggen, men det känner han
knappt.
Inte förrän det är uppenbart att varmvattnet helt tagit slut, begriper han
att det är dags att sluta.
*

*

*

När Carina kommer hem den kvällen inser hon omedelbart att saker och
ting blivit värre än hon befarat.
Mycket värre.
I vardagsrummet sitter Gabriel och bygger lego iförd pyjamas. Hon
inser beklämd att han inte kan ha varit påklädd på hela dagen och
antagligen inte har borstat tänderna heller. Men godis har han ätit, i alla
fall att döma av den försvarliga mängd godispapper som fyller både golv
och bord. En halväten yoghurt står farligt nära bordets ena hörn, och hade
antagligen fallit ner inom den närmaste halvtimmen om inte hon kommit
hem och räddat den.
Två bananskal ligger i vasken i köket och på diskbänken står gårdagens
disk kvar i precis samma osnygga skick som när hon åkte hemifrån i morse.
Dessutom har det tillkommit en hel del som antyder att Alexander utövat
lite av sin tvivelaktiga kokkonst, det vill säga stekt ägg och gjort varma
mackor i mikron. Men dessvärre ”glömt” att torka av spisen så att hela dess
översida är ett enda homogent lager bestående av fett och intorkad äggvita i
skön förening. Hon inser med en sjunkande känsla att barnen tydligen
tvingats att själva ordna mat idag.
Först blir hon irriterad, nej, ilsken för att Petter försummat dem så
fullständigt, men sedan frågar hon sig varför och då blir hon rädd. Var är
han egentligen?
Hon går en sväng genom husets bottenvåning, men kan inte finna
honom. Då går hon upp till Alexander för att få en förklaring, och där
finner hon Petter utsträckt på sonens säng.
”Hej.” säger hon, och märker samtidigt hur kort och kall hon är i
tonen. ”Här ligger du?”
100

Petter blinkar yrvaket mot henne, som om hon just väckt honom ur
djup sömn, men han svarar inte först utan låter bara huvudet sjunka
tillbaka ner på kudden.
”Hur är det med dig?” undrar hon sedan, fortfarande irriterad.
”Han mår inte riktigt bra.” svarar Alexander kort och utan vidare
förklaringar.
”Han mår inte riktigt bra?” ekar Carina frågande och lyfter sitt vänstra
ögonbryn på exakt samma sätt som Gabriel, vilket också kunde vara ganska
lustigt men ändå inte är det.
”Hur mår du då?” försöker hon igen, och går nu fram till sängen där
hennes man ligger och stirrar i taket.
”Jag fick göra middag i dag för han kunde inte.” upplyser Alexander
utan att ta blicken från sin datorskärm.
”Jo, jag såg det…” säger hon, men avhåller sig från att vidare
kommentera kökets bedrövliga skick eftersom det antagligen avsevärt skulle
minska sonens vilja att ”hjälpa till” i framtiden.
Plötsligt sätter Petter sig upp och lutar ansiktet i händerna, gnider runt
som för att göra sig av med den trötthet som han alldeles tydligt är så full
av.
”Hur känns det?” försöker hon då igen, men nu med sin mjukare och
vänligare röst. Hon tänker att den kanske fungerar bättre, även om hon
egentligen inte är ett dugg mindre irriterad.
”Jag mår inte bra.” säger slutligen Petter efter en stunds tvekan.
”Nej, det tycker jag mig förstå.” konstaterar hon torrt. ”Men vad är
problemet?”
”Jag vet inte. Jag är sjuk på något sätt, men jag vet inte hur.”
Carina sneglar mot Alexander. Han ser lika upptagen ut som innan,
men hon vet att öronen är spända som fiolsträngar. Just nu har han inte en
aning om vad som händer på skärmen framför honom, men antagligen full
koll bakåt.
Hon går fram till Petter och lägger sin arm över hans axlar.
”Orkar du följa med ner?” frågar hon så bestämt att det inte gärna kan
missuppfattas. Hon vill inte att de ska sitta här på äldste sonens rum och
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diskutera eventuella sjukdomstillstånd som garanterat kommer att ge
honom saker att grubbla på i flera dagar.
Petter nickar stumt och reser sig sedan och följer med henne nerför
trappan. Hon noterar att han inte rakat sig idag heller, vilket inte är ett
gott tecken. Om Petter mådde bra skulle han inte försumma en sådan sak.
När de kommer ner i det nästintill ramponerade köket sjunker han ner
på en köksstol och betraktar förödelsen.
”Å herregud!” stönar han när han ser spisen.
”Det är väl ungefär vad jag tänkte när jag kom in här, ja.” instämmer
Carina.
”Gabriel!” utbrister han, som om han just kommit ihåg att det finns ett
barn till i huset.
”Han sitter i vardagsrummet i pyjamas och bygger lego.” upplyser
Carina honom. ”Han har visst ätit godis och yoghurt till middag.”
Petter stirrar först bestört på henne, sedan lutar han ansiktet i händerna
igen och sitter så så länge att Carina tror att han somnat.
”Förstår du att jag blir orolig när jag kommer hem och hittar det här?”
frågar hon lugnt, och då ser han upp på henne och anar att hon inte
kommer att nöja sig med ett undanglidande eller intetsägande svar.
Han nickar igen, stumt. Hon granskar honom en stund innan hon drar
ut stolen mitt emot hans och sätter sig ner.
”Nu måste vi prata, Petter. Det här går inte, det begriper du väl själv?”
Hon lyckas fånga hans blick och släpper den sedan inte. Till sist slår
han ner sin och börjar tala.
”Jag måste vara sjuk.” börjar han. ”Inte som förkylning eller något
annat bagatellartat, utan riktigt sjuk.”
”Varför tror du det?” frågar hon när hon märker att det kanske inte
kommer mer om hon inte hjälper honom på traven.
”Jag drömmer helt sjuka drömmar, det vet du ju. Nu har jag börjat
hallucinera också.” kastar han ur sig som om det var något skamligt. Han
vänder på huvudet och tittar ut genom köksfönstret, och hon kan se att
han blir uppriktigt förvånad när han tydligen för första gången denna dag
upptäcker att vädret är vackert.
”I vaket tillstånd.” förtydligar han i fall hon inte skulle förstå.
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”Nej, det tror jag inte att du gör.” säger hon efter en stunds eftertanke.
”Möjligtvis att din hjärna spelar dig något elakt spratt för att du är trött
och slutkörd, men äkta hallucinationer tror jag inte att det är fråga om.”
”Nu jobbar du igen.” säger han med ett snett men glädjelöst leende.
Hon fnyser halvt roat. ”Ja, det gör jag. Men jag vill begripa vad det är
som händer här, det förstår du väl? För om du blir sämre kommer det att
gå ut över våra barn, och det kan jag inte tillåta. Och det vet jag att du inte
heller vill.” Den sista meningen säger hon hastigt när hon ser att han tänkt
komma med invändningar. Hon menade ju inte att förolämpa honom eller
beskylla honom för att vara en dålig pappa, även om han faktiskt är det just
nu. För en sådan sak skulle hon aldrig ens antyda.
Han ser ut genom fönstret igen, som om han förväntade sig att någon
okänd besökare plötsligt skulle dyka upp utanför.
”Först har vi ju det här med drömmarna. Kom inte och säg att det är
normalt.” påpekar Petter.
”Nej, men jag tror fortfarande att det har något samband med din
ålder. Jag kan inte tänka mig att det skulle kunna bero på något annat.
Som en hjärntumör till exempel.” Det sista kommer så skoningslöst att det
liksom tar udden av det hemska och på något underligt sätt avdramatiserar
hela saken.
”Inte?” säger han glädjelöst som om han inte för ett ögonblick skulle få
för sig att tro på henne. ”Men jag såg något i badrummet i morse när jag
skulle duscha. Och om du kan förklara det också med fyrtioårskris så ska
jag se till att du blir vald till årets kurator.”
Hon rynkar pannan.
”Såg du något? Hur då menar du?”
”När jag speglade mig var det inte mig själv jag såg i spegeln. Eller jo,
först var det det. Men sedan fanns det ett annat ansikte där, och jag svär att
jag såg det lika tydligt som jag ser dig nu.”
Det sista kommer som ett förtydligande när han ser att hon anlägger sin
skeptiska min. Det gör hon helt ofrivilligt, är kanske inte ens medveten om
att hon gör det, men det får honom att omedelbart gå i försvarsställning.
”Så du såg något annat istället för din spegelbild?” frågar hon undrande.
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”Ja! Ett ansikte, säger jag ju. Det var en kvinna, eller kanske bara en
flicka, och hon tittade tillbaka på mig.”
”Det låter ju onekligen lite underligt.” säger Carina fundersamt och
kliar sig frånvarande på kinden. ”Men kan du inte helt enkelt ha sett fel?
Du kanske var lite trött i ögonen, eller…”
”Säg inte åt mig att jag såg fel, för det gjorde jag inte!” ryter plötsligt
Petter på ett sätt som är mycket olikt honom. Carina studsar till av
överraskning, vilket omedelbart får Petter att lugna ner sig och återgå till
sitt vanliga jag.
”Nej, jag menar bara… hon fanns verkligen där. Eller, jag såg henne
verkligen där, trots att hon naturligtvis inte kan ha funnits där på riktigt.
Det är väl klart att det var en synvilla, men den var så otäckt verklig!”
Hon ser på honom att han kommer att närma sig något sorts
sammanbrott om hon inte lyckas bryta den onda cirkel hans tankar
tydligen fastnat i. Som hon ser det, måste hans upprördhet komma av att
hans synintryck inte stämmer med det förväntade, en konflikt mellan
sinnesintryck och intellekt. Lite som åksjuka, där det man ser inte stämmer
överens med den rörelse som balansorganen uppfattar, vilket hjärnan kan
tolka som förgiftning och därför försöker göra sig av med det inbillade
giftet.
”Ok, så du har haft en synvilla.” konstaterar hon nyktert. ”Men en enda
synvilla gör dig inte sjuk. Jag vet att du säkerligen börjat föreställa dig
värsta tänkbara scenario,” fortsätter hon och håller avvärjande upp
handflatorna mot honom när hon ser att han är på väg att avbryta henne,
”men det finns säkert många anledningar till att man kan drabbas av
synrubbningar.”
Han sluter ögonen när hon nämner ordet synrubbningar, som om han
inte kan tro att det är sant. ”Jag har inga problem med min syn.” säger han
lågt, nästan viskande. ”Jag såg något som inte fanns. Jag hallucinerade. Det
är inte normalt att göra det. Kan man dra någon annan slutsats än att
något är fel i min kropp?”
Hon svarar inte, vilket verkar vara svar nog för honom. Han reser sig
som om han har för avsikt att gå, men sätter sig sedan igen och lutar
huvudet i händerna och drar en djup suck.
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”Jag ska prata med någon på mitt jobb imorgon. Någon läkare kanske.”
säger så Carina efter en stunds tvekan. ”Bara höra mig för lite. Är det ok för
dig?”
Petter nickar, för vad annat kan han göra?
I vardagsrummet, som ligger vägg i vägg med köket, sitter Gabriel i sin
smutsiga pyjamas med spår av utspilld yoghurt och en och annan
chokladfläck och lyssnar uppmärksamt på föräldrarnas samtal. Han håller
en legobit i handen som han tänkt placera högst upp i det torn han försökt
bygga den senaste timmen, men plötsligt har han ingen lust längre. Med en
uppgiven rörelse slänger han den ifrån sig och kryper ner och gömmer sig
bland kuddarna i soffan. Där ligger han tills någon lägger märke till
honom, men det tar dessvärre mer än en halvtimme. På den tiden hinner
en sjuåring tänka mycket.
Alldeles för mycket.
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agen efter har Petter skärpt till sig. Båda barnen får såväl frukost som
lunch utan att behöva påminna honom om att de är hungriga, vilket
nog får anses som en någorlunda normalisering av familjelivet. Inte ens
Gabriel har sagt något om gårdagen, vilket Petter egentligen inte är riktigt
säker på är ett gott tecken.
I går kväll när han och Carina äntligen upptäckte sin yngste son
inkrupen under kuddarna i soffan, ytterst ovillig att komma fram, förstod
båda att han antagligen hört deras diskussion om eventuella sjukdomar och
sedan dragit sina egna slutsatser. I en sjuårings huvud kan det bli precis vad
som helst, vilket det också med all önskvärd tydlighet dessvärre blev.
Storgråtande förklarade han att han inte tyckte att Petter skulle vara sjuk
mer och att allt måste bli som vanligt, annars skulle han flytta.
Petter satt länge med det hulkande barnet i famnen och förbannade
omväxlande sig själv och det som eventuellt drabbat honom, innan han
fann sig och med mjuk röst frågade var Gabriel tänkt flytta, och om han
inte kunde tänka sig att ändra sig och stanna hemma. Lite som när Lotta
på Bråkmakargatan rymmer hemifrån faktiskt.
”Mormor!” svarade den potentielle rymmaren lakoniskt och passade
samtidigt på att torka näsan på Petters morgonrock, vilket inte gjorde ett
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enda dugg. När samvetet är dåligt finns det nämligen inte mycket som
irriterar, inte ens en lång snorrand på en frottémorgonrock.
Natten som gick slapp Petter se lysande rektanglar och höra kryptiska
ord. Inte heller har han behövt se främmande kvinnoansikten i någon
spegel, vilket i och för sig kan bero på att han undvikit allt vad speglar
heter just för att slippa obehagliga överraskningar. Det kan ju så klart vara
ett primitivt sätt att intala sig att allt är som det ska, bara vanligt enkelt
självbedrägeri. Men det är åtminstone bättre än att utsätta sig för risken att
skrämmas halvt från vettet, bestämmer han.
Dagen flyter på som den borde, det vill säga utan andra störningar än
de gamla vanliga och helt normala när Alexander bråkar med Gabriel och
vice versa. Men inte ens det kan rubba Petters cirklar denna dag, eftersom
han har fullt upp med att anstränga sig för att inte känna efter hur han
egentligen mår.
När Carina kommer hem och försiktigt öppnar dörren efter en ganska
normal arbetsdag är hon full av onda aningar. Hon halvt förväntar sig att
finna Petter nerbäddad i sängen igen och resten av huset i kaos liknande
det hon kom hem till igår. Men istället möts hon av sin yngste son som
inte kan vänta tills hon fått av sig skorna, utan måste visa henne några
teckningar som han och Petter gjort tillsammans.
Det piggar upp henne ytterligare när hon får höra att Petter tydligen
ägnat större delen av dagen åt Gabriel. Att det beror på hans dåliga samvete
från igår tvivlar hon inte en sekund på, men samtidigt är det ändå så den
Petter hon känner otvivelaktigt skulle göra för att kompensera något av
sina barn för visad försumlighet. Fast Alexander har nog inte fått någon
större del av den plötsliga leklusten, misstänker hon. Men om hon känner
sin äldste son rätt är han bara tacksam för det, han sysselsätter sig hellre
med viktigare saker. Som datorspel till exempel.
Petter möter henne när hon hunnit in till vardagsrummet, där Gabriel
visar upp ännu en fantasifull legokreation av mer eller mindre lättförståelig
natur. Hennes man har förklädet på sig och håller tydligen på att laga
kvällsmat, ännu en normal sak att glädjas åt.
”Hur har ni haft det idag?” frågar hon försiktigt sedan hon fått en kyss
på kinden av sin nyrakade man.
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”Jodå. Jag och Gabriel har ritat, byggt lego, tagit en tur till lekplatsen
och spelat något spel.”
”Junior-monopol!” förtydligar Gabriel nöjt. ”Jag vann. Varje gång.”
Carina ler pillemariskt mot honom. ”Men utan att fuska va?”
Gabriel gör en min som inte kan missförstås. Den säger ”tror du att jag
skulle fuska, va?” och ”titta inte på mig för då måste jag skratta och då
förstår du att jag ljuger” på en och samma gång.
Hon ler mot honom och rufsar runt i hans linblonda hår, vilket får
honom att rusa bort till soffan och kasta sig i skydd, ifall hans mamma får
för sig att börja pussas och kramas också.
”Och Alexander?” frågar hon, mest för att få bekräftat det hon redan
tror sig veta.
Petter ler ett uppgivet och kanske något trött leende. ”Där uppe,
knappt kontaktbar. Han ”levlade” visst för en stund sedan, det var i alla fall
vad han kom ner och berättade.”
”Levlade?”
”Ja, du vet, World of Warcraft. Fråga inte.”
Carina har för länge sedan gett upp försöken att förstå Alexanders
förkärlek för just det spelet, och hur det kan vara bättre att befinna sig i en
låtsasvärld än att vara ute i solen med sina kompisar. Men efter en del i
sanningens namn ganska hårda diskussioner, har hon fått klart för sig att
han faktiskt är tillsammans med sina vänner när han spelar. De träffas
liksom i spelet, fast hur begriper hon inte riktigt. Men, eftersom hon inte
är särdeles intresserad av datorer och det som hör den världen till bekymrar
det henne knappast att hon inte förstår.
När de avslutat kvällsmaten bestående av spagetti med god hemlagad
köttfärssås och barnen lämnat bordet kan Petter inte hålla sig längre. Med
ens ser han allvarlig ut och något av gårdagens trötthet skymtar fram i hans
ögon.
”Hur gick det idag?”
Mer behöver han inte säga för att hon ska förstå vad han syftar på. Hon
skruvar besvärat på sig.
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”Jo…” drar hon på det, ”jag pratade lite med Katrin Kornfjäll, du vet
hon som jobbar på kvinnokliniken.”
”Gynekologen?” undrar Petter aningen missmodigt, som om en sådan
läkare inte skulle vara att lita på beträffande annat än underlivsrelaterad
sjukvård.
”Kvinnoläkaren, ja.” rättar Carina, som tycker att termen gynekolog
låter lite gammaldags och på något sätt obekväm. ”I alla fall så beskrev jag
dina… ska vi kalla det för symptom, i brist på annat?”
Petter nickar spänt.
”Och?”
Carina kommer plötsligt på att de håller på att göra om gårdagens
misstag. Hon kan svära på att Gabriel sitter i rummet intill och försöker
höra vad de säger, så därför reser hon sig hastigt.
”Jag tror att vi kanske ska ta disken först.” säger hon menande med en
knyck på nacken in mot vardagsrummet. Petter förstår genast vad hon
menar och nickar igen, men hon ser att han blir nervös av att hållas på
halster, så när de dukat av drar hon med sig honom in i sovrummet.
”Här kan vi nog prata ostört.” säger hon och stänger försiktig dörren
bakom sig.
”Ok, vad sade hon nu då, den där Kornfjäll?”
Carina suckar. ”Ärligt talat vet jag inte om jag blev så särskilt mycket
klokare. Hon räknade i alla fall upp en massa saker som kan orsaka sådana
symptom som du verkar ha.”
Här tvekar Carina plötsligt, men Petter spänner ögonen i henne.
”Kläm fram med det nu då. Är jag sjuk och i så fall hur allvarligt?”
”Det kan jag inte veta, lika lite som hon.” protesterar Carina. ”Hon
sade bara vad som eventuellt kan ge upphov till sådana saker som du
upplever just nu.”
”Ja?”
Hon suger avvaktande på tänderna och betraktar honom ingående
innan hon motvilligt verkar vilja fortsätta, som om det hon har att säga
kanske är mer på ont än på gott. Men så bestämmer hon sig, eftersom hon
naturligtvis inser att Petter måste få veta.
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”Ok då. Förutom det du själv tänkte på, att det på något sätt skulle
kunna vara något rent psykiatriskt, kunde hon tänka sig flera mer eller
mindre allvarliga orsaker. Cerebrala händelser, kallade hon det.”
”Så som?”
Carina suckar igen. ”Så som hjärntumör, propp eller hjärnblödning.
Men det var så vitt jag förstår det värsta hon kunde komma på!” skyndar
hon sig att säga när hon ser hur färgen försvinner från Petters ansikte.
”Hon nämnde andra saker också, till exempel problem med sköldkörteln,
för hög kalciumnivå och rubbningar av hjärtrytmen.”
”Var det inte något mer?” frågar Petter matt.
”Hon avslutade med att föreslå att det kunde bero på någon förgiftning
också.” säger Carina olyckligt.
Petter nickar, men säger inget. Ett ögonblick tror Carina att han ska
svimma, men sedan sätter han sig försiktigt ner på sängen.
”Så det var det det.” konstaterar han uppgivet. ”Undrar vilken av alla
det där sakerna jag lider av? Eller vilka.”
”Det behöver inte vara som du tror!” försöker Carina tafatt trösta. ”Det
kan säkert vara något helt annat också, antagligen något mer bagatellartat.
Jag tycker att du borde gå till en läkare som tittar ordentligt på dig. Det
Kornfjäll sade var ju bara rent allmänna saker, sådant hon kom på just då,
inte en riktig diagnos eller något sådant. Det kan man ju inte ställa så där
bara, utan att träffa den man ska undersöka.”
Petter drar efter andan och sträcker på sig samtidigt som han placerar
händerna på knäna, som om han tänkt resa sig. ”Jag antar att jag slipper bli
undersökt av henne i alla fall, Kornfjäll.” säger han med en lång, hopplös
utandning.
”Hur så?” undrar Carina med rynkad panna.
”Hon är ju gynekolog, eller hur? Jag är lite osäker på om hon kan bli
min läkare.”
Då förstår hon och skrattar till. Att Petter visar prov på humor, om än
tvivelaktig, när han befinner sig på randen till en avgrund vars botten inte
kan skönjas är ändå ett gott tecken. Hennes Petter finns trots allt därinne,
vad som än händer.
”Då ringer du vårdcentralen imorgon?”
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Han nickar.
”Säkert?”
”Ja, jag lovar.”
Det låter hon sig nöjas med, eftersom det är det enda hon för tillfället
kan göra. Men senare på kvällen när de har lagt sig ber hon faktiskt en kort
och tyst liten bön om att allt ska bli bra med hennes man, något hon aldrig
gjort tidigare.
Om någon lyssnar?
Antagligen inte.
*

*

*

Följande kväll sitter Petter kvar och tittar på TV sedan resten av familjen
gått till sängs. Han zappar förstrött mellan kanalerna, men utbudet denna
julikväll verkar bara bestå av antingen sådant han redan sett, eller sådant
han absolut inte vill se. Inte särskilt upplyftande således.
Ändå sitter han kvar. Han fastnar på en kanal, Discovery antagligen,
som visar något dumt program om ”enorma maskiner”, sannolikt avsett för
medelålders män som inte gärna vill bli vuxna. Han struntar fullständigt i
enorma maskiner, men slötittar ändå medan tankarna flyger på annat håll
och följer egna okontrollerbara vägar. Han inser att han borde vara om inte
lycklig så åtminstone lättad.
Besöket på vårdcentralen tidigare på dagen stillade hans värsta oro, det
är sant. Men det tog inte bort den otäcka ångest och känsla av ohjälplig
förlust som förföljt honom de senaste veckorna. Men för att ta det från
början, vilket han är på det klara med att han gjort minst tjugo gånger
sedan han kom hem efter läkarbesöket; på det stora hela var det som sagt
en lättnad. Bara det att han fick komma till så snabbt var något av ett
under. Men han misstänker att de som tog emot hans samtal bedömde det
som att det kanske var bråttom, vilket inte direkt gjorde honom lugnare
just då.
Han fick i alla fall en tid på eftermiddagen och blev undersökt av en
läkare med det föga imponerande namnet Bjarnehäll. Var får förresten
människor alla dessa konstiga namn ifrån? Om man nu ändå ska hitta på
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något nytt och roligt namn kan man väl i alla fall försöka få det att låta
anständigt.
”Bjarnehäll och Kornfjäll.” tänker han något roat. ”Det låter ta mig fan
som ett komikerpar, eller kanske namnet på en ny komediserie på TV 4.”
Men oavsett namnet verkade faktiskt läkaren ta uppgiften på allvar. Det
är åtminstone vad Petter intalar sig, det skulle kännas för otryggt annars.
Efter en stunds samtal, antagligen för att försöka avgöra om det kunde
vara något för en psykiatriker snarare än för en vanlig allmänläkare,
övergick dr Bjarnehäll till att kolla reflexer och be honom utföra enkla
övningar av typen ”blunda-medan-du-låter-pekfingrarna-mötas-framföransiktet” och annat mer eller mindre avancerat. Till sist gav han i alla fall
upp och sjönk ner på den pappersklädda brits där Petter redan satt.
”Vad tror du själv att du drabbats av?” frågade han, vilket var något
onödigt eftersom Petter redan redogjort för sina farhågor.
”Man tror ju alltid det värsta…” eller något annat föga intelligent vill
han minnas att han fick ur sig. I alla fall fick det läkaren att nicka, kanske
igenkännande men på det är han inte riktigt säker.
”Så vitt jag kan se finns det inget sådant fel på dig. Hur ditt psykiska
tillstånd egentligen är kan jag inte ge dig en säker yrkesmässig bedömning
på, men min spontana reaktion är att inget sådant problem föreligger.”
Påstod alltså Bjarnehäll med ett milt småleende.
Sedan följde något som Petter mer eller mindre kategoriserade som rent
ordbajs, men som han var mycket tacksam att få höra just då eftersom det
beskrev honom och hans tillstånd i positiva ordalag. Något lättad kläckte
Petter därför ur sig ett dumt ”Så jag är inte döende då?”, vilket kanske
kunde tyckas aningen onödigt. Antagligen gjorde läkaren samma
bedömning och gav frågan ett svar den sannolikt förtjänade:
”Nja…” drog han på det, ”såvitt jag vet är alla levande varelser döende,
eftersom det är en förutsättning för själva livet. Ibland går det under
benämningen ”åldrande”, om det är bekant.”
Varmed det aktuella läkarbesöket tydligen var slut. Men slutsatsen, att
han av allt att döma inte var så sjuk som han trott, var ju i alla fall
välkommen. Och Carina blev alldeles tydligt lättad, vilket förmodligen var
ett tecken på att hon varit mer orolig än hon velat visa.
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Han funderar lite till och kommer på att han inte på långa vägar känner
sig så eländig som tidigare, möjligen därför att han inte tror att han är sjuk
längre. Kanske är det så att minst sjuttio procent av sjukdomskänslan
kommer av att man tror att man känner sig sjuk? Så är det antagligen,
eftersom man oftast mår lite bättre om man blir distraherad av något. Och
så skulle det ju inte kunna bli om all sjukdomskänsla verkligen kom från
kroppen, för vad bryr sig kroppen om ifall det kommer någon och till
exempel berättar en rolig historia? Den är precis lika sjuk ändå, vilket leder
till den ofrånkomliga slutsatsen att det egentligen är psyket det är fel på när
man är sjuk, även om symptomen är rent kroppsliga.
Han suckar och tittar en stund till på de enorma maskinerna - det
handlar om en grävmaskin som väger 140 ton, minst - men glider sakta in i
någon sorts halvslummer.
Plötsligt vaknar han till, inte panikartat som flera av de föregående
nätterna, men han blir med ens klarvaken. Han har en intensiv känsla av
att han blivit av med något, men lyckas inte komma på vad hur han än
försöker. Däremot är det som om hela hans liv med en gång känns tomt
och innehållslöst, som om inget längre spelade någon som helst roll.
Känslan skrämmer honom och han bestämmer sig för att det nog är bäst
att gå och lägga sig, men när han reser sig upp drabbas han av en ny känsla,
den obehagliga känslan av att inte vara ensam.
Förvirrad ser han sig om i rummet, kanske tror han att han ska få se
Carina stå i dörren och undra varför han inte lagt sig än, men det finns
ingen där. Det finns ingen någon annanstans heller, men förnimmelsen av
främmande närvaro lämnar honom inte.
Han ryser och skyndar sig att släcka de få lampor som är tända och
stänga TV:n, där eftertexterna till maskinprogrammet just rullar. Han
känner på ytterdörren så att den säkert är låst, sedan går han ut i köket för
att fortsätta släcka innan han går till sängs.
När han kommer fram till köksvasken får han en ingivelse att se hur
varmt det är ute. Dagen har varit ganska het och solig och det är
förmodligen fortfarande åtminstone ljummet därute i den sammetsmjuka
natten. Han lutar sig fram mot fönstret över vasken och försöker se
113

termometern som sitter fastskruvad i karmen på utsidan, men det speglar
sig i glaset och är svårt att se.
Plötsligt och utan någon som helst förvarning ser han in i ett par ögon.
Hans första reaktion är naturligtvis att det är hans egen spegelbild han ser i
det mörka fönstret, men strax går det upp för honom att hans ögon inte
har samma form som de han ser in i. Inte heller brukar han ha det där
sorgsna, nästan förtvivlade uttrycket i sina. Sakta drar han sig tillbaka
samtidigt som han känner hur det blir svårt att andas och det ilar till i
magen av plötslig skräck.
”Herregud, inte igen!” hinner han tänka innan han ser hela hennes
bleka och magra ansikte två decimeter från sitt eget, och studsar sedan
bakåt så att han råkar slå omkull en del av disken i diskstället samt en pall
som någon ställt på fel ställe. Han snubblar över den omkullvälta
köksmöbeln och faller baklänges, och hela tiden har han blicken fäst på
spökansiktet i fönstret. Det försvinner inte som förra gången, utan stannar
kvar och vrids sakta så att det hela tiden är riktat rakt mot honom.
Men detta är ändå inte det värsta. Det mest ohyggliga i hela denna
sinnessjuka scen är hennes ögon som vägrar släppa taget om hans. Han är
fastnaglad vid dem, det går helt enkelt inte att titta bort även om han
verkligen gör sitt yttersta för att bryta den fasansfulla ögonkontakten. Och
mitt i denna vakna mardröm blir han med ens varse blickens oändliga
sorgsenhet; som om allt var förlorat, som om inget i hela världen återstod
mer än att få dö.
När han ligger där hjälplös på rygg på köksgolvet, kommer känslan av
meningslöshet tillbaka, och den är starkare än någonsin. Den fullständigt
övermannar honom, nästan dränker honom med sin fruktansvärda
övermakt, så att han är beredd till vad som helst för att slippa ifrån.
”Vad håller du på med?” säger en yrvaken röst till höger om honom,
och han förstår att det måste vara Carina som vaknat av allt oväsen. Han
kan inte svara utan pekar bara på fönstret, där det till hans oförställda
förvåning plötsligt är tomt. Där finns inget annat än krukväxterna,
prydnadssakerna och gardinerna som brukar vara där och hör till den grå
och trygga vardagen.
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”Vad?” frågar Carina igen, och nu är hennes röst mer skärpt. Det är
som om hon först nu vaknat på riktigt och insett att något kanske inte står
rätt till.
”Hon var där!” säger Petter hest. ”I fönstret!”
”Vem då?” frågar Carina.
”Kvinnan! Hon som jag såg i spegeln!” får Petter ur sig samtidigt som
han får brått att resa sig upp. Någonstans i hans skrämda sinne finns det
ändå något som säger att det nog är en aning löjligt och ovärdigt att ligga
kvar på köksgolvet mitt i natten när man råkat snava över en pall.
Carina går omedelbart fram till fönstret och tittar, men ser naturligtvis
ingenting ovanligt. Det är ju inte så konstigt, för själv ser han inget utom
det som brukar finnas där.
Hon ser forskande på honom, sedan reser hon den omkullvälta pallen.
”Nu går vi och lägger oss, Petter.”
Han kan inte göra annat än att följa hennes råd. Men han har svårt för
att somna, och lyckas inte förrän han krupit nära sin nattvarma fru och fått
tag i hennes hand under täcket.
Han släpper den inte på hela natten.
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10. Julmånad

December 1709
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örkret är hennes vän.
Det är en gammal välbekant insikt som opåkallad och egentligen
utan anledning dyker upp där hon ligger under fällarna i det iskalla och
närapå oeldade huset. Kanske borde hon smyga upp och försöka stoppa in
lite ved i spisen så att det hinner bli varmt tills resten av huset vaknar, men
avstår när hon tänker närmare på saken. Det finns ingen anledning att hon
ska gå upp och stöka runt och kanske i onödan väcka de andra som
troligen fortfarande sover sin bästa morgonsömn. Så hon bestämmer sig för
att ligga kvar, det är ändå ganska behagligt i värmen under täcket. Och
dessutom ger den kvardröjande natten henne ett högst legitimt skäl att
skjuta upp det kyliga uppstigandet. Som sagt; mörkret är hennes vän.
Hon försöker känna efter hur tidigt det egentligen är, och kommer fram
till att det säkert måste vara tre - fyra timmar tills det ljusnar. Morbror Viar
har nämligen inte börjat snarka på allvar än, vilket antyder att hennes
förmodan säkert är riktig.
Snarkar gör däremot Johan, som ligger vänd med ryggen mot henne.
Underligt att han förmår snarka trots att han ligger på sidan, det borde vara
svårare på det sättet, funderar hon. Sedan konstaterar hon att han aldrig lät
sådär förr, det var först när han kom i målbrottet för ett par år sedan som
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han lade sig till med den ovanan. Och om hon inte tar fel blir det bara
värre för varje år.
Hon grinar illa när hon tänker på hur förskräckligt han kommer att låta
när han blir äldre. Men då är det inte hennes problem, påminner hon sig.
Då har han antagligen skaffat sig en hustru som får stå ut med oljudet.
Hon ler i mjugg och kan inte undgå att lägga märke till att hon faktiskt
känner lite skadeglädje inför det faktum att den som till sist kommer att ta
hennes käre bror ifrån henne, också kommer att vara den som får en del av
sin dyra nattsömn förstörd. Å andra sidan har hon väl antagligen själv en
snarkande man i sängen vid det laget, och så går allt på ett ut.
Hon försöker se bjälkarna i taket men det går inte, det är fortfarande
alldeles för mörkt. Istället ligger hon blickstill och lyssnar, luktar, känner på
det rum och den stad som omger henne. Det luktar bränd ved, fast svagare
nu än på dagarna när det brinner för fullt i spisen på bottenvåningen.
”Kanske kommer det från kläderna.” tänker hon. Alla i staden går
omkring och luktar så där på vintrarna, bränt trä och i vissa fall sur halm.
Den fräna svettlukten reflekterar hon inte alls över, eftersom den alltid är
mer eller mindre närvarande oavsett kön, samhällsklass och andra tänkbara
eller otänkbara omständigheter.
Näst efter rök och svett är det den ständiga doften av häst som
dominerar ute på gatorna och till och med ibland sveper in i husen. Det är
en sak som blivit mycket mer märkbar sedan danskarna kom hit för nästan
två månader sedan.
I början fanns det soldater nästan överallt i staden och många kvällar i
november var krogen överfull av rödvita uniformer, men sedan själva
fälttåget började är det mycket glesare. Det finns naturligtvis militärer kvar
här, konstigt hade det ju varit annars, men de allra flesta befinner sig någon
annanstans. Kanske är kriget i full gång, kanske behöver de inte ens slåss.
Hon har nämligen hört envisa rykten om att svenskarna skulle ha dragit sig
tillbaka uppåt landet för att undvika strid, men hon vet inte hur mycket
sanning det verkligen ligger i det påståendet.
Alltid detta skvaller som verkar leva sitt eget liv, som ingen verkar ha
satt igång men alla glatt för vidare utan minsta urskiljning. Hur ska man
kunna avgöra vad som är sant eller bara halvsant, för att inte tala om vad
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som är ren lögn? Vissa saker är ju förstås helt uppenbart endast fräcka
påhitt, medan annat är betydligt svårare att bedöma trovärdigheten på.
Hon suckar, väl medveten om att hon dessvärre inte har den
nödvändiga kunskap som krävs för att kunna avgöra sanningshalten i de
nyheter som dagligen vandrar från mun till mun. Hon bestämmer sig, och
för vilken gång i ordningen minns hon inte, för att det ändå inte spelar
någon som helst roll vad hon tror eller tycker. Saker händer ändå, med eller
utan hennes vetskap. Alltså lika bra att sluta grubbla. Men gudarna ska veta
att det är svårt.
Dagarna efter kung Fredriks intåg var det nästintill feststämning i staden.
Det var precis som om människor hon mötte plötsligt slutat oroa sig över
det faktum att de faktiskt var mitt uppe i ett nytt krig, kanske lika
förskräckligt som det för trettio år sedan. Hon tycker nog att det är lite
konstigt, hur kort minne människorna ändå verkar ha. Minns de inte hur
staden förstördes i grunden, och hur många som dog? Kanske
överdramatiserar hon det hela en smula, men hon undrar ändå om inte de
flesta tar för lätt på saken.
Tänk om generalguvernören plötsligt bestämmer sig för att komma
tillbaka och - hur otroligt det än låter - kanske lyckas jaga bort danskarna,
vad händer då? Blir det ny slakt i och omkring staden? Tänker han hämnas
på de danskvänliga borgarna som så obetänksamt välkomnade danske
kungen och hans folk?
Att morbror Viar ser den uppenbara risken för ett sådant scenario är
hon övertygad om. Han har inte varit sig själv sedan den där dagen i början
av november, när så många segel fyllde hela sundet.
Inte ens över julen, den högtid som hon vet att han håller högst av årets
alla helger, verkade han slappna av och njuta av mat och dryck som han
brukar. Surmulen gick han omkring och svarade blott enstavigt på tilltal,
vilket till slut fick moster Charlotta att skälla ut honom efter noter. Då
verkade han vakna till en stund och åtminstone låtsas bli sitt gamla
godmodiga jag, men det varade bara någon dag. Sedan var allt tillbaka till
det vanliga tigandet.
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Fast värst var det ändå de första dagarna av denna nya danska tid.
Kungen flyttade som förväntat in på Herman Schlyters gård, vilket säkert
passade den makthungrige rådmannen mer än väl. Nu kunde han ju få
rikligt med tillfällen att ställa sig in hos kungen, och säkert skulle det
komma att ge god utdelning i sinom tid.
Och mycket riktigt. Det tog inte många dagar innan rådmannen med
benägen kunglig hjälp avancerade, något Anna fick reda på genom morbror
Viar som kom hem och berättade att han mött den brett flinande
köpmannen borta vid Stortorget. Hennes morbror påstod surmulet att han
förstått att en ny borgmästare blivit utnämnd i samma stund han såg det
där förargliga flinet, och alltså därmed vetat innan ryktet än en gång flög
över staden.
Men man behövde kanske inte vara något större geni för att förstå att
det skulle gå just så, den gamle borgmästaren gav sig ju av samtidigt som
resten av de högre svenska ämbetsmännen. Och någon måste ju ta hans
plats, eller hur?
Den första tiden arbetades det febrilt i stadens utkanter. Massor med
soldater och arbetsmanskap kastade upp mer eller mindre höga jordvallar
uppe på landborgen, antagligen avsedda som skydd om svenskarna skulle
komma tillbaka.
Hon och Johan var där uppe en sen höstdag. Hon minns att de
halvsprang uppför Strömmen, den del som fanns kvar bakom Schlyters hus
vill säga, ända fram till Ängelholmsporten.
Det var förresten knappt att de kom så långt, för utanför det nyblivna
kungshuset stod soldater på vakt, alla beväpnade med flintlåsmusköter med
långa, ohyggligt vassa bajonetter och gehäng med nedstuckna värjor.
De gick runt dessa kungens män i en vid båge, båda uppfyllda av den
aura av myndighet och rå makt som stod runt de rödvita
livgardesuniformerna. En av de unga och mer grant utsmyckade soldaterna
spände blicken i henne när hon gick förbi, och då tittade hon omedelbart
rodnande bort men kunde inte undgå att höra hur han sade något till de
andra vakterna som fick dem att ge upp höga, grova skratt.
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”Vad sade han?” viskade hon till Johan, men såg att han var fullt
upptagen med att i smyg betrakta de stiliga uniformerna och de blänkande
vapnen.
”De är livgardister!” viskade han upphetsat tillbaka. ”Det är bara de
allra bästa som blir uttagna till Gardet!”
”Jaha, men hörde du vad han sade? Han tittade på mig och sedan
flinade alla de andra, som om han sagt något lustigt om mig.” envisades
hon utan att på sin brors barnsliga vis låta sig imponeras av vapen och
uniformer.
Förvånad klippte han med ögonen, som om han plötsligt vaknat upp ur
en dröm, och betraktade henne sedan illmarigt under lugg.
”Jag tyckte han sade något om att Helsingborg har gott om granna töser
och att det kanske var dags att välja sig en fru.” retades Johan, och
småskrattade åt henne ända upp till Ängelholmsporten, eftersom han såg
att hon försökte dölja rodnaden som flammade upp vid nämnandet av
”granna töser”.
Hennes protester hjälpte inte utan fick honom bara att retas än mer,
men när de kommit igenom porten och ut på Ängelholmsvägen tystnade
han tvärt. Om det var för att han plötsligt dragit sig till minnes att han
lovat skydda henne mot främmande soldater som i värsta fall kanske kunde
få för sig att försöka skända henne, eller om det var åsynen av den jordvall
som kom inom synhåll så snart de passerat porten som tystade honom vet
hon inte.
Men oaktat vilket stannade han till och såg förvånat på den långa skans
som höll på att växa fram där det förr bara varit gräs, buskar och en och
annan jordlott med grönsaker. Hon såg hur han häpet vred huvudet först
åt höger och sedan åt vänster och följde det nya befästningsverket med
blicken som om han inte ville tro det han såg, det var liksom för stort och
för mycket.
Vallen sträckte sig ner mot stranden strax till vänster om dem, och på
andra hållet försvann den i riktning mot slottet som tornade upp sig med
sitt trasiga krön högt över alla hus och till och med över stadens mäktiga
kyrka.
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Båda två trodde nog att detta bastanta skyddsvärn skulle komma att bli
än mer imponerande när det blev klart. Om det redan, på bara så kort tid,
vuxit sig så pass stort kunde man ju lätt föreställa sig hur det skulle se ut
om en vecka. Eller varför inte om en månad?
”Svenskarna kommer aldrig att kunna ta sig in här igen.” konstaterade
Johan med en eftertänksam nickning. ”Jag tror inte ens att de vågar
försöka.”
Det återuppväckte en orolig tanke hos henne. Hon hade ju faktiskt
funderat en del på var det skulle kunna bära hän om svenska armén
verkligen bestämde sig för att komma tillbaka och försöka återta ”sin” stad.
”Men tror du verkligen att de kommer?” frågade hon och förbannade
samtidigt sin ovana att fråga Johan om sådant han omöjligen kunde ha
något vettigt svar på. Dessutom tyckte hon att hennes röst föreföll både gäll
och ängslig, men det verkade inte Johan lägga märke till, istället såg han
skarpt fundersam ut.
Han skakade på huvudet när han tänkt efter.
”Nej, det tror jag inte. Du hörde ju hur de slank iväg med svansen
mellan benen så fort danskarna visade sig här.”
Och efter ytterligare några sekunders eftertanke:
”Nej, de kommer inte tillbaka. Det vågar de aldrig.”
Hur han kunde vara så säker på det visste hon inte, men lät sig i alla fall
lugnas något. Självbedrägeri, om än medvetet sådant, kan man nämligen
leva länge på.
Det stod snart klart att kungen inte hade för avsikt att gratis ge sitt beskydd
åt en stad bara för att dess invånare enträget bad om det. Något måste han
ju få i gengäld, åtminstone måste han veta att han säkert kunde lita på sina
nygamla undersåtar. Därför avkrävdes alla invånare en trohetsed till sin nye
herre, och den skulle vara skriftlig. Ingen skulle i efterhand kunna komma
och säga att man inte varit med och hyllat kung Fredrik som sin ”absolute
och suveräne arvkonung”, som det hette.
Plakat med trohetseden sattes sålunda upp där alla i staden skulle skriva
sina namn. Det var inget större bekymmer rent praktiskt, de allra flesta
kunde i varje fall skriva det, om än inget annat.
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Mer olustigt, åtminstone enligt Annas mening, var att vara övervakad av
soldater som såg till att allt gick rätt till. Hon misstänker dessutom att det
var först då som de flesta insåg att de faktiskt var under ockupation, även
om det också var så att den ockuperande makten bara rättmätigt ville ta
tillbaka vad den en gång förlorat. Och, vilket var en tanke som lugnade
många under de där dagarna, man behandlar inte sin egen befolkning illa
om man är en god kung med rena avsikter, i synnerhet inte om man vill ge
sken av att komma som en befriare.
Det var alltså ingen större jämmer över den mer eller mindre påtvingade
trohetseden. Dessutom var det faktiskt så att själva idén med att alla skulle
skriva på inte ursprungligen kom från kungen själv, utan från den
uppåtsträvande Schlyter som gärna ville knipa sig några extrapoäng i sin
uppenbara jakt på borgmästarämbetet. Och att det lyckades har ju redan
konstaterats.
En annan man som personligen tjänade mycket på den nya ordningen
var komministern Hans Jacobsen. I flera år hade svenska tjänstemän hållit
honom borta från mer betydelsefulla ämbeten, i synnerhet tjänsten som
kyrkoherde i Mariakyrkan, vilken varit vakant vid ett antal tillfällen men
varje gång gått till någon mer lämplig - det vill säga svenskvänlig kandidat.
Det var nämligen så att Hans Jacobsen aldrig hymlade med var han
hade sina sympatier. Han var en man som vid varje tillfälle - lämpligt eller
olämpligt - talade om precis vad han tyckte och tänkte om än det ena, än
det andra. Var det inte de svenska tjänstemännens oduglighet i allmänhet,
så var det den uppsvenske kyrkoherdens i synnerhet. Särskilt retade han sig
på det föreskrivna svenska sättet att hålla gudstjänst, som på flera punkter
skilde sig från det danska. Han var av den bestämda uppfattningen att en
mässa aldrig blir ”på riktigt” om den inte hålls enligt danskt mönster och i
danska prästkläder, komplett med pipkrage och allt. Vilket så klart inte
under några omständigheter kunde accepteras av svenska myndigheter,
särskilt inte under den i högsta grad påtvingade försvenskningen som
genomsyrade allt under dessa årtionden.
Går man tillväga på detta sätt blir man i allmänhet inte särskilt populär,
åtminstone inte hos makthavarna. Mer danskvänlig präst skulle man
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följaktligen få leta länge efter, vilket naturligtvis alla visste om. Alltså; ingen
kyrkoherdetjänst för herr Jacobsen, vilket grämde och förtretade honom
mer än han ville visa.
Men bättre tider skulle komma. I samma veva som Herman Schlyter
lade beslag på borgmästartiteln, fick äntligen Hans Jacobsen den hett
efterlängtade tjänsten som kyrkoherde i Sancta Maria kyrka i Helsingborg.
Han utsågs av kungen själv, säkerligen som tack för sin aldrig sviktande
lojalitet trots svenskt förtryck under många och långa år.
Han skred genast till verket. Allt svenskt skulle bort; prästernas
klädedräkt byttes omedelbart ut mot sin danska motsvarighet. Den
förhatliga och i hans ögon löjeväckande svenska prästkragen, som enligt
honom såg ut som om ”skator tvenne gånger haver orenat på Herrens
tjänares svarta och heliga särk”, försvann och ersattes av den gamla
hederliga danska pipkragen. Det hade ingen något emot; det var nog
egentligen bara Jacobsens hushållerska som inte var riktigt nöjd med bytet.
Att tvätta och stärka en sådan krage krävde nämligen alldeles avgjort mer
arbete än med den svenska modellen, och det hade hon nog med redan.
Men det skulle komma fler stora förändringar för de allt annat än ovilliga
helsingborgarna. I slutet på november utfärdades en kungörelse där man
befalldes att utan dröjsmål överge den svenska almanacksstilen till förmån
för den danska. Här kan man säga att stadens invånare plötsligt fann sig
rövade på tio hela dagar. Det var nämligen så att man i Danmark gått över
till den moderna gregorianska kalendern redan tio år tidigare, medan man i
Sverige följde den mer ålderdomliga och omoderna julianska. Skillnaden
mellan dessa olika system var tio dagar, varken mer eller mindre. Och så
kunde man ju inte ha det i olika delar av samma rike, eller hur?
Alltså tog man över en natt ett stort kliv från den 30 november till den
10 december, vilket ställde till det lite vid adventsfirandet det året. Men det
skojade Hans Jacobsen bort med en axelryckning. Det var ju kunglig dansk
befallning, och sålunda inte mycket att göra åt.
Anna misstänkte att detta i inte så liten grad spädde på morbror Viars
surmulenhet när det till sist blev julafton. Man firade ju frälsarens födelse
på fel dag, inget gott kunde rimligtvis följa av detta!
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Det förvånade henne egentligen inte särdeles att Viar verkade ta detta
med datumbytet så mycket hårdare än alla andra. Han hade alltid varit en
oerhört traditionsbunden människa, och detta med att fira jul på fel dag
måste ha svidit särskilt mycket.
Men julottan, som de besökte som vanligt även om det egentligen inte
var mycket mer än Lucia (morbror Viars anmärkning) var mycket vacker.
Det hade snöat på natten och ett vackert vitt snötäcke dolde markens träck
och smuts.
Vädret denna dag var grått, men inte disigt grått. Snarare var det som
om det hängde mer snö i luften. Molnen svepte fram högt över staden och
lämnade all rymd därunder klar och fri. Men inget av detta såg hon förstås
förrän de kommit ut ur kyrkan, när de gick in var det ju fortfarande helt
mörkt i staden.
Hon och Johan satt som vanligt ungefär i mitten av Mariakyrkans
enorma mittskepp. Främst satt stadens ”fina” herrar med borgmästare
Schlyter i spetsen, därefter rikare köpmän, sedan stadens stora majoritet av
borgare som varken var rika eller fattiga och sist naturligtvis de mindre
bemedlade. Det var inget konstigt med det, så var samhällsordningen. Den
var dessutom instiftad av ingen mindre än Gud själv, alltså var allt i sin
ordning.
Anna och Johan stampade av sig snön deras skor var fulla av innan de
gick in i kyrkan. De flesta gjorde likadant, men trots det var golvet redan
fullt av halvsmält slask, och detta innan kyrkan ens var halvfull. Så var det
alltid på vintern, och Anna brukade undra om vattnet som samlades i små
pölar här och var rann ner i de gravar som fanns längs med hela
mittgången. Borde det i så fall inte vara otäckt att ligga där nere och
plötsligt få kallt, droppande smältvatten i huvudet? Fast, intalade hon sig
trosvisst, de döda kunde ju inte gärna ha så ont av det. De var ju trots allt
döda.
Det varma, gula skenet från hundratals vaxljus som mötte dem när de
steg in från vapenhusets trånga utrymme i det väldiga kyrkorummet fyllde
henne alltid med en så högtidlig känsla. Som om hon steg in i Guds
himmel, kanske besökte hans boning som särskilt utvald gäst. Hon trodde
att Johan kände något liknande, för han blev alltid lika försagd.
124

Nåja, även om hon nu var gäst hos självaste Gud frös hon likväl,
eftersom man inte eldade i kyrkan, vaxljusen undantagna. Värst var det
med draget från kyrkporten. Allra kallast var det säkert längst bak i kyrkan,
men där hon satt var det ändå lite bättre eftersom värmen från dem som
satt runt omkring henne mildrade kylan något.
Det blev en del dämpat mummel bland kyrkobesökarna när det
upptäcktes att den stora träskylten med gamle kung Karl XI:s namnchiffer
tagits ner från sin plats framme i koret. Det var ett tecken som inte kunde
missförstås av någon.
Nya tider - nya herrar. Eller nygamla snarare.
Den där gamla träskylten med lejonen var ju egentligen bara en
påminnelse om att Skåne blivit svenskt och att allt danskt skulle rensas ut.
Att en utrensning i sin tur nu drabbat svenskarnas symboler var kanske inte
så mycket att orda om. Man kunde ju helt enkelt se det som att allt nu
skulle återställas och återgå till det gamla, vilket bara var en fortsättning på
det som exempelvis Schlyter och Jacobsen påbörjat tidigare under hösten.
Och faktiskt något som de flesta önskade, om hon tydde det dämpade
pratet hon snappade upp rätt.
”Jag hoppas de vet vad de gör…” hörde hon morbror Viar säga innan
själva predikan började, men moster Charlotta hutade åt honom så att
inget mera blev sagt.
Vad det blev av den förlorade skylten? Det fick man aldrig veta, och
den skulle aldrig mer återfinnas.
Hans Jacobsen var denna dag i sitt absoluta esse.
Han brummade och sjöng, ömsom viskade, ömsom talade med så
mäktig och hög stämma att några mindre barn förskrämt började gråta.
Men det stoppade ingalunda kyrkoherde Jacobsen. Han levde sig så till den
milda grad in i sin predikan att många i församlingen upplevde det som
om det var Gud själv som talade till dem, och de sveptes med av hans
entusiasm så att denna julotta på något mystiskt vis blev mer lik senare
tiders väckelsemöten än en vanlig lutheransk 1700-talsgudstjänst. Ingen
kunde förbli oberörd inför sådan oerhörd energi och övertygelse, och till
och med morbror Viar verkade något mer rakryggad när det var dags att gå
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hem. Anna tyckte sig ana ett litet ljus i hans ögon hon inte sett där på
ganska länge, och det piggade i sin tur upp både henne och Johan, som sett
samma sak. Hon hoppades att saker och ting nu skulle vända och allt
återgå till det vanliga, men där misstog hon sig.
Det var mycket som vände upp och ner på tillvaron den senhösten och
vintern. Själv tog hon mest illa vid sig av risken att smittas av alla de otäcka
sjukdomar som började grassera kort efter danskarnas intåg. Det var så
klart inte deras fel, och kanske var det oundvikligt när man samlade så
många människor på en och samma plats. Möjligen hade det något att göra
med den stora mängd spannmål som skeppats över från Danmark och som
fick förvaras där det fanns rum, ofta på helt olämpliga platser eftersom det
inte fanns tillräckligt med tomma magasin. Sådant drog självfallet till sig
råttor och annan ohyra i stor mängd, och hon hade själv varit med när
Johan och några andra unga män slagit ihjäl inte mindre än tio stycken på
en dryg timme. En av dessa råttor, en ovanligt stor och fet, blev inträngd i
ett hörn och väste högt och ilsket och försökte till och med bitas innan den
slutligen blev ihjälslagen med ett skaft från en trasig spade. När hon fick se
det blodiga och misshandlade kadavret höll hon nästan på att kräkas, vilket
förvånade Johan eftersom han inte kände henne som en blödig eller vek
person. Men han såg naturligtvis på henne hur det var fatt och räddade
henne från illvilliga kommentarer såtillvida att han lyckades skoja bort
alltihop genom att skylla på något hon inte ens minns.
Hon ryser när hon tänker på det. Hade hon vetat att hon skulle ta så illa
vid sig hade hon aldrig envisats med att få följa med och titta på råttjakten.
”Nåja, sådant hoppas man få slippa i fortsättningen.” tänker hon där
hon alltjämt ligger nerbäddad i sin säng efter att ha begrundat julmånadens
egendomliga händelser. Det är fortfarande mörkt och än har ingen vaknat
på krogen vid Mariatorget.
”Jag vill inte se fler söndertrasade råttlik om jag slipper. Inte några
andra heller.” tänker hon halvt i sömn och vänder sig på sidan. Och så ber
hon en kort bön om förskoning från sådana syner innan hon stilla somnar
om. Härvidlag kommer hon dessvärre inte att bli bönhörd.
126

11. Johans årsgång

Januari 1710

”N

å Anna, hur ska du ha det?”
Johan lutar sig mot henne när han ställer frågan och nästan viskar
fram den. Antagligen är han orolig för att någon annan ska höra och sedan
skvallra för Viar eller Charlotta, och då skulle det bli ett förskräckligt hallå.
För att inte tala om ändrade planer…
”Jag vet inte…”
”Det har du sagt hela dagen, nu måste du bestämma dig. Om vi inte
gör det inatt får vi vänta ett helt år!”
Hans otålighet går inte att ta miste på, och den gör henne irriterad. För
vad har han egentligen för rätt att så bestämt avkräva henne besked? Hon
känner förargelsen växa ju mer hon tänker på det, men sedan besinnar hon
sig och inser att det nog egentligen är hennes egen förtretliga
räddhågsenhet som retar henne mest.
”Men varför är det så bråttom? Vi har väl aldrig…”
”Nej, det är just därför!” utbrister han, och nu kan hon ana lite
irritation hos honom också, bakom det ivriga. Men sedan blundar han hårt
och verkar samla sig. Eller kanske han bara anstränger sig för att inte brusa
upp.
”Hör nu här.” säger han förnumstigt. ”Inatt är vår enda möjlighet, och
jag har en bestämd känsla av att vi skulle kunna få veta ett och annat
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nyttigt, ting som vi kanske kan komma att behöva veta senare i år. Så kan
du inte följa med? För min skull? Snälla?”
Hon är inte van vid att han vädjar till henne så där, och förstår att det
här verkligen är en sak han inte kommer att släppa förrän hon gett med sig,
vad hon än säger och vilka invändningar hon än lyckas göra. Men hon gör
ändå ett sista tamt försök att komma undan, antagligen mest för formens
skull.
”Men Johan, jag tror inte att det kommer att fungera. Det är fel kväll!”
Då småler han mot henne, redan övertygad om att han lyckats i sina allt
annat än subtila övertalningsförsök.
”Bara om man räknar dagarna på det nya sättet. Enligt det gamla är det
så rätt det kan bli.”
Hon sväljer hårt, övertygad om att något hemskt kommer att hända.
Hur många historier har hon inte darrande åhört om just den här sortens
dumheter? Enfaldiga, oförsiktiga människor som ger sig i kast med sådant
de inte förstår och därför ofelbart råkar illa ut. Det är hennes fasta
övertygelse att man inte ska ge sig i lag med eller utmana det övernaturliga,
det kan nämligen lättare än man tror ta en ände med förskräckelse.
Som med den där småländske drängen hon hörde talas om, han som
gav sig ut på årsgång bara för att han var obotligt nyfiken på sin framtid.
Möjligen fick han se den, men vad han inte såg var den oerhörda fara han
svävade i. Han bara stövlade på och glömde antagligen bort all nödvändig
försiktighet. Eller, funderar hon, hade han helt enkelt inte nog med vett för
att hålla ihop benen ordentligt. Därför, och bara därför, klövs han plötsligt
mitt itu - hela vägen nerifrån och upp - när den förskräckliga gloson kom
rusande in mellan benen på honom!
Hon minns med fasa denna och liknande berättelser hon fått omtalade
för sig genom åren, alla lika hiskeliga. Nej, gloson, denna fruktansvärda,
lysande vita gris med rakknivsvass rygg är inget hon frivilligt vill utsätta sig
för. För att inte tala om kyrkogrimmen…
”Oroa dig inte.” försöker Johan flinande lugna henne, för han anar
alltför väl vad hon tänker på. ”Vi kommer inte att bli tagna av vare sig grim
eller so. Vi ska ju bara ta en promenad, inget annat! Och vem kan ha något
emot det?”
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Men hon låter sig inte lugnas. Hennes onda aningar rår inte ens Johan
på, och det vet han nog. Men han har bestämt sig. Inget, inte ens hans
högt älskade systers motvilja, ska få hindra honom från att genomföra en
riktig årsgång, särskilt inte i år när så mycket är osäkert och står på spel.
Han är fast besluten att ta reda på vad ödet har i beredskap åt honom, det
kan till och med gälla liv eller död.
Så sant som det är sagt.
*

*

*

Anna vaknar av att Johan skakar henne i armen.
”Det är dags, syster sömntuta!” viskar han och försäkrar sig om att hon
verkligen är riktigt vaken innan han börjar stöka runt i rummet. Fast
försiktigt, för att föra så lite oväsen som möjligt.
Hon känner sig sjuk där hon ligger, sömndrucken och omtöcknad efter
bara två timmars sömn, och hennes motvilja mot hela projektet har inte
blivit mindre sedan i eftermiddags. Hon ojar sig lite och gör sig precis
beredd att protestera, men Johan förekommer henne.
”Ånej, inte den gnällvisan igen!” förmanar han. ”Du har lovat, glöm
inte det!”
Hon suckar uppgivet och viker ytterst motvilligt undan fällen så att
rummets kyla genast kryper upp längs benen på henne.
”Det är kallt.” klagar hon.
”Så klart det är kallt!” fnyser Johan. ”Vad trodde du? Att det skulle vara
sommarvarmt mitt i smällkalla vintern? Upp med dig nu så du inte sinkar
oss!”
Hon inser att inte några av de krumbukter hon kan tänkas finna på
kommer att få honom på andra tankar. Alltså biter hon i det sura äpplet
och går slutligen upp och drar på sig ett par tjockare strumpor för att
åtminstone slippa frysa alltför mycket om benen. Hon hatar verkligen när
den kalla vinterluften så omilt drar upp under kjolarna och ger henne
gåshud över hela kroppen.
Det är alldeles tyst i huset när de smyger ut. Charlotta och Viar sover
nog som bäst, vilket åtminstone Johan är mycket tacksam över. Anna
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däremot hade nog gärna blivit påkommen, även om det skulle innebära en
ordentlig avhyvling. Men hon skulle aldrig komma på tanken att medvetet
sabotera för sin bror, inte ens för att sätta stopp för en sådan här uppenbar
dumhet. För mot honom är hon obrottsligt lojal liksom han är mot henne,
något båda vet om och därför blint vågar lita på i alla situationer.
När de kommit ut på gatan i det kompakta mörkret kommer Johan på
att de måste ha något att lysa med.
”Hade du inte tänkt på allt, eller hur var det?” frågar hon retsamt,
antydande att det kanske är något mer - och värre - som han glömt bort.
Han svarar inte men försvinner snabbt in i huset igen. Fem kalla och
kolsvarta andetag senare är han tillbaka med en tänd lykta.
”Lyckades du ta den utan att väcka någon?” undrar hon förbluffat och
kanske - till sin egen förtret - med något litet mått av beundran i rösten.
Han blinkar med ena ögat åt henne på sitt mycket speciella sätt. Om
någon annan gjort så hade hon nog tagit det för en fräck invit, men i hans
fall vet hon att det betyder ungefär ”jag kan göra vad som helst, det vet du
väl”. Därför nöjer hon sig med att sucka och skaka uppgivet på huvudet
och lägger trots det svaga ljuset märke till hur han ler självbelåtet.
”Du hade inte alls glömt den, eller hur?” säger hon spelat förtörnad när
hon förstår hur allt hänger ihop. Den glömda lyktan var antagligen bara en
uppvisning han kostade på sig för att få henne att tänka på något annat och
inte jaga upp sig i onödan. Hon skakar på huvudet igen, men han svarar
henne inte. Istället håller han upp lyktan framför sig som om han ville lysa
upp en så lång bit av vägen som möjligt innan de börjar gå.
”Tänk om vi bott långt från kyrkan, då hade vi kanske inte varit
framme förrän efter midnatt.” påpekar han, säkerligen också det för att
muntra upp henne.
”Och om vi bott långt från kyrkan hade vi haft en chans att springa
ifrån kyrkoggrimmen när den kommer för att ta oss.” säger hon i ett försök
att göra honom uppmärksam på att det de nu står i begrepp att genomföra
inte på långa vägar är så riskfritt som han vill påskina.
”Grimmen skiter vi i!” säger han så sturskt att hon hyschar på honom,
rädd för att det ska höras ända till kyrkan och därmed leda dem i fördärvet.
Men då skrattar han bara, vilket inte direkt gör henne mindre orolig. Hon
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misstänker nämligen att han egentligen är precis lika rädd som hon, men
döljer det genom att skratta åt rädslan istället för att oja sig på hennes vis.
”Han försöker bara vara manlig.” tänker hon vidare, men bryr sig inte
om att uttala tanken högt. Det finns ingen anledning att göra narr av
honom.
Vägen till Sancta Maria kyrka är inte lång, snarare tvärtom eftersom de bor
granne med den. Men det är ingen nackdel, enligt Johan.
”Vi kan ju bara springa hem om grimmen trots allt skulle visa sig.”
säger han, vilket är helt onödigt. Det hade hon ju själv kunnat räkna ut.
”Men om den förföljer oss hela vägen hem då? Och ser var vi bor?”
”Äsch!” bagatelliserar han och vägrar sedan behandla ämnet vidare,
varpå tystnad följer.
Trots den korta vägen har de börjat frysa redan innan de är framme.
”Det här måste vara en av de kallaste nätterna hela den här vintern.”
gissar Johan, antagligen mest för att hålla igång samtalet.
”Det kommer nog fler, ska du se.” svarar Anna snusförnuftigt. ”Det är
ju bara precis i början på januari, så det kommer säkert mer.”
”Januari?” säger Johan frågande. ”Det är väl inte januari, det är ju sista
dagen på det gamla året!”
”Om man räknar på det gamla sättet, ja.”
”Ja?”
”Ja vadå?”
”Då måste det ju vara rätt! Ska man gå årsgång måste det ske på den
riktiga nyårsafton, eller hur? Inte på den dag som blir nyårsafton bara för
att någon gör om kalendern. Det där är ju bara påhitt, om än kungligt!”
avgör han.
Hon avstår från att kommentera hans påstående och går bara vidare,
mer för att hålla värmen än för att komma fort fram.
Efter en kort stunds besvärande tystnad fortsätter han:
”Du vet precis hur vi ska göra nu, va?”
Hon nickar stumt.
”Hur då?” frågar han med lätt raljerande tonfall och håller upp lyktan
mot hennes ansikte så att hon inte ska kunna smita från att svara honom.
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Hon suckar igen. ”Först ska vi gå tre varv runt kyrkan.”
”Hur då?”
”Motsols. Och varje gång vi passerar kyrkporten ska vi blåsa in genom
nyckelhålet för att bli av med all kristendom.”
Här ryser hon igen, det där är något av det mest otäcka med hela
proceduren. Att ställa sig utanför församlingens gemenskap och Guds
beskydd är något av det mest skräckinjagande hon kan tänka sig. Men
Johan nickar nöjt.
”Precis så. Och glöm inte att vi måste springa det snabbaste vi kan när
vi har blåst för tredje gången.”
”Hur så?” frågar hon med ängslan i rösten. ”Det har du inte sagt något
om?”
Just den detaljen har Johan förtigit med flit för att överhuvudtaget få
med systern på den här raffinerade spådomsmetoden. Risken finns
nämligen att en fruktansvärd vålnad ska komma utrusande och försöka slita
dem i stycken om de inte är snabba nog. Han har inte för avsikt att berätta
något om den detaljen nu heller.
”Det bara är så. Och sedan?”
”Sedan är det väl klart?”
”Nästan. Om allt fungerar kommer vi att få se saker, kanske tecken,
kanske något helt annat, som berättar för oss om hur året kommer att bli.”
För Anna låter detta helt otroligt. Att skåda in i framtiden är trolldom,
och det tror hon inte att någon av dem är kapabel till. Men så kommer hon
förskräckt på en sak som hon glömt fråga om.
”Gloson!” flämtar hon, ”När kommer den?”
Nu är det Johans tur att sucka.
”Jag kan lova dig att det inte kommer någon vit gris springande som vill
skära dig i två delar. Det där tror jag inte på, och det borde inte du heller
göra.”
Anna skäms lite, men övernaturliga varelser och händelser har alltid
skrämt henne på ett oförklarligt sätt. Inte för att hon någonsin själv råkat
ut för något i den vägen, men hon har hört alltför många berättelser som
fått hennes fina fjun på armarna att resa sig och därtill gett henne dålig
nattsömn flera nätter i sträck.
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”Gloson…” säger Johan med en tyst fnysning och flinar spefullt mot
henne. ”Oroa dig nu inte, allt kommer att gå bra.”
Dessvärre är det något i hans alltför karska försäkran som får henne att
ana oråd, men nu är det för sent. Hon sveper sin sjal tätare om sig och
följer tätt efter sin bror utan att försöka ta notis om det ogenomträngliga
mörker som följer dem hack i häl.
När de kommit fram till kyrkporten drar Johan ett djupt andetag och ser
sedan allvarligt på henne.
”Redo?” frågar han spänt. Hon nickar andlöst trots att det känns som
om benen inte vill bära henne en enda meter till. Och det är inte av
trötthet, utan av skräck.
”Då börjar vi. Och kom ihåg; inte ett ljud medan vi håller på. Vi måste
vara tysta, annars fungerar det inte.”
Så börjar de gå motsols runt den mäktiga kyrkobyggnaden som ruvar
stor och svart över de andra husen i staden. Snön knarrar under deras skor
där de travar fram tätt tillsammans. Johan gör sitt bästa för att hålla lyktan
så att den ska ge så mycket ljus som möjligt åt båda två, men det är inte så
lätt och flera gånger halkar de på isfläckar som inte syns under snön. En
gång, vid kyrkans östra sida, håller Johan på att lägga sig raklång vilket
nästan får Anna att skratta högt av både oförlöst rädsla och löje, men hon
lyckas behärska sig vilket nog är tur eftersom hon i sista stund råkar lägga
märke till den ilskna och varnande blick hon får av honom.
När de kommer tillbaka till porten smyger de försiktigt fram mot
nyckelhålet och blåser sedan i tur och ordning in genom den knappt
synliga öppningen. Anna tycker sig för ett ögonblick se hur hennes rykande
andedräkt omvandlas till tusentals fina iskristaller så fort den träffar den
iskalla metallen, men det kan lika gärna vara inbillning.
Johan vänder sig mot henne och håller upp ett finger för att markera att
nu är första varvet avklarat.
Sedan gör de om allt en gång till. När de kommer fram till porten för
andra gången och Johan håller upp två fingrar tycker hon sig plötsligt se en
rörelse bakom ett av de stora blyinfattade fönstren, men säger inget
eftersom hon ju blivit varnad för att prata. Istället drar hon Johan i ärmen
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och pekar upp mot det närmaste fönstret för att göra honom uppmärksam
på att allt kanske inte står rätt till. Han stannar upp och försöker se vad
hon pekar på, men upptäcker inget och rycker därför på axlarna med en
förarglig min som antyder att hon bara skrämmer upp sig själv.
Han vänder sig om för att gå men då står hon kvar som fastfrusen vid
stentrappan, irriterad och förvånad över hans lika plötsliga som osedvanliga
arrogans. Det vill säga ända tills hon kommer på att det måste vara mycket
värre att bli lämnad ensam här i skuggorna vid den stora kyrkporten bara
några meter från de närmaste gravarna än att följa med honom runt ännu
ett varv, och så sätter hon fart igen.
När det tredje varvet fullbordats hejdar de sig på nytt och försöker se
varandra i det varma ljuset från lyktan innan de blåser i nyckelhålet för sista
gången. Darrande böjer de sig fram och låter sin andedräkt strömma in
genom det svarta metallklädda hålet.
Sedan rätar de på sig och väntar.
Först händer inget, men sedan slocknar oväntat lyktan och så står de
där, darrande och skrämda, i ett så ogenomträngligt mörker att de för ett
hemskt ögonblick känner sig fullständigt tillspillogivna. Anna klamrar sig
fast vid Johans arm och hon kan känna hur han skälver av upphetsning,
eller om det möjligen - och värre - är av fruktan.
De backar undan från porten och ser plötsligt, trots det stora mörker
som effektivt sveper in dem med sin ogenomtränglighet, hur något tycks
röra sig igen innanför ett av de stora fönstren. De avvaktar darrande,
obeslutsamma och tvehågsna, men så hör de plötsligt med stigande fasa
något sorts skrapande, eller kanske hasande ljud precis innanför
kyrkporten.
Då går det inte längre. Anna ger ifrån sig ett förskrämt och andlöst pip
och hon kan höra hur Johan nästan gör detsamma. Sedan vänder båda två
på klacken och i samma stund kan de svära på att de hör kyrkporten slås
upp bakom sig. I blind skräck och tungt flåsande likt senare tiders
lokomotiv springer de det kvickaste de förmår tvärs över kyrkogården och
sedan uppför Mariatorgets norra sida och vidare ut på Södra Storgatan i
riktning mot Stortorget. Det är förvisso åt helt fel håll, men deras unga
huvuden har slutat fungera. Skräcken har reducerat dem till små
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försvarslösa lamm som helt enkelt bara gör sitt yttersta för att undfly den
hungriga, dreglande vargen.
Hela tiden kan de svära på att något är dem hack i häl och bara väntar
på att de ska stanna så att det kan slå sina skarpa klor i dem och slita dem i
blodiga och skälvande stycken.
Anna tycker sig känna ett par kalla spökhänder nudda vid sin nu bara
nacke, vilket får henne att ge ifrån sig ett tjut av panisk skräck. Det smittar
av sig på Johan som försöker springa ännu fortare, men det går inte så bra i
snön som ligger mer eller mindre packad på gatan. När de är nästan ända
framme vid borgmästare Schlyters hus halkar plötsligt Johan på en ny
isfläck, men den här gången lyckas han inte hålla balansen. Istället far
benen åt ett håll och resten av kroppen åt ett annat, och sedan landar han
med en stum duns på den hårda och frusna marken. Anna, som kommer
rännande strax efter, hinner inte väja undan utan snubblar över hans vilt
flaxande armar och lägger sig raklång på mage så att luften går ur henne för
ett ögonblick. Så ligger de där, sprattlande och flämtande och samtidigt
livrädda för att deras spöklika förföljare ska hinna upp dem och straffa dem
för deras okristliga tilltag.
”Grimmen!” väser Anna. ”Det är grimmen!”
Johan nöjer sig med att kvida svagt, luften han har kvar i lungorna
räcker inte till för något annat för tillfället.
Men till deras oförställda förvåning - och lättnad - kommer ingen
namnlös hämnare, och ingen annan heller. Förbluffade ser de sig om, och
sedan reser de sig försiktigt för att slippa bli mer nerkylda än de redan är.
De kan inte se mycket, det finns inte minsta lilla ljuspunkt som lyser
upp. Det är visserligen stjärnklart, ett faktum som Johan inte lade märke
till förrän han hamnade på rygg där på gatan, men det ljuset gör varken
från eller till.
”Vad hände med lyktan?” frågar Anna hackande av köld och
övergående skrämsel när det står klart att varken grim, gris eller annat
otäckt verkar förfölja dem längre.
Johan ser sig förvånat omkring, men upptäcker föga överraskande att
den inte syns till.
”Vet inte, jag måste ha tappat den.” säger han förtvivlat.
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”Nej, jag menar… varför slocknade den?”
”Vet inte det heller. Men det fanns något där, något ont! Såg inte du
också det?”
Anna nickar med tårar i ögonen. Hon har hela tiden vetat att något
skulle gå galet, och nu står de här, hjälplösa mitt på gatan långt efter
midnatt. Hur ska de hitta hem i mörkret?
Fast den detaljen verkar inte bekymra Johan lika mycket som den
förlorade lyktan. Viar kommer inte att acceptera att den bara är borta, en
förklaring kommer att avkrävas dem och sedan blir det nog inte så roligt.
Johan torkar sig i ögonen. Om inte Anna vetat bättre skulle hon tro att
han gråter, men det är väl ändå inte möjligt?
”Kom, nu går vi hem.” säger han sedan och försöker dölja den
förargliga instabiliteten i rösten så gott det går.
”Men hittar vi?” frågar Anna andlöst och obetänksamt.
”Så klart att vi hittar!” snäser Johan, och nu kan hon höra att
åtminstone något av hans vanliga självsäkerhet återvänt.
”Vi tar en annan väg tillbaka, ifall det där som jagade oss fortfarande
irrar runt och letar.”
Det sista säger han som om det vore helt normalt att spöken och onda
andar patrullerar gatorna mitt i natten. Sedan tänker hon med en rysning
att det är kanske just vad det är. Hon har aldrig varit ute på det här sättet
förr, aldrig utan Viar eller Charlotta, och definitivt aldrig så uppskärrad
som nu.
Johan tar henne i handen och börjar gå. Hon lägger märke till att han
haltar lite grann, han slog sig nog värre än han vill visa. Hon är själv öm i
magen och revbenen efter sin djupdykning, men klagar inte. Det kan hon
göra imorgon, om hon tvunget måste.
När de kommit nästan ända fram till Stortorget får de se en märklig
syn. Mitt på torget, knappt skönjbart i det ytterst svaga ljuset från
stjärnorna, ligger något stort och oformligt. Föremålet, som mycket väl
skulle kunna vara en djurkropp, ligger i en stor pöl med blod efter vad det
ser ut, och Johan tvärstannar.
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”Vad är det där för något?” frågar Anna förskrämt, men Johan svarar
henne inte utan tar bara ett hårdare tag om hennes hand och drar henne
försiktigt med sig.
När de är mindre än tio steg från byltet på torget skrattar Johan
plötsligt till.
”Haha, jag trodde minsann att det var en häst!” säger han lättat och
pekar mot vad som dessbättre visar sig vara en hög med gamla säckar och
trasor som blivit liggande efter torghandel eller något annat.
”Jag med…” säger Anna förbryllat, men utan att visa någon lättnad
eller glädje.
”Mörkret spelar oss spratt.” säger Johan. ”Kom nu så går vi hem, jag
tror inte att det här med spådomen fungerade. Vi gjorde säkert något fel.”
”Säkert…” säger Anna, men hon är långt ifrån övertygad. Visserligen det måste hon erkänna om än något motvilligt - är hon den mest
vidskepliga av de två, men det är ändå något som gnager och skaver i henne
så att hon inte får ro. Något illavarslande. Men hon säger inget, hon vill
inte göra sig till åtlöje inför sin bror mer inatt.
När de svänger in på Mariatorget västerifrån och därmed är nästan
hemma igen tvärstannar båda, plötsligt skräckslagna av den fullständigt
oväntade syn som möter dem. Hon hör hur Johan sväljer hårt och känner
hans hand krama till om hennes.
Det lyser på kyrkogården.
Ett ont, illavarslande ljus fladdrar med blekt sken. Det lyser upp ett av
korsen underifrån så att det är det enda som syns nedanför den stora
hotfullt upptornande kyrkobyggnaden, och Anna känner gråten på nytt
stiga i halsen. De står så i vad som känns som en evighet, sedan lossar
Johan försiktigt sitt grepp om hennes hand och börjar gå mot det upplysta
korset.
”Nej, Johan! Du får inte!” hinner hon få ur sig, men han verkar inte
lyssna. Han rör sig sakta framåt, som om han i varje ögonblick är beredd
på att något fruktansvärt monster kommer att krypa fram ur skuggorna och
sätta efter dem igen. Hon håller andan och följer hela den overkliga scenen
på avstånd med händerna hårt tryckta mot munnen för att inte hennes
dämpade gråt ska tränga fram och nå Johan.
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Men inget händer. Hulkande åser hon hur han närmar sig det lysande
korset, stannar och sedan böjer sig ner och lyfter upp något. Och strax
kommer hans skratt rullande genom natten.
”Haha! Anna! Det är bara lyktan! Kom så får du se!”
Hon ryser till, torkar ögonen och börjar sedan springa bort mot honom
där han står, upplyst och vacker omgiven av kors mitt bland de många
gravarna.
”Vi måste ha tappat den här! Vilken tur att vi hittade den igen!” Hans
lättnad går inte att ta miste på, men själv är hon inte lika uppspelt. Det är
något som inte stämmer…
”Men den slocknade ju…” säger hon försiktigt, ”…och nu lyser den
igen. Vem är det som har tänt den?”
Hon kan se hur hans leende falnar när han inser att hon faktiskt har
rätt. Han ser sig om, tydligt oroad. Sedan drar han henne hastigt med sig i
riktning mot krogen, släcker lyktan och öppnar försiktigt dörren. De
smyger oupptäckta tillbaka upp på sin kammare och kryper slutligen
huttrande ner under fällarna. Länge ligger de tigande, båda väl medvetna
om att ingen av dem vill tala först. Till sist blir det ändå Johan som
viskande bryter tystnaden.
”Jag förstår ingenting. Det borde ju ha fungerat.”
Det är det enda han säger. Sedan vänder han sig om och efter ännu en
stunds buttert tigande blir hans andning tung och avslappnad.
Anna däremot ligger vaken länge och stirrar i taket. Men hon ser inte
bjälkarna som hon brukar, istället ser hon en död häst i en stor blodpöl och
sin bror bland en massa upplysta kors.
Hon drar hulkande efter andan. Hon önskar av hela sitt hjärta att hon
har fel. Men något säger henne att allt fungerade exakt som det var tänkt.
De fick sin spådom, precis som de ville.
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12. Knäppa Klaras gåva
Juli 2007

”V

älkomna! Vad roligt att ni kunde komma!”
Anders skakar frenetiskt alla händer som ideligen sträcks mot
honom. Han ler ett kanske inte perfekt men väl strålande leende medan
han visar de senast anlända gästerna till bålen, som för stunden sköts av en
ansträngt leende och i viss mån sönderstressad Carina. Hon har fått dra ett
ganska tungt lass beträffande anordnandet av själva festligheterna, vilket
hon egentligen inte haft något emot men som nu, på upploppet, börjat ta
ut sin tribut i form av trötthet och irritation.
Som vanligt ikläder sig Anders mer än gärna rollen som den sociale och
genomtrevlige värden, strålande av trivsel och gemyt. Och inte Petter emot.
Själv känner han sig nämligen allt annat än genomtrevlig och gemytlig,
även om han i lika hög grad som Anders borde agera värd. Men det är inte
lätt, det ska gudarna veta.
Dagen för deras gemensamma fyrtioårsfest dök till sist upp, trots Petters
mer eller mindre uttalade och nykomna motvilja mot evenemanget. Inte så
att han på något sätt skulle ha något emot att för en kväll slå sig lös,
tvärtom. Han brukar normalt vara oerhört pigg på just den sortens
aktiviteter, men de senaste veckornas turbulens har avsevärt minskat lusten
för nöjen. Han skulle så klart kunna supa sig full för att åtminstone för en
stund bli kvitt - eller åtminstone döva - de funderingar som håller honom
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vaken större delen av dygnet, men frågan är om det egentligen skulle vara
till någon hjälp.
”Snarare tvärtom.” tänker han bittert, medan han artigt men kanske
aningen avmätt hälsar på några av Anders vänner han inte träffat förut.
”Det där var min kusin och hans fru.” viskar Anders så fort han
förpassat det något udda paret bort i riktning mot bålen. ”Ibland undrar
man hur folk träffas, vad det är som gör att människor dras till varandra.”
Petter hör hur det finns skratt i Anders röst, och han kan inte klandra
honom.
Själv nöjer han sig med att dra lite på munnen när han betraktar den
spinkige lille mannen med stor röd mustasch som halvspringande följer
efter sin något mer än rundlagda fru medan hon banar sig väg fram till
Carina, som just håller på att fylla på bål i genomskinliga plastglas. Petter
kan se att också hon lägger märke till den komiska effekt den radikala
skillnaden i kroppsbyggnad framkallar, men hon lyckas dölja det bra, vilket
gör honom underligt lätt om hjärtat.
”Hon är inte sjuk eller så?” frågar han försiktigt och sneglar på Anders
som fortfarande följer dem med blicken.
”Sjuk?” säger han förvånat, innan det går upp för honom vad Petter
syftar på. ”Nix, inte sjuk. Bara tjock. En del kan kanske skyllas på att hon
förlorade sin bror i en tragisk olycka förra året. De stod visst varandra
mycket nära, och det var först efter hans död som hon började svälla upp
på det där groteska viset.”
Petter nickar eftertänksamt. Han tycker inte att det finns något lustigt
med tjocka människor i sig, snarare är det skillnaden mellan den spinkige
mannen och hans enorma fru som skapar den komiska effekten. För att
inte tala om mannens pipiga röst i kombination med den väldiga
mustaschen, vilket nog ändå är det roligaste av allt.
”De är från Skåne.” påpekar Anders, varför han nu gör det.
”Jo, det framgick.” konstaterar Petter och smuttar på den söta
alkoholhaltiga drycken i sitt plastglas samtidigt som han kan se hur Anders
betraktar honom ur ögonvrån. Han har inte ställt några frågor till Petter,
men han känner att de ligger där under ytan och endast väntar på att
formuleras, om bara rätt tillfälle ges.
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Och konstigt vore det väl annars. Hur skulle han själv reagera om hans
bästa vän utan förvarning eller förklaring slutade prata och istället ständigt
började gå omkring med nedåtkrökta mungipor?
”Du, jag måste in och pissa.” upplyser honom Anders på typiskt vis om än onödigt detaljerat - och räcker över sitt glas så att Petter plötsligt
står där med två stycken. Snabbt som ögat försvinner födelsedagsfestens
ena huvudperson in i huset medan den andra står kvar och ser mer eller
mindre handfallen ut. För att inte tala om besvärad.
Han ser oroligt bort mot Carina, men hon verkar inte ha tid för
honom. Hon räcker över ännu ett glas till den klart överdimensionerade
skånska kvinnan, som tydligen redan är inne på sin andra omgång. Eller
om det är den tredje.
Han tycker sig höra hur den lille mannen piper fram ett ängsligt ”Ta
det nu lugnt, Jossan!” eller något liknade och det får honom att dra på
munnen igen. Han skyndar sig att vända bort ansiktet för att det inte ska
synas.
Sedan får han syn på nästa gäst som är på inkommande, och nu
förbannar han tyst både Anders och hans fulla blåsa. Den här särskilda
gästen hade det nog varit bättre om Anders fått ta hand om, gissar han
medan en stor trötthet sprider sig i kroppen.
På väg mot honom kommer en av Carinas bekanta, en lång och smal
mörkt rödhårig kvinna iklädd något som väl närmast skulle kunna
beskrivas som en mycket lila ”Thomas DiLeva-utstyrsel”, och hon har sin
blick riktad rakt mot honom. Han har ingen chans att komma undan, det
inser han med en gång. Och förresten, tänker han aningen skamsen, är det
otvivelaktigt hans skyldighet att hälsa henne välkommen, det är ju trots allt
han som fyller år.
Insikten gör honom tung i huvudet, men han sväljer hårt och tvingar
fram ett leende värdigt Anders.
”Petter!” skriker hon och slår ut med armarna i en teatralisk gest som
får de allra flesta i trädgården att stanna upp med vad de än håller på med
och istället nyfiket betrakta nykomlingen. Undantaget den stora kvinna
vars namn tydligen är Jossan, som precis vänder upp och ner på sitt glas
med besviken och något dimmig blick.
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”Hej Klara.” säger han kanske mindre hjärtligt än han hade tänkt sig,
men besvarar sedan hennes omfamning så gott han kan så att han tydligt
känner hennes avsaknad av BH, vilket gör honom både försagd och
generad.
”Vad kul att få komma hit!” utbrister hon när hon släppt taget om
honom. ”Hur är det med dig?”
”Bara fint.” ljuger Petter, men så enkelt kommer han inte undan.
”Jaha?” säger hon frågande och lutar sig sedan mot honom samtidigt
som hon sänker rösten till en låg och hes viskning:
”Jag har pratat med Carina, och hon säger något annat.”
”Äsch, hon pratar så mycket.” försöker Petter, men det hjälper inte.
”Du, jag har ordnat något till dig som jag tror kommer att hjälpa. Du
ska få se…” säger hon mysteriöst och blinkar på ett både fräckt och
övertydligt menande vis, så att han inser att han säkert har all anledning att
ana oråd. Sedan skramlar hon lite med alla sina armringar och dinglande
örhängen innan hon fortsätter bort mot Carina med ett högt ”Cariiinaaa!”
med vitt utsträckta armar.
Petter andas ut, även om han vet att det bara är tillfälligt. Den där
blinkningen han fick bådade inte gott, inte alls…
Sedan svär han lite över Carina, som han tycker nog kunde låta bli att
dela med sig av hans högst privata bekymmer till sina vänner, och därefter
ytterligare något över Anders som så lägligt lyckats hålla sig ur vägen.
En halv minut senare kommer hans nu ”onödiga” vän dock tillbaka
efter sitt toalettbesök, och då får han sannerligen själv stifta bekantskap
med ”Knäppa Klara”, som Petter i smyg presenterar henne som. Med
höjda ögonbryn och ett förskräckt leende försöker Anders skaka hand med
henne, men får sig en ordentlig kram istället. Av hans ansiktsuttryck att
döma inser Petter förnöjt att även han blivit varse frånvaron av underkläder
under den sladdriga lila klänningen.
”Hon hade ju för fan ingen BH på sig!” utbrister Anders avgjort mer
chockerat än Petter väntat sig när Klara fladdrat vidare för att hälsa på de
andra gästerna.
”Det är Carinas kompis.” upplyser Petter torrt. ”Hon brukar komma
hem till oss någon gång då och då.”
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”Okej…?” säger Anders dröjande med ett ganska komiskt uttryck av
tydlig skepsis i ansiktet.
”En gång hade hon med sig en massa stenar.” fortsätter Petter när han
inser att han för en gångs skull lyckats göra Anders lite försagd och bragt ur
fattningen. ”Några var bra mot migrän, andra mot mjäll.”
Anders nickar, men det lustiga ansiktsuttrycket lämnar honom inte.
”En annan gång spådde hon hela familjen.”
”Spådde?”
”Visst! Hon hade med sig en hel hög kort som hon lade ut på bordet.
Du vet, en sådan där tarot-lek eller vad det kallas. Sedan började hon
berätta för oss i tur och ordning hur resterande delen av våra liv skulle
komma att bli. Carina skulle till exempel få fem barn och bosätta sig i
Tanzania. Själv skulle jag antingen träffa någon jag inte visste att jag saknat
i hela mitt liv och därefter lämna allt, eller följa med familjen till Afrika och
bli uppäten av en tiger.”
Anders stirrar klentroget på sin vän med ett ansiktsuttryck som om det
översattes till ord borde ha blivit något i stil med ”driver du med mig, din
gamla get?”. Petter blänger tillbaka så allvarligt han kan. Sedan ser han hur
det börjar rycka i Anders fina skrattrynkor kring ögonen, och då går det så
klart inte att hålla sig längre.
”Din dumme jävel!” frustar Anders mellan skrattsalvorna. ”Det skulle
vara du till att bli uppäten av en tiger! I Afrika!”
Petter håller god min och skrattar med. Just den där detaljen med
tigrars naturliga hemvist reagerade han inte själv på, vilket irriterar honom
en del. Men det tänker han för död och pina inte erkänna, aldrig i livet!
När alla gästerna har kommit och dessutom blivit smått yra av den ganska
starka bålen, hälsar Anders och Petter välkomna lite mer formellt. Det blir
en del ”vad roligt att så många kunde komma” och annat i samma stil,
sådant man alltid säger men kanske inte alltid helt ärligt tycker.
Petter skärper sig och gör sitt bästa för att se ut som vanligt, och det är
nog inte många som anar att allt inte står helt rätt till. Förutom Anders då,
men han låtsas som ingenting och drar sina anekdoter och spelar pajas som
han brukar.
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Nåja, vädergudarna ler sitt allra soligaste leende mot dem denna kväll,
vilket i synnerhet Carina uppskattar. Om det hade regnat skulle hela det
här gänget - hon sneglar särskilt på Anders kusins kraftiga fru som just
slagit ut ett halvt glas klistrig bål över sin lille mans vänstra ben - ha behövt
få plats inomhus, och det hade nog inte varit så lyckat. Och plötsligt hade
det blivit ganska svårt att genomföra några av de aktiviteter hon och
Anders fru Cecilia planerat. Visserligen är det inget viktigt, men det är
ändå bra om man kan aktivera gästerna lite grann. Ungefär som på
barnkalas.
”Nu ska vi ha en trevlig liten tävling före maten!” upplyser Anders till
mångas i viss mån obegripliga jubel. Petter däremot lägger märke till några
stycken som börjar skruva oroligt på sig. Han förstår dem. Han är själv inte
någon större anhängare av ”organiserad aktivitet” som Anders kallar det.
Han brukar vara nöjd med att bara sitta ner och samtala med folk han
gillar.
”Jaaa! Gud vad roligt!” utropar Knäppa Klara föga förvånande och
hoppar jämfota samtidigt som hon klappar i händerna, vilket får Anders att
spricka upp i ett stort leende som - misstänker Petter - mest är till för att
dölja hans oemotståndliga lust att brista ut i ett alldeles avgjort malplacerat
gapskratt.
”Först ska ni delas upp i lag!” fortsätter Anders när han åter fått ordning
på anletsdragen, och går sedan igång med att så gott det går fördela
gästerna i fem lag. Efter en del knorrande från något håll (”varför ska
DOM ha HONOM? Det är ju orättvist!”) är man till sist färdiga att börja.
”Nu vill jag att varje lag ska hitta ett föremål för varje bokstav i
alfabetet, alltså till exempel apa för A, banan för B och så vidare.”
”Vi tar Anders!” utropar någon av de mer påpassliga och fyndiga
gästerna.
”Namn räknas inte!” påpekar Anders.
”Jag tänkte nog närmast på apa.” kontrar lustigkurren, vilket river ner
en del gillande skratt.
”Jaja, jag bjuder på det!” ler Anders frikostigt men kanske något
ansträngt. ”Tänk bara på att ni måste redovisa era saker senare, så ta inget
ni inte kan visa upp!”
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Petter känner kallsvetten bryta fram i samma stund Anders släpper loss
lagen, han är oerhört glad att han inte behöver vara med. Han hade
förresten inte klarat av det just nu ändå, men nu slipper han åtminstone
ursäkta sig. Och hitta på någon mer eller mindre sannolik förklaring.
I köket är redan Carina och Anders fru Cecilia i full färd med att plocka
fram maten och nu drar sig även Anders och Petter dit. På väg in lägger
Anders armen om Petters axlar, inte på det där otäckt grabbiga sättet utan
mer vänskapligt.
”Hur är det, Petter? Du ser lite trött ut.”
”Jo,” svarar Petter undvikande, för han orkar inte med något prat om
sitt mående för tillfället, ”jag är nog lite trött.”
”Jag tror du behöver en stor whisky. Vad säger du? Ska vi smyga oss till
en liten aperitif innan vi hjälper damerna i köket?”
”Visst.” svarar Petter utan någon större entusiasm. I samma stund lyfter
han blicken från sina för dagen nyputsade skor mot köksfönstret för att se
om Carina och Cecilia finns därinne. Det gör de. Men de är inte ensamma.
Petter tvärstannar och Anders studsar nästan till när han känner
vännens muskler stelna som i kramp och ser kallsvett bryta fram i hans
bleknande ansikte.
Snett bakom Cecilia och bredvid Carina står den magra kvinna han sett
i speglar, fönster och Gud vet vad de senaste veckorna. Hon är blek,
faktiskt så blek att huden nästan tycks honom genomskinlig, och han
känner hur altangolvet inte längre är stabilt under fötterna.
Hon ser ut genom fönstret, rakt mot honom och i ett svindlande
ögonblick tycker han att hennes mun rör sig, som om hon försökte säga
något. Kanske ser hennes ögon mer bedjande ut än sorgsna den här
gången, men han är inte säker. Det kan nog lika gärna vara smärta, inser
han med stigande fasa.
Han betraktar henne som i trance några sekunder, fullständigt
oförmögen att röra sig, och sedan ger han ifrån sig ett svagt kvidande och
sjunker ner på huk, som om han håller på att svimma.
”Petter!” säger Anders skrämt. ”Å nej, Petter! Inte igen!”
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Petter blundar några sekunder tills den värsta yrseln släpper, sedan reser
han mödosamt på sig och lyckas ta sig in i köket. Men först efter att med
en snabb blick ha försäkrat sig om att hon verkligen är borta.
”Herregud, vad dumt!” tänker han, väl medveten om att hon bara är ett
hjärnspöke, en sak som inte finns där på riktigt.
Carina, som sett vad som hänt, skyndar mot honom och får ner honom
på en köksstol samtidigt som han själv lyckas knäppa upp skjortan, vilken
plötsligt känns väldigt trång i halsen.
Utifrån hörs bara fortsatt stoj och stim. Det var säkert ingen som hann
lägga märke till att något hände, vilket särskilt Petter är mycket tacksam
för.
”Hur känns det?” frågar Carina bekymrat med en plötslig trötthet
vilande över de spända anletsdragen. Dessa ständiga anfall av vad det vara
månde börjar gå henne på nerverna. Även om hon inte vill visa det.
”Det är okej. Jag blev lite yr bara, det är allt.” försäkrar Petter samtidigt
som Anders trycker ett glas med bärnstensfärgad vätska i handen på
honom.
”Lagavulin,” säger han utan omsvep. ”Endast det bästa är gott nog.”
”Tack.”
Men då bryter Carina in.
”Jag tror inte att sprit är det Petter behöver bäst just nu.” säger hon och
försöker ta glaset från sin bleke man.
”Jo, det är det.” protesterar Petter och sveper demonstrativt i sig mer än
hälften av glasets innehåll, trots att det nästan är helgerån att dricka just
den whiskysorten så vanvördigt.
En dov värme sprider sig omedelbart i hans mage och fortsätter därefter
ut i blodomloppet på ett högst märkbart vis, vilket dessutom får den
eftersträvade effekten att den otäcka anspänningen plötsligt ter sig mindre
obehaglig.
”Bättre?” frågar Anders och ser rejält uppskärrad ut. Petter nickar bara,
och lägger märke till att även Anders hällt i sig sin whisky alldeles för fort.
Men han avstår från att försöka förklara vad det var som nästan knockade
honom, eftersom han inte ogrundat hyser starka misstankar om att ingen
ändå skulle förstå.
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Carina ser misstänksamt på honom. Han fångar hennes blick och är
ganska säker på att hon är på det klara med vad som orsakat hans plötsliga
svaghet, men han ser också att det inte lugnar henne nämnvärt. Snarare
tvärtom.
”Fan, Petter!” svär Anders på ett för honom mycket ovanligt vis. ”Du
måste ju till doktorn!”
”Inte nu i alla fall!” slår Petter ifrån sig.
”Nej, så klart inte nu. Men så fort som möjligt. Helst på måndag om
det går.” envisas Anders.
”Jag har varit där.” säger Petter något andfått och tar en lite för stor
klunk till.
”Jag vet att du har varit där,” avslöjar Anders så att Petter förstår att
Carina tydligen diskuterat hans mående inte bara med Knäppa Klara,
”men jag tycker att du ska gå en gång till. Och kanske till en läkare som tar
dina problem på större allvar än den där pajasen gjorde som undersökte dig
senast.” fyrar Anders av.
Petter avstår från att svara. Han har ingen större lust att diskutera sin
läkares duglighet, särskilt inte ikväll. Dessutom har han börjat få ont i
huvudet, vilket han skyndar sig att bagatellisera som följden av för mycket
stress. Eller kanske whiskyn. Eller…
”Sitt här och vila så fixar vi med maten, ok?” säger Anders, vilket Petter
utan protester finner sig i, mest för att han inte orkar säga emot. Han
sveper i sig det sista i glaset, sedan övergår han till att massera tinningarna
vilket Carina inte är sen att lägga märke till.
”Har du ont i huvudet, Petter?” frågar hon med en så tydlig
anstrykning av rädsla i rösten att den inte ens går Petter förbi.
”Äsch, det är inte så farligt…” försäkrar han, men samtidigt kan han
höra ett tilltagande brus i sina öron som inte bådar gott. Det låter ungefär
som när man är på väg att svimma, ett svischande och liksom roterande
ljud, och sedan, utan förvarning, känner han den där motbjudande lukten
av rå lök som alltid kommer när man slagit i huvudet hårt.
Han försöker dra långa, djupa andetag för att jaga bort de otäcka
förnimmelserna och till att börja med hjälper det inte alls. Men sedan, efter
en halv minuts djupandning, känner han hur det börjar ge med sig. Han
147

för handen över ögonen och märker samtidigt hur kallsvetten pärlar sig på
pannan. Vore det inte för den välsignade och tilltagande berusningen skulle
han antagligen rulla ihop sig i fosterställning på köksgolvet och glömma
både fest, vänner och allt vad födelsedagar heter.
”Petter ringer på måndag.” säger Carina med en nick mot Anders, och
så är den saken avgjord.
”Skit samma.” tänker han. ”Jag bryr mig inte längre. Jag kan lika gärna
berätta alltihop själv.”
Och så börjar han utan förvarning beskriva för Anders och hans
gapande fru hur han börjat hallucinera, att han både ser och hör saker som
inte finns. Han berättar om kvinnan som ständigt visar sig för honom när
han minst anar det, hur han precis såg henne stå mitt i köket och se rakt på
honom, som om hon ville säga honom något.
Han fortsätter med att berätta om panikdrömmarna som alltid lämnar
honom i upplösningstillstånd med orden ”i evighet” ringande i öronen,
men inser ganska omgående att det är meningslöst. Hur han än försöker
kommer han aldrig att kunna förmedla den oerhörda skräck drömmarna
framkallar. Herregud, han kan ju knappt förklara det för sig själv, hur ska
man då kunna begära att någon annan ska förstå?
Anders och Cecilias skrämda men klentrogna ansikten bekräftar bara
det han redan gissat. De förstår inte. Kan inte förstå.
Carina suckar.
”Som sagt, Petter ringer doktorn på måndag. Det här går inte längre.”
”Nej,” suckar Anders tungt och sorgset, ”det gör väl inte det.”
Utanför fortsätter festligheterna som om inget har hänt. Och så vitt
gästerna vet har ju inget heller inträffat som skulle kunna föranleda
ändrade planer, vilket Anders snart inser.
”Jag måste ut och ta itu med tävlingen.” säger han olyckligt. ”Är det
okej för dig, Petter? Eller ska jag helt enkelt gå ut och tala om att festen är
inställd?”
Petter lyfter förvånat på ögonbrynen. Först tror han att Anders skojar,
men sedan begriper han att det är allvar.
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”Varför skulle vi ställa in festen?” frågar han med alldeles äkta
förvåning.
”Varför?” ekar Anders. ”För att du har blivit sjuk, förstås!”
Vilket får Petter att flina mitt i eländet.
”Jag är inte sämre än för en timme sen. Sluta nu tramsa och kör vidare
med tävlingen. Jag kommer alldeles strax.”
Anders ser ut som om han just blivit beordrad att medelst vass kökskniv
omedelbart skära huvudet av sin bästa vän, men efter några sekunders
tvekan gör han ändå som han blir tillsagd. För vad annat finns att göra?
The show must go on, som det heter i tvivelaktiga teatersällskap…
Det är ytterst tveksamt om någon av gästerna faktiskt lägger märke till att
Anders är något mer dämpad när han kommer tillbaka. De flesta är
nämligen så upptagna av att leta ord och saker att de helt enkelt inte tänker
på att deras ena värd ser lite blek ut. Att den andre saknas är det bara
Knäppa Klara som ser.
”Var blev Petter av?” frågar hon med hög och gäll röst samtidigt som
hon klirrar lite med armringarna på höger arm.
”Han har en del att fixa med där inne, han kommer strax.” försäkrar
Anders. Sedan skyndar han sig att meddela att man nu dukat fram maten
och att alla är välkomna att förse sig med vad huset har att erbjuda.
”Vem vann?” frågar Klara och ser missnöjd ut.
”Det schorde jag!” utropar den tjocka kvinnan från Skåne sluddrande,
och håller upp en maskros. Som antagligen är menad att symbolisera
bokstaven V som i vin, maskrosvin. Vilket får de närmast stående att inte
särskilt diskret dra sig ett par steg åt sidan.
”Vi ska gå igenom tävlingen senare!” försäkrar Anders, något alla verkar
tycka är ett bra förslag. Gärna mycket senare. Kanske har fyllkajan somnat
vid det laget.
När de flesta försett sig med mat och dessutom ätit upp det mesta av
densamma, är det ÄNTLIGEN dags för återupptagandet av tävlingen.
Knäppa Klara jublar, vilket verkar liva upp även de mer avogt inställda så
att inga sura miner syns någonstans. I tur och ordning får de fem lagen
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redovisa vilka saker man hittat, och resultatet lockar fram både hjärtliga
och generade skratt. Som när laget med Anders kusin mustaschmannen
kommer till bokstaven R och säger rotborste och pekar på kusinens enorma
mustasch. Då blir det först lite pinsamt tyst, men sedan - när alla ser att
han inte tar illa upp - börjar de flesta skratta, en del kanske lite högre och
längre än vad som kan anses motiverat. Vilket snabbt får Anders att gå
vidare.
När turen kommer till Knäppa Klaras lag skrattas det däremot inte.
Snarare förblir det pinsamt tyst medan hon plockar upp sten efter sten ur
sina till synes bottenlösa fickor och inte bara nöjer sig med att tala om vad
de heter, utan dessutom envisas med att utförligt beskriva vad de är bra
mot. Eller för.
”…och på C har jag en citrin, och den påverkar mest i solar plexuschakrat. Det är en glad och positiv sten, och den bättrar på
självförtroendet. Sedan var det D…”
Anders ser mer och mer besvärad ut. Någon passar på att gå på toaletten
medan andra fyller på sina vinglas. Koncentrationen sjunker för varje
underlig sten hon plockar fram. För att inte tala om stämningen som också
den sjunker som en… tja, sten.
”Och så var det K. Jag har med mig en karneol, och den är oerhört bra
på att skydda oss mot rädsla och hat. Den kan till och med hjälpa oss att
släppa sorg och ledsamheter!” mässar hon och håller upp en knallröd liten
sten i det sneda ljuset från den sjunkande solen.
”En sån hade jag nog behövt.” suckar Petter, men tyst så att ingen hör.
”Har du något som hjälper mot hemorrojder?” skojar någon lustigkurre
och lyckas få med sig några mer eller mindre generade skrattare.
Ett ögonblick stirrar Klara tomt på skämtaren, sedan svarar hon avmätt.
”Det är en granat du frågar efter.” säger hon kallt. ”Jag har tyvärr inte
en sådan med mig, annars skulle du få den med en gång.”
”Hjälper den då? Mot hemorrojder?” fortsätter den aningen
överförfriskade mannen, samtidigt som hans fru drar honom i armen för
att få honom att sluta.
”Visst hjälper den.” svarar Klara. ”Men bara om den sprängs.”
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Vilket får mannen att knipa igen sin glappande trut och faktiskt lockar
över skrattarna på Klaras sida för en kort stund. I alla fall de som förstår,
vilket dessvärre inte är så många.
Petter ler matt, det där gillade han faktiskt. Inte hade han en aning om
att Klara kunde vara så där rapp, om än aningen långsökt. Det har hon
aldrig visat prov på tidigare.
Anders tillhör också dem som förstår, och skyndar sig därför att avsluta
tävlingen så fort han kan innan munhuggandet tar en ände med
förskräckelse. Istället tillkännager han att han och Petter ska öppna lite
presenter så länge, så kan ju de som vill ta för sig av kaffe och kakor, eller
för all del av starkare drycker.
”Var fan är groggabordet?” brölar den nu allt annat än nyktra Jossan,
som plötsligt vaknat till efter en stunds välbehövlig slummer.
”Som sagt, varsågoda! Förse er med vad som faller på läppen!” avslutar
Anders stelt leende utan att vilja kommentera just spritdetaljen ytterligare.
”Pallar du?” frågar han Petter när han stegat fram till honom där han
sitter i en trädgårdsstol gjord av blå plast.
”Visst. Jag mår mycket bättre nu.” försäkrar Petter. Lögnen går inte
riktigt hem, det vet han men drar den ändå. Och Anders spelar sin roll,
som det förväntas av honom.
”Skönt.” säger han, men föga övertygande. ”Ska vi, då?”
”Börja du,” säger Petter, ”jag tittar på så länge.”
Anders suckar uppgivet, rycker på axlarna och börjar botanisera bland
de många presenterna inslagna på en mängd mer eller mindre konstfärdiga
vis. Han börjar med ett cylindriskt paket som det kluckar misstänkt från.
”Det här var visst till mig!” säger han flinande och halar strax fram en
papptub med plåtlock i båda ändar och med texten Laphroaig i mörkgrönt
tryck.
”En sådan skulle jag också vilja ha!” säger Petter med illa dold
avundsjuka.
”Så så, bäste mäster Puck!” mästrar Anders milt leende. ”Den här är till
dig!”
Och så hivar han över en fyrkantig låda i ungefär samma storlek och
med samma kluckande ljud som den han själv precis öppnat. Petter lyckas
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fånga den ömtåliga presenten precis innan den slår i uteplatsens
stenläggning, och ger sedan Anders en hård blick, som inte verkar störa
honom nämnvärt.
”Vet du vad det här är?” frågar han upprört medan han kramar sin
dyrgrip som tills vidare är i säkert förvar.
”Nix, och det vet inte du heller, så börja inte hojta och lev rövare än.
Det kan du göra sen.”
Petter ger honom ett snett ögonkast och tar sedan demonstrativt
långsamt av omslagspappret och blottar precis det han faktiskt förväntat
sig.
”Lagavulin! Ser du nu vad du höll på att ställa till med, din grobian?”
Och faktiskt tycker sig Petter se hur Anders bleknar en liten aning.
”Jaa, du gör rätt i att skämmas!” säger han strängt.
”Hm, ja, jag gör väl det då…” medger Anders och sätter undan sin
flaska buteljerad rök och tjära utan vidare kommentarer.
Sedan öppnar de sig igenom alla möjliga presenter av det mest skiftande
slag. En del har givits med glimten i ögat, till exempel de där rutiga
innetofflorna modell äldre pensionär som Petter får (och som senare
kommer att visa sig vara oerhört bekväma, försmädligt nog), andra är mer
seriöst menade. Whiskyn får nog räknas till den senare kategorin, enas de
om.
Men så finns de sådana som inte så lätt låter sig kategoriseras. Dit
räknas definitivt Knäppa Klaras present, som levereras i ett skrikigt lila
kuvert med stora gröna blommor och små knubbiga änglar på. ”Till Petter
och en vän” står det skrivet med snirkliga bokstäver som Petter omedelbart
identifierar som Klaras.
”Okej…” säger Anders dröjande, men rättar snabbt till de förbryllade
anletsdragen när Klara kommer flytande fram mot dem med något
förväntansfullt i blicken.
”Du får öppna!” säger han snabbt innan Klara kommit inom hörhåll,
och lämnar över kuvertet till Petter som om han bränt sig på det.
”Jag?” frågar Petter bestört. ”Varför just jag?”
”Det är till dig, det står ditt namn på det.” konstaterar Anders lite för
snabbt för att det ska kännas riktigt bekvämt.
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”Ska du inte öppna?” frågar Klara med sin allra mest beslöjade röst när
hon kommit fram till dem, den hon brukar använda när hon ska berätta
om något övernaturligt hon varit med om sedan de träffades sist.
”Jag tror det är något du kommer att ha nytta av, Petter.” fyller hon
leende i när hon ser hans tvekan.
”Det tror jag säkert.” säger Petter utan att kunna dölja att han
egentligen tror precis tvärtom, och börjar sprätta upp kuvertet med
klumpiga fingrar utan att upptäcka att det inte är igenklistrat.
Klara säger inget utan låter Petter själv upptäcka det när han kommit
halvvägs, och rodnande slutar upp med sitt destruktiva rivande.
”Jag klistrade inte igen det.” upplyser honom Klara helt i onödan. ”Jag
trodde att det skulle bli lättare att öppna då.”
Just den sista kommentaren får Anders att vända sig bort och hårt bita
sig i knogarna för att inte börja skratta.
”Äsch, jag såg inte… jag tänkte…” börjar Petter, men inser sedan det
fullständigt meningslösa i att försöka bortförklara sitt tafatta
kuvertöppningsförsök. Istället går han över till att plocka upp och granska
innehållet i kuvertet.
Först begriper han ingenting.
Jo, han ser naturligtvis att det är något sorts presentkort, men han
förstår inte på vad.
”Tack så mycket.” säger han till Klara och ser samtidigt så fåraktigt dum
ut att hon brister i skratt.
”Vill du att jag ska förklara vad det är?” frågar hon vänligt och lägger
huvudet på sned så att en del av örhängena klirrar oroväckande.
”Eh… ja tack, det är nog lika bra.” erkänner Petter rodnande och
förbannar sin onödiga första impuls att alltid låtsas att han förstår, fast han
inte begriper ett dyft.
Han minns särskilt en gång i sin ungdom när han skulle få förklarat för
sig hur toner kan uppstå i till exempel orgelpipor. Det blev en lång
utläggning - vilken han i ärlighetens namn inte lyssnade särskilt noga på som avslutades med frågan ”förstår du?”. Varpå han så klart svarade ”Ja
då!” så där enfaldigt självsäkert man gör bara när man är mycket ung,
mycket dum och mycket oerfaren.
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”Jaså?” sade mannen som försökt förklara ett av akustikens mysterier
och lyfte spelat förvånat på ögonbrynen. ”Det var ju bra, för det gör
minsann inte jag.”
Efter det låter sig inte Petter luras in i den sortens fällor så ofta längre.
Begriper han inget, så försöker han erkänna det. Om än motvilligt.
”Jo,” säger Klara och skramlar lite till med sina dinglande smycken, ”det
här är ett presentkort på en regression. Vet du vad det är för något?”
”Nja…, det gör jag nog inte riktigt.” tillstår Petter och ser samtidigt hur
Anders måste vända sig bort igen, vilket irriterar honom omåttligt.
”En regression är en upptäcktsfärd i ditt undermedvetna, en resa till
saker du upplevt tidigare. Gamla saker som kanske stannat kvar i ditt sinne
och påverkar ditt liv negativt. Saker som kanske till och med kan göra dig
sjuk…”
”Jaha?” säger Petter oväntat kallt och känner i samma stund hur han
sluter sig. Alla anspelningar på sjukdom gör honom irriterad. Eller kanske
egentligen mest rädd, slår det honom vid närmare eftertanke.
”Ja.” konstaterar Klara utan att ta åt sig av hans uppenbara motvilja.
”Och inte nog med det. Du får ta med dig en vän.”
”Eh… tack!” säger Petter, tveksam om vad han egentligen borde ha sagt
istället.
”Får jag komma med ett förslag?” undrar Klara försynt och spänner
blicken i honom så att han inte förmår säga emot.
”Ta med dig en mycket god vän, någon som står dig riktigt nära. För
du vet, vänner reinkarnerar oftast tillsammans, och på så vis kanske ni
hittar ett gemensamt minne från något av era tidigare liv.”
Först nu går det upp för Petter vad det här egentligen handlar om, och
han blinkar förvånat mot Klara som bara ler milt mot honom. Han har
verkligen inte för avsikt att utsätta sig för sådant hokuspokus, men det kan
han ju inte säga till henne. Det skulle vara mycket oartigt och dessutom
otacksamt, kanske till och med sårande, inser han och slår omedelbart bort
den snabbt förbiilande tanken att helt enkelt vägra ta emot gåvan. Men
sedan ler han tillbaka mot Klara och lyckas verkligen få fram ett tack som
hörs både ärligt och riktigt tacksamt. I samma stund lägger han märke till
Anders, som ler i mjugg på ett högst förargande sätt.
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”Tack än en gång, Klara!” säger han och omfamnar henne under inte
obetydligt klirr och klänningsfras, men noga med att inte råka vidröra
hennes gungande bröst. ”Jag vet redan vem jag ska ta med mig på den
där… regressionen. Han står där.”
Anders ser bestört på den snett flinande Petter som så lätt märkt ut
honom med en talande blick och en enkel nickning åt hans håll, och
begriper omedelbart att detta är en knipa han inte utan vidare kommer att
kunna ta sig ur. Men, inser han så fort han ger sig tid att tänka efter, det
kan ju inte vara så farligt ändå. Om han och Petter går till den där
regressionen tillsammans har de ju åtminstone något gemensamt att skratta
åt senare. Varför han slappnar av och tackar både Klara och Petter för den
fina presenten.
Om han haft den sällsynta men skrämmande förmågan att se vad
framtiden därmed har i beredskap åt dem båda, skulle nog knappast
avslappning vara den mest dominerande känslan i denna stund.
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13. Villfarelser

Februari 1710

V

intern 1709 - 1710 var kall.
Vad man inte visste just då var att man befann sig mitt i den period
som senare tiders historiker och klimatforskare brukar benämna ”lilla
istiden”, vilket faktiskt inte är en sådan överdrift som det i förstone kanske
kan tyckas. Vintrarna var nämligen ovanligt stränga och många vattendrag
bottenfrös, och sund som normalt inte brukade frysa till täcktes av tjock is
som till och med kunde klara av att bära hela arméer.
Detta var en av de faktorer som alldeles avgjort varit med om att orsaka
Skånes elände de senaste femtio åren. Om inte Stora och Lilla Bält frusit
till 1658 hade sannolikt aldrig Karl X:s armé så enkelt kunnat ta sig hela
vägen fram till Köpenhamn. Och om den svenske kungen inte hade lyckats
med det våghalsiga projektet, hade han inte heller kunnat avtvinga
Danmarks regent hela östra delen av landet.
Om inte det danska försöket att återta den förlorade tredjedelen av riket
hade misslyckats tjugo år senare hade antagligen mycket lidande besparats
den östdanska befolkningen, som grymt straffades för sveket att ställa sig på
sina gamla landsmäns sida och därmed bryta sin trohetsed till den svenske
monarken, som då var erövrarens son Karl XI.
Och om inte denne kung varit en misstänksam och långsint man hade
han kanske inte bestämt att var tionde man skulle dödas i de byar som
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särskilt utmärkt sig som danskvänliga under kriget. Kanske hade han inte
heller bestämt att Helsingborgs slott skulle jämnas med marken för att
omöjliggöra nya försök från dansk sida att skaffa sig ett brohuvud just där.
Om inte…
Om är ett ord som egentligen inte betyder något alls, eftersom det
enbart ger uttryck för en tänkbar alternativ händelseutveckling, och
därmed bara beskriver en omöjlig abstraktion. Ändå sysselsätter sig
mängder av människor med att fritt och totalt meningslöst fabulera med
hjälp av det lilla och till synes oskyldiga ordet ”om”.
Men det är inte bara vid spekulationer kring hur saker och ting kunde
ha sett ut som ordet begagnas. Även vid funderingar om hur saker och ting
kan komma att se ut brukas det flitigt, och då är det inte alltid lika roligt
och definitivt inte lika harmlöst.
Om danskarna försöker sig på ett nytt invasionsförsök liknande det
förra har generalguvernör Magnus Stenbock fullständigt klart för sig vad
han kommer att göra med staden Helsingborg. Inte en levande själ
kommer att finnas kvar när danskarna sätter sin fot på svensk jord, det har
han högtidligt lovat sig själv. Alla ska bort; män, kvinnor, barn, djur.
Egentligen hade det enklaste varit att helt enkelt likvidera befolkningen
för att slippa vidare problem, men så lätt går det nu dessvärre inte. Det
finns motstånd mot en sådan lösning högre upp i hierarkin, kanske till och
med från kung Carolus själv, vilket är något förvånande eftersom han är en
man som inte är känd för att vara särskilt mild och förlåtande. Möjligen
tycker man att det är onödigt att ha ihjäl sitt eget folk i förebyggande syfte,
men då glömmer man var de har sina sympatier. De är och förblir
östdanskar, och få saker kan komma att ändra på det.
Generalguvernör Stenbock har därför dessvärre - men som väntat - talat
för döva öron, och istället för att dödas är det bestämt att den trolösa
befolkningen ska tvångsförflyttas. Inte så långt, bara till Kristianstad är det
sagt. Men onödigt besvär blir det likväl.
Om gamle kung Karl XI hade fått som han velat hade hela denna
plågade landsändas trolösa folk redan befunnit sig på andra sidan Östersjön
i tryggt förvar och långt från sina forna landsmäns så kallade räddning, och
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Skåne skulle ha befolkats av mer lojala människor, det vill säga av riktiga
svenskar. Men icke.
En sak är dock säker: om situationen uppstår och om generalguvernören
därefter trots allt får som han vill kommer åtminstone staden vid sundet att
vara ett minne blott när han är klar med den.
Så gick tankegångarna hösten 1709, och nu har detta ”om” förvandlats
från att vara en oerhört obehaglig möjlighet, men dock endast en
möjlighet, till att bli en minst lika obehaglig realitet. Inte just den delen
med förintandet av Helsingborg och dess befolkning, så långt har man inte
hunnit än, men beträffande den danska invasionen.
I november landsteg alltså danskarna vid Råå söder om Helsingborg
som en dyster repris på krigsutbrottet för drygt trettio år sedan. Om - där
kom det igen - han då hade fått som han velat hade hans plan omedelbart
satts i verket. Men dessvärre hade han inte tilldelats tillräckligt med
soldater och annan nödvändig materiel för att kunna genomföra strategin
som tänkt. Alltså gav sig Helsingborg precis som han fruktat åt danskarna,
och om han är rätt underrättad nöjde sig inte befolkningen med det. Åh
nej. Man lär till och med ha svurit den lusige danske kung Fredrik trohet,
vilket vid tillfället för underrättelsen gjorde generalguvernör Stenbock
oerhört upprörd.
När han sålunda fick beskedet att detta skett, blev han så omåttligt vred
att tjänstefolket hukande tvingades fly undan medan de få saker han hade
med sig i fält yrde kring deras huvuden. En av dem, en löjtnant Aronsson
från småländska dragonerna, fick ett bläckhorn mitt i pannan så att en stor
bula slog upp under allt bläcket. Ingen skrattade just då, men han vet att
det går någon mer eller mindre sann historia om den där pinsamma
incidenten bland manskapet och att den antagligen nu så här efteråt lockar
fram en del skratt. Men det bjuder han gärna på, för han är ingen ogin
man.
Men till sist, efter många om och men, vaknade äntligen rådet i
Stockholm och beviljade honom tillräckligt med trupper och kanoner för
att en gång för alla sätta dansken på plats, och ordentligt lära skåningen sin.
Han var ytterst tacksam.
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Och nu, i februari i nådens år 1710, står han så äntligen inför vad som kan
komma att bli det slutgiltiga avgörandet. Efter en mer eller mindre
framgångsrik utflykt tvärs över hela Skåne, har slutligen danska armén
dragit sig tillbaka med svansen mellan benen och står nu åter utanför
Helsingborg för att skydda sitt livsviktiga brohuvud till varje pris. Hans
uppgift är att omintetgöra denna sista stödjepunkt, och därjämte se till att
det kommer att stå dem mycket dyrt att de ens satte sin fot på svensk mark.
Han har således för avsikt att fullfölja denna uppgift inte bara enligt order,
utan därtill med bravur.
Om bara några timmars marsch är man framme vid Fleninge, en ynklig
håla utan strategisk betydelse, men med den fördelen att där finns ett
värdshus där han kan intaga sin kvällssupé under något så när ordnade och
ståndsmässiga former. Han är en man av värld och gör inte gärna avkall på
sin medfödda rätt till bekvämlighet, skam vore det i sanning annars.
Manskapet får för sin del hålla till på de frusna fälten strax utanför byn,
det duger gott åt dem. Armén består förresten ändå mest av småländska
bondpojkar och en del folk längre norrifrån, och de är tåliga till sin natur.
Vana vid umbäranden och så vidare, så det bör inte bli några problem.
Som tur är, och så vitt han vet, finns det inte en enda skåning med i
denna armé, vilket han är oerhört tacksam för. Folk som inte går att lita på
vill han inte ha med att göra. Särskilt inte landsförrädare.
Han sätter sålunda allt sitt hopp till sina karoliner, sina svenska
karoliner, och han vet att han inte gör det förgäves. De är kanske grova,
obildade och brutala, men samtidigt modiga och lydaktiga och det är nog
det viktigaste.
Han sväller av illa dold stolthet när han tänker på att framtidens
människor dessutom säkert kommer att tacka honom för hans nit och iver
att slutgiltigt inlemma denna förbannade landsända till det svenska riket.
Kanske kommer till och med statyer eller något annat minnesmärke att
resas över honom, vem vet?
Imorgon eller någon av de närmaste dagarna kommer i alla fall Guds
straffdom att genom honom äntligen drabba danskarna, och den ska
drabba dem hårt. Och för de trolösa helsingborgarna ska hämndens timme
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lika snart komma, det är han övertygad om, och då skulle han inte vilja
vara i deras kläder.
Imorgon blod och död, men med stor säkerhet också seger.
Och sedan…?
En sak är generalguvernör Stenbock åtminstone bistert övertygad om;
skratt är en sak det inte kommer att bli frågan om på långliga tider i staden
Helsingborg.
Det tänker han se till.
*

*

*

Anna ryser. Hon har med nöd och näppe lyckats undgå att smittas av en av
de där rysliga magsjukorna som drar genom staden vid denna olyckliga tid.
Ända sedan i höstas har hon varit rädd för att få det, men så är det varje år.
Det är inget unikt för just denna oroliga vinter.
Johan blev sjuk, Charlotta och Viar drabbades också. En natt i början
av februari vaknade hon av det vedervärdiga men omisskännliga ljudet av
uppkastningar. Med ens klarvaken anade hon i mörkret hur Johan halvlåg i
sängen och gjorde sitt bästa för att få ur sig allt han ätit tidigare på dagen,
lyckligtvis i ett kärl han i all hast fått tag i. Darrande och själv plötsligt
illamående hörde hon honom viska en rad fullt begripliga förbannelser och
såg honom sedan försvinna ut mot avträdet, antagligen för att hälla ur det
överfulla kärlet, men kanske också för att hans mage bestämt sig för att så
snabbt som möjligt tömma sig ur alla tillgängliga kroppsöppningar.
Hon låg kvar med en känsla bestående av lika delar äckel och rädsla, väl
medveten om att om en i ett hus blir sjuk, blir oftast resten av dess
invånare också det. Och mycket riktigt; några timmar senare, när Johan till
sist fått ur sig allt och svag och huttrande av feberfrossa åter gått till sängs,
började springet inne hos Viar och Charlotta. Nya avskyvärda ljud av spyor
hördes, och Anna tryckte händerna mot öronen för att slippa höra.
Så somnade hon till sist, i bister väntan på att illamåendet obarmhärtigt
skulle skölja in över henne liksom det gjort över resten av familjen. Men
dagarna gick och hon klarade sig, som sagt. Hon passade i alla fall på att
noga tacka Gud när faran för att drabbas till sist var över.
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Det är många som har varit och fortfarande är mycket opassliga, det vet
hon. Många fler än vanligt. Inte minst bland soldaterna i den danska
garnisonen har fältsjuka grasserat svårt och ställt till det. Ett tag stank hela
staden av uthällda exkrementer och spyor, och då var det minsann inte
roligt.
Men det var under den värsta perioden, nu är det som sagt något bättre,
åtminstone för de bofasta. Hur det ser ut hos alla de oräkneliga soldater
som den senaste veckan strömmat in till staden vet hon inte riktigt, men
troligtvis är det många som är ordentligt illa däran.
Hon misstänker att den våldsamma smittospridningen delvis beror på
att så många fler människor än normalt befinner sig här just nu, men hon
vet inte säkert. Det kan ju också vara något dåligt i vattnet, eller kanske i
luften. Skämd luft kan ju ställa till med både det ena och det andra, det
tror hon sig ha hört. Men en sak vet hon i alla fall alldeles säkert; hon är
glad att det börjat klinga av.
Frågan är ju förstås bara om så många fler än hon själv är glada åt en sak
som borde te sig som synnerligen bagatellartad i jämförelse med det som
verkar dra ihop sig likt ett ofantligt oväder ovanför allas huvuden. Det
ryktas - och inte utan grund misstänker hon - att det snart kommer att bli
en fruktansvärd urladdning mellan de båda arméer som hela senvintern
jagat runt efter varandra genom större delen av Skåne. Att det skulle
inträffa förr eller senare var ju klart som vatten i samma stund man
skymtade de första seglen i invasionsflottan i höstas. För så är det ju i krig;
hur man än bär sig åt måste ett avgörande komma förr eller senare.
Frågan är egentligen bara när. Och var, påminner hon sig bittert medan
hon tittar ut på människorna som passerar krogen vid Mariatorget. De
flesta ser rädda ut, tycker hon. Inte panikslaget rädda, men de verkar bära
på en oro som antagligen inte lämnar dem ens när de sover. Fast, erkänner
hon för sig själv och sväljer hårt, kanske är det bara som hon inbillar sig
därför att hon själv är så rädd.
Vad som skrämmer henne mest kan hon inte avgöra utan vidare.
Måhända känner hon rädsla för sin egen skull, att hon ska bli skadad på ett
eller annat sätt. Eller kanske är det för att hon känner på sig att staden inte
kommer att behandlas särskilt milt om ”Måns Bock”, som han nu allmänt
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och ytterst hånfullt kallas av stadens mer danskvänliga borgare, trots allt
lyckas ta tillbaka det danskarna så enkelt vred ur svenskarnas grepp
föregående höst.
”Nej, det är för Johans skull…” tänker hon och vrider sina händer utan
att vara medveten om vad hon gör. Det är säkert minst tionde gången hon
gör just så denna råkalla dag i början på mars, och det kan knappast ha
undgått människorna i hennes omedelbara närhet att hon är uppfylld av en
ångest de också känner men inte förmår sätta ord på.
Oron för resten av familjen finns där också, om något hände Viar eller
Charlotta vet hon inte vad hon skulle ta sig till. Men på något sätt känns
det så osannolikt; de är ju som hennes föräldrar, de är hennes trygghet,
hennes försvar mot det onda i världen. De klarar sig alltid, har ju
beständigt gjort det trots svåra tider. Men Johan…
Bilden av sin bror mellan upplysta kors den natten de gick årsgång
lämnar henne inte. Hon är övertygad om att det var ett dåligt omen, och
bara tanken på att något ont skulle drabba honom gör henne ångestfylld
till randen av det outhärdliga. På nytt vrider hon sina fuktiga och kalla
händer, ovetande om att Johan bekymrat betraktar henne.
Han smyger upp vid systerns sida och lägger försiktigt sin arm om
hennes axlar och skakar henne så där broderligt beskyddande som han
brukar när han ser att hon oroar sig för något.
”Jag vet vad du tänker på.” säger han tillräckligt lågt för att inte höras av
Charlotta som sveper förbi strax bakom dem. Hon har förresten varit mer
än lite retlig den senaste tiden, och inte dragit sig för att köra med både
gäster och husbonde så fort hon fått en chans. Vilket naturligtvis har
resulterat i att Johan och Anna försöker hålla sig på sin kant så ofta det går.
”Vet du?” säger Anna lätt uppgivet utan att flytta blicken från de
förbiilande människorna på gatan.
”Jadå, det vet jag.” försäkrar Johan utan att släppa henne. ”Du är rädd
för vad som kommer att hända om svenskarna kommer tillbaka. Eller
hur?”
Hon tiger, mest för att hon inte vill avslöja den egentliga orsaken för
honom. Men på sätt och vis har han rätt, hon är ju orolig för kriget också,
annars vore hon en dumskalle.
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”Är inte du det?” säger hon, noga med att inte svara på hans fråga.
”Jo.” medger han utan omsvep. ”Men anta att allt går åt skogen och
svenskarna kastar ut våra soldater. Vad tror du är det värsta som kommer
att hända med oss då? Tror du verkligen att man skulle ge sig till att
hämnas på en hel stad och alla dess invånare bara för att vi lovade
samarbeta med en övermäktig erövrare?”
Hon svarar inte men tar ögonen från gatan och ser upp på honom. För
första gången ser hon uppenbar, barnslig oskuld lysa ogenerat ur hans blå
ögon. Inte så att den inte har funnits där innan, tvärtom. Men det är första
gången som hon blir medveten om den, och dessutom verkligen begriper
vad den innebär. Han är fortfarande inget annat än ett barn trots att hans
kropp är mer lik en mans än en pojkes. Och han vill beskydda henne!
Johan för sin del ryggar nästan tillbaka när allt han ser är förtvivlan i
hennes ögon och det går upp för honom att hon verkligen måste se
undergången närma sig, inte som en möjlighet bland många, utan som den
enda möjligheten.
”Neej…?” säger han plötsligt tveksam, ”Det skulle de väl inte? De är ju
våra landsmän!”
Hon ger honom ett blekt leende. ”Nej, det är de inte.” påminner hon.
”Inte nu längre.”
Han ser allvarligt på henne, med ens medveten om att hon faktiskt har
rätt. Trohetseden som alla svor kung Fredrik i november kommer, om de
har otur, att ses som rent landsförräderi av en svensk segerherre. Straffet för
det brottet kan bara bli ett; döden.
”Neej…” säger han igen och rynkar klentroget pannan, ”Inte en hel
stad?”
På det svarar hon inte utan återgår till sitt stirrande ut mot gatan med
dess frusna lera och smutsiga snö. Han ser också ut på människorna, och
lägger för första gången märke till deras ansiktsuttryck och den samlade
men stillsamma skräck som tycks finnas där hos var och en. Han ser de
fårade och i vissa fall hålögda ansiktena dra förbi några meter utanför deras
egen port och plötsligt känns allt så obehagligt nära, så outhärdligt verkligt.
Och en tanke slår honom: om alla går omkring och bär på samma oro och
tankar som hans käraste syster, vad är det då som säger att de har fel och
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han har rätt? Kanske det trots allt ändå är han som misstagit sig? Kanske
väntar en hämnd så grym att han inte ens kan föreställa sig den i sitt
femtonåriga huvud?
Men den tanken är för svår för honom att bära, så han slår bort den
igen och skakar på nytt Annas smala axlar med sin fortfarande ganska klena
arm.
”Nej, Anna,” säger han trosvisst, ”något sådant kommer inte att hända.
Inte här.”
Hon varken svarar eller ens gör min av att höra honom, så han griper
hårdare om henne och ger ett löfte han är vagt medveten om att han aldrig
kommer att kunna hålla.
”Jag lovar dig, min älskade syster, att inget ont kommer att hända vare
sig oss eller någon annan i den här staden.”
Och efter en kort stunds eftertanke, eftersom löftet inte verkar ha någon
synbar effekt: ”Och var inte rädd mer, jag kommer att finnas hos dig i alla
våra dagar och inget elakt ska någonsin kunna nå dig. Det har du mitt ord
på. Inget elakt.”
Hon lyckas med ren viljestyrka hålla tillbaka den rysning som hotar att
gå genom hela hennes kropp vid det löftet. Sedan återgår hon till att se på
människorna på gatan. Om de kommer att vara i livet om några dagar har
hon inte en aning om. Inte en aning.
Men som Charlotta brukar säga; den som lever får se.
Anna räknar inte med det för egen del.
*

*

*

I den danska förläggningen strax öster om staden Helsingborg och det
gamla försvarstornet Kärnan går en blott sjuttonårig yngling omkring
bland tält, hästar och nästan sextontusen andra män, alla klädda i liknande
mundering som hans egen. Att de är just så många vet han förstås inte,
men den oerhörda mängden människor och djur gör att han antagligen
skulle gissa på en siffra inte långt ifrån den faktiska.
Härlägret är stort, det största han sett under sin korta tid i kung
Fredriks tjänst. Det är frågan om det inte är större än själva staden
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nedanför landborgen, han tror inte att där finns mer än kanske några
hundra invånare, åtminstone inte mer än tusen. Och några större mängder
djur finns där inte heller, det har han sett med egna ögon. Lite kor och svin
och ett och annat spattigt ök kanske. Men knappast mer.
Själv har de med sig inte mindre än sextusen hästar, de flesta avsedda
för kavallerister och dragoner, men även en hel del dragdjur för vagnar och
kanoner.
Det förvånar honom inte att borgarna gör stora ögon när de kommer
upp hit och försöker få sig en glimt av det väldiga lägret. Det förvånar
honom inte heller att de blir bortkörda så fort vakterna upptäcker dem,
man vill ju inte ha en massa löst folk springande in och ut mellan hästar
och allehanda mer eller mindre livsfarliga vapen. Förr eller senare kommer
någon att bli skadad, kanske av en skrämd häst som råkar sparka bakut vid
fel tillfälle, eller av något annat än värre som han inte ens orkar föreställa
sig.
Men det finns undantag. Naturligtvis blir inte de talrika hororna
bortkörda som andra civilister, istället uppmuntras de eftersom de håller
manskapet på gott humör, och det behövs antagligen. Särskilt som
fältsjukan grasserar svårt och redan har fällt flera tusen man.
Men det finns naturligtvis andra civila här också, utöver glädjeflickorna;
hantverkare, officershustrur, tjänstefolk och alla möjliga och omöjliga
människor. De är alla välkomna, åtminstone så som han förstår saken.
Problemet med stadens borgare är således inte att de är civila, utan att
de inte har någon vettig funktion att fylla. De är helt enkelt bara i vägen,
svårare än så är det inte. Och de har väl vanliga liv att leva och ta itu med,
så varför ränna här? Men han förstår dem, förstår deras nyfikenhet och
särskilt spänningen de måste känna vid åsynen av en sådan oerhörd
militärmakt som den som nu samlats här, så nära deras egen stad.
Hur hade han själv reagerat om det varit hans stad och han som varit
liten gosse, full av nyfikenhet och upptäckarglädje? Det är inte särskilt svårt
att föreställa sig, och faktiskt känner han sympati för de ungar som
gråtande och skrämda lämnat lägret efter att ha fått sig en omgång av
vakthavande befäl. Men återigen; det här är ingen plats för barn. Eller för
andra vuxnare borgare heller för den delen.
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Han tror att han nästan skulle kunna le åt sig själv där han går omkring
och resonerar som en vuxen karl, bredbent och stöddig i sin rödvita
infanteriuniform (vilken han i hemlighet mer än gärna skulle byta mot en
grenadjärsdito eller kanske en gardesuniform, båda burna endast av eliten
och de högst ansedda inom hela armén). Det vill säga om det inte vore för
den fruktansvärda, på gränsen till gastkramande känsla av förestående
olycka som fyllt honom hela dagen. Åtminstone ända sedan han fick höra
talas om att fienden nu närmar sig snabbt, och att det kanske kommer till
drabbning redan någon av de närmaste dagarna.
Det är inte det att han är rädd för att slaget eller kriget kommer att
förloras, för det är en möjlighet han inte ens kan föreställa sig. Nej, istället
är han rädd för hur han kommer att reagera när han ställs öga mot öga med
fienden, när sår och blod kommer att dominera sinnesintrycken, hur han
kommer att uppleva bombkrevaderna och skriken från sårade och döende.
Han har redan hört mer än tillräckligt med historier från de mer erfarna
soldaterna i hans kompani, och det är inga trevliga saker de har att berätta.
Någonstans i sitt innersta misstänker han ändå att de brer på lite extra,
kanske för att skrämmas, kanske för att verka viktigare än de egentligen är.
Han anar att det är det senare, men vet inte säkert.
Han ryser, men skyndar sig att intala sig att det är kylan som får honom
att huttra och hacka tänder, inte rädsla. Särskilt inte rädsla, som är det
farligaste som finns om man är soldat i kungens armé. Den som visar
feghet blir nämligen hårt bestraffad, kanske till liv och lem om det vill sig
illa.
Nej, han är inte rädd. Bara lite kall.
Ännu kallare kommer han att bli senare på kvällen, när ordern till sist
kommer.
Uppställning i gryningen, och i slagordning.
”Imorgon kommer vi att krossa och förinta svenskarnas usla armé av
gamla gubbar och bondlurkar”, heter det. ”Belöningar kommer att utdelas
åt alla dem som utmärker sig i striden”, heter det också.
De mer rutinerade och ärrade soldaterna vet att det bara är sådant man
säger för att hålla moralen uppe, och ler bistert åt alltihop. Kanske fäller
man en och annan kommentar också, men inte så att befälen hör. Man har
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antagligen problem ändå utan att man på så vis behöver skapa sig ännu
fler.
Men för en gröngöling som sjuttonårige Jørgen Pedersen är orden
sanna. Hans tidigare oro är borta och han ser sig själv stå obesegrad på
slagfältet med drivor av döda fiender runt sig. Han ser sig dekoreras för
synnerligt mod, kanske tillsammans med några av sina jämnåriga kamrater,
kanske med Peder eller Niels.
Däremot ser han sig inte fly för livet, gråtande, trasig, blodig och
fullständigt skräckslagen.
*

*

*

Tidigt på morgonen väcks han av trummor och trumpeter. Fast väcks är
egentligen inte rätt ord, eftersom han ändå inte har kunnat sova särskilt
mycket i sitt inte särdeles varma tält. Men att skylla sömnbristen enbart på
kylan vore nog fel. Ögonen är grusiga och magen i uppror, men efter ett
hastigt besök vid en av de stinkande latringroparna har han åtminstone fått
ordning på det senare problemet.
Det är knappt ljust, vilket beror på den tidiga timmen men säkert också
på det faktum att det är ohyggligt dimmigt. Fuktig och kall luft ligger som
en tjock och våt filt över hela landskapet och döljer de många kärr och
gölar som finns i stor mängd en bra bit öster- och norrut. Är det där
fienden finns?
Han vet inte riktigt och tvingar sig att tänka på något annat samtidigt
som han inte utan svårighet sväljer. Halsen känns plötsligt hopsnörpt och
för ett ögonblick tycker han att han inte kan andas. Lätt panikslagen drar
han med ett finger innanför kragen för att ge halsen lite mer utrymme,
men det verkar inte hjälpa särskilt mycket. Ett tag funderar han på om det
kanske trots allt kan vara värt risken att knäppa upp de översta knapparna i
uniformen. Men sedan börjar befälen vråla och leva djävulen, och då
försvinner kvävningskänslan medan han skyndar sig att ställa sig på sin
vanliga plats, intill Peder och Niels. Båda är bleka ser han, men avstår från
att kommentera det. Antagligen är han själv lika kritvit om nosen, men det
hoppas han att ingen lägger märke till.
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Efter sedvanlig visitation, men med färre anmärkningar än vanligt
konstigt nog, avvaktar man vidare order från högre befäl. Det tar en god
stund innan hans kompani blir kommenderat fram till sin position i den
flera kilometer långa linje som sakta växer fram i nord-sydlig riktning
direkt öster om den olyckliga staden Helsingborg.
Han sväljer hårt när de marscherar fram ett hundratal meter och sedan
ställer sig för fot gevär i väntan på ytterligare order. Det kommer att bli en
dryg väntan, flera timmar lång i tät och råfuktig dimma med fötter som
börjar domna bort redan efter den första timmens stillastående på den
stelfrusna marken, innan något händer.
Men när det väl händer är det fler än blott sjuttonårige infanteristen
Jørgen Pedersen som innerligt önskar att de befann sig någon annanstans.
Vid Gud, de inte bara önskar sig till andra platser, utan även till andra
och godare tider. Men inga böner om förskoning hörsammas.
Det är den 10 mars enligt dansk och gregoriansk kalender. Enligt svensk
och juliansk den 28 februari i nådens år 1710, ett datum som alla som
besöker Stortorget i Helsingborg i senare tider kommer att kunna se på
sockeln till statyn föreställande Magnus Stenbock.
Få kommer att minnas detta datum.
Ännu färre varför det borde kommas ihåg.

168

14. Den talande kvinnan
Juli 2007

M

örker.
Det går inte att se något, frånvaron av ljus är i stort sett total. Men
något lite borde man väl ändå kunna skymta, tycker han och känner oron
och obehaget växa.
Plötsligt förstår han att han måste ha blivit blind. Han känner paniken
komma krypande med långa stryparfingrar trevande mot halsen, men
sedan skymtar det fram en liten ljusglimt och lättad förstår han att det trots
allt inte är hans ögon det är fel på. Ljuset växer, det flämtar och fladdrar
som om det var på väg att blåsas ut, men lyckligtvis fortsätter det brinna
om än med ostadig låga.
”Vaxljus?” tänker Petter förvirrat, innan han ser att det i själva verket är
en lykta som står placerad på något vitt underlag. Bakom lyktan finns ett
föremål som han inte genast kan identifiera. Det verkar vara gjort av trä,
kanske ek men på det är han inte säker. Så flammar plötsligt ljuset i lyktan
upp och belyser därmed hela det förut oidentifierbara föremålet, och han
ser till sin förfäran att det är ett kors.
Pulsen ökar och han blir varse en ökande, ohygglig huvudvärk som han
inte lagt märke till förut. Det är som om någon spände åt en skruvtving
fäst vid hans tinningar. Sakta men säkert dras den åt och ökar trycket inne i
huvudet tills han inte längre står ut. Det gör till sist så fruktansvärt ont att
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han vill skrika högt, men just som han ska öppna munnen försvinner både
kors och lykta som genom ett trollslag. Sakta klingar trycket i huvudet av,
och lättnaden överväldigar honom.
Konfunderad inser han att något viktigt har förändrats.
Han drar förvirrat efter andan när han oväntat upptäcker att han
befinner sig i någon sorts gammal kammare. Det finns egentligen inget
som vid första anblicken antyder att det verkligen är på det sättet, ändå vet
han det bara. Kanske är det bjälkarna i taket, kanske är det lukten av bränt
trä som får honom att tro det.
Han försöker se sig omkring för att förstå var han är, men lyckas inte
eftersom det är precis som om en hinna ligger över hans ögon. Han gör ett
fruktlöst försök att torka bort den men ju mer han gnider sig i ögonen
desto värre blir det.
Sedan känner han att det gör ont i kroppen, särskilt i armhålorna och
ljumskarna. Det ömmar och spänner och plågar honom, och han undrar
förbryllat varför han inte märkt det förrän nu?
Och så blir han med ens medveten om febern som rasar i kroppen på
honom. Han brinner, en våldsam eld förtär honom inifrån, stiger upp i
halsen och fyller honom med en så stor trötthet att han aldrig någonsin
känt något liknande.
Och det är här, just här när han känner sig som allra sjukast som han på
allvar förstår att han drömmer. Till att börja med fylls han av lättnad, men
inser strax med vånda att det är samma mardröm igen, samma dröm som
plågat honom i flera veckor och nästan gjort honom galen och definitivt
sjuk, och nu ska han igenom alltsammans igen.
Han darrar som i frossa, och sedan hör han rösten och den får honom
att kvida. Först förstår han inte orden, han hör bara ett otydligt mumlande
mässande.
Sedan kommer det.
Redan innan han hört det vet han att han inom några få sekunder
kommer att vakna badande i kallsvett och fylld av panisk, oresonlig skräck,
oförmögen att förklara vad det är som har skrämt honom halvt från vettet
eftersom det mesta av drömmen då kommer att vara borta. Han stålsätter
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sig för att på något sätt försöka undgå det oundvikliga, trots att han mycket
väl förstår att det är lönlöst.
Sekunderna tickar obönhörligt iväg, men till hans oförställda förvåning
händer inget. Åtminstone inte det som brukar hända.
Orden ”i evighet” stiger aldrig fram ur det entoniga mumlet som de
brukar. Istället kan han plötsligt se klart igen. Slöjan som till för bara några
sekunder sedan täckte hans ögon har lyfts bort, och nu ser han rummet och
människorna i det nästan skrämmande klart. Det här är absolut en ny
vändning i mardrömsscenariot, och den intresserar honom avgjort mer än
den skrämmer. Sakta, sakta förbyts rädslan mot nyfikenhet.
”Vad är det egentligen som pågår?” frågar han sig utan att själv ha något
bra svar tillhands. Och naturligtvis är det ingen som svarar honom.
Han häpnar över smutsen och armodet som alldeles uppenbart är det
mest dominerande i rummet, i alla fall är det det första han lägger märke
till. Han ser ett par stolar, ett litet bord och en man som knäböjer vid en
säng. Det finns en kvinna dold någonstans i rummet, men han ser henne
inte, bara känner att hon finns där.
I sängen ligger en annan kvinna, men han kan inte urskilja hennes
anletsdrag. Hon skulle kunna vara vem som helst, men på något
besynnerligt vis vet han ändå att han har sett henne någonstans tidigare.
Men var?
Plötsligt lyses rummet upp av ett skarpt ljussken. Det är som om någon
oväntat tänt en oerhört stark lampa, och han ryggar ofrivilligt tillbaka.
Ljuset fyller varje hörn, varje millimeter av det smutsiga och slitna lilla
utrymmet och avslöjar fler detaljer än vad som borde vara möjligt att se ens
i strålande dagsljus, om något sådant någonsin når in till detta ogästvänliga
och minimala kyffe.
Var det kommer ifrån vet han inte, och det känns inte heller viktigt att
veta. Han accepterar bara att det finns där, som man accepterar att solen
lyser från himlen.
Men det visar upp allt med obeveklig klarhet; väggarnas ojämna
struktur, knastarna i golvbrädorna, sprickan i kruset som står på det lilla
bordet, fibrerna i det grova täcke som lagts över kvinnan i sängen.
Fibrerna i täcket…
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Han låter blicken glida uppåt längs maskorna tills den slutligen når
hennes ansikte; hennes haka, hennes tunna läppar, hennes slutna ögon.
Hon är ingen skönhet, men inte heller ful så vitt han kan se. Och hon
kan inte vara särskilt gammal, säkert inte en dag över tjugo, bestämmer
han. Han låter blicken dröja vid den unga kvinnans sjukligt insjunkna
drag, medan han inte utan nyfikenhet funderar på vad hon kan tänkas lida
av. Det är något egendomligt med henne, något som verkar bekant tror
han, men trots det något han ändå inte riktigt får grepp om…
Plötsligt, alltför plötsligt, slår hon upp ögonen och naglar fast dem i
hans blick, och det är först då han känner igen henne. Det är samma
förtvivlan, samma sorg han flera gånger tidigare sett stråla ut från hennes
gråblå uppspärrade ögon och som är så svår att stå ut med att åse.
Det finns något bedjande i hennes blick, men också något befallande.
Vilket som är värst vet han inte. Kanske är det själva motsägelsen?
Det enda han vet är att han måste bort, bort från denna förtvivlans plats
och hennes brännande spökblick, bort till varje pris! Han drar sig baklänges
samtidigt som han får en kuslig förnimmelse av att hon vill säga honom
något. Hon särar sakta och synbarligen med stor möda på sina tunna döda
läppar, men det kommer inget ljud. Det syns att hon försöker, men inget
hjälper. Kanske är hon för svag? Sedan sträcker hon armarna mot honom
och det är då han äntligen vaknar, vilt skrikande.
*

*

*

På morgonen är Carina mycket bestämd, för att inte säga upprörd.
”Nu måste du göra något åt detta!” säger hon och ser verkligen ut som om
hon menar det. ”Jag orkar inte ha det så här längre! På dagarna går du
omkring som en jävla zombie och varken ser eller hör, och på nätterna
skriker du och väcker alla i hela huset! Du måste ringa doktorn IDAG!”
Petter rör inte en min medan hon fortsätter att få utlopp för sin
frustration. Han står lutad mot köksbänken med armarna defensivt i kors,
askgrå i ansiktet. Han blir inte arg på sin fru för att hon ger honom
personligen skulden för något han inte kan rå för, nej, det är inte det.
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Däremot irriterar det honom att hon hela tiden säger åt honom att gå till
doktorn, som om det skulle vara någon sorts patentlösning.
”Hör du mig, Petter?” nästan skriker hon när han inte visar något som
helst tecken på att lägga märke till henne. Hon tar just sats för att försöka
få kontakt med honom på ett betydligt mer handgripligt sätt när Gabriel,
som för tillfället sitter vid köksbordet och håglöst rör i en tallrik med av
mjölk synnerligen uppblötta flingor, brister i gråt.
Då hejdar sig Carina, plötsligt medveten om sin yngste son och hur han
måste uppleva den här situationen. Hon sjunker ner på huk vid Gabriels
stol och lägger en tröstande arm om hans axlar, men hon släpper inte
Petter med blicken förrän efter flera sekunder.
”Såja, Gabriel, det är inte så farligt. Vi pratar bara lite, det är inget att
oroa sig för.”
”Pratar?” snyftar han, ”Ni pratar ju inte! Ni skriker!”
”Det gör vi väl inte?” försöker Carina, väl medveten om att det var just
vad hon gjorde.
”Jo! Ni skriker!” envisas Gabriel högljutt.
”Jo, det gjorde vi kanske.” erkänner Carina aningen skamset, men
tillägger sedan lite för käckt: ”Men det gör ju faktiskt du också nu, eller
hur?”
Då hejdar sig Gabriel något och ser från Carina till Petter och därefter
tillbaka till Carina igen. Sedan ser han ner på det sorgliga innehållet i sin
tallrik och hulkar så där hjärtknipande som små barn brukar göra.
”Jag vill inte att ni bråkar mer.” säger han tyst, utan att ta blicken från
flingorna.
Då ser Carina upp på Petter som inte flyttat sig en enda millimeter eller
ändrat ansiktsuttryck sedan hon sist såg på honom. Hon undrar om han
ens lagt märke till att hans son börjat gråta och är i behov av tröst. Eller att
det är han som är upphovet till hela situationen.
Hans grå, håglösa uppenbarelse får henne att känna motvilja, men hon
försöker jaga bort den förfärliga känslan innan den på allvar blommat ut i
hennes medvetande. Hon lyckas inte riktigt.
”Vi bråkar inte, Gabriel.” säger hon med alltför lugn röst medan hon
fortfarande betraktar Petter. ”Jag försöker bara få din pappa att förstå att
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han borde gå till doktorn så att han kan bli frisk.” fortsätter hon milt,
fortfarande sökande efter någon sorts reaktion i det bleka ansiktet, vilken
dessvärre uteblir.
Då vänder Gabriel på huvudet och betraktar Petter ingående. Sedan
frågar han:
”Är du sjuk, pappa?”
Då, men först då, verkar Petter vakna till liv. Han ser förvånat på sin
yngste son och ger honom sedan ett framtvingat matt leende.
”Äsch, det är nog inte så farligt.” bagatelliserar han. ”Jag sover bara lite
dåligt, det kommer att gå över så småningom.”
Vid det svaret tittar Gabriel frågande på Carina, ungefär som om hon
var dum i huvudet. Petter får en smula dåligt samvete, väl medveten om
hur han får henne att framstå i sonens ögon. Som en riktig hysterika,
antagligen.
Carina gör däremot en annan reflektion.
”Det var väl alldeles fantastiskt att du kan svara din son.” snäser hon.
”Gör nu ett försök att lyssna på vad jag säger också!”
Petter kniper ihop ögonen och stålsätter sig. Sedan förekommer han
henne.
”Att jag ska gå till doktorn. Jag vet, du har sagt det.”
”Men så gör det då också!” exploderar Carina utan en tanke på Gabriel
som stirrar intensivt på sörjan i tallriken framför sig.
”Begriper du inte att det här sliter på hela familjen? Jag måste…” börjar
hon men ändrar sig sedan: ”Nej, vi måste få veta vad som är fel, för något
är det. Det är inte normalt att bli som du är just nu!”
Vid de orden öppnar Petter ögonen igen. Han vill inte tro att det är
hans fru som står framför honom och skriker på det här obehärskade sättet.
Bortsett från att det aldrig tidigare har hänt, går det stick i stäv med hennes
normala beteende och det skrämmer honom. Gör honom riktigt
skräckslagen, faktiskt.
Han öppnar munnen för att äntligen svara henne, men då håller hon
avrådande upp en hand mot honom.
”Nej.” säger hon bestämt och ser sedan ner i golvet. ”Säg inget. Gör
bara som jag ber dig.”
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Han blundar igen. Kanske tror han att han kommer att kunna stänga
henne ute om han gör så, men naturligtvis fungerar det inte.
”Snälla Petter, sök hjälp. Vi är oroliga för dig.”
Han betraktar henne allvarligt en stund och ser till sin förvåning att
hon inte har långt kvar till tårarna, innan han långsamt nickar.
”Jag ska.” lovar han, ”Men de kommer inte att hitta något den här
gången heller, det vet jag.”
Hon ser granskande på honom, sedan verkar hon lugna ner sig och
sväljer undan den hotande gråten, som säkert skulle spä på Gabriels.
”Lova att du gör det!” utbrister hon oförmodat känslosamt, vilket
överraskar honom något. ”Om du inte vill göra det för mig så kan du väl i
alla fall göra det för dina barn.”
”Ja, jag ska ringa.”
”Idag? Lova att du gör det idag!”
”Idag.” bekräftar han utan större entusiasm.
Vid köksbordet sitter Gabriel fortfarande och rör runt i sin flingtallrik.
Han har rört så mycket att det nu snarare blivit en jämn oaptitlig gröt än
flingor med mjölk. Han gråter inte mer, men i hans ögon kan Petter se
något han inte tycker om. En stum förebråelse som riktas både mot honom
själv och mot Carina, en blick som säger mer än sjuåringens ordförråd
någonsin skulle kunna tillåta honom att säga. Petter ler blekt mot honom
igen, men det hjälper inte mycket.
”Jag går och duschar.” upplyser han, men får inget svar. Då suckar han
uppgivet och går, utan ytterligare försök att få någon sorts bekräftelse på att
de alls hört honom.
Semestern har börjat. Det vill säga Carinas semester. Hans har ju pågått ett
bra tag redan, nästan ända sedan skolorna slutade i juni. Det är väl gott och
väl, men av allt det de planerade att göra den här semestern verkar inte
mycket bli av. Visst ställer vädret till det, men att skylla allt på det ständiga
och myckna regnandet vore nog att göra det lite för enkelt för sig. Han vet
naturligtvis mer än väl att det är han själv som är skuld till den irritation
och oro som genomsyrar alla familjemedlemmars liv just nu. Eller inte han
själv egentligen, men det han drabbats av. Om han nu verkligen drabbats
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av någonting, så det inte bara är någon sorts skruvad fyrtioårskris som tar
sig extremt annorlunda uttryck.
”Fast fan vet om inte det ändå hade varit det bästa…” tänker han
medan han kliver in i duschkabinen och skruvar på vattnet. Det är iskallt
och han drar instinktivt in tårna när de första dropparna kommer strilande
från duschmunstycket.
För ett ögonblick, ett fruktansvärt ögonblick, får han en känsla av att
han står i iskall lera. Han drar efter andan och blir alldeles stel i hela
kroppen, men inbillningen, för det är han säker på att det är, är borta
praktiskt taget lika snabbt som den dök upp.
Han känner gråten stiga i halsen på honom. Sådana här saker kände
han aldrig förr. Alla konstiga sinnesförnimmelser började den där
förbannade dagen när han och Anders var nere i Helsingör och köpte sprit
till deras födelsedagsfest. Han undrar om han blivit förgiftad på något sätt,
kanske fått något i sig med ölen, men vet samtidigt att han både tänkt och
förkastat just den tanken hundratals gånger sedan dess. Nej, det är något
annat, något han varken ser eller förstår. Kanske är det ändå så illa som
hans fru alldeles uppenbart tror, att han har något fysiologiskt fel i
huvudet. Typ en hjärntumör. Vad skulle det annars kunna vara?
Vattnet har hunnit bli varmt och han låter det spola över sig medan han
ryser till, inte av kyla men av obehag.
Han sväljer hårt och börjar tvåla in sig. Helst vill han inte ens tänka
tanken, men tvingar sig ändå eftersom han inte verkar komma undan det
där obehagliga samtalet med vårdcentralen senare under dagen. Tänk om
han har cancer i huvudet? Kan man operera det? Det kan man säkert om
det sitter bra till, intalar han sig. Men om det inte gör det…
Hur länge kan man överleva med en hjärntumör? Ett år? Eller är det för
optimistiskt? Herregud, tänk om det bara är några månader! Oavsett vilket
kommer han inte att få se Gabriel växa upp, eller Alexander. Han kanske
inte ens kan vara med när den store lunsen tar studenten. När är det? Om
tre år? Nej, då kommer han säkert inte att finnas på plats…
Alla dessa destruktiva tankar övermannar honom så att han inte kan
hålla tårarna tillbaka. Han storgråter inte, men skrynklar ändå ihop
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ansiktet och känner ögonen fyllas av saltvatten som rinner över och blandas
med det söta som strilar ur duschen.
Gud, om han bara visste varför han är så ledsen! Det är inte bara det här
med den misstänkta sjukdomen, det är något annat också. Det är så svårt
att komma underfund med vad det egentligen är, men det är en… tomhet.
Ja, just det. En sådan oerhörd tomhet.
Han kommer på sig själv med att tänka att hans liv är ödelagt, att det
inte finns någon som helst mening med något alls. Något saknas honom,
saknas honom så fruktansvärt!
Och då, när det känns som allra värst, finner han plötsligt lite tröst i att
det kanske inte alls är något fel på hans kropp. Kanske är det bara hans
psyke som lever rövare med honom? Kan man bli sjuk i kroppen av
psykiska orsaker?
”Så klart man kan!” svarar han sig själv uppmuntrande medan tårarna
fortsätter att sakta trilla nerför hans kinder. Psykosomatiska sjukdomar har
han hört talas om, men ändå aldrig något som liknar detta helvete han
befinner sig i.
Han går över till att tvätta håret medan tankarna rinner iväg i än den
ena, än den andra riktningen. Inget verkar vettigt, tycker han. Hur han än
tänker finns det inget rimligt sätt att passa in hans upplevelser i någon
sjukdomsbild han tror sig känna till. Men det är klart. Han är ju bara
högstadielärare, inte läkare.
När han börjat skölja ur schampot ur håret vet han det med ens. Det är
en fruktansvärd visshet som bränner likt ett för högt uppskruvat
värmeelement; det är helt omöjligt att ignorera, men oerhört enkelt att tala
om vari problemet består och var det befinner sig. Särskilt det sista, inser
han. Han skyndar sig att torka bort vattnet som runnit ner i ögonen när
han sköljde av håret, sedan tvingar han sig att ta två djupa andetag och
öppnar därefter ögonen.
Den här gången kommer det inte som en plötslig överraskning, och
kanske är det den avgörande orsaken till att han inte svimmar eller flyr i
panik.
I duschkabinens frostade glas kan han skymta kvinnans bleka, magra
ansikte. Hon ser tillbaka på honom och han känner hur hans underläpp
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börjar darra. Hennes ögon är som två grumliga sjöar, två djupa bottenlösa
dammar och de får honom nästan att tappa andan. Han upptäcker att de
ger det där oklara intrycket därför att de verkar vara helt omöjliga att
fokusera på. Som om något hindrar honom från att se på dem. Eller kanske
är det ändå bara det frostade glaset som gör att han inte kan se henne klart.
Kallsvetten börjar rinna längs hans rygg, trots att han fortfarande
duschar. Men den panik han alltid drabbats av varje gång hon dykt upp
verkar inte övermanna honom på samma sätt den här gången, vilket
förvånar honom mitt i eländet. Det är han oerhört tacksam för.
”Hur är det egentligen möjligt?” tänker han, medan han betraktar
hennes askgrå ansikte som finns där i glaset inte mer än trettio centimeter
från hans eget. Det verkar bli tydligare ju längre han ser på det.
”Hur kan hon finnas där?” frågar han sig sedan, men rättar sig strax till
”Hur kan jag se henne, trots att det inte finns något där?”
För så måste det vara. Hon finns inte där på riktigt. Kan inte finnas där.
Men hur ska han kunna veta säkert?
Plötsligt gör han något han efteråt kommer att ha mycket svårt att
förklara för sig själv. En rationellt tänkande människa skulle inte göra så,
det vet han redan när han gör det. Och ändå…
Medan duschen fortsätter att strila ut sitt alldeles lagom varma vatten
över hans axlar och rygg drar han efter andan. Sedan säger han med låg
röst, för att de andra i köket inte ska höra honom:
”Vem är du?”
Hon fortsätter se på honom med de där otroliga men fortfarande oklara
ögonen som verkar återspegla en förtvivlan så stark att den inte skulle
kunna göras begriplig för en människa som inte upplevt den själv. Han
inser plötsligt att det är den otänkbara förlustens bottenlösa förtvivlan han
ser, och han fylls av en diffus medkänsla. Han är inte helt säker på att det
är synen som ger honom den insikten, snarare en otäck känsla från
magtrakten.
Plötsligt kan han se att hon rör lite på sina smala läppar, som om hon
ville säga något. Men det kommer inget ljud, han hör bara det plaskande
vattnet och emellanåt Gabriel och Carina som pratar ute i köket.
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Vardagliga ljud som passar dåligt in i den situation han för tillfället
befinner sig i.
Han ger henne några sekunder till, men det verkar inte bli mer och då
känner han sig konstigt nog mer självsäker, vilket ger honom en märklig
ingivelse.
”Vad vill du mig?” frågar han, ganska säker på att inte heller den frågan
kommer att besvaras.
Men då är det precis som om något klickar till i huvudet på honom.
Det känns nästan som en dittills dold strömbrytare plötsligt slås om från av
till på, så påtagligt är det. Han tycker sig dessutom omedelbart få en känsla
av att vara elektrifierad, men inte på ett särskilt obehagligt sätt.
Hans första tanke är att ett blodkärl har gått sönder i huvudet på
honom, och att han nu kommer att dö. Hans familj kommer att hitta
honom på golvet i duschen, kanske sned i både ansikte och kropp, men
säkert död.
”Så det var det här som var felet hela tiden?” tänker han medan han
förbereder sig på mörkret som måste komma vilken sekund som helst.
”Ett dåligt kärl i hjärnan? Bara det?”
Det är nästan komiskt, med tanke på allt han gått och varit rädd för.
Stroke var inte en av de där sakerna.
Han hinner undra om allt bara kommer att bli svart, eller om mörkret
kommer att ha en röd ton, färgat av blodet som dränker in och förstör
hjärnan. Kommer det att göra ont, eller domnar man bara bort?
Men inget händer, inget som har med någon hjärnblödning att göra
åtminstone.
Men kvinnans ansikte, åh Gud, hennes ansikte förändras så att något av
förtvivlan viker undan och ersätts av… intresse? Han kan inte riktigt
avgöra vad det är, och nöjer sig sedan med att konstatera att det händer
något med hennes ansikte, och att det är av godo.
Förändringen är tydligast i ögonen. De bottenlösa brunnarna klarnar
något och plötsligt känner han igen ögonen, eller kanske snarare blicken,
från mardrömmen inatt. Och någon annanstans ifrån, men var?
Sedan ser han till sin bestörtning att hon försöker säga något, precis
som i drömmen. Han halvt om halvt förväntar sig att hon plötsligt
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kommer att sträcka sina smala, sjuka armar mot honom och be honom
följa med till underjorden, till det dödsrike där hon med säkerhet hör
hemma. Han vet att om det händer, om det verkligen händer, kommer han
att gallskrika i vanmäktig skräck, och sedan måste han förklara för resten av
familjen varför han står och ylar i duschen. Han hade hoppats få slippa det.
”In nom…” hör han plötsligt vagt en kvinnoröst säga, och han vet
omedelbart att det är hennes röst. Den kommer inte från den kusliga
speglingen i glaset, även om dess munrörelser stämmer väl överens med det
han hör. Inte ett ljud kommer över hennes läppar. Kan inte göra det,
eftersom hon inte finns där i verkligheten.
Rösten finns i hans eget huvud, och bara där, men han blir så
överraskad att han inte direkt tänker på att det hela är fullständigt orimligt.
Hallucinationer kan inte tala.
Sedan hör han den igen, manande som om det den vill säga är av
yttersta vikt, som om liv och död hänger på att han hör och förstår.
”In onom…” säger hon, och den här gången är rösten lite tydligare, men
fortfarande märkligt avlägsen. Han lägger förvånat märke till att det inte är
en vuxen kvinnas röst han hör, snarare en ung flickas. Han, som dagligen
umgås med unga människor i sitt jobb, har inga problem med att skilja
tonårsröster från vuxna, även om tonåringarna ibland gör sitt bästa för att
låta så vuxna som möjligt. Det har väl något att göra med att deras
stämband inte har hunnit utvecklas fullt ut, misstänker han.
Efter den plötsliga insikten att det är en mycket ung människas röst han
hör omvärderar han hennes utseende. Det går på bara någon tiondels
sekund och sker helt automatiskt. Och det är då han på allvar börjar
försöka förstå vad hon säger, trots att han vet att han inte borde.
”In onom?” tänker han förbryllat, men får ingen rätsida på det.
Sedan ser han verkligen att hennes bleka och tärda ansikte inte är så
gammalt som han först trott.
”Herregud, hon är inte på långa vägar vuxen!” tänker han och känner
sig lätt illamående.
”Men vad vill hon mig?” frågar han sig sedan som om han glömt bort
att hon bara är ett fantasifoster, en inbillning skapad av hans egen sjuka
hjärna.
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”Och vad säger hon? In onom? Vad betyder det?”
Just som han ska till att fråga henne börjar hon tona bort, inte försvinna
som genom ett trollslag, utan verkligen blekna bort. Han ser hur det där
förtvivlade uttrycket kommer tillbaka till henne, och han vill säga till
henne att inte ge sig iväg. Men i samma stund känner han den där konstiga
känslan inne i huvudet av en sorts strömbrytare igen. Den här gången är
det något som stängs av, men nu blir han inte rädd på samma sätt. Det
känns visserligen lite obehagligt, men uppenbarligen var det inte en
hjärnblödning trots allt, då hade han väl inte stått här så oberörd?
Fast oberörd är kanske inte rätt ord, inser han. Han är alldeles knäsvag
och pulsen är hög som efter ett ordentligt träningspass. Men sedan försöker
han bli sig själv igen.
”Jag tror inte det är sant!” tänker han upprört.
”Talade jag precis med den grå kvinnan? Eller flickan…” rättar han sig,
och blir sedan än mer förargad på sig själv för att han tänker på den där
spöksynen som något verkligt, något som fanns på riktigt.
För det gjorde den ju inte, eller hur?
Han måste skärpa till sig, måste nog ändå ringa idag. Men kanske hellre
till en psykiatriker än en allmänpraktiserande läkare…
”Vad sade hon egentligen?” tänker han sedan, men slår omedelbart bort
tanken.
”Hon sade ingenting, jag inbillade mig alltihop. Punkt slut!” envisas
han. Men en halv minut senare, när han står naken på badrumsgolvet och
torkar sig med ett frottébadlakan kommer han på sig med att försöka
begripa vad ”in onom” skulle kunna betyda.
Då stampar han med foten i ren ilska och lovar sig själv att sluta med de
här dumheterna. Så fort han har rakat sig…
Men medan han står där med raklödder kvar i halva ansiktet och precis
ska börja skära bort de svåråtkomliga stråna nere på halsen slår insikten ner
som en bomb i hans medvetande.
”In onom…” tänker han. ”Det var inte alls vad hon sade.”
Den plötsliga vetskapen sänder en kall kåre utmed ryggen på honom,
och det är som om hela världen för några korta isande sekunder stannar.
”Hon sade inte in onom.” tänker han förbryllat.
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”Herregud! Hon sade finn honom!”
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iden går fort när man är lycklig, sägs det. Men frågan är om den inte
kan gå precis lika fort när man är olycklig.
I Petters fall är det åtminstone så att de senaste två veckorna närmast
spårlöst försvunnit, och det beror sannerligen inte på att han varit
exceptionellt lycklig. Snarare tvärtom.
Först var det det där med läkarbesöket. Han ringde verkligen den där
dagen när han såg och pratade med henne, om än motvilligt. Men lovat är
lovat och inget att göra åt.
Till hans förtret och Carinas uppenbara lättnad - vilket fick honom att
bli ännu mer irriterad - fick han återigen komma till på vårdcentralen
förhållandevis snabbt. En eller ett par dagar behövde han bara vänta, men
det var ett par dagar när det var svårt att tänka på något annat än den
eventuella sjukdom som drabbat honom. Dagen då han ringde var han
förstås mest sysselsatt med att fundera kring det samtal, om det nu ens
kunde kallas för samtal, han haft med ”spöket”.
Tanken på den kusliga närvaron av en icke existerande talande kvinna
orsakad av kanske i värsta fall en hjärntumör, fick honom att föredra att se
henne som ett äkta spöke, snarare än en sjuk inbillning. Och en sak blev
han mer och mer säker på ju mer han tänkte på det; hon var inget
hjärnspöke. Hon fanns verkligen, även om det bara var han som kunde se
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henne. Vilket, när han tänkte närmare efter, fick honom att tvivla på sin
tidigare ståndpunkt att hon inte skulle vara orsakad av sjukdom.
Vid dessa talrika tillfällen när han återkom till sin ursprungliga fruktan
stod det fullkomligt klart för honom att hon trots allt måste vara en
obehaglig produkt av en sjuk hjärna. Men, tröstade han sig då, det var inte
samma sak som att han inbillade sig att han såg henne. Han må ha varit ur
balans och kanske sjuk rent kroppsligt, men psykiskt var det i alla fall inget
fel på honom. Förutom då kanske att han blev allt mer uttröttad av att
aldrig få sova ut ordentligt, vilket i sin tur berodde i lika hög grad både på
de okontrollerbara drömmarna som de ständiga funderingarna för att få
klarhet i vad det var som plågade honom.
Till inget ledde all denna tankemöda. Men såg henne, det gjorde han.
Och så fick han alltså tid för ännu en undersökning, och hamnade så
klart hos samma läkare som utan större betänkligheter friskförklarade
honom vid förra besöket. Med en klackspark, tycktes det.
Förhoppningsvis, eller kanske i värsta fall beroende på ur vems
synvinkel man valde att betrakta hela förfarandet, skulle man komma att gå
mer noggrant fram den här gången. Inte bara lite kittlande under fötterna
och annat som verkade mer eller mindre meningslöst således. Men det var
klart, Petter insåg inte utan hopp att han ju inte visste särskilt mycket om
kroppen och dess funktioner, så det var kanske fel att bara så där utan
vidare förkasta läkarens slutsatser. Men det var ju ändå hans kropp, så
något borde han ha att säga till om. Som till exempel att han inte hade lust
att vara sjuk.
Den nya undersökningen - som mycket riktigt utfördes av samma läkare
som sist - visade sig verkligen bli något mer utförlig. Det kan så klart ha
berott på att symptomen snarare hade tilltagit än minskat i intensitet och
att läkaren därför ansåg det motiverat att ta honom på större allvar.
Petter klandrade honom inte. I vården får man säkert handskas med så
många knäppskallar som söker hjälp för både i smyg stulna njurar som
ersatts med värdelösa plastimplantat, som inopererad utomjordisk
elektronik avsedd att kartlägga jordiska arters liv och leverne, att man till
sist betraktar alla presumtiva patienter med mer eller mindre skepsis.
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Men när Petter dragit hela historian om sina syner och mardrömmar en
gång till, och dessutom svarat övertygat nekande på de obligatoriska
frågorna om han använder droger eller om det finns någon psykisk
sjukdom i släkten, verkade läkaren bli intresserad på allvar.
Sedan började allt om från början, men med större allvar och
grundlighet än sist. Varenda reflex kollades noga, till och med sådana
Petter inte ens visste att han hade. Efter det lyste läkaren in i hans ögon
med en liten ficklampa och förklarade att han bara ville se hur pupillerna
reagerade, när Petter närmast irriterat blinkade mot den skarpa lilla
ljusstrålen.
Men inte nog med detta. Petter fick visa att han kunde gå på en tänkt
tunn linje utan att tappa balansen, och dessutom att han kunde hitta näsan
med båda sina pekfingrar utan att tjuvkika.
Slutligen förklarade läkaren att han inte kunde hitta något onormalt,
men att man kanske ändå skulle kunna gå vidare om Petter fortfarande var
orolig. Var han det? Jo, det var han så klart. Varpå läkaren utan att blinka
skrev en remiss till röntgenavdelningen på närmaste sjukhus - som så klart
var Ryhov, vad annars - för att man skulle kunna göra en skiktröntgen,
eller CT-skalle som läkaren något kryptiskt uttryckte sig, och därefter
utesluta Petters värsta farhågor. Inget att bekymra sig för eller gå och
grunna på. Men för säkerhets skull, liksom.
Sedan stod han - utan att riktigt veta hur han hamnat där - ute på gatan
i regnet, plötsligt obehagligt medveten om att han kanske just nu befann
sig bara i början på en oändlig vårdspiral som inte med säkerhet skulle
mynna ut i något gott. Han stod där en god stund innan han äntligen fick
sig för att gå till sin parkerade bil som stod några minuters promenad bort.
Väl där satt han stilla en lång stund med droppande hår och igenimmade
fönster innan han bestämde sig för att vrida om nyckeln och köra hem.
Vid det första röda trafikljuset gled han med sin regnvåta skosula på
kopplingen när det blev grönt så att bilen hoppade till och motorn dog,
varpå han inte kom iväg innan ljuset slog om till rött igen. Bilarna bakom
tutade, vilket inte avsevärt bättrade på hans humör. Han befann sig nog
närmast i chock insåg han senare, för annars hade han inte brutit ihop som
han gjorde.
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När tutandet började skrek han först en lång rad svavelosande
svordomar åt ingen, sedan lutade han sig mot ratten och föll i gråt. Med
hela kroppen skakande av förtvivlade snyftningar lyckades han trots allt till
sist komma iväg när det blev grönt för andra gången, men då visste han
inte längre vart han var på väg.
Istället parkerade han bilen och gick till systembolaget på
Trädgårdsgatan där han köpte en flaska Gibson’s London Dry Gin, den
billigaste sorten som fanns. Han lade inte märke till att expediten tittade en
aning konstigt på hans något rödkantade ögon, men det hade antagligen
inte gjort någon skillnad om han sett det.
Han betalade och gick tillbaka, bara för att ilsket upptäcka att under de
tio minuter han varit borta hade någon alltför nitisk parkeringsvakt hunnit
lappa hans bil.
Den här motgången tog han mer som en man och slet boten från
vindrutan, knycklade ihop den och slängde den i en vattenpöl, allt under
ytterst manligt svärande. Sedan lämnade han parkeringsplatsen med en
rivstart och körde raka vägen hem, hela tiden med en kuslig känsla av att
inget av allt detta kunde hända på riktigt.
Carina tog emot honom redan i hallen - som om hon faktiskt väntat på
honom - med ett frågande uttryck i sitt vanligtvis ganska avslappnade
ansikte, men när hon såg honom stiga in dyblöt och arg som ett bi tog det
inte många sekunder förrän hon fick klart för sig hur fel allt var. Och
bättre blev det inte när han med en otäck blandning av aggressivitet och
uppgivenhet förklarade att han troligtvis hade en hjärntumör och nu skulle
han in och röntga skallen och sedan var det tack och adjö. Han avslutade
med att barnsligt fråga om hon var nöjd med resultatet, och om det var det
här hon ville veta. I så fall var det ju bra, för nu fanns det snart svart på vitt,
bara hon kunde tåla sig tills provsvaren kom.
Allt detta var ju oerhört orättvist vilket han så snart han besinnat sig
naturligtvis insåg, men då var det redan för sent. Carina är normalt inte
den som skriker och gråter, men den här eftermiddagen gjorde hon faktiskt
det. Han kunde efteråt inte minnas att han någonsin sårat henne som han
gjorde då. Även om han till viss del säkert skulle kunna ursäkta sitt
beteende med att han var i chock, var det ändå oförlåtligt. Han tror till och
186

med att han i sin självömkan föreslog att de skulle skilja sig, vilket var det
som fick henne att börja gråta och skrika på allvar.
En liten tröst - om än mikroskopiskt liten - var att Gabriel befann sig
hemma hos en kompis just den här eftermiddagen, och Alexander hade åkt
in till centrum för att leta efter något nytt spel. Annars hade nog
katastrofens omfattning varit vida större, misstänker Petter.
Efter den urladdningen hade det gått några timmar av ömsesidigt
buttert tigande, sedan hade han korkat upp flaskan han köpt när han varit
på väg hem. Ingen hade stört honom i hans olyckliga fylla på hela kvällen,
och han hade inte heller varit särdeles störande. Morgonen efter vaknade
han med huvudvärk, svullen tunga och en överväldigande skamkänsla som
gick utanpå allt annat.
En knapp vecka senare var katastrofen fortfarande ett faktum. Carina
talade med honom bara om det var absolut nödvändigt, och barnen,
särskilt Gabriel, gav honom sneda, misstänksamma blickar när de trodde
att han inte såg dem.
Sedan kom kallelsen från Ryhov.
Det hade som sagt gått mindre än en enda vecka sedan han var hos
allmänläkaren på vårdcentralen, och även det får nog anses vara rekordkort
väntetid. Han fick onda aningar av att man verkade prioritera honom till
och med här, vilket inte nämnvärt bättrade på hans humör. Eller för den
delen den outhärdligt spända stämningen hemma.
Men tid fick han, och bara en vecka och ett par dagar efter det senaste
läkarbesöket åkte han in till sjukhuset för att de skulle kunna kontrollera
hur stor tumören i hjärnan hunnit bli. I själva verket var det ju ingen som
visste om han överhuvudtaget hade någon tumör, men för honom själv
fanns det inte längre någon tvekan. Han hade cancer och skulle dö inom
kort.
Undersökningen på röntgenmottagningen gjorde honom förvånad.
Kanske var det maskinerna, kanske var det personalen. Han tror att han
hade förväntat sig lite allvarligare stämning, som på en begravningsbyrå
ungefär, men möttes av glada och trevliga människor som inte verkade vara
de dödens budbärare han förväntat sig. Han ville väl inte direkt erkänna att
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det fick honom att känna sig bättre till mods, men det var nog trots allt så
det var ändå.
Han befann sig på sjukhuset mindre än två timmar. Enligt läkaren han
talade med fanns det ingen anledning för honom att oroa sig, eftersom
man inte funnit något som kunde tänkas ge anledning till omedelbara
åtgärder. Ingen inläggning med rakat huvud, alltså. Det var annars precis
det han räknat med, och följaktligen hade han varit noggrann när han sagt
adjö till Alexander och Gabriel innan han åkt hemifrån.
Just det, påminde han sig, han hade sagt adjö. Inte ”vi ses” eller ”hej
då”, utan verkligen ”adjö”. Som om det skulle vara sista gången de sågs.
Patetiskt.
Carina hade faktiskt klappat honom lite lätt på armen och sagt att det
säkert skulle gå fint, men hennes ögon var en aning för kalla för att det
skulle kännas bra, mindes han med en rysning.
”Provresultaten kommer att sändas till din läkare, så får han gå igenom
dem med dig.” upplystes han när man tittat igenom bilderna av hans
hjärna. ”Det finns inget som vi kan se så här direkt, och hade det varit
något att oroa sig för hade vi sett det redan nu.”
Det beskedet lugnande honom på samma sätt som man blir lugnad när
tandläkaren ringer och i sista minuten vill skjuta fram en bokad tid.
Rotfyllningen blir inte i morgon, vi får ta den om en månad. Men den
kommer. Var så säker, den kommer.
Jo, det var nog så han upplevde det. Som en tillfällig frist, inte som ett
friskförklarande. Men trots det blev han märkbart uppiggad, och försökte
få det att spilla över på sin sargade familj så fort han kom hem. Tyvärr
visade det sig svårare än han föreställt sig.
Naturligtvis blev alla oerhört lättade när han meddelade det positiva
beskedet, men något ont verkade ändå ha smugit sig in i deras förr så
harmoniska familjeliv. Ingen verkade riktigt glad, men inte riktigt ledsen
heller. Det var som om den senaste tidens turbulens på något underligt sätt
fått hela deras situation att bli… avtrubbad. Det fanns ingen riktig sorg,
men inte heller någon riktig glädje. Särskilt tydligt var detta med Carina,
som avslutade varje dag med att vända ryggen mot honom när de krupit
ner i sängen för att sova. När han försökte med ett försiktigt ”godnatt” fick
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han i bästa fall bara ett oartikulerat grymtande tillbaka, och sedan isande
tystnad. Hon var inte ovänlig, bara likgiltig, vilket nog egentligen var
mycket värre.
Han försökte ställa allt till rätta några gånger under de här dagarna,
främst genom att själv försöka visa sig på riktigt gott humör. Men det gav
ingen effekt, utom den omedelbara att Gabriel bad honom att hålla tyst
medan Alexander gav honom en blick som antydde att ”någon” nog led av
ett visst mått av hjärnskada trots allt.
Då tappade han sugen igen. Sedan återgick allt till det vanliga tigandet;
ett sorts destruktivt status quo som verkade omöjligt att bryta.
Mitt i denna grå soppa där han befinner sig idag, surmulen och missmodig,
ringer Anders och frågar lite för hurtigt hur läget är på sitt urskånska sätt.
Då tar Petter telefonen med sig och sätter sig på ett ställe där han är ganska
säker på att ingen hör honom, och sedan berättar han hela den sorgliga
historian. Allt kommer; läkarbesöken, grälen, likgiltigheten.
Tystnaden i Anders ända av linjen är talande, och Petter misstänker för
ett hemskt ögonblick att kanske till och med denne hans bästa vän kommer
att överge honom med ett ”det var ju inte roligt att höra, men du, vi kan
kanske höras senare om det här, va?” och sedan försvinna under överskådlig
framtid. Det skulle inte vara första gången en sådan sak händer, även om
det hade förvånat Petter mycket om Anders, just Anders, skulle bete sig så.
Till all lycka gör han inte det. Istället varar samtalet, som antagligen
bara varit tänkt som en snabb koll av läget, i över två timmar. Efter det är
Petter tömd på all energi, han känner sig urvriden som en gammal
disktrasa, men vid bättre mod än på många dagar.
När allt så till sist är avhandlat och stött och blött minst ett par gånger
säger Anders plötsligt något som faktiskt förvånar Petter, och då ska man
veta att just det är ytterst ovanligt.
”Du…” börjar han lite tveksamt, ”du vet på vår fest…”
”Ja?”
”Jag tänkte… du fick ju den där knepiga presenten av Klara?”
”Du menar det där presentkortet?”
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”Ja, precis. Det var ju egentligen du som fick det, men du sade ju att vi
skulle gå tillsammans, så jag tänkte…”
”Vadå?” frågar Petter roat när tystnaden varat lite för länge, för det är
inte ofta han får en chans att höra sin gamle vän så försagd.
Då harklar sig Anders omständligt och kommer så äntligen till saken.
”Jag undrade egentligen om vi skulle kunna gå på det där snart,
regressionen du vet. Man är ju lite nyfiken.” urskuldar han sig och Petter
anar instinktivt att Anders inte säger hela sanningen. Varför vet han inte,
men han känner det, vet det alldeles säkert. Och sedan backar Anders
oväntat: ”Äsch, du skulle inte tro mig om jag berättade för dig ändå…”
”Du, jag tror snart på vad som helst!” påpekar Petter syrligt, men utan
irritation och fullständigt sanningsenligt. ”Pröva mig!”
”Detta är helt sjukt,” säger Anders med en förlägenhet som får Petter att
småle, ”men jag drömde faktiskt om det här med regressionen i natt. Och
inte bara i natt, utan faktiskt två gånger i förra veckan också, och det är
därför jag skulle vilja se vad det är frågan om. Förstår du?”
”Men hur då? Menar du att du har återkommande drömmar om… om
Klaras presentkort?”
”Nej, inte så.” fortsätter Anders besvärat. ”Men det är precis som om
någon kommer och viskar i örat på mig att det är viktigt, att vi måste göra
det nu. Det kan inte vänta, det är viktigt att det sker nu. Och det påminner
på något sätt om något jag brukade drömma som liten, något som brukade
skrämma mig så att jag vaknade och skrek. Äsch, jag vet inte, jag kan inte
förklara det bättre än så, Petter!” utbrister han och Petter kan inte undgå
att lägga märke till ett visst mått av desperation i hans annars så lugna röst.
Det får det att gå en kall ilning av obehag längs ryggen på honom. Om
Anders har mardrömmar…
”Boka tid.” bestämmer han utan att tänka sig för. ”Återkommande
drömmar ska man ta det försiktigt med.”
Då hör han förbryllat hur Anders drar en djup suck, antagligen av
lättnad.
”Jag fixar det med en gång. Fan, jag kan inte förklara varför, men det är
något som säger mig att det är bråttom. Och jag vet inte om jag vill
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drömma om det här mer, det är inte roligt. Snarare kusligt.” fyller han i
efter kort eftertanke, men möts bara av tystnad.
”Jag gillar inte det här, Petter!” fortsätter han skrämt när Petter inte
svarar. ”Först börjar du drömma mardrömmar som faktiskt gör dig sjuk,
sedan börjar jag också drömma en massa underliga saker! Vad är det som
händer egentligen?”
Men Petter svarar fortfarande inte. Han stirrar på ett foto av sig och
Carina som står på bordet till höger om honom. Kortet är taget för många
år sedan, när de båda ännu var oförskämt unga. De står på en grekisk
strand och har precis förlovat sig. Det är ett vackert minne, eller var
åtminstone påminner han sig med ett styng av smärta, och det är därför det
har ramats in. Det sitter i en gammaldags påkostad ram med riktigt glas,
inte en sådan där modern med det där tunna plastglaset man alltid får i
ramarna man köper på Ikea.
Han stirrar intensivt på det eftersom han just upptäckt att något är
fruktansvärt fel. Det är mycket riktigt Carina som är på kortet. Men där
hans ansikte ska vara stämmer det på något konstigt sätt inte. Det är inte
han. Det är ett blekt, smalt och sjukligt ansikte med tunna läppar.
”Du Petter,” envisas Anders, ”visst är det märkligt, nästan lite kusligt,
eller hur?”
Men Petter hör nästan inte vad Anders säger. Han kramar hårt om
luren med sin plötsligt svettiga hand, och i samma stund ser han de tunna
läpparna ljudlöst, nästan utstuderat långsamt, forma de alltför välkända
orden ”finn honom”.
”Ja, du har alldeles rätt.” bekräftar han slutligen matt, ”Det är förbanne
mig kusligt.”
*

*

*

Någon vecka senare, i slutet på juli för att var något mer exakt, är det ingen
större förändring i Petters liv. Det mesta fortgår som tidigare. Det vill säga
att familjelivet fortfarande är en total katastrof med iskyla bara avbruten av
skrik och gråt när humöret vid några tillfällen runnit över; spökkvinnan
fortsätter dyka upp när hon behagar och uppmanar Petter att ”finna
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honom”; samt tre eller fyra panikdrömmar med orden ”i evighet” plågsamt
inbrända i hans sargade medvetande.
Han har talat i telefon med Anders några gånger till den senaste veckan,
och faktiskt berättat precis hur det står till. Det förvånar Petter att hans vän
fortfarande står ut. Men om han har förstått saken rätt mår inte heller
Anders riktigt bra. Det är inte på långa vägar så illa som det är med honom
själv, men bra är det inte. Främst är det drömmarna han berättade om
tidigare, dock utan att vilja gå in på detaljer, men säkert också
sömnlösheten som följt som ett brev på posten.
Samma dag de haft sitt första långa telefonsamtal ringde Anders upp
den där killen de fått presentkortet hos och bokade tid. Petter förstod
aldrig riktigt varför det egentligen var så brått, men om det nu är så viktigt
för Anders är det klart att han ställer upp. Även om han inte riktigt är i
form just nu.
Sedan är det detta med ”spöket”. Varje gång hon visar sig säger hon allt
mer enträget detta ständiga ”finn honom”, men vad hon syftar på vet han
inte. Han har grubblat mycket på vad det kan betyda, om det ens betyder
något, men också på vem hon kan vara om hon inte bara är ett hjärnspöke?
Vilket hon så klart är. Men tänk om…
Ska han hitta någon? Och i så fall vem? Och om han mot förmodan
hittar denne någon, vad ska han göra då?
Hur han än funderar kan han inte komma på något som verkar vettigt.
Det är delvis därför som han utan protester följer med Anders när denne så
energiskt talar för att de måste åka på den där regressionen så fort det bara
går. Vilket alltså är idag, påminner han sig trött och utan entusiasm.
Just det där - entusiasm - är det länge sedan han kände.
Anders hämtar honom vid tolvtiden. Petter hajar nästan till när han får se
sin väns glåmiga ansikte. Han ser blek och insjunken ut, som om han led
brist på någonting.
”Sömn.” påminner han sig. ”Han har ju svårt för att sova, precis som
jag. Undrar om jag också ser ut så där?” tänker han trött medan han
spänner fast sig i Anders Peugeot.
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Den bistra sanningen är emellertid att om Anders ser glåmig ut, ser
Petter ut som ett vandrande lik. Vilket Anders omedelbart lägger märke
till, men klokt nog väljer att inte kommentera.
”Då var det Gränna nästa!” säger han istället hurtigt, vilket får Petter att
grimasera.
”Där finns det bara polkagrisar.” konstaterar han surt.
”Japp.” instämmer Anders medan en skymt av hans vanliga sorglösa
lynne plötsligt drar förbi och värmer Petter, dock utan att kunna tina upp
honom helt. ”Och Alf Svensson, glöm inte honom.”
”Åh, herregud.” suckar Petter uppgivet.
”Inte riktigt.” flinar Anders glädjelöst. ”Men nästan.”
Det tar inte lång tid att köra till Gränna från Jönköping. Man bara följer
E4 norrut så är man där på mindre än en halvtimme. Det är ungefär lika
lång tid som det tar att hitta en laglig parkeringsplats mitt under
industrisemestern i denna lilla stad av ålderdomliga trähus och branta gator
som sluttar ner mot hamnen och Vättern. Mer än en turist på genomresa
har säkert gett upp och bara åkt vidare tyst svärande med gallskrikande
barn i baksätet som snöpligt gått miste om Sveriges godaste polkagrisar.
Sötsliskigt godis är annars det sista Petter sitter och längtar efter medan
Anders svänger av motorvägen och sedan letar sig ner mot den lilla stadens
centrum.
”Vet du vart vi ska?” frågar Petter förvånat utan att tänka sig för.
”Men det är väl klart att jag vet vart vi ska!” utbrister Anders och ser
faktiskt riktigt häpen ut. ”Jag har ju fått vägbeskrivning av Jens.”
”Jens?” säger Petter dumt och höjer oförstående på ögonbrynen innan
det går upp för honom att det måste vara den så kallade
regressionsterapeutens förnamn.
”Jens.” konstaterar Anders torrt medan han skickligt undviker en bil
som plötsligt svänger ut från en sidogata och nästan tvingar honom att
ställa sig på bromsen. ”Odensjö.” fyller han sedan i.
”Odensjö?” ekar Petter, och undrar förstrött om namnet är taget eller
kanske ett gammalt släktnamn. Han gissar på det första.
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”Japp.” konstaterar Anders. ”Jens Odensjö, legitimerad psykiatriker som
numera arbetar med något mer okonventionella metoder. Allt enligt
honom själv, vill säga.”
”Aha.” säger Petter i ett tonfall som starkt antyder att hans åsikt om en
sådan herres trovärdighet inte är alltför välvillig, så att säga.
”Jag vet.” suckar Anders som om han kunde läsa vännens tankar. ”Och
faktum är att jag kollade upp honom av just den anledningen. Men han
verkar åtminstone vara den han utger sig för. Jag hittade faktiskt några
artiklar om honom på nätet, och han ger ett seriöst intryck.”
Här höjer Petter så där frågande på ögonbrynen igen, vilket får Anders
att le försmädligt.
”Du har väl inte orkat kolla upp någonting?” frågar han sedan,
fortfarande leende.
”Allvarligt talat, jag…”
”Nej, det tänkte jag nog. Men det har jag gjort. Och noga dessutom, så
spar dina miner till ett bättre tillfälle.”
”Okej, om du säger det så.”
”Nu ska du lyssna noga, för vi är strax framme. Han jobbade med
vanliga, traditionella metoder på något sjukhus fram till för sex år sedan.
Då råkade han av en slump stöta på en patient, en medelålders kvinna om
det har någon betydelse, som inte blev kvitt sin rädsla för vatten oavsett vad
han än försökte. Eftersom han precis läst om något liknande amerikanskt
fall tänkte han att han skulle göra ett litet experiment.”
”Gör han ofta experiment med sina patienter?” avbryter Petter något
misstänksamt och alldeles avgjort trött.
Anders flinar till. ”Det vet jag inte. Men det intressanta är att han
istället för att bara försöka dämpa patientens rädsla, försökte finna orsaken
till den. Och det gjorde han.”
Petter rynkar pannan. ”Men så där gör man väl alltid? Det måste väl
vara bättre att ta bort det som orsakar symptomen än att bara dämpa dem?
Eller?”
”Precis. Men ofta - åtminstone enligt honom - inriktar sig modern
västerländsk vård på att dämpa symptom snarare än att ta bort orsaken till
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dem. Jag vet bara vad han sade!” avslutar Anders med en urskuldande min
när Petter betraktar honom misstroget.
”Och vad fann han då?” undrar han sedan efter en kort stunds tankfull
tystnad.
”Fann?
”Ja? Vad orsakade patientens symptom?” förtydligar Petter när det
uppenbarligen är Anders tur att tänka dåligt.
”Jaså, det!” säger han och verkar skämmas något för sitt allt för korta
minne. ”Jo, han fann orsaken som sagt. Men på ett sätt han inte hade
kunnat föreställa sig. Hans patient hade nämligen drunknat, vilket på ett
enkelt sätt skulle förklara vattenskräcken.”
Petter betraktar honom med öppen mun. ”Förlåt, vad sade du?” får han
till sist ur sig. ”Jag tror att jag hörde fel.”
”Ungefär så reagerade jag också.” tillstår Anders, men inte utan att le så
där förargligt som han gör ibland. Särskilt när han lyckas få sista ordet.
”Men du hörde rätt. Hans patient hade drunknat.”
”Då var det förbanne mig inte konstigt att hon var rädd för vatten…”
konstaterar Petter glädjelöst.
”Nej, just det. Men som du säkert förstår, även om du bara är en sketen
högstadielärare, går man inte till en psykiatriker om man har drunknat.
Det skulle om inget annat vara svårt rent praktiskt, eller hur?”
”Det är riktigt. Och får jag passa på att påminna dig om ditt eget
yrkesval innan du sprider fler förolämpningar omkring dig, herr
besserwisser.”
”Äsch, ta nu inte illa upp. Grejen var i alla fall enligt Jens att patienten
hade minnen av att ha drunknat i ett tidigare liv, och det var därför hon
var så rädd för vatten. Nej, avbryt inte, jag vet vad du tänker säga och jag
håller i princip med!” säger Anders när Petter börjar grimasera igen. ”Men
det fina med den här terapiformen” fortsätter han, ”är att om man
återupplever det man tror sig ha varit med om innan, och som tydligen
skrämt livet ur en om du ursäktar ordvalet, kan man bli av med sin rädsla.”
”Men du hör väl själv hur det låter, Anders?” säger Petter så trött, att
det får hans vän att se på honom med förnyad oro.
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”Ja, självfallet hör jag hur det låter. Men jag har haft tid på mig att
fundera på det här och jag har kommit fram till något som jag tror är
viktigt.”
”Och det är?”
”Det är att det spelar ingen som helst roll om man tror att det här är
verkliga minnen av tidigare liv eller ej! Huvudsaken är att det fungerar,
eller hur? Jag personligen struntar i om Jens Odensjö tror att det han får
sina patienter att minnas är något som verkligen hänt på riktigt. Men om
de där ”minnena”, verkliga eller ej, får oss att må bättre, vad har vi då att
förlora?”
Petter funderar en stund, och sedan går det upp för honom hur Anders
tänker. Och ju mer han själv funderar på det, desto vettigare verkar det.
”Så du tror att vi så att säga kommer att få nyckeln till våra
mardrömmar genom att låta oss suggereras av den här häxdoktorn? Att vi
kommer att sluta drömma och sedan må bättre?”
Anders funderar inte ens en halv sekund innan han svarar.
”Ja, Petter. Precis det tror jag.”
”Och du är säker på att det inte gör saken värre?”
”Inget jag har hört eller läst tyder på att det skulle vara någon större
risk. Men personligen är jag beredd att ta den risken. Och det tror jag att
du också är.”
I det ögonblicket ser Petter hela sin tillvaro rullas upp för sin inre blick.
Han ser de fruktlösa läkarbesöken, Carinas kalla ögonkast, barnens
märkbara avståndstagande, hallucinationerna, mardrömmarna…
”Ja.” säger han sedan utan att tveka, men med en obehaglig klump i
halsen som han försöker svälja bort så gott han kan. ”Jag får väl säga som
Carl X Gustav.”
Anders flinar brett. ”Jaså, det har du snappat upp?” frågar han syrligt.
”Det är väl jag som har lärt dig det…”
”Ånej, du!” slår Petter ifrån sig. ”Det där såg jag i en bok. Du ska inte
tro att du kan ta åt dig äran för allt!”
I samma stund parkerar Anders bilen. De står utanför ett alldeles
ordinärt gult trähus inte långt från Vätterns strand.
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”Där inne” tänker Petter, ”finns kanske den som till sist ska kunna
hjälpa mig ur den här knipan. Eller inte.”
Sedan öppnar han bildörren men vänder sig mot Anders innan han
kliver ut.
”Man må hasardera allt.”
”Ja.” småler Anders, dock utan hån. ”Man må hasardera allt.”
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on ska aldrig under hela återstoden av sitt unga liv glömma dagen då
hennes förmodat trygga värld sjönk i kaos.
Aldrig.
Redan innan hon stiger upp förstår hon med förtvivlad visshet att inget
någonsin kommer att bli sig likt. Det är mer en känsla än ett logiskt
resonemang som leder fram till den insikten. Men övertygelsen om detta
oerhörda är ändå lika stark som om hon fått allt svart på vitt.
Redan i det allra första gryningsljuset, medan hon som vanligt betraktar
takbjälkarnas ojämna, tillyxade kanter med alla dess välbekanta knastar,
kan hon höra långa, olycksbådande trumvirvlar blandat med gällt
trumpetsmatter. Inte långt därefter hörs det dova, åsklika mullret från
många hästars hovar blandat med befallande rop och kanske några
svordomar. Detta trots att hon vet att det måste vara nästan en halv
fjärdingsväg bort till ljudkällorna.
Hon förstår i samma stund hon vaknar, liksom alla andra i staden säkert
förstår. Ingen invånare i Helsingborg kommer att sova länge denna
morgon.
”Hör du?” är det första Johan säger när han slår upp ögonen, nästan
som om han inte sovit alls. Då har hon redan legat vaken en god stund
utan att det illavarslande oväsendet verkat avta.
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Hon nöjer sig med att nicka, rädd att undslippa sig ett förtvivlat
jämmer snarare än ett vettigt svar. Och det kommer inte att vara någon till
hjälp. Tvärtom.
”Kom, vi måste ut och se efter!” säger Johan alltför muntert och nästan
rusar upp ur sängen.
Själv ligger hon kvar och liksom känner på atmosfären i rummet,
någonstans medveten om att det kanske är sista gången hon gör så. En tår
rinner sakta över hennes tinning, men Johan ser den inte eftersom den
banar sig väg på hennes högra sida som är vänd bort från honom. Hon
känner ingen sorg, men kanske något som varslar om den, vilket noga
räknat inte är ett dugg bättre.
Men till sist är hon ändå tvungen att stiga upp. Hon huttrar till när hon
känner den råa kylan svepa in hennes kropp i en fuktig omfamning, och
kommer på sig med att undra hur det ser ut uppe vid slottet. Hur många
soldater finns det där egentligen? Och är man verkligen redo att stå emot
ett svenskt anfall? Och vad händer om man inte gör det? Och…
Men vad rör det henne? Om Gud vill ska ingen här drabbas av den
uppgörelse som nu säkerligen kommer att ske på stadens utmarker. Ingen
inne i staden. Om Gud vill. Och det vill han väl?
När det slutligen blivit helt ljust hör hon hur det börjar röra på sig ute på
gatan. Själv har hon varit uppe en god stund, och Johan har redan varit ute
flera gånger för att kanske hitta någon att tala med om den oro som alldeles
tydligt drar genom det danska härlägret uppe vid slottet. Hon däremot är
inte alls så intresserad av att ta del av onda nyheter som hennes älskade
tvillingbror verkar vara. Det räcker bra med det som tvingas på henne, som
när hon för bara någon dag sedan blev tvungen att bevittna hur alla
kvinnor och barn i danskarnas tross evakuerades till andra sidan av sundet.
Hon stod nere vid skeppsbron och såg dem gå förbi och ombord på
väntande skepp. En del såg sturska och till och med arga och missnöjda ut,
men det fanns också många som grät och hela tiden vände sig om och såg
upp mot landborgen, som om de försökte få en sista glimt av någon de
tvingades lämna kvar däruppe.
Men det var ändå inte det värsta.
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Det mest skrämmande var när hon plötsligt fick ögonkontakt med en
av alla dessa hundratals kvinnor och allt hon såg var - medlidande. Med
henne, och med alla som var tvungna att stanna kvar. Det gjorde henne
rädd på allvar.
Dagen är dimmig. Hon kan knappt se tvärs över torget till andra sidan
kyrkan, så ogenomträngligt är det fuktiga vita som bäddar in både henne
och staden i råkallt vinterljus. Hon kan inte låta bli att undra hur det är att
stå där uppe vid slottet och kanske frysa sig halvt fördärvad medan inte
mycket annat än väntan återstår. Kanske går hela dagen åt till detta
tröstlösa väntande, kanske kommer det att sträcka sig över flera dagar. Och
frågan är om inte det ändå är det värsta, detta att passivt tvingas vänta på
det oundvikliga.
Det slår henne plötsligt att det på sätt och vis är som livet självt; vi
väntar alla på det som måste komma förr eller senare. Ingen av oss kommer
undan, men somliga hinner det upp före andra. Så fylls hon av en hemsk
förvissning om att denna dag kanske är en sådan när många kommer att bli
upphunna av det som ständigt är oss alla i hasorna. Död. Utslocknande.
Hon avundas dem inte, alla de karlar som står där uppe nu och bara
väntar, och väntar…
Det är långt lidet på förmiddagen när Johan kommer gående med ett drag
av omisskännlig misslynthet skriven i sitt unga ansikte, vilket nästan gör
henne arg.
”Hur kan han gå omkring här och se så missnöjd ut?” tänker hon, utan
att för en sekund reflektera över att hon antagligen ser likadan ut själv.
Men saken är den att hon tror sig veta hur han tänker, och förstår att hans
förargelse kommer sig av att saker och ting inte händer tillräckligt snabbt,
vilket hon anser vara oerhört själviskt.
”Det blir inget idag.” konstaterar han inte utan besvikelse, och det får
hennes ilska att plötsligt blossa upp.
”Vad då blir inget?” fräser hon så argsint att han hajar till. Han rynkar
pannan och betraktar henne med förvånat ogillande.
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”Vad är du så tvär för?” frågar han och hon hör sin egen irritation
speglas hos honom.
”För att jag tycker att du inte tar det här på allvar!” fnyser hon med mer
förakt än hon tänkt. ”Har du ägnat en enda tanke åt alla dem som står
däruppe och fryser och kanske bara väntar på att dö? Va? Har du det?”
Hennes plötsliga utfall får honom att rygga tillbaka och hans irritation
ersätts nästan, men bara nästan, av förvåning. Han betraktar henne fräckt
uppifrån och ner, som om han inte riktigt kan förlika sig med vad han ser.
Vilket bara lägger mer bränsle på brasan.
”Ja, det har jag.” svarar han oväntat lugnt. ”Jag har till och med talat
med några av soldaterna, närmare bestämt de som vaktar
Ängelholmsporten.” Han blänger surt på henne eftersom hon vägrar svara
honom, men vad han inte vet eller kan se just vid yttrandet av de orden är
att hon inom sig plötsligt blir alldeles kall. Har han verkligen varit där
borta och talat med folk ur den stora vaktstyrkan och ändå kommit hem
helskinnad? Hon har hört - och faktiskt sett med egna ögon - hur ett par av
stadens yngre och mer nyfikna borgare fått en ytterst handgriplig och
hårdhänt lektion i var de bör och inte bör vistas i staden.
”Och om du vill veta det, så frågade jag dem om de trodde att
svenskarna snart kommer, och vad som händer när de blivit bortjagade
igen. Om de kommer tillbaka ännu en gång eller om vi får vara ifred nu.”
Hon gör sitt bästa för att fortsätta se arg ut för att dölja att det
egentligen är rädsla hon känner, men till hennes outsägliga förtret ser hon
att han genomskådar henne lika enkelt som prästen läser bibeln om
söndagarna.
”Ingen tror att det blir något de närmaste dagarna.” suckar han
samtidigt som han ger henne ett retligt leende, som bleknar bort lika fort
som det dök upp. ”Jag längtar inte efter krig Anna, det förstår du väl?
utbrister han sedan trött och ser ner på den frusna leran som täcker gatan.
”Men det finns ingen väg runt det. Gör man inte upp om saken nu
kommer det att bli det senare, och onda ting är det bättre att ha avklarade
så fort som möjligt. Håller du inte med om det?” frågar han sedan för att få
bekräftelse eller åtminstone en antydan om att de egentligen inte är osams,
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vilket fungerar bra eftersom hon inte kan hålla tillbaka ett svagt leende som
töar upp också honom.
”Jo, det gör jag väl.” erkänner hon skamset. ”Jag trodde bara att du
ville…”
Längre hinner hon inte förrän ett skarpt, obehagligt mullrande når
deras öron och får alla på gatorna att stanna upp och bekymrat se upp mot
det halvt raserade centraltornet där Dannebrogen hänger slak i väntan på
vind, nu plötsligt synlig genom dimman som verkar lätta något. Johan
spärrar upp ögonen och Anna tycker med ens att hennes bror ser
annorlunda ut, äldre på något sätt. Vuxen, kanske.
Strax kan de höra hur tusentals hästar börjar röra sig över frusen mark,
och sedan inbillar de sig att de hör slamret från otaliga metallspännen och
stigbyglar, och kanske också ropen från befälen. Därefter kommer ljudet av
ännu en dov knall rullande, och sedan ytterliggare en som verkar väcka
Johan från hans plötsliga förlamning.
”Å herregud!” viskar han. ”De skjuter dansk lösen! Det måste vara fel!
De kan ju inte komma idag, inte nu!”
”Vad menar du?” frågar Anna ängsligt, medan hon med stigande
obehag betraktar människorna runt omkring sig som alla börjat prata
upphetsat med varandra efter några sekunders förskrämd tystnad. Någon
svär, andra verkar paralyserade av plötslig skräck. En mor drar hårdhänt
och uppskrämt iväg med ett par gråtande småbarn.
”Inte i den här dimman. Det var vad de sade till mig uppe vid porten i
alla fall. Ingen anfaller i så här tät dimma sade de, och särskilt inte efter att
först tvingas marschera genom träsken österut. Jag tror inte att de försökte
lura mig...”
”Det kanske inte är svenskarna?” försöker Anna, medveten om att hon
griper efter halmstrån som inte finns.
”Vad skulle det annars vara?” frågar hennes bror utan att ta blicken från
landborgen, som helt tydligt börjat skymta fram genom töcknet. ”Och
dimman är inte så tät längre. Ser du? Kanske…”
”Kanske vad?”
”Nej, det var inget.” bestämmer han och vill därefter inte säga mer,
trots hennes enträgna frågor.
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”Kom, jag tror det är bäst att vi går hem.”
Och det måste hon hålla med om, eftersom inget annat finns att göra.
För dem återstår nu bara väntan. För männen uppe på landborgen är den
slutligen över.
*

*

*

Hennes mest bestående minne av den här dagen, som slutligen skulle
sjunka undan som en sorglig men ändå dräglig dag i jämförelse med senare
dagar, skulle vara rädsla.
Inte kopplad till en eller annan specifik händelse, utan bara själva
känslan. Om hon hade något att frukta för egen del kunde hon inte veta,
inte egentligen. Men med fantasins hjälp kan man komma ganska långt
beträffande de möjligheter och risker som står för dörren när ett fullskaligt
krig utkämpas mindre än en halvtimmes promenad bort.
Muller från hästhovar och kanoner hördes i flera timmar, och
emellanåt, när det dova, olycksbådande ljudet av helvetiskt kaos tillfälligt
avtog, kunde man tydligt urskilja skarpa knallar och explosioner från
eldvapen och grenadjärernas krutfyllda stålkulor. Hon tyckte sig höra skrin
också, fasansfulla, ångestfyllda skrin från både hästar och människor. Men
kanske var det bara inbillning? Hon intalade sig i alla fall det, vilket kanske
räddade hennes förstånd. Åtminstone för några dagar framåt.
På krogen vid Mariatorget är stämningen allt annat än munter. Viar
upprepar hela tiden den allt mer slitna frasen ”Vad var det jag sade?”,
åtminstone ända tills Charlotta tröttnar och ber honom hålla truten, och
han faktiskt gör det utan vidare protester. Ingen av dem har varit utanför
dörren sedan oväsendet började vid middagstid, och det verkar inte som
om de är särskilt lockade av att gå ut överhuvudtaget. I varje fall inte Viar,
som har tillbringat större delen av dagen med en ölsejdel i handen, sittande
vid ett bord i ett mörkt hörn av krogen.
Av allt att döma bidrog detta till att Charlotta med så omilda ord bad
honom vara tyst. Anna tror nog att det kan förhålla sig så, men håller det
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inte för otroligt att det kanske också är mosterns helt naturliga ångest som
har ett finger med i spelet.
Johan verkar ha fått myror i byxorna. Han kan inte sitta still, han reser
sig hela tiden för att gå ut och se efter om det kommer någon med nyheter
från slagfältet. Han väntar ivrigt på segerbudet, men det kommer inte. De
enda som kommer förbi är de vanliga gamla fyllbultarna och en och annan
sinnessvag kärring som säger sig veta än det ena, än det andra. Ingen av
dem har några nyheter Johan är intresserad av.
Inget bud kommer som sagt, inget som når invånarna på krogen
åtminstone. Hela eftermiddagen går utan att det avlägsna stridslarmet avtar
och Johan blir alltmer frånvarande och okoncentrerad, alltmedan Viar blir
mer och mer berusad, vilket får Charlotta att gång på gång be honom gå in
på kammaren och lägga sig. Något som han i sin tur högaktningsfullt
struntar i.
Dessutom gör han det onda än värre genom att sluddrande kalla sin
hustru för både satkärring och ”sortekona”, där det senare väl närmast kan
översättas med trollpacka. I utbyte får han en föraktfull blick som han helt
tydligt väljer att ignorera. Sedan fyller han muttrande på sin sejdel och
sätter sig och blänger in i väggen igen.
Varken Anna eller Johan har någonsin sett honom så förut, och under
andra omständigheter hade det med all säkerhet oroat dem rejält. Men nu
har var och en fullt upp med sina egna funderingar och skjuter det helt
enkelt åt sidan.
Timmarna släpar sig fram, men när Johan varit ute för säkert trettionde
gången denna eftermiddag, kommer han inrusande, andtruten och med
blossande kinder.
”De kommer!” ropar han flämtande, vilket förorsakar lika plötslig som
panikartad kalabalik bland de fåtaliga gästerna på krogen. Några reser sig
och springer ut på gatan utan att betala för sig, vilket får Charlotta att
svärande och förbannande försöka stoppa de som verkar vilja följa efter.
Hon blir bryskt knuffad åt sidan av en äldre herre med stirrande blick så att
hon snubblar över en pall och faller baklänges, men hon blir genast hjälpt
upp av en annan mindre skärrad kroggäst som passar på att slänga några
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ilskna skällsord efter den gamle drummeln. Viar tömmer sitt stop i ett enda
drag och smäller det sedan hårt i bordet, men gör ingen ansats att resa sig.
Anna får strax tag på Johan, drar honom helt enkelt till sig medelst ett
fast tag om hans kalla och fuktiga rockärm.
”Vem kommer?” frågar hon med uppspärrade ögon och skakar hans
arm på samma sätt Viar och Charlotta brukade göra med dem när de var
små och hade hittat på något ofog. Han stirrar förskrämt på henne.
”Vem är det som kommer?” upprepar hon bryskt när han inte verkar
komma sig för att svara. Med stigande fasa lägger hon märke till hur han
darrar. ”Är det svenskarna eller de våra?”
Johan snörvlar till, sedan svarar han med märkvärdigt tjock röst:
”Det är våra soldater som kommer tillbaka, men de är alldeles blodiga!
Jag såg en med bara en…” Längre hinner han inte innan han måste rusa ut
och kräkas. Anna sväljer hårt och känner hur hon måste anstränga sig för
att hålla tillbaka sitt eget plötsliga illamående när hon hör det vedervärdiga
plaskandet alldeles utanför dörren. Ändå följer hon efter honom ut på
gatan.
”Åh fy fan…” fortsätter Johan när han fått ur sig det lilla han ätit under
dagen och tagit några steg bort från den äckliga, ångande pölen på marken.
Hon griper tag i hans ärm igen, kanske för att det känns tryggare att känna
att han verkligen finns där på riktigt. Han torkar sig runt munnen med den
andra rockärmen innan han fortsätter.
”Svenskarna slaktar allt i sin väg! De är på väg hit nu!”
Anna blir med ens alldeles matt i kroppen. Hon känner hur hennes
förnyade grepp om hans ärm blir lösare och sedan hur hon tappar taget
helt. Hennes arm sjunker kraftlös ner och det sticker konstigt i fingrarna,
som om hon var på väg att svimma.
”Vad menar du?” frågar hon viskande som om hon inte förstått vad han
precis sagt, trots att hon mycket väl både hört och begripit precis alltihop.
”De flyr!” fortsätter Johan i samma andlösa tonfall som hon själv.
”Svenskarna slår ihjäl alla de kommer åt! Jag hörde det från folk som kom
in genom Ängelholmsporten. En av dem släpade på en man som hade fått
ena armen avskjuten. Jag såg honom själv…” säger Johan och sväljer hårt
igen för att inte ännu en gång övermannas av äckel och skräck. ”Det var
205

bara blod och slamsor.” konstaterar han matt och sjunker ner på huk,
antagligen för att han plötsligt känner sig lika svimfärdig som sin syster.
”Jag förstår inte…” säger han sedan misstroget efter en kort tankepaus.
”Danskarna jag talade med var så säkra. När själva drabbningen skulle bli
av visste de inte säkert, men seger tvivlade de inte på. Hur kan det då gå så
här?” frågar han med gråt i rösten och ser bedjande upp på Anna, som om
hon skulle ha någon tröst att ge.
Själv känner hon sig inte kapabel att trösta någon överhuvudtaget, bara
omtöcknad och fylld av en underlig och skrämmande overklighetskänsla.
Hon ser sig förvirrat om på gatan och upptäcker att många människor
springer norrut, kanske för att själva ta reda på vad som hänt och händer.
Andra försöker med största sannolikhet ta sig hem, antagligen för att stänga
in sig i sina hus så gott det går. Men hon misstänker att det inte kommer
att tjäna mycket till. Om svenskarna verkligen kommer för att utkräva
hämnd, kommer inte några futtiga husväggar eller en låst port att utgöra
något större skydd.
Med ens ser hon den där danska evakuerade kvinnans medlidsamma
blick framför sig, och den får henne att förtvivlat dra ett hackande andetag.
Sedan ser hon Johan stå på kyrkogården omgiven av kors, upplyst och
vacker, scenen från i vintras när de gav sig ut på den där misslyckade
årsgången. Men den bilden står hon inte ut med, utan försöker istället
skakad och bedrövad rycka upp sig. Dåliga omen gör knappast saken
bättre, påhittade eller ej. Hon rycker Johan bryskt på fötter.
”Kom, vi går in igen.” säger hon bestämt.
”Men…” protesterar han och ser upp mot landborgen som om han
måste dit, dragen av en lika osynlig som obeveklig kraft.
”Vi går in!” upprepar hon befallande och utan att lämna utrymme för
protester. Så har han aldrig sett sin syster, den annars alltid så glada och
väna Anna. Men det var nog ganska länge sedan han såg den sidan av
henne, inser han plötsligt smärtsamt klarsynt. Inte sedan i höstas, innan
danskarnas ankomst, har hon visat prov på sitt glada lynne. Varför har han
inte tänkt på det tidigare? Kanske hade han kunnat trösta henne och fått
henne att bli sig själv igen? Kanske hade han kunnat…
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Sedan drar hon honom i ärmen igen, och han gör inget för att kämpa
emot utan följer snällt med henne in.
*

*

*

Jørgen Pedersen minns att han sprang för sitt liv. Han minns att han grät
som ett barn, panikslagen, hulkande.
Han minns att han hörde ordern om reträtt, hur han vände om och
började springa mot vallarna runt staden som låg många stenkast bort. Han
tror att han hörde hur folk inte långt ifrån honom hanns upp av kavalleri
och höggs ner, skoningslöst. Hur förtvivlade böner om pardon, nåd,
missuppfattades av rasande svenska soldater som inte förstod danska utan
trodde att ropen betydde baron och därför svarade med ett sinnessvagt
”Här sparas varken greve eller baron!”.
Och därefter stack, högg och sprätte upp där de kom åt.
Det kunde ha varit lustigt i all sin imbecilla ondska, men tanken föll
honom inte ens in.
Han minns vidare klart och tydligt hur han snubblade och föll flera
gånger under flykten. Han minns också mardrömskänslan som smög sig på
honom; att springa med ben sega som sirap och ändå inte komma
någonstans.
Han minns vrålen av smärta och skräck som verkade komma från alla
håll, han minns alltför tydligt det otäckt våta, smackande ljud som uppstår
när muskötkulor slår in i mänsklig vävnad och krossar allt i sin väg. Många,
alldeles för många, sköts i ryggen.
Det är inte omöjligt att han ropade på mor, men alldeles säkert är att
många andra gjorde det. Den han minns bäst av dessa olyckliga är den
unge infanterist som antagligen råkat komma i vägen för en av de svenska
grenadjärernas många granater. Han försökte krypa iväg i riktning mot
staden med ena underbenet bortsprängt och det andra i blodiga trasor med
blottade benpipor strax under knäskålen. Resten, med fot och allt, släpade
efter och verkade endast sitta fast i några vita blottlagda senor. Jørgen
Pedersen stannade inte för att hjälpa, utan sprang bara förbi och försökte
stänga ute de förtvivlade ropen på hjälp den skadade lyckades få ur sig.
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Han minns känslan av vanmakt när han äntligen stapplade in i säkerhet
bakom den nya vallen inte långt från befästningstornet. Vanmakt snarare
än lättnad över att trots allt vara vid liv, eftersom känslor med mer eller
mindre positivt innehåll inte kunde existera på en sådan plats.
Han minns slutligen förvåningen när han upptäckte att han var oskadd.
Det vill säga, att hans kropp var oskadd.
Själen däremot, är för återstoden av hans tid svårt stympad.
*

*

*

Kvar på de frusna fälten när denna dag börjar gå mot sitt slut ligger 4679
danskar och 2908 svenskar, totalt 7587 människor. Alla lika unika, alla lika
värdefulla.
En del med familjer som förgäves kommer att vänta på dem. En del
med barn som inte kommer att få se sina fäder mer, vilket kanske är tur
med tanke på i vilket skick dessa fäders kvarlevor nu är.
Många efterlämnar hustrur, som aldrig mer kommer att kunna lägga
armarna om halsen på sina älskade när de lämnas ensamma framåt kvällen.
Många har föräldrar i livet som förgäves kommer att intala sig att just
deras barn fick ett lindrigt slut, att just deras söner slapp lida innan allt var
slut.
Förgäves, som sagt.
Smaka på siffran en gång till. 7587 människor. Alla lika unika. Alla lika
värdefulla. Alla borta.
Galenskap.
191 år efter det så kallade slaget vid Helsingborg, det vill säga 1901,
högtidlighöll man minnet av den stora svenska segern vid Ringstorp genom
att resa en magnifik ryttarstaty av den ärorike segerherren på Stortorget,
bekostad av helsingborgarna själva. Från början var det meningen att hans
värja skulle peka rakt mot systerstaden på andra sidan sundet som en
markering mot den gamle ärkefienden, men det tyckte till och med det
mest konservativa borgerskapet var lite väl magstarkt. Stenbock fick vila sin
lyfta arm på värjfästet istället.
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I samband med detta glada jubileum höll man nationalistiska tal, eller
storsvenska om man så vill, där det särskilt pekades på fosterlandets ära,
förträfflighet och överlägsenhet, framförallt i jämförelse med landet och
folket på andra sidan Öresund. Det där sista sade man förstås inte högt.
Det var lite grann som det där med den lyfta värjan, onödigt provocerande
kanske.
Nationalsången sjöngs naturligtvis, vilket säkerligen fick många
helsingborgska hjärtan att svälla av stolthet, lycka och glädje. Varpå man
avslutade hela kalaset med en stor fest, för har man något trevligt att fira
ska man så klart ta tillfället i akt, dumt vore det väl annars.
Många skålar och många tal blev det den kvällen, och mycket god mat
och dryck också. En trevlig fest, helt enkelt!
Men, och detta är en sak som man kanske bör ägna en del eftertanke;
vem mindes denna festens och glädjens dag alla dessa 7587 som aldrig mer
fick se sina familjer?
Ingen.
*

*

*

Jørgen Pedersen har för sin del utan att veta det en roll kvar att spela i detta
blodiga och i stora stycken bortglömda drama. Den kommer att koppla
ihop honom med ett lokalt syskonpar under mycket lång tid.
Närmare bestämt minst trehundra år.
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17. De sextusen hästarna

Februari/mars 1710

D

en segerrike fältherren, greven och generalguvernören Magnus
Stenbock mår synnerligen bra. Han har inte bara slagit dansken som
han hela tiden haft för avsikt att göra, han har dessutom gjort det
grundligt. Om hans underrättelser är korrekta, vilket han inte betvivlar, är
vissa danska förband i princip utplånade. Excellent.
Och inte nog med det; enligt säkra uppgifter lär även den danske
fältherren Jørgen Rantzau ha fått bita ordentligt i gräset. I egen hög person
vill säga, vilket särskilt tilltalar herr Magnus.
Det enda som irriterar honom något är att hans egna trupper gåtts åt
ganska hårt, och följaktligen inte kommer att klara en stormning av den
svekfulla staden. Synd, men inte mycket att göra åt.
Han kommer att ge danskarna möjlighet att kapitulera. Villkorslöst
naturligtvis, vilket sannolikt kommer att förkastas. Men det är ju inte så
dåligt egentligen, för då kan han börja beskjuta staden bäst han vill. Man
kan väl se det som en liten återbetalning för helsingborgarnas opålitlighet,
så att de förstår vem de stungit haver.
Men en sådan sak skulle han aldrig säga öppet. Nej, det görs
naturligtvis under förevändningen att det är danskarna man vill åt. Han ler
förnöjt och rättar sig sedan. Givetvis är det danskarna man vill åt i första
hand. Inga andra.
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Men det kan ju förstås hända att borgarna plötsligt förstår vad det
kostar att svära andra kungar trohet om det börjar falla en eller annan
kanonkula över staden. Han ler igen och nickar eftertänksamt för sig själv.
Jaja, så kan det gå.
En annan sak han är ganska nöjd med, är att han redan fått iväg bud till
Stockholm om den stora segern. Han skickade iväg en ryttmästare
Hammarberg så fort det stod klart att segern var hans. Denne gav sig iväg
med vagn och några förridare samt någon liten eskort, och kan nog vara
framme i huvudstaden om en knapp vecka om inget oförutsett dyker upp 1 .
Sedan är det ju som det brukar efter liknande tilldragelser, konstaterar
generalguvernören medan han ser ut över det av lik översållade fältet bort
mot det som är kvar av slottet. ”Krigets skörd.” tänker han aningen
misslynt. Men blir strax på lite bättre humör när han inser att det mest är
danskar och tyska legoknektar i dansk tjänst som ligger därute. Kanske till
och med dubbelt så många som hans eget folk?
Det är förresten inte bara döda som ligger kvar, utan även alla de sårade
som inte kan ta sig därifrån av egen kraft. Och det skriks, ylas och jämras så
att han nästan får lust att leta upp något annat lämpligare kvarter.
Nåja, han litar på att hans folk kommer att göra sitt bästa för att röja
upp och ta tillvara på det som kan återanvändas, både av materiel och
manskap.
”Resten lämnar vi åt bönderna för plundring, och det de inte vill ha får
kråkorna.” tänker han medan ljudet av ett eller annat nådaskott ekar
genom den råkalla vårvinterluften. Dimman har lättat sedan flera timmar
och han kan utan problem se hela slagfältet breda ut sig nedanför höjden
1

Carl Snoilskys dikt ”Stenbocks kurir” om den heroiske ryttmästaren Henrik Hammarberg
som alla skolbarn var tvungna att läsa åtminstone fram till 1950-talet, skildrar förvisso en
sann, om än förljugen, händelse. Dock red denne ryttmästare inte ensam i sporrsträck hela
vägen till Stockholm som det envist hävdas i nämnda dikt. Istället färdades han något
bekvämare, nämligen i vagn, vilket går att belägga för den som tvivlar. Kvittona på
hästbytena vid de olika skjutsställena finns kvar.
Första rasten gjorde han på gästgiveriet i Åstorp på kvällen den 28 februari. Där intog
han en inte alldeles oäven supé, varpå han förmodat mätt och belåten gav sig av igen i sin
gungande resvagn. Ingen ritt i sporrsträck både dag och natt, alltså.
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där det danska batteriet var placerat i slagets inledningsskede. Förstrött
lägger han märke till några hästar som panikslaget rusar runt på fältet och
trampar ner allt som kommer i deras väg. En av dem har fått buken
uppskuren och tarmarna hänger delvis ut i en osmaklig blågrå massa. Han
vänder sig bort, lätt äcklad.
Men sedan kommer han på att han faktiskt har Helsingborg här, i sin
hand. Han påminner sig också att han kan göra i princip vad han vill med
staden och dess invånare, och då blir han genast på bättre humör.
”Supé, mina herrar!” kommenderar han och rider sedan bort med sina
närmaste befälhavare - bland vilka Johan August Meijerfeldt är den mest
framstående sedan Jacob Burensköld snöpligt tagits till fånga av danskarna
- för att få sig något litet till livs.
För så är det; ett gott och hederligt dagsverke ger god aptit. Och Gud
ska veta att det är just vad han gjort.
Ett gott dagsverke!
*

*

*

Två nätter i rad har Anna vaknat badande i svett efter att ha drömt de mest
fasansfulla mardrömmar. Det är skräcken för vad som ska hända som rider
henne, intalar hon sig gång på gång. Eller så är det alla de fruktansvärda
scener hon tvingats bevittna som gör sig påminda när hon faller i sömn.
Hon har inte riktigt klart för sig vad drömmarna handlar om, bara att
det är något som gör henne oerhört rädd. Ett stort något som sänker sig
ner över henne och Johan, för han är alltid närvarande i drömmarna, och
hotar att sluka eller kanske krossa dem.
Eller så handlar de om avsked.
En av dessa drömmar minns hon förvånansvärt tydligt; Hon stod på en
brygga och såg ett skepp segla bort över ett ändlöst, grågrönt hav.
Långsamt blev hon varse hur det rullade och stampade över dyningar av
kolossalformat, och deras storlek skrämde henne. Ombord på skeppet
fanns Johan, och det stod genast klart för henne att han aldrig någonsin
skulle komma tillbaka. Aldrig.
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Varifrån den rysliga insikten kom minns hon inte, men hon visste att
han i det ögonblicket var hjälplöst förlorad för henne. Hon såg sig själv i
panik göra sitt yttersta för att hinna med skeppet, men det var redan för
sent. När inget hopp längre fanns och hon tvingades inse att hon faktiskt
var lämnad ensam kvar utan sin bror föll hon i otröstlig gråt och sjönk
kraftlös ner på bryggans grova plankor.
Hon vaknade med tårarna strömmande över kinderna, och var tvungen
att mer än en gång förvissa sig om att han verkligen låg i sin säng innan
hon till sist vågade somna om.
Dagarna som gått sedan bataljen har varit ohyggliga. Överallt sårade,
överallt sjuka människor. Många har dött medan fältskärerna gjort sitt
bästa för att rädda dem, men var alla dessa stackare begravts vet hon inte.
Någonstans uppe vid slottet, antagligen.
Av fienden såg man inte mycket dessa första dagar; svenskarna stormade
lyckligtvis aldrig staden efter slaget som så många fruktade. Istället valde
man att stänga in alla så att den enda möjliga vägen ut ur Helsingborg gick
över Öresund. Och därefter roade man sig med att skjuta med kanon på
alla som försökte resa med båt.
Många av de sårade soldaterna, de som gick att flytta utan att dö
misstänker hon, har man skeppat över. Hon vet inte säkert, men tror att
alla båtar hittills klarat sig oskadda över sundet. Hon har i alla fall bett för
de arma passagerarna, men också för deras olycksbröder som inte fick
någon möjlighet att följa med hem och nu istället ligger stela och kalla i
fuktig jord.
Hon störs i sina mörka tankar av Charlottas ilskna röst, för vilken gång
i ordningen de här dagarna vet hon inte. Som vanligt är det Viar som får
klä skott för hennes vrede.
”Ut! Ut med dig! Du sitter inte här inne och svinar ner!” säger hon och
knuffar sin vinglande man framför sig. Anna ser att han har sölat ner hela
framsidan på sin skjorta, vilket möjligen kan vara som han har spytt ner
sig, men det vill hon helst inte tro. Det skulle vara så olikt honom att
dricka tills han kräks, men å andra sidan är allt han gör och har gjort den
senaste tiden fruktansvärt olikt honom.
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Han raglar förbi henne, stupfull redan vid denna tidiga timme efter vad
det verkar, och hon inser till sin oförställda förfäran att han faktiskt
påminner mer om alla de fyllon han själv kastat ut från sin krog, än om
den stränge men snälle man hon alltid trott sig känna så väl.
”Och kom inte hem förrän du är nykter!” avslutar Charlotta ilsket och
föser ut den ostadige Viar på gatan, där han blir stående tillsynes
konsternerad och fåraktigt blinkande mot dagsljuset. Han försöker få ur sig
något som kanske ska vara en förolämpning - möjligen ”sortekona”, som
blivit ett av hans favorituttryck - men det blir mest sludder och stänkande
saliv. Till sist lommar han i alla fall iväg, antagligen mot Mariatorgets
nordöstra sida misstänker Anna, eftersom han ostadigt verkar sikta ditåt
innan han försvinner runt kyrkans hörn.
”Och du får komma in här och hjälpa till att städa upp efter honom,
Anna!” kommenderar Charlotta, fortfarande lika argsint. Anna säger inte
emot, det har ju alltid varit så. Man gör vad man blir tillsagd, punkt slut.
Men när hon kommer in på kammaren och upptäcker de utsmetade
uppkastningarna önskar hon ändå att hon kunnat smita undan åtminstone
den här gången. Men så lätt går det naturligtvis inte.
Hon suckar tungt och går för att hämta en spann vatten och några
trasor. Förargad upptäcker hon att vattnet är slut, och konstaterar med en
ny suck att hon blir tvungen att hämta mer uppe från Springkällan vid
Schlyters hus inte långt från Ängelholmsporten.
Charlotta står lutad med pannan mot en dörrpost, och när Anna är på
väg ut kan hon se att hennes i normala fall alltid lika stabila moster är på
väg att falla i gråt. Det förvånar henne egentligen inte, men det känns ändå
ovant och underligt att se henne visa något som helst tecken på svaghet.
Men det går fort över. Så snart hon hör Anna komma låtsas hon som
ingenting och börjar ägna sig åt någon av alla dessa vardagliga men
rutinmässiga sysslor som måste göras oavsett om tillvaron rasar runt
omkring en eller inte. För så fungerar det här i världen. Gråta får man göra
när man har tid. Om man någonsin får det.
När Anna är på väg mot brunnen konstaterar hon än en gång trött att hela
staden är full av sårade och sjuka soldater. Det är oerhört obehagligt, och
214

hon försöker att inte se på dem, kanske i tron att hon då går säker från
eventuella smittor. Men det är inte lätt. Hon tycker till och med att luften,
själva luften, känns sjuk och hon försöker andas försiktigt. Hon är osäker
på om det hjälper.
Och så alla dessa hästar som finns överallt, och all hästskit de lämnar
efter sig. Hon undgår med nöd och näppe att trampa i en stor hög, ändå
kan hon inte avhålla sig från att svära högt. Sedan undrar hon hur länge allt
detta ska fortgå och var alla soldater ska bli av, för här kan de väl inte
stanna hur länge som helst?
När Anna hämtat sitt vatten och är på väg tillbaka från Springkällan hör
hon hur det börjar mullra igen norrifrån; skarpa, rullande knallar som
sänder ilningar av skräck längs hennes ryggrad.
”Nu skjuter de på båtarna igen.” tänker hon med växande obehag. ”Jag
hoppas att de inte träffar…”
Ännu innan hon hunnit fullborda tanken klyver ett olycksbådande
vinande himlen över henne. Det är ett ljud hon aldrig tidigare hört, men
likväl fyller det henne med stor förfäran och hon stannar förvirrad mitt i
backen bakom Schlyters hus. Innan hon hinner reflektera över detta nya
skrämmande fenomen, kommer det plötsligt ett obeskrivligt ljussken
bortifrån Mariatorget. Fullständigt skräckslagen ser hon hur en enorm
eldkvast slår upp högt över hustaken och hur den drar med sig stora bitar
av virke och byggnadsmaterial upp i luften, en del brinnande, annat
glödande.
Ögonblicket efter når ljudet henne, och hon är övertygad om att hon
ska dö.
Det gör ont i öronen, i varje del av kroppen. Det känns som om hela
hon ska gå i bitar, och hon är nära att kasta sig ner i smutsen för att skydda
sig på vad sätt hon kan.
Den första kraftiga krevaden åtföljs nästan genast av ett par mindre och
marken skälver under hennes fötter. Dovt och tungt rullar ljudet av
explosionerna ut över staden och dess utmarker och injagar skräck i alla
som hör det, men strax verkar själva luften stillna och en dödens tystnad
lägger sig tung över torg och gränder. Sedan blir allt som i en panikslagen
myrstack; människor springer kors och tvärs, gråter, förbannar.
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”De träffade kyrkan!” ropar en kvinna gällt och undslipper sig en serie
förbannelser när hon blir omkullknuffad av en handfull soldater som rusar
i riktning mot Mariatorget.
”Nej, det är latinskolan!” tjuter en tillsynes vettskrämd herre, som av
sina fina kläder att döma antagligen tillhör stadens magistrat och kanske
varit på väg hem till borgmästare Schlyter. ”De bombarderar oss, de tänker
ödelägga hela staden!” fortsätter han högljutt och tar stöd mot en husvägg
som om han var på väg att svimma. För några kaotiska ögonblick förstår
Anna inte vad han menar. Latinskolan? Men varför…?
Spannarna glider långsamt ur hennes grepp och faller ner i leran och
välter så att vattnet rinner ut, när hon med fasa plötsligt inser vad som
måste ha hänt. Liksom alla andra i staden vet hon att latinskolan inte har
använts som skola sedan i höstas när danskarna kom. De behövde
någonstans att förvara alla sina förråd, och alla tillgängliga lokaler togs i
anspråk för den saken. Skolan vid Mariatorgets nordöstra hörn blev
krutförråd. Om man träffat den…
Blek och rädd börjar hon springa hemåt. Redan efter några steg hörs en
ny explosion, men den verkar mer dämpad och inte så våldsam som de
tidigare, vilket inte hindrar den fine herren från att bräkande falla på knä i
gatusmutsen och be om förskoning med krampaktigt knäppta händer.
Plötsligt löjligt medveten om att hon håller på att springa ifrån sina
spannar, vänder Anna om och hämtar dem innan hon på nytt störtar
nerför gatan.
”Barmhärtige, allsmäktige Gud,” far det genom hennes huvud, ”om
någon i min familj var där eller i närheten…”
Men hon förmår inte tänka färdigt tanken, den är alltför hemsk. Varpå
hon omedelbart ser en lång serie skräckbilder passera för sitt inre vilka hon
gör sitt bästa för att jaga bort, men utan större framgång. Varje bild hon
lyckas mota undan ersätts genast av en ny och värre.
Hon snubblar över sina kjolar och faller när hon passerar Stortorget och
skrapar upp sina knogar eftersom hon vägrar släppa greppet om spannarnas
handtag. Snyftande och med hopsnörd strupe kommer hon på benen och
befinner sig strax inne i den värsta kalabalik hon någonsin skådat i hela sitt
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liv. Folk knuffas och trängs, någon ropar efter vatten, andra efter Guds
nåd. Ingendera verkar få det de ber om.
Hettan från det brinnande huset som en gång var latinskola är
fruktansvärd, trots att man inte kommer särskilt nära eftersom det har
strömmat till soldater som försöker hålla folk på avstånd. Själv lyckas hon
inte se hur det står till på andra sidan torget, vid krogen. Paniken klöser i
henne, och hon börjar tränga sig förbi på östra sidan av gatan. Det går
trögt och långsamt, men det går.
Hon tar sig igenom den värsta trängseln, men sedan är det något
underligt som fångar hennes uppmärksamhet. En bit bort vid ett av
gathusen står en mindre folksamling i ring runt något på marken, och då
känner hon på nytt rädslan gripa tag i henne så att halsen snörps ihop och
hon får svårt att andas. Men hon måste se. Varför vet hon inte, hon bara
måste.
Hon armbågar sig fram, fortfarande med en spann i var hand. Men när
hon tagit sig genom ringen av människor och fått syn på det som tilldrar
sig sådan uppmärksamhet tappar hon plötsligt taget så att de åker i marken
med ett otäckt, tomt skramlande.
Först förstår hon inte vad hon ser. Men så känner hon igen skjortan,
den nerspydda skjortan.
Hon slår händerna för munnen när det äntligen går upp för henne vad
hon och alla andra har framför sig, oförmögen att ta bort blicken från det
fasansfulla som ligger där i leran vid husväggen.
”Åh nej!” gnäller hon så ynkligt att de närmaste försiktigt vänder sig om
för att se vem det är som klagar så hjärtskärande. ”Åh nej, nej, nej…”
Sedan brister hon i förtvivlad gråt men kan inte ta ögonen från mannen
på marken.
”Ta bort henne!” är det plötsligt någon som ropar. ”Det är krögarens
tös! Hon ska inte behöva se honom så här!”
Nästan omedelbart är det någon som sluter henne i starka armar och
mer eller mindre bär bort henne i riktning mot den oskadda krogen. Hela
tiden gråter hon och skakar i hela kroppen och sparkar och försöker
komma loss så att hon tror att den som bär henne kommer att tappa taget.
Men det händer inte.
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I näsan känner hon den stickande lukten av brandrök, svett, krut och
hästspillning, dofter hon alltid kommer att förknippa med den här dagen.
På marken bakom henne ligger en man, halvvägs uppkastad mot
husväggen. Huvudet är till största delen krossat, förmodligen av en kraftig
bjälke som antagligen kastats iväg vid explosionen och nu ligger bredvid
den döde. Vänster öga, som fortfarande är ganska intakt, har vänts uppåt så
att bara ögonvitan är synlig under det kvarvarande borstiga ögonbrynet,
vilket till en början gör det om inte svårare så åtminstone obehagligare att
identifiera honom. Men för folket runt Mariatorget är det ändå inget större
problem, de känner igen sin krögare även i det här ynkliga och slutgiltiga
tillståndet.
Och i Annas huvud, och snart på hela krogen, ekar hennes egen förtvivlade
röst utan slut;
”Viar är död! Viar är död! Viar är död…”
*

*

*

Den 5 mars 1710 - enligt juliansk och därmed svensk kalender - når så
slutligen det danska äventyret i Skåne sitt definitiva slut, alldeles oavsett en
eller annan krögares oväntade och fullständigt betydelselösa död.
Dagen är dimmig, faktiskt ligger dimman tätare än den gjorde den där
olycksaliga dagen för en knapp vecka sedan när så många goda danska män
slaktades på Helsingborgs utmarker. Det är synd och skam att så många
gick till spillo för ingenting, funderar Jørgen Pedersen medan han ser ännu
en båt ge sig iväg över sundet hem till Danmark. Snart är alla borta och
staden kommer att översvämmas av svenskar. Vad som händer då återstår
att se, men det är ju inte hans problem när allt kommer omkring. Själv vill
han bara hem, och det så fort som möjligt.
Till kvällen ska den sista danska soldaten ha lämnat Helsingborg. Så
lyder åtminstone ordern, och det finns nog inte mycket som tyder på något
annat.
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Det gäller förstås bara manskapet, inser han när han ger sig tid att tänka
efter. Hur skulle man hinna skeppa över alla hästar, för att inte tala om all
proviant som finns lagrad i hus runt om i staden? Nåja, det är hur som
helst inte han som måste ombesörja den detaljen, vilket han är oerhört
tacksam för.
Han spottar på marken framför sig och funderar lite till. I värsta fall får
man väl lämna kvar det man inte kan få med sig hem. Det svider så klart,
men vad gör man?
Själv hoppas han komma iväg snart, men det är ju fortfarande tidigt på
dagen så det är kanske för mycket begärt.
Hoppet om snar hemfärd ökar när det plötsligt beordras uppställning.
Trots det känner han sig med ens illamående. Varje gång de ställer upp
påminns han om sina två närmaste kamrater som brukade stå vid sidan om
honom. Nu är båda borta, och han ensam kvar. Peder föll för en
muskötkula som barmhärtigt nog träffade honom rakt i ansiktet och lät
honom dö direkt. Värre var det för Niels som fick hela magen uppsprätt
och ena underarmen avsliten av vassa, glödheta granatskärvor. Han ryser
och försöker slå bort tanken på deras illa sargade kroppar, och förvånas på
nytt över att han själv fortfarande är vid liv.
”Godmorgon, soldater!” brölar deras befäl precis som vanligt. Fast allt
är i upplösning vill man väl ändå ge sken av att det finns någon sorts
ordning kvar, misstänker Jørgen, och besvarar reflexmässigt och
reglementsenligt hälsningen på samma sätt som resten av den kraftigt
decimerade truppen.
”Idag ska vi alla åka hem!” börjar befälet och får mest tomma blickar till
svar, men även en och annan gillande. Men de bleknar strax bort, när han
fortsätter: ”Men först har vi ett riktigt smutsigt och sorgligt jobb som måste
göras.”
Jørgen sväljer hårt, han börjar ana att den här dagen kanske trots allt
inte kommer att bli en av de bättre.
”Dessvärre har vi en ansenlig mängd proviant som vi inte kommer att få
med oss. Den måste förstöras. Inget, och då menar jag verkligen INGET,
får lämnas kvar till svenskarna!”
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”Se där.” tänker Jørgen Pedersen och börjar ana oråd. ”Om jag hade
rätt om den delen kanske resten också stämmer…”
”Vi har ett stort antal hästar med oss.” konstaterar befälet torrt och låter
sin stränga blick svepa över manskapet som börjar skruva på sig, eftersom
de flesta redan anar vad som ska komma.
”Vi kan dessvärre inte få dem med oss heller, och de ska INTE lämnas
kvar som krigsbyte åt asen där ute. Är det förstått?”
Han får bara mumlanden till svar, vilket verkar irritera honom.
”ÄR DET FÖRSTÅTT?” ryter han så att en del av de yngre och mer
oerfarna soldaterna , däribland Jørgen, studsar till.
”Lyssna nu noga för det här säger jag bara en gång, eftersom det skär
särskilt i hjärtat på en gammal dragon. Varenda en av dessa hästar ska
likvideras. Ingen enda får lämnas kvar levande.”
Vid dessa ord tycker sig Jørgen höra flera män, en del garvade och
stridsvana, dra efter andan. Det man ber om är nämligen ingen bagatell.
Hästslakt är inget jobb för hederligt folk, det är rackarens syssla och som
sådant ytterst orent.
”Jaja, så är det!” säger befälet med något litet spår av vänlighet i rösten,
och Jørgen Pedersen förstår med ens att den här ordern inte är särskilt
populär hos honom heller.
”Vi gör vad vi måste, och sedan åker vi hem. Ju fortare vi blir klara,
desto fortare kan vi slippa ur det här råtthålet.” säger han och granskar dem
som står längst fram en i taget.
Efter en stunds kompakt och kanske värderande tystnad fortsätter han
slutligen:
”Det finns en sak till. Vi ska göra det så svårt som möjligt för
skitstövlarna som kommer efter oss, varför vi inte bara ska lämna kvar ett
stort antal hästkadaver. De ska dessutom placeras så att det skadar fienden
så mycket som möjligt. Det betyder i brunnar, i hus, i källare, ja, på alla
ställen som är svåra att komma åt. Förstått?”
Nytt upprört mumlande följer men han verka ignorera det, antagligen
för att han egentligen delar mannarnas motvilja.
”Och tro nu inte att ni är färdiga där, för vartenda kadaver ska sprättas
upp! Fyll deras hus med inälvor så får vi se hur roligt det blir att komma
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som segrare till den här staden! Nå! Sätt nu fart era tröga jävlar! Ni har ett
drygt jobb framför er och det är bråttom, sextusen hästar ska vara döda
innan vi ger oss av ikväll!”
Jørgen Pedersen drar förskräckt efter andan. Sextusen? Hur i himlens
namn ska man hinna slakta sextusen djur och dessutom placera dem på alla
de ställen som just räknandes upp? Det är omöjligt, fullständigt omöjligt…
Och som om befälet kunnat läsa hans tankar, brister han plötsligt ut i
en sista förbannelse.
”Se nu för satan till att göra det här fort! Om vi misslyckas med den här
sista uppgiften blir vi lämnade kvar åt svenskarna, och då kan ni kanske
själva räkna ut hur det går med våra usla skinn. Och en sak till! Inget
onödigt skjutande!”
Varpå man tågar av mot depån där de flesta av dessa arma djur hålls.
Många av dem är fortfarande sadlade, ser Jørgen. Och ryktade och
omskötta är det inte många som är heller. Flera av dem ser faktiskt nästan
lika magra och små ut som svenska arméns hästar, vilket säger en hel del.
Kanske är det ändå bäst som sker, tänker han, men släpper det sen.
Faktiskt försöker han att inte tänka alls de kommande timmarna, men det
visar sig inte bli så lätt.
När de fått ner den första omgången djur till staden möts de av full
kalabalik. Efter vad han kan se har man redan börjat tömma förråden, för
gatorna fylls av sådant som skulle ha kommit till god nytta om saker och
ting bara sett lite annorlunda ut.
Spannmål, ärtor och krut, det vill säga det som finns kvar i andra förråd
som inte sprängts i luften, ligger utspillt och nertrampat till en obeskrivlig
sörja i gatusmutsen. Det står tigande borgare utmed husväggarna och
betraktar Jørgen och de andra soldaterna misstroget där de kommer med
sina hästar. Inte ett ord slängs efter dem, trots att det är alldeles tydligt att
det är med största ovilja man åser detta oerhörda slöseri med resurser.
Det finns ännu en sak han omedelbart lägger märke till och som berör
honom illa; besvikelsen i deras ögon. Och rädslan.
”De har inte sett någonting än.” tänker han bekymrat och kanske något
medlidsamt där han går och krampaktigt håller fast i grimmorna på de två
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hästar som tilldelats honom den här rundan. ”Om de bara visste vad det är
vi tänker göra.”
Men det blir man snart varse, och det är då det på allvar börjar skrikas
och gråtas i staden.
Man börjar sitt blodiga värv i stadens södra delar. Torg, hus, källare och
brunnar fylls med blödande och uppskurna hästkadaver. Själv leder han
tillsammans med några andra karlar in sina djur på en kringbyggd gård
med halmtak inte långt från södra porten, tillräckligt fin för att antagligen
tillhöra någon av de rikare invånarna gissar han. De möts omedelbart av en
satt och ganska rundmagad man som kräver att få veta vad som står på, på
sin lustiga östdanska dialekt. En blek kvinna och några mindre barn kikar
ut genom en av boningshusets fönstergluggar.
”Flytta på dig, gubbe!” ryter en av de mer erfarna soldaterna, Niels
Møller, onödigt barskt och drar demonstrativt sin värja. ”Vi har order som
måste utföras utan dröjsmål!”
Mannen protesterar, men blir då bara omilt knuffad åt sidan. Han
kommer för tillfället inte med fler invändningar utan tiger klokt nog,
kanske för att avvakta händelseutvecklingen. Det är möjligen det som
räddar livet på honom.
Jørgen ser hur Møller plötsligt tvekar, men sedan verkar han finna sig
och drar utan vidare kommentarer bryskt med sig det ena av sina djur, en
reslig mörkbrun hingst med stora, rädda ögon. Den trampar nervöst runt
som om den på något vis anar oråd men ännu inte helt förstår vad den
ämnats för.
Han leder fram den mot porten på en av huslängorna som varken är
stall eller boningshus.
”Kanske har de sitt foder där inne.” tänker Jørgen matt. ”Eller så
brygger de sitt öl där. Eller…”
Med en hastig rörelse som han knappt hinner uppfatta sticker plötsligt
Møller sin värja med full kraft rakt in i bringan på hingsten, som ger ifrån
sig ett högt och förtvivlat skri. Chockat och som genom en plötslig
overklighetens dimma ser Jørgen hur hästens ben viker sig nästan med en
gång, redan innan värjan dragits ut, och han känner hur hästarna han
tilldelats rycker oroligt och skrämt i sina grimmor. Blodet, mörkt och rött,
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pulserar fram ur såret och plaskar ut på den stensatta gårdsplanen och
bildar oväntat fort en stor ångande pöl. Djuret flämtar, faller på sidan och
sparkar några gånger med benen, sedan blir den nästan stilla. Bara enstaka
ryckningar syns från och till. Han mår plötsligt illa.
”Ja!” säger Niels Møller med hög röst och granskar den blodiga klingan
men bryr sig inte om att torka av den. ”Så gör man om man vill bespara
dem onödigt lidande. Det går fort om man träffar rätt. Så, nästa!”
Och så gör han en otålig gest mot en av de andra soldaterna och får tag
i grimman på en ny häst. Han leder fram den mot en annan port i samma
länga, beslutsamt och utan vidare tvekan. Det skrämda djuret, som säkert
känner lukten av blod, vrenskas och verkar vilja stegra sig. Men då tappar
han inte humöret som Jørgen och säkert alla andra i truppen förväntat sig.
För den Møller de alla känner har inte långt till vrede, särskilt inte när han
befinner sig i en så otrevlig situation som detta utan tvekan är.
Istället för att brusa upp klappar han djuret på mulen och säger något
lugnande, och då går det aningen bättre. Men då har äntligen den satte
husägaren hämtat sig från den första chocken och börjar stammande
framsäga någon sorts tvehågsen protest.
”Men ni kan inte… vad håller ni på med?” Den underliggande paniken
går inte att ta miste på.
”Jodå,” svarar en av de andra männen, den långe Svend Christiansen
från Roskilde, ”det kan vi visst. Och vi ska.” Varpå han själv leder en av
sina hästar mot boningshuset och hotfullt passar på att dra sin värja, som
för att understryka allvaret i situationen.
Just som den olycklige lille mannen verkar ha bestämt sig för att det
kanske ändå är värt risken att försöka få soldaterna på andra och bättre
tankar, hörs ett nytt förtvivlans skri fyllt av plötslig smärta och dödsångest
inifrån den andra längan. Jørgen har inga problem med att förstå vad det
betyder och tydligen inte den satte borgaren heller, för han rusar plötsligt
dit. Kanske gör han det för att konstatera att det hans sinnen säger honom
trots allt är sant, men som han i ett vilt och verklighetsfrånvänt ögonblick
av fåfängt hopp tillåter sig tvivla på.
Han möts i porten av en bister Niels Møller, nu med blod upp till
knäna.
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”Skit!” svär han. ”Se för fan till att ni håller er undan när de faller,
annars går det så här!” Och så pekar han på sina nerblodade stövlar och
byxor och ler urskuldande, men utan att leendet når ögonen. Bakom
honom syns borgaren, blek och alldeles tydligt oerhört rädd.
”Kanske tror han att vi tänker göra samma sak med honom och hans
familj?” tänker Jørgen, och inser sedan att det är kanske precis vad som
kommer att hända. Men inte förrän de är borta och svenskarna kommer.
Under tiden har den andra soldaten, Christiansen, lyckats baxa in sin
häst en bra bit in i boningshuset och det hörs upprörda röster där inifrån.
”Håll käft, kärring!” skriker han och lyckas sen schasa ut både fru och
barn på gården samtidigt som han håller hästen med den andra handen.
Kort därefter fylls även det huset av blod.
Till sist är alla deras medhavda hästar döda. Till Jørgens lättnad har han
sluppit själva dödandet, hittills åtminstone. Men det är inte slut än.
”Nu ordnar vi resten, så vi kommer härifrån.” säger Svend Christiansen
och ser bister ut. Sedan går han in i ett av husen igen. De andra vet vad
som förväntas av dem och gör som han.
Mitt på gården står den lille satte borgaren darrande med hela sin
familj. De två minsta barnen gråter och modern försöker förgäves få dem
att sluta. En äldre flicka stirrar tomt framför sig. En gammal kvinna rabblar
förbannelser och förebråelser över ”befriarna”, som hon kallar dem med en
sarkastisk ton som är omöjlig att inte lägga märke till. Men ingen lyssnar
eller bryr sig om henne.
Ingen hör henne därför att de alla är fullt upptagna med att sprätta upp
bukarna på de döda hästarna. Alla de utrymmen som bara för en liten
stund sedan var beboeliga är nu fyllda av utvällande tarmar som ibland
punkterats och spillt ut sitt slemmiga och stinkande innehåll.
När Jørgen kommer in i boningshuset lägger han med en lika plötslig
som underlig känsla av ömhet märke till att brädgolvet i köket verkar vara
nyskurat.
”Det besväret hade de väl ändå kunnat bespara sig.” konstaterar han och
blir nästan lite rörd.
Sedan stålsätter han sig och börjar sprätta.
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Sent på eftermiddagen börjar det smutsiga hantverket äntligen gå mot sitt
slut. Hela staden är översållad med uppskurna hästkadaver, krut,
spannmål, ärtor och en mängd annat han varken kan eller orkar identifiera.
Allt uppblandat med lera och slask, eftersom temperaturen successivt ökat
de senaste dagarna, och marken inte längre är frusen. Det märks också på
den sötaktiga stank som börjat leta sig ner till staden uppe ifrån slagfältet,
där alla döda ännu inte är undanskaffade.
”Kanske är det hästarna som redan börjat lukta?” funderar han, men
inser sedan att det är det säkert inte. Då skulle det ha behövt vara mycket
varmare, det är ju ändå bara mars.
Han har hunnit med flera vändor upp på landborgen. Själv har han
tagit livet av åtta hästar idag, och faktum är att han börjar bli van.
En del av dem har hamnat på gatan, några i hus, och faktiskt lyckades
de få ner en i en av stadens brunnar. Hur svenskarna ska få upp den
därifrån har han inte en aning om, och han struntar i vilket.
Han befinner sig vid kyrkan mitt i staden när Niels Møller kommer
dragande med två vilt stirrande hästar till och styr stegen rakt mot honom.
Han suckar och försöker se bort, men det hjälper förstås inte ett dugg.
”Här Pedersen, nu tar du den här.” säger han uppfordrande och räcker
över tyglarna.
Jørgen ser att det är ännu ett av dessa djur man inte ens hunnit sadla av.
Han suckar igen.
”Det är den sista du behöver ta dig an.” tröstar den nerblodade
soldaten. ”Och det är brått, vi måste iväg. Så skynda på!”
Han ser sig om på förödelsen runt kyrkan, trött på alltihop.
”Var?” frågar han uppgivet. Møller stannar upp och ser sig omkring.
”Inte fan vet jag.” säger han nonchalant och ganska trött. ”Prova
därinne.” Och så pekar han mot något som ser ut som en krog.
Jørgen rycker på axlarna och börjar dra med sig hästen i riktning mot
den lilla krogen, men så fort han lyckats få in den genom dörren är det
någon som flyger på honom och börjar överösa honom med slag.
”Inte här inne! Inte här inne, ditt jävla svin!”
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Det är en kvinna och hon ser fullständigt galen ut. Ögonen är
rödkantade, som om hon gråtit i flera dagar. Hon slår mot honom med
sina knytnävar, bankar på honom som om hon trodde att det skulle hjälpa
henne på något sätt. Han har stort besvär med att freda sig, men hon slår
inte särskilt hårt så det spelar ingen roll. Det är mer till irritation än skada.
Han knuffar omilt bort henne och drar sin blodiga värja för att visa att
han menar allvar.
Då rusar det plötsligt fram en ung flicka och försöker hålla tillbaka och
lugna den rasande kvinnan, men utan större framgång. Hon fortsätter sitt
sinnesjuka ylande som allt mer övergår i något som skulle kunna vara
hysterisk och förtvivlad gråt, men försöker ändå hela tiden ta sig loss så att
hon kan gå till förnyad attack mot honom.
Det är lika bra att få det här avklarat så fort som möjligt inser han, och
tar ett steg bakåt för att få åtminstone något svängrum i det trånga
utrymmet.
”Förbannade as! Du skulle bara våga!” fortsätter hon så högt att hästen
blir ännu mer uppskrämd och försöker slita sig loss samtidigt som den
trampar oroligt på stället. Då gör han det.
Om det är av smärta eller skräck vet han inte, men i samma stund han
ränner sin värja djupt in i hästens mjuka bringa, försöker den stegra sig.
Det går inte eftersom det är så lågt i tak, men värjan rycks ur hans hand
och samtidigt som det börjar pulsera ut blod i oerhörda mängder över
krogens golv gör djuret ett kast åt sidan och faller sedan hjälplöst och tungt
mot trappan som leder upp till byggnadens övervåning.
Ett högt skräckslaget utrop blandat med lika mycket förvåning hörs
plötsligt, men sedan klipps det abrupt av.
Förvirrat försöker han få tag i sin värja igen, och lyckas till sist dra ut
den ur den ryckande hästkroppen och går då genast mot dörren. Han bryr
sig inte om att sprätta upp den här, det kan kvitta.
Just när han kliver över hästens darrande ben upptäcker han till sin
förfäran var det plötsliga skriket kom ifrån. Det stod någon i trappan, och
denne någon måste ha fått djuret över sig. Ett ögonblick tänker han
försöka få fram den klämde, men sedan hör han hur man ropar på honom
ute från gatan. Han tvekar lite till, sedan går han.
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Bakom honom, inne på krogen, har den galna kvinnan äntligen slutat
skrika, men istället hör han höga och förtvivlade rop som berör honom
oerhört illa. Kanske är det smärtan i ropen som får dem att etsa sig fast i
hans medvetande för evig tid. Just då vet han inte. Men det ska komma
nätter längre fram, mycket längre fram, när han svettig och darrande
kommer att vakna med den unga flickans förtvivlade och skräckslagna röst
ringande i öronen:
”Johan! Johan! Åh käre Gud! Nej, inte Johan!”
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18. Jens Odensjö
Juli 2007

”V

arsågoda och sitt!” säger Jens Odensjö och gör en svepande och
något teatralisk gest mot två fåtöljer i oxblodsfärgat läder.
Han är en ganska stor och välbyggd man i femtioårsåldern med
slätrakat ansikte och med nästan lika lite hår på huvudet som i resten av
ansiktet. Handslaget är fast på ett behagligt och förtroendeingivande sätt,
rösten djup och manlig.
Kort sagt inte direkt typen Petter förväntat sig. Han är ganska säker på
att han föreställt sig en man med lång och kraftigt lila kaftan, blommor i
håret och kanske en myckenhet ringar med stora stenar på fingrarna. Alla
bra mot något, stenarna vill säga, som till exempel kolera och tarmvred.
Och kanske borde han dessutom stillsamt suga på en haschpipa, eller något
ännu värre. Kort sagt lite som Thomas DiLeva, förutom det där med pipan
förstås.
”Han ser ut som om han arbetade på gym, eller kanske som
idrottslärare.” tänker Petter förvånat. ”Som en sportfåne.”
Av Anders förvirrade blick ser han att denne nog föreställt sig något
liknande och nu känner sig lika dumt häpen som han själv. Det roar
honom omåttligt, fast på ett mycket stillsamt sätt eftersom han inte känner
någon som helst lust att bli road för tillfället.
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”Ni har alltså fått ett presentkort på en regression för två, är det riktigt?”
frågar Jens sedan han satt sig ner i sin egen fåtölj och mycket
psykiatrikeraktigt lutat fingertopparna mot varandra.
”Jo,” bekräftar Anders, ”vi hade en gemensam födelsedagsfest, och
då…”
”…då fick ni det här av Klara, eller hur?” fyller Jens i, vilket får Anders
och Petter att utväxla ett förbryllat ögonkast. Tydligen har Anders inte sagt
ett ljud om vem som gett dem denna udda present när han talat i telefon
med Jens, som genast snappar upp deras blickar och ger dem ett hastigt
men försiktigt leende.
”Det är inte så konstigt att jag vet det.” säger han för att befria dem från
eventuell huvudbry. ”Det är nämligen så att det ni fått är något mycket
ovanligt, för att inte säga unikt.”
”Jaha…?” säger Petter förvånat och höjer på ögonbrynen.
”Ja,” bekräftar Jens, ”normalt genomför man regressioner i enrum med
sin terapeut. Och det var högst motvilligt som jag gick med på det här
arrangemanget.”
”Men varför…?” börjar Anders med rynkad panna, men blir strax
avbruten av Jens.
”Hon var mycket enträgen. Hon gav sig helt enkelt inte.” säger han.
”Hon ansåg det vara av största vikt att ni gjorde det här tillsammans, och
till sist orkade jag inte säga emot längre. Det är bara därför som jag vet vem
ni fått presentkortet av.” erkänner han och ler något generat. ”Ni kanske
själv vet varför hon ville ha det så här?” frågar han och ser på dem med lyfta
ögonbryn och låter blicken pendla mellan Anders och Petter. Båda rycker
på axlarna, vilket verkar vara precis vad Jens förväntat sig.
”Nå,” säger han, ”det spelar mindre roll. Det som däremot spelar en
avgörande roll är att ni vet vad ni ger er in på. Vet ni det?”
”Egentligen inte.” säger Anders dröjande. ”Jag har väl läst en hel del på
nätet och så, men…”
”Och du?”
”Nej, jag vet inte vad det här går ut på.” säger Petter kanske aningen
avvisande och ser rakt in i den store mannens ljusblå ögon. ”Jag vet bara
vad Anders har berättat.”
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”Och det är inte så mycket.” ursäktar sig Anders med en axelryckning.
”Okej.” säger Jens och låter händerna falla ner till armstöden på sin
fåtölj. ”Då ska jag börja med att förklara vad regressionsterapi är för något,
vad det kan vara bra för, och slutligen hur det går till.”
Han sätter sig tillrätta i fåtöljen, ungefär som om han hade för avsikt att
berätta en spännande historia. Sedan återtar han sin ursprungliga ställning
med hoptryckta fingertoppar, vilket till Petters förvåning irriterar honom
mer än vad som kan tyckas motiverat. Han försöker undertrycka lusten att
påpeka att han egentligen inte alls har lust att vara här, att han mer eller
mindre tvingats hit först av Knäppa Klara och sedan av Anders. Den
förstnämnda skulle han förresten gärna vilja ha ett ord med…
”Så här är det:” börjar Jens förnumstigt, vilket inte direkt får Petter på
bättre humör.
”Regressionsterapi kallas ibland djupavslappningsterapi, och det
sistnämnda är kanske en mer passande benämning eftersom det bättre
beskriver vad det handlar om. Avsikten med själva terapin är att finna den
direkta orsaken till specifika problem som plågar oss i vardagen, kanske stör
våra relationer eller gör oss rädda för olika saker.”
Här skruvar Petter på sig, plötsligt medveten om att Anders kastat ett
menande öga åt hans håll. Det gör honom inte bättre till mods.
”Många av våra rädslor och problem bottnar i saker som vi upplevt
tidigare.” konstaterar Jens. ”Det behöver inte vara traumatiska upplevelser
för att det ska trassla till det för oss, men ibland kan det naturligtvis vara
det och har man sådant i bagaget skapar det många gånger stora
svårigheter. Då bör man absolut göra något åt det.” Han ser på sina
åhörare som för att kontrollera att de verkligen lyssnar. När han ser att han
har deras fulla uppmärksamhet fortsätter han, märkbart ivrigare.
”Själva behandlingen går ut på att man får återuppleva det som skadat
en, fast på ett säkert sätt.”
”Vänta lite.” avbryter Petter och håller upp handflatorna i en klassisk
gest. ”Vad menar du med att återuppleva? Ska man alltså utsättas för
samma sak igen?”
Jens nickar långsamt, som om han förväntat sig viss skepsis. ”Han är
förmodligen van att bli ifrågasatt.” tänker Petter medan Jens vrider sig
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något i sin fåtölj så att det knakar i lädret. ”Det är kanske inte så konstigt
om man är i den här branschen, förresten.”
”Det är fullkomligt säkert.” säger den avhoppade psykiatrikern
lugnande. ”Det är som att tänka på eller minnas en sak man varit med om,
fast lite intensivare. Men det blir aldrig värre än att man klarar av det, det
är det som är det fina. Man kan få uppleva små bitar av obehagliga
händelser, men hjärnan ser hela tiden till att vi inte får en överdos, så att
säga. Man återupplever, fast med lägre intensitet.”
”Jaha.” tänker Petter. ”Det var ju bra.”
Troligtvis lyser hans skepticism igenom, för Jens skyndar sig att
fortsätta förklara.
”Tro nu inte att det här är något flummigt påhitt av några new agefigurer.” ber han med ett snett leende som på något underligt vis verkar
avväpnande och därmed minskar Petters irritation. ”Det är en väl beprövad
metod som används mycket inom traditionell västerländsk psykiatri. Jag
vet, jag har själv varit där.”
”Men…?” säger Petter och låter frågan bli hängande i luften.
”När jag arbetade på Ryhovs psykiatriska klinik använde jag mig en hel
del av den här terapiformen. De första åren fick jag höra mycket om
bortglömda barndomstrauman, men sedan fick jag en del patienter som så
att säga bröt mönstret. Plötsligt började några berätta saker som de
omöjligt kunde ha varit med om.”
”Hur så?” undrar Petter och förbannar samtidigt Anders för att han
plötsligt blivit så märkvärdigt tyst. Men sedan slår det honom att han ju
faktiskt redan har hört det här. Han berättade ju till och med om det när
de körde hit, påminner sig Petter.
”Jag hade en patient som i hela sitt liv varit ohyggligt rädd för vatten.
Hon kunde inte bada, hade aldrig lärt sig simma ens. Vägrade gå nära
vatten. Det påverkade och begränsade henne så mycket i hennes dagliga liv
att hon till sist behövde hjälp. Vid en av våra terapisessioner - när jag bad
henne gå tillbaka till händelsen som gjort henne så rädd - mindes hon
plötsligt hur hon råkat gå ner sig i en isvak utan att kunna ta sig upp igen
och sedan helt enkelt drunknat.”
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”Men kan hon inte ha gjort det då?” frågar Petter, som om han tagit
som sin uppgift att ifrågasätta allt vad denne man säger. ”Förutom själva
drunkningen, alltså.”
”Hon skulle mycket väl ha kunnat gå ner sig i en vak, till exempel när
hon var barn.” medger Jens utan omsvep. ”Men saken var den att ingen i
hennes familj mindes att hon skulle ha gjort det, och nog är väl det en
sådan sak man inte glömmer i första taget, eller hur?”
Han ser obehagligt länge på Petter innan han fortsätter.
”Dessutom mindes hon med stor skärpa och många detaljer att hon inte
var barn när hon gick ner sig. Hon var vuxen, och påstod sig dessutom
envist vara man. Och hon gav en ytterst levande och trovärdig beskrivning
av ett sällsynt otäckt drunkningstillbud. Faktiskt var det så att hon satt på
mottagningen och hostade, spottade, svalde och trodde att hon inte kunde
andas. Det var ganska skrämmande just då, men det gick bra till slut.”
”Hur då?” undrar Petter, obehagligt medveten om att det kanske är just
detta, eller åtminstone något liknande, han måste gå igenom om en liten
stund.
”Hon återupplevde den otäcka situationen, vilket skapade en förståelse
för orsaken till varför hon var rädd. På så vis kunde hon bearbeta sin rädsla
som till sist försvann nästan helt.”
Jens ler nöjt. ”Vet ni, jag träffade henne faktiskt för ett tag sedan. Hon
berättade att hon börjat motionera.”
”Jaha?” säger Petter lite frågande och ser nog så där skeptisk ut igen, för
nu ler Jens ännu bredare.
”Visst. Hon simmar tvåtusen meter i veckan.”
Det går några sekunder innan Petter tar in det han sagt. Sedan lägger
han pannan i djupa veck och tar sats för en ny invändning. Men innan han
hinner säga något förekommer Jens honom.
”Det här är alltså ett typexempel på ett så kallat tidigareliv-minne, vilket
man naturligtvis kan ha olika åsikter om. Men om det här verkligen var ett
minne från något man skulle kunna tolka som ett tidigare liv eller bara
något hennes hjärna hittat på spelar egentligen ingen roll.” påpekar han.
”Det som däremot verkligen betyder något är att terapin fungerar. I stort
sett alla patienter mår mycket bättre när de gått igenom den här sortens
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behandling. Åtta av tio blir helt fria från sina rädslor, tvångstankar eller vad
det nu är som plågar dem. Detta oavsett om man tror att det man upplever
är en glömd verklighet eller bara fria fantasier. Men med det utfallet spelar
det kanske inte så stor roll om man verkligen tror på reinkarnation eller
inte?”
Anders håller omedelbart med, och faktiskt tvingas Petter till sin egen
förtret också göra det. Om en terapiform visar sig vara så effektiv är det
kanske inte av yttersta vikt att ifrågasätta metodiken, såvida den är human
vill säga. Eller för den delen dra förhastade slutsatser.
”Alltså,” fortsätter Jens och låter åter händerna falla ner på armstöden,
”kan man bli fri från olika problem genom den här sortens terapi. Nu vet
ni vad jag gör, men inte hur jag gör det.”
Allt det här låter gott och väl tycker Petter, men blir sedan plötsligt
misstänksam igen. Han kommer att tänka på något TV-program han sett
med en flinande amerikansk hypnotisör med plasttänder som fick sina offer
att uppföra sig som idioter. Eller om det var hundar och elefanter, han
minns inte så noga. Är det så det här går till?
”Tro nu inte att jag använder mig av oseriösa metoder, som till exempel
hypnotism.” påpekar Jens, som om han kunde läsa Petters tankar lika lätt
som en öppen bok. ”Det där är för TV-publiken, inte för psykiatrin.
Istället handlar det som jag sade bara om en sorts djup avslappning, inget
annat. Man är hela tiden medveten och har full kontroll, och jag kan
garanterat inte få er att göra något mot er vilja. Till exempel avslöja saker
som ni inte vill att någon annan ska veta.”
Både Anders och Petter nickar stilla, den senare fortfarande något mer
misstänksam än den förra. Men det är tydligt att båda börjar acceptera
denne Jens Odensjö som det han faktiskt är; en seriös yrkesman och
knappast en simpel kvacksalvare.
Han, Jens, byter ställning igen så att fåtöljen knakar lågt. Nu vilar
händerna i hans knä.
”Innan vi börjar ska jag berätta hur själva regressionen går till.” Han ser
granskande på dem för att få bekräftat att de är redo att gå vidare. När han
inte kan upptäcka något hos dem som säger något annat, fortsätter han:
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”Vi börjar med avslappning. Ni får ligga på varsin säng och sedan
hjälper jag er att slappna av genom att successivt föra er allt djupare tills ni
kommit ner till det djupavslappningstillstånd som krävs. Den fasen tar
kanske tjugo minuter, kanske längre eller kortare tid beroende på hur lätt
ni har för att koppla bort era medvetna jag.”
”Men vi skulle väl vara vid medvetande hela tiden?” frågar Petter och
man kan ana plötslig oro i hans röst. Jens ler lugnande.
”Naturligtvis är ni vid medvetande, annars skulle det här bli lite svårt.”
småskrattar han, men helt utan hån. ”Jag talar om den logiska delen av ert
medvetande som hela tiden försöker analysera, resonera och bedöma saker
utifrån alla de fakta som hjärnan hela tiden matas med. Det är en mycket
högljudd del av människans medvetande och den överröstar allt annat. En
del människor förväxlar just den delen med hela sin personlighet, sitt jag,
men det är ett misstag. Den är bara det yttersta skalet, och i och för sig
absolut nödvändig för vår överlevnad. Men den är inte hela vårt
medvetande, om ni förstår hur jag menar. Den delen ska vi i alla fall
försöka koppla bort en liten stund, och då kan det hända att ni kommer att
lägga märke till andra mer lågmälda och subtila röster.”
Petter slickar sig nervöst om läpparna, han gillar inte det här pratet om
andra delar av medvetandet man inte kan ha full kontroll över. Han drar
efter andan som om han vill säga något, men hejdar sig sedan. Jens lägger
omedelbart märke till det.
”Ja?” säger han och ser stadigt på Petter tills denne aningen motvilligt
tvingas säga vad han just tänkte.
”När… när du säger röster, använder du bara ordet som en metafor för
något annat, antar jag?” frågar han oroligt.
”Naturligtvis.” bekräftar Jens milt. ”Jag menar inte att ni kommer att
höra röster i era huvuden. Om det händer vore det kanske bättre om ni
sökte er till min gamla arbetsplats.”
Vilket får dem alla tre att le, två nervöst, en något roat.
”En fråga som har lite med det här att göra…” börjar Petter och slickar
sig nervöst om läpparna en andra gång eftersom en otäck tanke just slog
honom. ”Kan man tänka sig att de här mer… lågmälda delarna av
medvetandet kan ta sig andra uttryck?”
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Jens leende bleknar något.
”Hur då, menar du?”
Petter flackar med blicken mellan Anders och den storväxte
psykiatrikern som om han inte riktigt vet vem av dem han ska vända sig
till. Sedan ger han efter och låter det komma.
”Alltså… kan man tänka sig att det här andra medvetandet tar sig andra
uttrycksformer? Att det liksom börjar leva sitt eget liv?”
Jens stryker sig över hakan med ena handen och ser ut att bli
fundersam.
”Det är något jag aldrig hört talas om.” säger han efter en stunds
eftertanke. ”Har du något exempel?”
”Tja… att man kanske börjar se och höra saker som inte finns?”
Jens skakar sakta på huvudet. ”Jag skulle nog inte i första hand gissa
på…”
”Nej.” avfärdar Petter sig själv och känner hur han får en otäck klump i
magen. ”Jag undrade bara.”
Jens nickar sakta igen, men låter blicken dröja kvar vid Petters ansikte
som om han försökte förstå bakgrunden till den kanske något udda frågan.
Sedan verkar han släppa frågeställningen.
”Alltså,” fortsätter han istället där han blev avbruten, ”jag hjälper er
slappna av, sedan kommer det antagligen att dyka upp bilder. Tolka dem
inte, bara upplev dem. Efteråt sätter vi oss här igen och pratar om era
upplevelser, och vad de betyder. Jag har satt av resten av eftermiddagen för
er räkning. Det är något mindre tid än man normalt behöver för en sådan
här session, men om jag förstått saken rätt har ni fått det här som en
upplevelse, inte som en regelrätt behandling?”
Petter nickar genast, men Anders drar lite mer på det medan han
sneglar på sin vän som han vet mår uselt. Varför Petter så gärna vill föra
Jens bakom ljuset och låtsas som om allt var bra, begriper han inte. Men
han låter det vara, åtminstone tills vidare. Själv erkänner han utan omsvep
att han inte är riktigt i form.
”Jag har haft en del underliga, återkommande drömmar på sista tiden.”
påpekar han. ”Jag har liksom haft en känsla av att det var brått att komma
hit, att mycket stod på spel om jag inte gjorde det. Jag minns dem inte
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helt, men jag vet att Petter var med på något sätt. Konstigt, faktiskt. Och
jag får inte sova ut ordentligt. Det är väl därför jag inte mår så bra.”
avslutar han.
Jens betraktar honom forskande ett par sekunder utan att säga något.
Sedan ser han på Petter, som genast tittar bort.
”Och du då, Petter? Drömmer du också?”
Till svar får han en irriterad blick, och sedan en kort nickning. Han
granskar sina handflator en stund innan han tilltalar Petter igen.
”Och du ser saker, eller hur?”
”Nej, det gör jag inte.” svarar Petter samtidigt som Anders säger ”Ja, det
gör han.”
Jens betraktar dem båda allvarligt. Han skulle verkligen vilja veta varför
de verkar så ovilliga att tala om sina problem, men bestämmer sig sedan för
att han faktiskt inte har något med det att göra. Åtminstone inte så länge
de inte är hans patienter på riktigt.
”Det här blir kanske en upptäcktsresa för oss alla tre. Hela
arrangemanget är som jag sade ytterst ovanligt. Och ju mer jag tänker på
det, desto märkligare tycks det mig…” Men sedan avbryter han sig och ser
under tystnad ut genom fönstret en kort stund, grubblande.
”Får jag ställa en fråga innan vi börjar?” säger han och tar tillsynes
motvilligt blicken från Vätterns grå vatten utanför det regnvåta fönstret
och ser på dem igen. De nickar men säger inget.
”Fick ni den här presenten båda två, var för sig, eller hur gick det till?”
Det blir Anders som svarar, eftersom Petter inte gör någon som helst
ansats att upplysa Jens om hur det förhåller sig.
”Det var Petter som fick presentkortet.” säger Anders. ”Han fick själv
välja vem han skulle ta med sig hit, och då valde han mig.”
”Det var en gåva bara till Petter? Och du halkade liksom in på ett
bananskal? Av en slump?”
”Ungefär så.” bekräftar Anders.
Jens nickar igen, tillsynes nöjd med svaret. Men medan han ber dem
följa med honom in i ett angränsande rum för att börja själva sessionen
hinner han fundera en hel del. Han är en man som är mycket försiktig med
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att sprida sina egna funderingar omkring sig, och därför avstår han oftast
från att säga högt vad han tror.
I hans värld finns det inget som heter slump.
Det finns inget som sker av en tillfällighet.
Allt som händer har en mening för honom, även tråkiga och hemska
saker. Därför nöjer han sig med att kallt konstatera att det mellan dessa
båda män finns ett osynligt, men starkt band. Ett band ingen av dem är
medveten om, men som håller dem samman som vore det gjort av stål.
Plötsligt blir han full av försiktig entusiasm. Är det hans uppgift att lösa
upp bandet, eller bara att göra dem medvetna om dess existens?
”Nåja,” tänker han, ” det visar sig väl när vi kommer igång och
pusselbitarna börjar falla på plats.”
Men hur lägger man ett pussel där den viktigaste biten saknas?
Det är inte utan besvär han får sina båda kunder, alternativt patienter, att
slappna av så mycket att han kan börja leda dem ner på vägen mot
hågkomst. Själv är han övertygad om att alla dessa saker folk säger att de
kommer ihåg när de är hos honom är verkliga minnen. Han har sett och
hört alldeles för många detaljer och levande beskrivningar för att längre tro
på fria fantasier. Han är en övertygad reinkarnationsanhängare, fast inte på
det buddistiska eller hinduiska viset. För honom är det inte heller en
flummig new age-teori utan inget annat än vanlig enkel realitet.
Men det skulle han naturligtvis aldrig säga till sina kunder. Det är hans
högst privata övertygelse, och inget han har för avsikt att missionera om.
Ändå kan han inte låta bli att le lite överseende åt just den sortens
människor som han nu har liggande här på varsin säng, djupt avslappnade.
De är så hårt styrda av sitt logiska jag att de inte för sitt liv kan föreställa sig
något annat än det de kan se eller på andra sätt förnimma med sina vanliga
fem sinnen. Allt annat, som ännu inte kan påvisas strikt vetenskapligt,
finns inte. Om det då dyker upp något som inte passar in i deras fyrkantiga
världsbild, blir det ofelbart kaos. I många fall blir de sjuka av att inte kunna
förstå det de ser eller upplever, och då söker de vård. Många hamnar på
psyk, får mediciner, och fortsätter sedan må dåligt fast de intalar sig att allt
är bra just eftersom de äter medicin.
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Andra hamnar i den vanliga vården, säkert fulla av gnagande misstankar
om diverse otrevliga sjukdomar. De blir inte ”friskare” av läkarnas
behandling, eftersom dessa inte vet vad de ska göra när det inte finns något
fysiologiskt fel att hitta. Och alltså prövar sig fram med högst skiftande
resultat.
Några få slutligen hamnar hos honom, men i ärlighetens namn är det
väl mest redan övertygade som kommer hit. Och kanske nyfikna. Det är
synd, eftersom den behandling han utför hjälper så pass många människor,
även de som inte har hans övertygelse.
Nåja, nu ligger det alltså två fyrkantiga män här med slutna ögon och
lugn andhämtning och han ska försöka lotsa båda till det som ställer till
problem för dem. För problem har de, det står höjt över varje tvivel.
Drömmar, sömnstörningar, hallucinationer… Han erkänner motvilligt att
det är med viss spänning han ser fram emot resultatet av denna session.
Sedan är det slutfunderat, för plötsligt börjar Anders vrida oroligt på
sig. Det oroar inte direkt Jens, som sett många våldsamma och ibland rent
av äckliga reaktioner på sin klinik, men att det kommer så här spontant
tillhör inte det vanliga.
”Anders,” säger han med mjuk röst, ”hur mår du?”
Anders grimaserar och ger ifrån sig ett halvkvävt kvidande. Sedan talar
han.
”Inte bra. Jag har feber. Jag är sjuk.”
”Se dig omkring.” säger Jens, fortfarande lika mjukt. ”Vad ser du?”
”Jag är i ett rum, det har blå tapeter.”
”Känner du igen det?”
”Ja.”
”Var befinner du dig?”
”På mitt rum sade jag ju!” Anders talar med få och enkla ord, tydligt
irriterad över den dumma frågan. Jens anar något barnsligt i hans sätt att
tala.
”Hur gammal är du och vad heter du?” frågar han stilla.
”Fem, och jag heter Anders.” säger Anders, vilket får Jens att bli något
besviken. Tydligen har Anders spontant gått tillbaka till sin egen barndom,
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kanske för att det finns något av betydelse att komma ihåg där. Jens
bestämmer sig för att fråga.
”Händer det något viktigt där, något hemskt eller bra, något du måste
minnas för att kunna gå vidare?”
”Nej.” konstaterar Anders kort samtidigt som hans anletsdrag slätas ut
och blir neutrala. Jens suckar lite och tittar på klockan. Om han ska kunna
genomföra det här måste man ganska snart hitta det som tydligen plågar
båda hans besökare utan att ta en massa omvägar kring annat oväsentligt.
Det kan man göra när man har mer tid på sig.
”Bandet,” tänker han, ”jag måste hitta bandet.”
Sedan ger han Anders nya instruktioner.
”Gå tillbaka till den händelse som du tror är den viktigaste enskilda
orsaken till att du mår dåligt.” Det är en ganska ospecificerad och krånglig
uppmaning, men det kan fungera, det vet han av egen erfarenhet.
Anders får med ens ett hårt uttryck i sitt ansikte. Om det är ilska eller
kanske undertryckt rädsla kan inte Jens avgöra, men han misstänker genast
att han hittat något av betydelse.
”Vad ser du?” frågar han igen och får omedelbart svar.
”Tält, soldater, hästar. Det är ett härläger.” förklarar Anders för att Jens
ska förstå.
”Ser du något mer?”
”Det är kallt.”
”Se på dig själv.” ber Jens för att kanske få någon ledtråd till årtal eller
plats. ”Ser du dig?”
”Ja.”
”Beskriv vad du ser.”
Anders ler när han svarar. ”Jag är inte så stor. Jag är ljushårig och mitt
ansikte är fullt av fräknar. Jag har uniform.”
”Kan du se vilket år det är?”
”Sjutton… hundra… någonting…
Anders funderar en stund, men det kommer inte mer. Då försöker Jens
med något annat.
”Vet du var du är?”
”Ja. Jag är i systerstaden.”
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”Systerstaden?” tänker Jens. ”Var tusan är det?”
”Vad heter du?” frågar han sedan, när han bestämt sig för att låta det
andra vara så länge.
Anders drar efter andan och verkar av någon anledning avvakta. Sedan
svarar han:
”Jag heter Jørgen Pedersen.”
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19. Profetians uppfyllelse

Mars 1710

A

nna skriker förtvivlat när hon förstår att hästen fallit över Johan. Hon
kan inte för sitt liv tro att det här verkligen händer, det är alltför
fasansfullt.
Soldaten som dragit in det arma djuret och dödat det inne på deras
krog verkar tveka när han hör hennes hjärtskärande rop, men låter det
sedan vara och går helt enkelt sin väg och lämnar dem åt deras öde.
Charlotta har blivit stilla, så stilla. Det är som om hon plötsligt kommit
till sans efter två dagars oavbrutet gråtande, förbannande och
skuldbeläggande. Viars plötsliga död har nästan tagit hennes förstånd, det
vet hon. Men med ens blir det ändå hon som tar kommandot, precis som
den gamla och sorgfria Charlotta skulle ha gjort. Kanske är det Annas
överväldigande förtvivlan och skräckfyllda utrop som till sist får henne att
återvända till verkligheten, ut från sin egen kokong av svart, tung sorg och
självömkan.
Hon ser sin mans systerdotter, flickan hon uppfostrat som sitt eget barn
sedan hon kom till dem som snorig och gråtande treåring, rusa fram mot
den fallna hästkroppen och börja dra och slita i den, naturligtvis utan att
kunna rubba den det minsta. Charlotta snörvlar och torkar näsan med
baksidan av handen, sedan skyndar hon sig fram för att hjälpa.
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Redan när hon ser Johans ansikte förstår hon med fasa att inget de gör
kommer att spela någon större roll. Ändå skyndar hon sig ut på gatan och
ropar på hjälp.
Först ryggar hon nästan tillbaka när hon ser förödelsen. Hela gatan är
fylld av spannmål uppblandat med blod, lera och döda hästkroppar som
alla är uppskurna så att tarmarna ligger utspillda i den obeskrivliga dynga
som en gång var Mariatorget. Hon ropar på hjälp igen, men eftersom
paniken och skräcken där ute är minst lika stor som inne hos dem själva, är
det ingen som direkt hörsammar hennes enträgna böner.
”I himlens namn, finns det då ingen som kan hjälpa oss? Han dör!”
skriker hon på gränsen till total uppgivenhet, och då är det äntligen någon
som hör. Det är grannens dräng som kommer sättandes, han som har ett
gott öga till deras Anna, säkert utan att hon själv vet om det. För hon, vet
Charlotta, går i sin egen värld och lägger inte märke till sådant andra skulle
se på en mils håll. Det är en av de saker som hon och Viar särskilt tycker
om hos henne, hennes oskuldsfullhet.
Sedan slår det henne igen, faller ner över henne som en stor, blöt säck.
Viar är borta, död, sprängd, och mörkret hotar på nytt sluka henne. Men
hon vet någonstans inom sig att hon inte får ge efter, inte får svika Anna,
inte nu.
”Fort!” gastar hon och drar in drängen genom krogdörren. När han får
se Anna gråtande halka runt i den stora blodpöl som nu fyller hela golvet
och på egen hand försöka flytta den tunga hästkroppen som blodet
fortfarande långsamt rinner ut ur, svär han till och skyndar genast fram för
att försöka hjälpa henne. Sedan får han syn på Johan som ligger klämd
mellan hästen och trappan och då tystnar han och står stelt stirrande så
länge att Charlotta känner sig tvungen att rycka honom i armen och skrika
på honom att han för Guds skull måste hjälpa till.
Då, men först då, verkar han vakna till. Men istället för att hjälpa,
vänder han och rusar ut på gatan. Först blir Charlotta så paff av hans
plötsliga flykt att hon inte kommer sig för att säga något eller ens stoppa
honom. Men sedan…
Just som hon ska börja förbanna hans svekfulla, själviska skinn kommer
han tillbaka, och han har två andra karlar i släptåg. Först vill hon slå till
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honom, men hejdar sig när det går upp för henne att han gav sig iväg bara
för att hämta mer hjälp. De tränger sig in och börjar genast försöka baxa
undan den döda kroppen så gott det går. Det är inte lätt, för golvet har
blivit såphalt av den stora myckenhet blod som spillts ut över
golvplankorna.
Hela tiden sitter Anna hos Johan, talar milt till honom medan tårarna
rinner över hennes kinder och gör dem strimmiga och våta. Johan stönar
plågat när de äntligen lyckas få bort kadavret från honom, och Charlotta,
som varit klok nog att hålla sig i bakgrunden under det tunga arbetet,
skyndar sig fram för att se hur det är med hennes Johan, hennes barn. Hon
slår händerna för munnen när hon får se hans kropp.
Den är bräckt, trasig. Trappan måste ha brutit honom på flera ställen
tror hon, men utan att säkert veta. Karlarna kommer fram för att om
möjligt flytta Johan till en bättre plats, men när de försöker röra honom
stönar han och kvider så mycket att de blir tvungna att låta honom ligga
kvar i trappan. Stora tårar droppar ner på hans fläckade skjorta när Anna
lutar sig över honom och stryker honom över kinden med sin ena hand.
Charlotta ser att hon håller den andra över hans orörliga vänstra.
Overklighetskänslan är så påtaglig att hon mer och mer övertygas om att
hon befinner sig mitt inne i en mardröm. Ändå vet hon någonstans att allt
detta verkligen händer, verkligen är på riktigt. Och det fyller henne med en
ny, oerhörd sorg.
”Johan!” viskar Anna bedjande och stryker honom varsamt över kinden
igen. Sedan bryts rösten i skälvande förtvivlan. ”Johan, stanna hos mig,
lämna mig inte ensam, gå inte din väg, inte än…”
Men Johan verkar till en början inte riktig höra henne utan stirrar tomt
framför sig, och förefaller dessutom ha stora svårigheter med att fästa
blicken. Det är i alla fall vad Anna tror, eftersom hon med smärta lägger
märke till hur han plötsligt börjat skela. Andningen är ytlig och
orgelbunden.
”Johan!” försöker hon igen, utan att kunna kontrollera rösten.
Samtidigt känner hon hur någon sjunker ner vid sidan om henne. Det är
Charlotta och Anna kan ana i ögonvrån att hon torkar sig febrilt i ansiktet.
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Om hon bryter ihop igen vet Anna inte vad som kommer att hända, hur
hon själv kommer att reagera.
Men då tycker hon sig äntligen ana en rörelse i Johans ansikte och hon
har inte längre ögon för något annat än honom.
”Johan!” försöker hon igen, och den här gången spricker rösten på
riktigt. Hon kan se att han försöker säga något, och hon lutar sig fram för
att höra. Stora, mörka fläckar bildas på hans skjorta där hennes tårar faller.
”Anna…” börjar han med betydande svårighet, men sedan kommer det
inte mer, vilket ger henne en plötslig och oemotståndlig lust att slå till
honom så att han får ur sig vad han vill ha sagt. Hon ser in i hans skelande
ögon, osäker på vilket öga hon ska fokusera. Han försöker säga något igen,
men det går inte. Istället kommer ett otäckt bubblande ljud när han under
stor vånda försöker andas, och hon vet att hon aldrig kommer att glömma
det ljudet.
”Shh...” hyschar hon, plötsligt ohyggligt medveten om att det kanske är
det sista han kommer att höra i livet. Tillsammans med den smärtsamma
insikten kommer med ens en märklig känsla över henne, känslan av att hon
måste lova honom något, måste bevisa för honom att minnet av honom
aldrig kommer att lämna henne, att hon aldrig kommer att glömma
honom vad som än händer. Hon stryker honom darrande över kinden
igen.
”Jag kommer aldrig att lämna dig. Hör du det Johan, aldrig! Vi ska vara
tillsammans igen, det lovar jag!”
Det underliga löftet är verkligen det sista Annas älskade bror Johan hör
under sitt korta liv. I samma stund hon framsäger det kan hon se hur hans
ögon sakta blir oseende, och sedan…
Bedövad hör hon hur Charlotta brister ut i högljudd gråt, och det tar
några ögonblick innan hon inser att Johan verkligen är borta. Chocken
över att sitta där i spillrorna av det som var hennes liv bedövar henne till en
början, men sedan går en rysning genom hela hennes kropp och hon börjar
skaka okontrollerat.
När starka manshänder varsamt tar tag i henne kommer den första,
våldsamma reaktionen. Hon skriker att inget får skilja dem åt, att hon ska
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följa med sin bror, att hon måste vara hos honom! Och hon klamrar sig
fast vid hans brutna kropp och får dras därifrån med våld, om än milt.
Hon vrålar ut en förbannelse mot den man som orsakat detta och svär
en barnslig och förvirrad ed att hon ska förfölja honom till tidens slut.
Sedan finns ingenting utom djup, ogenomtränglig smärta och en sorg
större och värre än något hon någonsin kunnat föreställa sig. Känslan av att
vara halv är så påtaglig att hon tror att den kommer att döda henne, men
hon bryr sig inte. Hon bryr sig inte.
Han, hennes ljus, hennes allt, är borta. Han, som hon hade kunnat dö
tusen gånger för, finns inte mer, och hon är ensam.
Alldeles ensam.
*

*

*

Klockan nio om aftonen den 5 mars 1710, enligt svensk kalender, lämnar
den siste dansken så slutligen Helsingborg. Före honom har alla
överlevande soldater skeppats över och de har tagit med sig så mycket
materiel hem som överhuvudtaget varit möjligt. Mycket är det nu inte. Det
mesta har man måst lämna kvar, förstört, för att det inte ska komma
fienden till nytta. Som sextusen döda hästar.
Men det är inte bara danska soldater som har flytt den mer eller mindre
förstörda staden. Den danskvänliga magistraten, med borgmästare Schlyter
i spetsen, följer klokt nog med skeppen för att inte gripas och ställas till
svars för landsförräderi av svenska myndigheter. Med dessa höga herrar
följer exempelvis Hans Jacobsen, den danskvänlige prästen, även han rädd
för repressalier.
Det sista de danska ”befriarna” gör innan de ger sig iväg, är att bryta
upp skeppsbron för att göra det svårare för svenskarna att följa efter. Sedan
klättrar den siste kvarvarande soldaten ombord på det sista skeppet och
seglar bort i dimman. För honom, för dem alla, är det vansinniga äventyret
äntligen över.
Men mardrömmen är inte slut.
Kvar lämnar man alla dem man kom för att befria, vadande i danska
hästars blod och inkråm. De kan inte ge sig av. De måste stanna kvar och
245

möta sina nygamla herrar, stränga och ytterst besvikna på sina trolösa
undersåtar. Dessutom måste någon skaffa undan alla kadaver som snart
kommer att börja ruttna och sprida sjukdomar om inget görs.
Det torde inte vara någon grov överdrift att påstå att mer än en borgare
nog har all anledning att ängslas inför vad som komma skall.
*

*

*

Hela natten igenom hörs gråt, svordomar och förbannelser. Charlotta
sticker ut huvudet ett par gånger för att se vad som står på och om det
finns någon som kan hjälpa henne, men det går inte att se något i mörkret.
Däremot känner hon den råa, otäcka lukten av blod och dött kött.
Kvar inne på krogens golv ligger den döda hästen. Hon har försökt få
bort blodet, men utan framgång. Det var så mycket, och vattnet räckte
inte. Å andra sidan spelar det inte så stor roll. Inte nu, när halva hennes
familj har tagits ifrån henne inom loppet av några få dagar. Det är mer än
någon människa normalt orkar bära, men ändå måste hon. För flickans
skull. För hennes stackars flickas skull.
Charlotta vaknar när grått gryningsljus kryper in genom fönstergluggarna.
Då har hon fått sova en timme, eller kanske en och en halv. Det känns som
om hon har feber, men inser ganska snart att det bara är chock och trötthet
som rasar i kroppen, inte sjukdom.
Hon är fortfarande fullt påklädd där hon ligger i Johans bädd. Hennes
döde son, det är så hon tänker på honom, har man lagt i hennes och Viars
kammare. Där ville hon inte tillbringa natten, även om hon var hos honom
en god stund efter att hon fått Anna i säng. Hon satt där och bad för
honom och grät bitterligen när minnen av honom som barn gång på gång
dök upp och plågade henne. Hon kom ihåg dagen då hennes älskade Viar
kommit hem med Johan och Anna, dagen när hans arma syster dött i
lungsot och han lovat henne att ta hand om dem.
I början var hon, Charlotta, kanske inte överförtjust minns hon med ett
bittert styng i hjärtat, men den känslan byttes fort ut mot äkta
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moderskärlek. Naturligtvis gjorde den det. Hur skulle man inte kunna
älska dem, dessa milda och pigga tvillingar?
Hon mindes hur Johan växte ur sina kläder snabbare än hon hann sy
honom nya, hur han kommit hem gråtande därför att gatungarna slagit
honom, men sedan varit lätt att trösta när Anna kommit hem strax efteråt
och visat upp sina blodiga knogar som hon fått när hon hämnats för hans
räkning. Hon mindes hans glada lynne, hans älskvärdhet. Men en sak hon
inte kunde se hur mycket hon än försökte, var hur framtiden skulle komma
att te sig utan honom.
Hon satt kvar och höll honom i handen tills hon inte längre stod ut
med kylan som verkade spridas från den brutna kroppen. Då stapplade hon
äntligen i säng, men utan att kunna sova. Hon försökte hålla om Anna,
trösta henne, eftersom hon var säker på att det behövdes och kanske till
och med var av nöden tvunget. Men det var precis som om den förut så
sorgfria flickan inte ens märkte sin mosters närvaro.
Hon grät inte längre, bara stirrade i taket så att Charlotta vid ett tillfälle
blev rädd att hon sörjt ihjäl sig eftersom hennes andning var så stilla och
omärklig att den knappt gick att förnimma. Men slutligen hade hon,
Charlotta, tydligen somnat ändå, kanske tack vare den psykiska utmattning
som ofelbart följer på nära anförvanters död, väntad eller oväntad.
Hennes första medvetna tanke när hon vaknar är ”Han är död!”, men hon
vet inte om hon avser Viar eller Johan. Kanske är det båda.
Svärtan ligger tung och våt över henne, och hon måste anstränga sig för
att försöka tänka på något annat, om det överhuvudtaget är möjligt.
Därnäst dyker Anna upp i hennes medvetande. Var är hon? Det är
alldeles för tyst i rummet… Charlotta vänder sig om och förväntar sig att
finna bädden tom, men till hennes oerhörda lättnad ligger hennes flicka
där trots allt. Hon blir inte glad när hon ser det tomma, själlösa stirrandet i
taket, den onaturliga orörligheten.
Ett kort förfärligt ögonblick tror hon att döden varit på visit igen. Hon
ska just sträcka ut handen och ruska om Anna för att förtvivlat kanske
behöva konstatera ännu en ohygglig förlust, men sedan blinkar Anna och
lättnaden som sköljer över henne är som ett klart, renande bad. Men då,
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just när det under några korta ögonblick känns lite bättre, är det som om
hennes verkliga förluster står fram så mycket klarare. Hon orkar inte med
den fördärvliga tanken på att förlora ännu ett barn, det blir henne helt
enkelt övermäktigt och så faller hon plötsligt och utan förvarning i gråt.
Hon skakar i hela kroppen, hulkar och snörvlar så att hon tror att det
aldrig ska upphöra. Men till sist tar det ändå slut, som det alltid gör när
man fått ur sig det värsta. Hon torkar ögonen på det grova täcket och drar
hulkande efter andan. Hon intalar sig att hon måste vara stark.
Hon kan inte visa sig så klen inför Anna, som säkert sörjer lika mycket
som hon själv, men dessutom är ung och sårbar och så klart behöver både
stöd och beskydd. Och Charlotta ser det som sin skyldighet såväl som
önskan att vara sin adoptivdotters sköld mot världens ondska så länge hon
klarar av det.
Hon ser oroligt på Anna för att utröna hur hon reagerar när hon själv så
lättvindigt ger efter för sorg och förtvivlan. Men till hennes förvåning, men
också obehag, syns ingen reaktion alls. Anna ligger som innan och stirrar
tomt, oseende, i taket. Som om inget i hela världen kan tränga igenom den
skyddande kokong hon vävt runt sig och som stänger ute alla de saker som
annars med säkerhet skulle göra henne illa.
Charlotta döljer sitt våta ansikte i sina händer. Hon önskar att hon fått
vara den som flög i luften när latinskolan sprängdes. Hon önskar att det
varit hennes huvud som krossats av en flygande bjälke, att hon varit den
som fått sova dödens sömn, ovetande, oberörd. Sedan ångrar hon
omedelbart sina hädiska tankar. Hon har, liksom alla andra människor, fått
livet i gåva av Gud. Att då önska den gåvan ogjord är inget annat än grov
synd. Som att spotta rakt i Guds ansikte.
Nej, hon önskar att inget av allt detta någonsin hänt, att allt bara är en
ond dröm hon snart ska vakna från, lycklig att den är över. Men så är det
dessvärre inte, och kvar finns alltså bara dödens svarta glömska att hoppas
på. Det är en nåd som inte ska förunnas henne på många år, trots böner,
förbannelser och gråt.
Inte på många, långa år.
*

*

*
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Redan på morgonen den 6 mars, dagen efter danskarnas uttåg, är
Helsingborg åter i svenska händer. De flesta soldaterna förläggs utanför
själva staden, men ett regemente, Södermanlands för att vara exakt,
inkvarteras hos borgerskapet. Chocken soldaterna i detta regemente får i
samma stund de passerar in genom Ängelholmsporten övergår strax i ohöljt
äckel när de ser hur danskarna hanterat staden. Överallt är marken täckt av
kadaver med tarmarna utspillda i en obeskrivlig dynga av förstört foder,
livsmedel, krut och lera.
Trots att dessa soldater utan tvivel sett mycket, vissa av dem med
säkerhet alltför mycket, är det ändå många som knappt tror sina ögon. De
kan inte ta ett steg utan att trampa i någon sorts orenhet, och ordningen i
leden blir av den orsaken lidande. Men eftersom även befälen verkar tagna
av den stora oredan, blir det inte mycket skrik och kommenderande om
rättning.
Till en början försöker man fullfölja de order man har, nämligen att
finna lämpliga hus för sin förläggning. Och man gör verkligen sitt bästa,
eftersom ingen har för avsikt att reta upp sin snarstuckne general i onödan,
då surt sannerligen kan komma efter av detta.
Dock visar sig uppgiften bli svårlöst, eftersom inte ett enda hus verkar
vara fritt från föroreningarna. Till och med stadens brunnar är fyllda med
uppsvällda, uppskurna djurkroppar som effektivt förgiftar vattnet. Till sist
blir kadaverstanken så outhärdlig att man helt enkelt blir tvungna att åter
marschera ut.
Generalguvernören själv är på väg in för att mer formellt ta sin stad i
besittning igen, men vänder nästan genast efter att ha passerat porten. Han
beordrar omedelbart, och inte utan illa dolt äckel, att det måste städas upp,
och det utan vidare dröjsmål.
Själv tar han kvarter i Pålsjö en bit norr om själva staden. Där är det
bekvämare. Dessutom ligger vinden nästan alltid på från väster, vilket
garanterar honom en tillvaro förhållandevis fri från förruttnelsestank. Det
är bra, eftersom han nu kommer att ha en hel del att stå i med att få fason
på den här rövarkulan till stad. Ett skadligt näste, det är vad den är. Men
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när han är klar med staden, och kanske framförallt dess invånare, kommer
nog allt att se annorlunda ut.
”För nu,” tänker han belåtet, ”nu har stunden äntligen kommit för räfst
och rättarting, så sant mitt namn är greve Magnus Stenbock!”
Sedan tar han itu med det som oundvikligen måste göras och delar ut
sina order, barskt, men utan att helt kunna dölja ett bistert leende.
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20. Bortom glömskan
Juli 2007

e kommer, de kommer! De dödar oss! Hjälp mig!”
Anders har börjat hyperventilera och snyfta högljutt, men Jens
lugnar honom genast.
”Det är inte farligt, Anders. Du kan höja dig över hela scenen och se
den utifrån. Du är utom fara och kan se allt du vill, men du behöver inte
känna allt.”
Då lugnar Anders ner sig något och snörvlar till ett par gånger. Sedan
frågar Jens igen, för han inte bara tror att han hittat något viktigt, han är
säker.
”Vad händer? Vad ser du?”
”De föll, båda två, och nu springer jag tillbaka. De jagar oss, hugger ner
alla de kommer åt. De är mycket snabbare än oss, de har hästar!”
På nytt börjar han andas häftigt så att Jens måste påminna honom om
att han fortfarande är utom fara, och då blir han lugnare igen.
”Vad händer mer?”
”Jag lyckas ta mig tillbaka, jag är innanför vallarna igen. Jag är i
säkerhet.” säger Anders och grinar illa, vilket Jens omedelbart noterar.
”Se på dig själv igen.” uppmanar han Anders, kanske för att få någon
mer reaktion att arbeta vidare med. ”Är du oskadd?”

”D
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”Ja, jag är inte sårad, men jag är alldeles blodig. Jag lyckades skjuta en
av våra fiender och en annan stack jag ner med min bajonett.”
”Hur upplevde du det?”
”Det var otäckt.” säger Anders med rösten full av avsmak. ”Att skjuta
någon var lätt, men inte att sticka med bajonetten. Det känns obehagligt
när den sjunker in. Som att skära i dött kött och brosk.”
Jens sväljer hårt. Den sortens upplysningar kanske inte är precis vad han
letar efter, så han försöker få Anders att lämna detaljerna och gå vidare.
”Gå till nästa viktiga händelse i det här livet.” ber han och blir
omedelbart åtlydd. ”Vad gör du nu?”
Anders grimaserar av äckel. ”Jag dödar dem.”
Jens grimaserar också. Han trodde att han fått bort mannen från de
obehagligt närgångna betraktelserna av ond och bråd död. Men han inser
också att han måste låta honom själv bestämma vad som är viktigt att se
och uppleva, annars skulle det ju inte vara mycket till terapi.
”Vem då?”
”Hästarna. Alla måste dö.”
”Hästarna? Men varför det?”
”Vi kan inte ta dem med oss hem, och vi får inte lämna kvar dem åt
våra fiender. De måste dö.”
”Är du fortfarande soldat?” undrar Jens något konfunderad eftersom
han tycker det låter lite konstigt. Dödar man hellre sina hästar än låter
någon annan ta dem, fiende eller ej?
”Ja. Vi drar in dem i husen, sedan dödar vi dem och skär upp dem.”
säger Anders nu förvånansvärt likgiltigt.
”Men varför gör ni det?” kan Jens inte låta bli att fråga med rynkad
panna. Det låter nästan lite för osannolikt, tycker han. Som om Anders
börjat fantisera fritt, även om han vet att det inte brukar hända när man
befinner sig i så djup avslappning som han gör.
”Jag sade ju det.” påpekar han en liten aning irriterat. ”Fienden får inte
ta dem.”
”Nej, jag menade varför ni skär upp dem.” rättar Jens. ”Är det verkligen
det ni gör? Skär upp dem?”
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”Ja. Vi ska göra det svårt för våra fiender när de kommer tillbaka till
staden.”
”Och det blir svårt för dem om ni lämnar några döda hästar efter er?”
kan Jens inte låta bli att fråga, och låter förmodligen tvivlande på rösten,
för nu blir Anders riktigt irriterad.
”Det sade jag ju!” snäser han. ”Vi stoppar dem i brunnarna också, för
att vattnet ska bli förgiftat när de ruttnar.”
Jens ser på honom en stund utan att säga något. Han vet att det inte är
lönt att argumentera med Anders eftersom han bara återger händelser han
ser för sitt inre, eller kanske minns från en tidigare existens. Han väljer att
försöka komma förbi det här problemet på samma sätt som med det
tidigare. Det vill säga genom att gå vidare, genom att snabbspola förbi
minnena.
”Och när du har dödat hästarna, vad gör du då?” försöker han.
”Då åker vi hem.”
Jens suckar besviket. Hans tidigare optimism verkar plötsligt förhastad.
Det måste finnas något mer, något annat. Han känner att han antagligen
kommer att bli tvungen att hitta en annan infallsvinkel för att komma
någonvart. Anders verkar inte vilja berätta något på egen hand, man får dra
allting ur honom.
”Vad händer mer i ditt liv?” frågar han i hopp om att komma fram till
det där viktiga man antagligen ännu inte berört. Men det fungerar inte
särskilt bra.
”Inget. Jag blir sjuk och dör när jag kommer hem.”
Det verkar inte vara särskilt traumatiskt, bestämmer Jens och funderar
en stund. Men medan han funderar börjar Anders vrida sig av obehag igen.
”Anders?”
”Jag är sjuk. Jag har feber.” säger han, och Jens lägger genast märke till
att något har hänt med Anders röst. Den har en sorts omisskännlig barnslig
färgning som han vagt känner igen.
”Är du fortfarande soldat?” frågar han fast han redan vet svaret.
”Nej!” svarar Anders gnälligt. ”Jag mår inte bra. Jag vill att min mamma
ska komma!”
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Jens ler förbryllat. Det verkar som om hans patient spontant har
förflyttat sig till samma punkt som han utgick ifrån tidigare, nämligen sin
barndom. Kanske han ändå hade fel när han bad Anders strunta i de där
minnena och gå till ett annat liv i jakten på något mer spektakulärt? Men,
påminner han sig, det är ju trots allt det de här två udda männen har
betalat för, det spektakulära. Eller fått i present, om det nu spelar någon
roll. Han bestämmer sig för att det kanske ändå är bäst att låta Anders gå
igenom den här händelsen till slut innan han går vidare med Petter. Så han
lyssnar.
”Jag tycker det är räligt!” utbrister Anders och låter mycket skånsk,
vilket Jens noterar med ett snett leende.
”Vilket då?” frågar han, faktiskt lite spänd på om det ska komma något
intressant.
”NEJ! GÅ BORT!” skriker plötsligt Anders så att Jens, som ändå är van
vid det mesta, hoppar till av skrämsel och överraskning. I ögonvrån ser han
att Petter skruvar oroligt på sig, förmodligen störd av det oväntade utropet.
”Anders!” försöker han lugna den nu våldsamt darrande mannen.
”Anders, det är inte farligt. Du är fullkomligt säker. Höj dig upp, ut ur dig
själv och betrakta scenen utifrån.” suggererar han och lägger märke till hur
svettig Anders panna med ens blivit. Vad är det nu han snubblat över?
”Någon sorts övergrepp kanske…?” funderar han och känner ett
välbekant obehag komma krypande längs ryggraden.
”Fortsätt, Anders. Vad är det som händer?”
”Jag tycker inte om tanten.” svarar han nu mycket lugnare, men
fortfarande med den barnsliga anstrykningen i rösten.
”Vilken tant?”
”Hon som skriker på natten.”
”Vad skriker tanten?” undrar Jens med en min av ytterlig förvåning.
Han förstår ingenting.
”Hon bara skriker…” säger Anders tveksamt, men fyller sedan i:
”Skriker nej, nej!”
”Var är hon? Kan du se henne?”
”Nej, hon finns bara när jag sover.”
”När du sover? Menar du när du drömmer?”
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”Ja, när jag drömmer.”
Jens tänker efter. Om han förstår saken rätt måste Anders ha plågats av
mardrömmar med en skrikande kvinna när han var barn. Men varför
kommer det upp till ytan just nu? Och varför gör det det helt spontant?
Men innan han hinner tänka över det underliga problemet, lägger han
märke till hur Petter plötsligt verkar få svårt att ligga still. Han vrider sig
tillsynes plågat och sedan, utan förvarning, börjar även han tala, och hans
röst får det att gå kalla kårar utmed Jens ryggrad.
”HAN ÄR DÖD!” ropar Petter med hög, gäll röst mycket olik sin egen.
”DÖD, DÖD, DÖD!” Sedan faller han i hysterisk gråt som Jens knappt
lyckas stoppa. Förundrad konstaterar han att inte bara Anders gått tillbaka
till något gammalt minne helt spontant, utan nu även Petter. För vad
skulle det annars kunna vara?
Oavsett vilket är hela den här situationen oerhört skruvad, vilket får
honom att önska att han inte bara dokumenterade sessionen på
kassettband, utan även på video.
Ännu medan han är helt koncentrerad på att lugna ner Petter börjar
Anders tala igen, lugnt och stilla men med svår ångest krypande i rösten.
”Det var inte meningen, jag såg honom inte!”
Jens vänder sig mot Anders, plötsligt villrådig. Nu vet han inte vem han
ska koncentrera sig på. Den här vändningen, med två patienter som
spontant återvänder till tidigare existenser och dessutom kommunicerar
med varandra måste vara om inte helt så åtminstone ganska unik. Innan
han egentligen hunnit tänka efter hur han borde gå vidare, har han bett
Petter beskriva vad han ser och vad som händer. Svaret ger honom gåshud.
”Han stack ihjäl hästen, här inne på vår krog! Och den föll på…” Petter
hejdar sig plötsligt, men sedan får han ett nytt förtvivlat utbrott: ”Johan!
Johan! Åh käre Gud! Nej, inte Johan!”
Jens ser fascinerad på Petter. Döda hästar… Det här verkar ju på något
sätt stämma överens med vad Anders sade för en stund sedan, när han var
soldat! Det är nästan lite för bra…
”Det var inte meningen!” utbrister Anders igen, nu med tårar rinnande
nerför sina kinder.
”HAN ÄR DÖD!” tjuter Petter, åter bortom all kontroll.
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Och nu blir Jens faktiskt rädd. Han vill ta dem ur trancen, få dem att
sluta. Senare, intalar han sig, kan han ta dem en och en och då reda ut alla
problem och trauman de bär på. Men inte nu. Inte så här.
Han fattar ett snabbt beslut, inte helt säker på att det är rätt. Men något
måste han göra om inte situationen ska gå honom ur händerna, så det får
bli så här.
”Petter!” säger han med hög röst för att överrösta alla rop om död, men
verkar inte nå fram. Då lägger han en hand på Petters arm och trycker till
samtidigt som han upprepar hans namn, nu något högre och mer bestämt.
Då stannar allt av och Jens beordrar Petter att vila, vilket verkar åtlydas.
Han drar en suck av lättnad för att det trots allt gick så pass lätt och
vänder sig sedan till Anders.
”Anders, nu räknar jag från noll till tio. När jag kommer till tio är du
tillbaka i det här rummet och du är helt vaken. Har du förstått?”
Anders nickar, men infogar ändå ett ”Det var ju inte meningen!”, vilket
får Jens att snegla oroligt åt Petters håll.
Men han hinner räkna, och när han kommer till tio öppnar Anders
försiktigt sina ögon, blinkar och ser sig förvirrat omkring.
”Åh fy för in i…” utbrister han inte helt oväntat.
”Hur känns det?” frågar Jens, fortfarande sneglande på Petter.
”Ja…” drar Anders på det. ”Det var mycket på en gång…”
”Vi ska prata om det om en liten stund.” avbryter Jens. ”Men först
måste jag låta Petter berätta om det han upplever, och det går inte om ni
båda är i trance. Det är viktigt att han får den möjligheten. Förstår du?”
Anders nickar, eftersom han minns varenda detalj, varenda känsla han
upplevt under sin ”tidsresa” och inte har några problem med att förstå vad
som åsyftas.
”Bra.” får han till svar och ser hur Jens vänder sig mot Petter, samtidigt
som han blir pinsamt medveten om att han själv är våt på kinderna. Han
torkar bort tårarna så diskret han kan.
”Petter,” säger Jens med mjuk och lugn röst, ”hör du mig?”
”Ja…” bekräftar Petter med drömmande tonfall. Hans ansikte är helt
avslappnat, nästan nollställt tycker Anders och följer intresserat hela
förloppet.
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”Jag vill att du går tillbaka till livet där någon som hette Johan fick en
häst över sig. Kan du det?”
Petter börjar nästan omedelbart andas snabbare och hans ansikte får ett
plågat uttryck. Jens ser det och förekommer honom.
”Jag vill att du går tillbaka till tidpunkten för det första minne du har i
det livet. Är du där nu?” frågar Jens när han ser att Petters ansikte slätas ut
och blir fridfullt.
”Berätta vad du ser.” ber han sedan.
Petter ler lyckligt. ”Jag sitter hos mor. Johan också. Vi sitter i hennes
knä och hon gungar oss.” Han skrattar till när han ser den lyckliga scenen
framför sig.
”Vem är Johan?”
”Det är min bror. Vi är tvillingar.” Petter ler fortfarande lyckligt,
obesvärat.
”Vad heter du?” frågar Jens för att få något mer personligt att ta på med
den här människan Petter minns.
”Anna.”
Anders hajar till och ser förvånat på Jens, som inte verkar tycka att det
är något märkligt alls med att Petter tydligen är en liten flicka. Han lägger
saken på minnet för att kunna fråga om den senare. Eller kanske för att ha
något att reta Petter med, vid lämpligt tillfälle.
”Petter, kan du gå lite längre fram i Annas liv? Beskriv vad som
händer.”
Plötsligt skrynklar Petter ihop ansiktet igen, och både Anders och Jens
förväntar sig att det kommer att bli mer skrikande. Men det kommer inget
ropande om död. Istället talar Petter i vanlig, men sorgsen, samtalston.
Även hos honom finns det en barnslig anstrykning, precis som det gjorde
med Anders.
”Jag är ledsen. Johan gråter också.” Han snörvlar till ett par gånger
innan han förklarar. ”Mor blev sjuk, och nu är hon död. Vi ska följa med
vår morbror, men vi tycker inte om honom. Han har stor mustasch och
buskiga ögonbryn och ser väldigt sträng ut.”
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Både Jens och Anders ler åt den sista anmärkningen men kommenterar
den inte. Istället frågar Jens om de inte har någon far som kan ta hand om
dem.
”Vi minns honom inte, han dog när vi var nyfödda. Men han var snäll
tror jag. Det sade alltid mor i alla fall.”
Anders ler inte längre. Han är tagen av den olycka som tydligen så tidigt
slagit klorna i det här stackars syskonparet, men framförallt av att han, eller
rättare den han mindes, så småningom kommer att dra sitt strå till den
olycksaliga stacken och orsaka ännu mer sorg.
”Det var ju inte meningen…” tänker han, knappt medveten om var
orden kommer ifrån.
”Så ni får bo hos er morbror?” undrar Jens.
”Ja, han heter Viar och är gift med moster Charlotta. De har inga egna
barn, men de är snälla mot oss. Vi bor vid kyrkan.”
Jens blir lite tagen av mängden information han får utan att egentligen
ha bett om den. Men det är bra. Det är bara namnet Viar - om det nu var
det Petter sade - som låter lite konstigt. Men det är inget att hänga upp sig
på.
”Var bor ni?” frågar han. ”Vilket land eller vilken stad?” förtydligar han
när han inser att han kommer att få svaret ”vid kyrkan, sade jag ju!” om
han inte preciserar frågan.
”Helsingborg.” viskar Petter, och Anders bleknar. Plötsligt faller flera
bitar på plats när han drar sig till minnes Petters oförklarliga
svimningsanfall när de hade varit i Helsingör och köpt öl. Det var när de
rundade hörnet på Bruksgatan och fick Mariakyrkan i sikte, en av de få
byggnaderna i staden som stått någorlunda oförändrad genom seklerna,
som Petter bara föll ihop. Tänk om det verkligen finns ett samband, om
allt det de upplever hos denne Jens faktiskt är verkliga minnen och inte
bara livfulla påhitt? Men det är väl ändå inte möjligt…
”Petter, nu tänker jag be dig gå till tidpunkten för olyckan med din
bror.” säger Jens försiktigt. ”Du kan se allt utifrån. Höj dig upp över
scenen och ut ur dig själv. Du ser och hör allting, men kom ihåg att du
därför inte behöver känna allting. Du är säker.”
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Petter ser plågad ut, men börjar inte skrika som innan. Istället drar han
ett långt, darrande andetag innan han börjar beskriva vad han ser.
”Charlotta är sjuk av sorg, jag försöker trösta henne.”
”Vad har hänt?” frågar Jens stilla.
”Viar dog. En explosion… Jag går in till kammaren för att hämta lite
vatten till Charlotta, men när jag kommer tillbaka har det kommit in en
soldat med en häst. Charlotta skriker.”
”Har det kommit in en häst?” säger Jens, fortfarande förvånad över
detta med den till synes fullständigt otroliga slakten. ”I huset?”
”Ja. De dödar sina djur överallt i staden.”
”Okej.” säger han utan att låta särskilt övertygad. ”Vad händer sedan?”
Nu andas Petter snabbare och Jens ser att Anders är mycket blek. Men
han avstår från att kommentera det just nu.
”Soldaten sticker hästen med sin värja, den faller. Åh nej, inte Johan!”
”Lugn Petter,” manar Jens, ”kom ihåg att du är trygg här. Inget kan
hända dig. Vad händer med Johan?”
”Han får hästen över sig, han blir klämd i trappan!”
”Och sen?”
”Soldaten går sin väg, jag skriker på honom men det hjälper inte. Sedan
sitter jag hos Johan, men han… han…” Rösten sviker Petter och han
kniper ihop läpparna.
”Ja?”
”Han dör medan jag sitter hos honom.” avslutar han och sorgen syns så
tydligt i hans slutna ansikte att Jens inte kan låta bli att känna medlidande.
En lång stund är det knäpptyst i rummet och bara regnets stilla porlande
mot fönstret stör stillheten. Sedan fortsätter Petter utan att Jens bett
honom, och plötsligt känns luften märkligt förtätad, som om den med ens
blivit svår att andas.
”Jag svär att vara hos honom.” säger Petter och hans röst är hård. ”Jag
svär att aldrig lämna honom.”
Jens slås plötsligt av en tanke vid Petters sista ord, en fantastisk tanke.
Han vet, om man nu kan prata om vetande i det här sammanhanget, att
det inte är ovanligt att människor reinkarnerar i grupp. Det finns ett
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ganska stort antal fall som belägger just den saken. Människor som står
varandra nära verkar inte släppa taget ens efter döden.
Men det finns också fall som antyder att det inte bara är kärlek som kan
verka som en sammanhållande kraft. Destruktiva mönster går ofta igen, det
har han själv sett vid ett par tillfällen genom åren. Han minns särskilt en
kvinna som blev misshandlad av sin man. Vid en regression mindes hon
flera olika liv där hon levt tillsammans med samme man och alltid blivit
slagen och förnedrad. Varje sådant liv slutade i katastrof på ett eller annat
sätt. Det var först efter den upplevelsen, eller kanske insikten om att det
existerade ett sådant mönster, som hon fick styrka nog att bryta sig ur
förhållandet, vilket hon berättade vid ett senare besök.
”Om jag skulle…” tänker Jens och bestämmer sig sedan för att inget
finns att förlora.
”Petter,” säger han bestämt, ”gå tillbaka till tiden innan Johans död.”
Petters anletsdrag slätas ut, det sorgsna uttrycket försvinner gradvis.
Sedan tar Jens sats:
”Se på Johan.” ber han. ”Se in i hans ögon. Känner du igen honom?”
Han vet att det är i ögonen man kan känna igen människor man mött
tidigare, eller för den delen senare. Kanske som en bror eller vän, eller bara
som någon som finns i bekantskapskretsen. Men det brukar inte vara något
problem att finna nära och kära när man väl tittar lite mer noga, det vet
han. Och det handlar naturligtvis inte om utseendet, det har han klart för
sig. Nej, istället är det något i blicken som gör att man känner igen en
människa. Han väntar spänt medan Petter verkar tänka efter.
”Nej, jag känner honom inte.” Det sorgsna uttrycket kommer tillbaka,
som om saknaden med ens vore ohyggligt stor.
”Se på de andra i din familj.” ber Jens, kanske aningen besviket
eftersom han nästan säkert hade förväntat sig någon sorts koppling till
människor i Petters närhet. ”Finns det någon där du känner igen?”
Petter tänker efter igen. Sedan, till Jens tillfredsställelse, ler han
igenkännande och kanske något överraskat. ”Charlotta!” säger han. ”Det är
Klara!”

260

Anders sätter nästan i halsen. Klara? Är det knäppa Klara Petter talar
om? Han har lite svårt att ta det till sig, men det kommer mer. Petter ler
lyckligt.
”Och Viar! Det är ju min svärfar!”
Anders ser tveksamt på Jens, men denne verkar inte tycka att det här är
det minsta underligt. Han ska precis ställa en försiktig fråga när Jens
förekommer honom.
”Gå nu fram till dagen för Johans död. Se på soldaten som dödade
hästen. Se noga på honom. Känner du igen honom?”
Just när han ställer frågan sneglar han på Anders som förskräckt ser
tillbaka och skakar avvärjande på huvudet. Men det är för sent.
”Soldaten… det är… det är ju Anders!”
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21. Postludium

Mars 1710 / juli 2007

A

nna kan inte riktigt minnas när hon kom till sans. Det vill säga till
sans i den meningen att hon började förstå vad som hände runt
omkring henne.
Möjligen var det några dagar efter Johans begravning, men hon är inte
riktigt säker. Dagarna då alla vadade runt i ruttnande hästkadaver, dynga
och orenlighet ter sig barmhärtigt dolda i glömskans diffusa dis.
Så här var det emellertid, även om hon inte själv har något tydligt
minne av det:
Den 6 mars, dagen efter den stora slakten, tågade en trupp svenska
soldater in i staden, men de gav sig iväg så fort de kunde när de såg den
ohyggliga oredan. Sedan försökte man få borgarna att själva städa upp, men
alla vägrade trots talrika löften om ”mindre välvillig behandling” om man
satte sig upp mot överheten i denna sak.
Trots att de styrande envisades med att komma med mer eller mindre
otrevliga hotelser gick det inte att förmå någon att lyfta ett finger för att
forsla bort kadavren från gatorna. För vilken man med heder och ära skulle
nedlåta sig till att ta hand om döda djur? Det var bödelns och hans
drängars uppgift att göra det, ingen annans.
Det svenska befälet insåg slutligen det orimliga - och omöjliga - i att få
borgerskapet att själva ta hand om saken, och lät den därför vara. Men som
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alla säkert förstod, även de mest styvnackade borgarna, måste orenligheten
bort och det med största skyndsamhet. Alltså kommenderades soldaterna
att ta sig an saken. Även dessa vägrade föga förvånande upprört. Återigen
hänvisades till rackaren och hans betjäning.
Dessa fyra eller fem personer vars uppgift det var att forsla bort döda
djur och upphänga brottslingar, vilket gick på ett ut beträffande
hantverkets föraktliga status, gjorde nog vad de kunde. Men alldeles
uppenbart räckte inte den blygsamma insatsen.
Det gick således några dagar när inget egentligen hände. Sedan började
hästkropparna svälla i marssolen.
Stanken som fyllde staden var outhärdlig, och ingen lösning verkade
finnas i sikte. Men då grep slutligen själve generalguvernören in, trött på
struntprat och undanflykter och kommenderade helt enkelt ut sina trupper
på landsbygden för att samla in tillgängligt folk.
Bönder, fiskare och andra olyckliga föstes således ihop och fördes in till
staden, där de under vapenhot tvingades gräva massgravar och lyfta upp
hästkadavren på vagnar som antingen rullades ner till stranden och
tippades i sundet eller upp på landborgen i förutnämnda gravar.
Vapenhotet innebar inte att dessa stackars människor själva befann sig i
dödsfara, alls inte. Generalguvernör Stenbock hade nämligen mångårig
krigsvana från kung Carolus fälttåg i Polen och Ryssland och visste således
hur man bäst skulle få bångstyrigt patrask att göra som han ville. Därför
gjorde man helt enkelt klart för alla, att om arbetet inte genast inleddes
skulle de hopsamlade männens familjer drabbas av herr Magnus vrede:
Först skulle en kvinna skjutas. Sedan ett barn, och därpå en kvinna igen
och så vidare tills alla ovilliga tagit sitt förnuft till fånga. Mycket gny blev
det av detta, men när det förklarades att man tänkte dra lott om vilka som
skulle avrättas och att det därför kunde drabba vem som helst, tystnade
protesterna varpå arbetet slutligen påbörjades.
Själv minns Anna vagt, som halvt i dröm eller möjligen som i feber, hur
hon frånvarande och apatisk åsåg hur bleka män hon inte kände igen
baxade upp kadaver på en liten vagn. Det var inte lätt, eftersom inälvorna
hängde utanför och inte ville följa med upp. Plötsligt svor någon av
männen, och till och med i sitt bedövade tillstånd förstod hon varför. Det
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blågrå men för övrigt obeskrivliga bukinnehållet hade spruckit när de
försökt få upp det på vagnen, och den svärande mannen hade helt enkelt
översköljts av halvsmält foder och tarmslem, allt jäst och i sötstinkande
förruttnelse. Då hade hon fått nog och velat gå in, men inte förmått. Så
hon hade stått kvar, ensam och tom, tills Charlotta äntligen kommit och
hämtat in henne en stund senare.
Vidare, men inte fullt lika klart och med mer smärta, mindes hon hur
Johan lagts i en enkel träkista av samma typ som den Viar redan vilade i.
Han hade varit så blek, nästan genomskinlig. Hon ville kalla på honom, få
honom att vakna, att sluta skoja. Men hon förmådde inte, delvis för att
Charlotta hindrade henne.
Ansiktet som hon älskat så var förändrat. Näsan hade blivit vassare,
kinderna insjukna. Det var som om huden spänts över kindbenen och när
som helst hotade att spricka upp, blottläggande ett vidrigt och
mardrömslikt dödskalleflin. Tanken gjorde henne illamående och fick
henne att fly tillbaka in i glömskans barmhärtiga mörker ännu en tid.
Begravningen hölls några dagar senare, när det mesta av hästkropparna
var bortforslade och nergrävda. Eftersom Hans Jacobsen varit mån om att
rädda sitt skinn och därför försvunnit samtidigt som danskarna, var det en
annan präst som förrättade begravningen. Han var uppsvensk och hon
förstod inte allt han sade, men det spelade mindre roll eftersom hon ändå
inte var riktigt medveten om vad som hände runtomkring henne.
Det var egentligen först när kistan med Johan sänktes ner i jorden, som
hon vagt insåg vad hon faktiskt var med om. Charlotta lyckades med en
kraftansträngning hålla henne upprätt, men det förtvivlade skri av
avgrundsdjup, becksvart smärta hon gav ifrån sig kunde ingen stoppa.
Därnäst följde en rad närmast katatoniska dagar, tomma på innehåll
men överfulla av hopplöshet och gråt. Varje gång hon såg Johans ansikte
framför sig kom en så stor smärta över henne att hon vred sig som en mask
uppträdd på metkrok och kved hjärtskärande, tills gråten äntligen tog över
och förlöste henne.
Ibland försökte Charlotta trösta, men det var ogörligt. Någon gång
kunde Anna höra mostern själv gråta inne på sin kammare, men hon hade
varken tillräckligt med ork eller förnuft kvar för att klara av att ens försöka
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trösta, och nöjde sig därför med att konstatera att det helt enkelt var så
saker och ting förhöll sig och inget att göra åt.
Många dagar och nätter förflöt på detta tröstlösa sätt. Någon av alla
dessa meningslösa dagar upplästes en proklamation från generalguvernör
Stenbock, där han krävde att alla i Helsingborg skulle avge ny trohetsed till
sin laglige och rättmätige herre, konung Karl XII.
Nu viskades det mycket i staden, men ingen höjde sin röst och gjorde
några invändningar. Vem som kallade sig kung var ändå bara en rent
formell fråga, sades det. Det var inte något som påverkade stadens borgare i
större utsträckning, så egentligen kvittade det lika.
Anna hörde en man säga just så, att det egentligen inte spelade någon
större roll. Hon kände genast igen honom. Det var den rundlagde och
vältalige karl som utan blygsel eller mycket till försagdhet tagit till orda och
lika mångordigt som fräckt uppviglat folket på krogen i höstas. Han av alla.
Men så var det, insåg hon. När det egna livet stod på spel fick
övertygelsen stryka på foten, hur fast den än var.
När dagen för den nya trohetseden kom, samlades folket på Stortorget
där det ställts upp skrivmöbler bakom vilka det satt skrivare. Soldater stod
uppställda i led på led, som för att markera allvaret i det som skulle ske,
eller möjligen som en bister påminnelse om vad som kunde hända om man
svek sitt ord fler gånger.
Stenbock själv var närvarande, till häst. Hög och sträng - och kanske
något hånfull - satt han där och granskade noga var och en efterhand som
de nådde fram till skrivarna och undertecknade med antingen namn eller
bomärke, i de fall skrivkunnighet saknades. Egentligen hade han tänkt sig
en ”grufvelig” hämnd för att nogsamt inpränta i varje Helsingborgare hur
förräderi rätteligen borde bestraffas, men efter att med egna ögon ha sett
staden i det ömkliga skick den befann sig efter danskarnas flykt blev han
plötsligt och alltigenom oväntat något blödig. Kanske var det helt
oförmodat medlidande han kände? Oaktat vilket var han själv faktiskt en
av dem som blev mest förvånad över detta, om sanningen skulle fram.
Han nöjde sig därför i sin nypåkomna mildhet med att ge dessa
opålitliga bondlurkar och förrädarpack en ordentlig näsbränna i form av
sträng åthutning. Vissa grät, föll på knä i träck och smuts och bad om nåd,
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vilket särskilt gladde honom eftersom det troligtvis därmed gått upp för
dem hur det går om man sviker givet ord.
Men allt detta slapp Anna tack och lov genomlida. Hon var ”opasslig”
som det hette, vilket något förvånande godtogs när omständigheterna
förklarades för kungens tjänstemän. Men det kostade Charlotta många
underdåniga nigningar och ursäkter inför både skrivare och
generalguvernör, vilka inte helt lyckades dölja sina föraktfulla leenden. Och
kanske försökte de inte ens.
Alltmedan detta förnedringens skådespel pågick satt Anna därför och
stirrade tomt in i en vägg som ett hjon färdigt för stadens hospital, beläget
inte långt från Jacob Hansens hus.
För henne fanns inget kvar längre. Inget.
Hästarna var bortforslade, massgravarna igenfyllda, brunnarna rensade,
husen tömda. Livet började så smått återvända till staden vid sundet, när
en förskräcklig farsot drog genom de trånga gränderna, for in i gathusen
och kringrände gårdarna på det mest förskräckliga sätt.
Det började med att några stackare insjuknade med magsmärtor och
feber, uppspyende och utsprutande det lilla de fyllt sina magar med tills
deras krafter och till och med gallan sinade. Dessa olyckliga var till en
början inte så många, men snart hade olyckan drabbat nästan varje hus i
Helsingborg.
Återigen stank staden, men denna gång av sjukdom, spyor och
exkrementer. Några av stadens klenare invånare dog, men det var mest
gamla och mycket unga som ändå inte hade så stor möjlighet att klamra sig
fast vid livet. Så var det här i världen och inte mycket att göra åt, Guds vilja
och så vidare.
Men när fler och fler insjuknade och sjukdomen inte verkade vilja
släppa sitt grepp om den redan hårt prövade staden, reagerade den nya
magistraten. Befalldes således undersökningar för att utröna huruvida
smittan hade någon begriplig förklaring, eller om den helt enkelt var Guds
straff för borgarnas svikliga beteende under kriget.
Att tro så, på Guds straffdom, var kanske inte så märkligt som det kan
tyckas eftersom det var nästan uteslutande borgare som drabbades.
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Gårdarnas och byarnas invånare runt staden klarade sig så gott som
oskadda, vilket var det som - prästernas mer religiöst färgade tolkningar till
trots - gjorde magistraten misstänksam.
Man lade märke till att landbor som varit inne i staden i något ärende
ofta blev sjuka, och på samma sätt lade man märke till att vissa stadsdelar
var mycket hårdare drabbade än andra. Det enda man kunde finna som
gemensam nämnare, utöver den rent gudomliga vill säga, var brunnarna.
Något hade förgiftat vattnet.
Anna var en av dem som faktiskt klarade sig undan den rysliga
magsjukan, precis som hon gjort under vintern när resten av familjen blivit
sjuk.
Hon hade börjat gå ut igen, men hade aldrig något mål när hon var ute.
Hon vankade planlöst runt i staden, från norr till söder och tillbaka igen,
ner till den nu reparerade skeppsbron och upp till tornvången, alltid utan
mål eller mening. Förr brukade hon äcklas av träck och smuts, men nu
spelade det ingen roll. Hon såg det helt enkelt inte.
En av alla dessa tröstlösa dagar när hon vandrar genom gränderna finner
hon sig plötsligt på väg uppför Strömmen, gatan som går förbi gamle
borgmästaren Schlyters hus. En bit upp i backen finns Springkällan, en av
stadens mest välbesökta brunnar. Men att kalla den brunn är nog
egentligen…
…överdrivet,” säger Petter drömlikt. ”Den är i själva verket bara en källa.
Vatten som risslar fram direkt ur backen.”
”Och sen då?” frågar Jens, inte utan viss spänning i rösten.
”Jag tittar ner i vattnet som porlar förbi. Det är klart. Jag tänker dricka.
Men vänta! Det grumlas! Men det kan inte… Jag ser...
…ansikten! Hon tycker sig se ansikten i vattnet, i den strida, porlande
strömmen och tar ett snabbt steg bakåt. Samtidigt rycker hon åt sig handen
som hon just skulle kupa för att fånga upp lite av det kalla vattnet.
Synen är borta lika fort som den dök upp, men fasan över att ha sett
något som inte kan finnas där är överväldigande. Hon stryker sig darrande
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över ögonen och vågar sedan knappt se ner i vattnet igen. Bakom hennes
slutna ögonlock virvlar de fortfarande förbi, bleka och döda. Till sist
öppnar hon ändå ögonen, eftersom hon inser att inget rimligtvis kan bli
mycket värre än det redan är, oavsett vad som händer.
Hon stirrar som förhäxad ner i vattnet som fortsätter porla fram ur den
stensatta källan på slänten, men det finns inget där, åtminstone inget annat
än det som ska finnas där.
Hon står så en stund, kanske för att se om hon får syn på vad som fick
henne att se fel, eller kanske för att få se det där märkliga igen. Men inga
ansikten tonar fram ur det rinnande vattnet. Inget annat heller.
Naturligtvis inte.
Ett ögonblick överväger hon om hon på nytt ska kupa händerna för att
dricka lite. Men hon är inte törstig längre, och bestämmer sig klokt nog för
att gå därifrån.
Strax därefter passerar hon ut genom Ängelholmsporten. En bit längre
upp i backen ser hon de jordhögar som blivit över när man fyllt igen
massgravarna där man slängt ner hästkadavren. Hon ryser när hon
föreställer sig den bubblande, jäsande förruttnelse som måste fylla jorden
nu. Hur detta onämnbara sipprar ner genom jordlagren, ner till fuktigare
jord och blandar sig med densamma. Och kommer omedelbart att tänka
på Johan där han ligger i sin enkla träkista i den kalla fuktiga jorden på
kyrkogården. Tårar springer fram i hennes ögon, och hon vänder tillbaka
ner till staden. Det finns ingenstans hon kan gå där det inte finns något
som påminner henne om hennes älskade bror. Ingenstans i hela världen,
och hon ber till Gud att han ska ta henne också till sig, och göra det snart.
För hon vill inte mer. Vill inte.
*

*

*

”Det är bra, Petter. Det är ingen fara.” försäkrar honom Jens när
nedstämdheten åter verkar ta överhanden. Han tror att det börjar bli dags att
avsluta den här sessionen innan fler överraskningar dyker upp och situationen
går över styr.
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”Gå till dagen för Annas död.” ber han, och ser i ögonvrån hur Anders
rycker till. Men det är inget att oroa sig för, påpekar han.
”Ibland kan själva döden utgöra ett trauma, och om man får uppleva den
igen - fast naturligtvis utan samma intensitet i känslorna - kan man komma
till insikt och kanske finna tröst i det man upplever.”
Anders svarar inte, åtminstone inget hörbart. En del mummel och
muttrande blir det förstås.
”Ser du dig själv, Petter?” undrar Jens stilla.
”Ja…” svarar Petter drömmande, men verkar inte vilja fortsätta. Jens ger
honom en liten stund innan han åter ber om en beskrivning av vad Petter ser.
”Jag mår inte bra. Jag ligger i en säng och vid sidan om mig sitter en man,
jag tror han är präst. Han baddar…”
…henne på pannan med ett fuktigt tygstycke, men det hjälper inte mot
den fruktansvärda feber som rasar i hennes plågade kropp. Hon har svårt
att andas, för varje andetag hon tar gör det ont i bröstet, men också i de
stora, svarta bölder hon har i både ljumskar och armhålor. Någon försöker
ge henne vatten, men hon förmår inte svälja utan sätter det bara i halsen.
Hon kvider i sin ömklighet och förlorar sig i feberdrömmar.
Hon ser sig själv som mycket liten flicka som leker med någon på en
solbelyst gräsplätt mellan korsvirkeshus med klineväggar och halmtak. Hon
har byggt upp en hel bondgård av stenar och halmstrån och har en stor
mängd djur tillverkade av kottar och små pinnar som hon flyttar runt. Hon
känner sig så… obekymrad. Ja, just så. Obekymrad.
Den hon leker med snuddar vid hennes högra hand och hon ser upp
mot honom. Plötsligt uppfylls hon av en stor, strålande glädje när hon
upptäcker att det är hennes bror, hennes älskade bror som hon trott vara
förlorad och borta för alltid! Hennes glädje är outsägligt stor, så stor att
hon vill skrika rakt ut av lycka! Men just som hon ska sträcka ut handen
och röra vid honom, förändras scenen. Med ens befinner hon sig på något
annat ställe, en konstig, mörk och otäck plats och hon mår inte bra. Hon
är så varm, så brännande varm. Hon vill tillbaka dit, till där och då!
Hon gör ett desperat försök att tränga igenom tidens blytunga och
samtidigt lättsamt fläktande draperier, men det visar sig ogörligt. Hon
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försöker gång på gång men lyckas naturligtvis inte, eftersom drömmar
sällan eller aldrig låter sig frammanas endast med viljan. Sedan, i ett töcken
av förvirring och ångest, hör hon en röst, en kall och obehaglig röst och
den vränger språket så att hon knappt kan förstå vad den säger. Och
ändå…
”Fader vår som är i himlarna!” mässar den entonigt och lågt, och hon
vill skrika igen, men av skräck den här gången.
”Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i
himmelen, så ock på jorden.”
Hon glider in i dimmorna igen, barmhärtigt förskonad från detta något
hon varken kan eller vill förstå. Och sedan, förundrad och tvivlande, ser
hon Viar.
Han står där böjd över henne och Johan och rynkar sin höga panna och
spänner sin stålgrå blick under de buskiga ögonbrynen i dem, en och en.
Hon noterar i förbigående att Viars ansikte är helt, och att han tydligen
inte är död längre. Som om det var den naturligaste sak i världen, att
döden skulle vara något övergående som går att läkas ifrån.
Hon känner att hon vill gråta, men det är inte av rädsla. Återseendet rör
henne, gör henne sentimental på ett sätt hon inte ofta upplevt. Och sedan,
som i ett trollslag, minns hon. Hon vet; hon kommer ihåg den här dagen!
Det är ju den där gången han kom för att hämta hem dem till sig, strax
innan deras mor dog! Åh Gud vad hon var rädd! Och Johan också, även
om han inte skulle visa det. Johan…
”… förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.”
Samma mörka, ohälsosamma plats igen. Hon vill kvida, men kan inte.
Förmågan att tala, eller ens låta, finns liksom inte kvar, den är inte hennes
att bestämma över längre. Det gör ont, så ont! Men var kommer det onda
ifrån? Ljumskarna? Eller kanske från armarna?
”Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo…”
Hon vill bort härifrån, bort från smärtan och förvirringen, bort från den
oerhörda hettan som rasar i hennes kropp! Hon måste… måste… vad är
det hon måste? Hon minns inte, men vet att det var något viktigt.
Plötsligt är Johan hos henne igen. Hon kan se honom sitta på
sängkanten och se ner på henne med sitt vanliga sneda och illmariga
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leende. Hon vill sträcka ut handen och röra vid honom, men orkar inte.
Då lyfter han istället sin ena arm och för handen mot hennes glödheta
panna. Hon njuter av hans svala beröring även om den inte lindrar den
fruktansvärda febern.
”Ty riket är ditt...”
Plötsligt lägger hon märke till att Johan på något besynnerligt vis börjar
blekna bort i kanterna. Konturen av honom blir suddig och oskarp,
omöjlig att fästa blicken på, och det skrämmer henne. Hon vill vrida sig av
det obehag hon känner, men till sin stora fasa förmår hon inte röra sig
överhuvudtaget. Sedan bleknar hela han bort, Johan försvinner och hon vill
förhindra det men lyckas inte. Hon bländas av ljuset från fönstret, en
plågsamt lysande rektangel bestående av små kvadratiska glasrutor. Hon
vill se bort, men det går inte.
”…och makten…”
Skräcken fyller henne bit för bit, kroppsdel för kroppsdel tills det inte
existerar något annat. Först blir det svårt att andas, sedan övergår rädslan
till en obegriplig panisk, kvävande fasa. Men ingen i rummet märker något
av detta, eftersom inget syns på henne där hon ligger i stort sett livlös med
blicken riktad mot fönstret.
”…och härligheten…”
Plötsligt står allt klart för henne och hon minns varje detalj av allt hon
någonsin vetat. Hon ser hela sitt liv flyta förbi, varje obetydlighet, varje
detalj hon trott vara förlorad för evigt.
Men hon minns också annat.
Hon minns Johan, dagen då han fick hästen över sig. Hon minns de
många månaderna av svart, sinnessjuk sorg. Hon minns hur alla blev sjuka
av förgiftat vatten från gravarna och hur hon själv klarade sig undan med
blotta förskräckelsen. Hon minns hur hungersnöden hemsökte dem alla
när skördarna uteblev eftersom kriget gjort att ingen kunnat så något på
åkrarna.
Och hon minns hur hon långt senare blev sjuk, hur Charlotta hittade
henne hopsjunken vid Mariakyrkans norra långsida, febrig och eländig.
Hon minns att pesten drabbat staden och allt land runt omkring och hur
bölderna slagit upp på henne till Charlottas förfäran.
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Hon minns allt nu, och hon förstår äntligen. Hon är döende, hon ska
verkligen dö, i detta rum, i denna stund. Just som hon konstaterar detta
viker rädslan tillfälligt undan och ersätts av en förunderlig känsla av
vanmakt, av att inget kunna göra. Och hon ger efter och låter det helt
enkelt ske. För vad annat kan hon?
Men sedan kommer den paniska dödsångesten åter över henne i ett
slutgiltigt förtvivlat försök att få henne att klamra sig kvar vid livet, få
henne att ställa sig upp, få henne att rusa upp ur sängen i blind skräck. Det
är i denna sin sista stund hon hör de avslutande orden i den enda bön en
kristen människa måste kunna:
”…i evighet.”
Med hopsnörpt strupe och full av ogripbar, fasansfull förfäran glider
hon så in i det stora okända som kallas döden.
Prästen betraktar den lilla kroppen ett ögonblick och kastar sedan en
förstulen blick på kvinnan som också vakar vid den sjukas säng, och
konstaterar att hon nog ännu inte lagt märke till att allt är över. Han avstår
från att kommentera det, och sluter istället försiktigt den unga flickans
ögon, fortfarande i döden riktade mot det lilla fönstret. Sedan avslutar han
bönen med ett stilla ”Amen”.
Charlotta, som hela tiden suttit tyst vid sin dotters sjuksäng, släpper
slutligen taget om den sista medlemmen i sin familj och låter det lurande
vansinnet vältra sig över henne. Hon behöver inte vara stark längre, för
Anna, hennes lilla Anna, finns inte mer.
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22. Möte med en gammal vän
Juli 2007
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å väg hem till Jönköping sitter de tysta, Anders och Petter.
Ingen av dem verkar vilja vara den som bryter den besvärande
tystnaden, hur otrevlig den än må vara. Visserligen misstänker Anders att
han egentligen är den som helst skulle vilja prata om deras gemensamma
upplevelse, men med tanke på vad de var med om vågar han inte föra saken
på tal. Åtminstone inte än, och åtminstone inte så länge Petter ser ut som
han gör. Det vill säga bistert koncentrerad och tydligt avvisande.
Petter å sin sida vet inte vad han ska tro. Den kusliga intensiteten i de
känslor som verkade komma från ingenstans gjorde honom om inte
skräckslagen, så i varje fall mer än tillräckligt uppskärrad. Det var ytterst
obehagligt att ”minnas” - om det nu verkligen var vad han gjorde - en
annan människas liv och tankar. Men än värre var att upptäcka att denna
människa var den kvinna som i över en månad förföljt honom i hans
drömmar och visat sig som kusliga reflektioner i fönster och speglar.
Hennes ansikte, hennes bleka och sjuka uppenbarelse som envisas med
att dyka upp när han minst anar det, skulle enligt Jens alltså vara - han
själv. Förvisso i en tidigare inkarnation, men dock han själv.
Svårsmält är ett ord som definitivt skulle passa bra för att kategorisera
det påståendet, inser Petter. Men hur det än är med den saken kan han
ändå inte helt förkasta tanken, vilket irriterar honom omåttligt. Han hade
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nämligen en otvetydig förnimmelse av att allt det han såg flimra förbi som
bilder i sitt huvud verkligen var hans egna bilder, inget inplanterat eller
påhittat. Konkreta bilder från en glömd värld. Hans egna minnesbilder.
Å ena sidan är naturligtvis hans logiskt resonerande intellekt på det
klara med att inget av detta rimligtvis kan vara sant. Det måste helt enkelt
vara inbillning därför att det inte kan vara något annat, vid så djup
avslappning lever hjärnan antagligen sitt eget liv på ungefär samma sätt
som när man drömmer. Det är en förklaring som möjligtvis skulle kunna
hålla. Det vill säga om han inte instinktivt känt att den var för enkel och…
tja, helt enkelt felaktig.
Å andra sidan; om det bara varit dessa minnen av platser, ansikten och
händelser är det möjligt att det varit ganska lätt att förklara hela spektaklet
just så, som en avancerad inbillning.
Men dessvärre är inte detta det enda. Det som hotar att välta hela hans
desperat konstruerade förklaring över ända är minnena av känslorna som
sköljde över honom i det ögonblick det stod klart att hans bror dog där
under hästen. För det var något - kanske intensiteten, kanske autenticiteten
- med dessa känslor som inte gick att fly undan; de var verkliga och de var
hans egna.
Här skruvar han irriterat på sig och påminner sig om att han faktiskt
inte har någon bror som har blivit klämd under en häst. Tanken förefaller
honom skrattretande och han fnyser föraktfullt åt sin egen vidskeplighet.
Sedan svänger pendeln åter över åt andra hållet:
För tänk om det verkligen är sant? Om möjligheten trots allt finns, även
om tanken går stick i stäv med allt han tror sig veta om tillvaron som
människa? Tänk om han i ett tidigare och glömt liv verkligen varit denna
olyckliga Anna? Och tänk om man faktiskt lever flera gånger? Om inte
döden är det den ser ut att vara, utan bara slutet på en cirkel och början på
en ny? Som om själen, vilket är ett ord han ytterst ogärna tar i sin mun,
skulle vara som solen; synlig och strålande på dagen, men utom synhåll på
natten. Dock fortfarande existerande i all sin glans. Bara någon annanstans
där ögat inte kan se den.
Det är ju inte direkt någon ny tanke, kommer han yrvaket och något
förvånat på. I en del religioner tror man just så, att man återföds.
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”Nej, inte återföds,” tänker han med en illa dold rysning,
”reinkarnerar.”. För även om det betyder exakt samma sak har han ändå
svårt för flummiga begrepp som exempelvis ”återfödelse”, och associerar
alltid till haschrökande, vidskepliga dumskallar när sådant kommer på tal.
Men oavsett terminologin; med hänsyn till vad han just upplevt är det
kanske ändå inte en så väldigt avlägsen tanke.
Det som framförallt verkar övertygande för honom när han tänkt
ytterligare en stund på saken, är hans återkommande mardröm. Den, där
han vaknar med en lika fruktansvärd som obegriplig dödsångest och med
de inte längre obegripliga orden ”i evighet” ringande i öronen.
Visst, inser han i ett nytt anfall av desperat skepticism, det kan tänkas
att allt bara är produkten av en sjuk hjärnas korrupta och skruvade
funktion. Men det känns inte så.
”Nej,” tänker Petter när de kör förbi jätten Vist på motorvägens vänstra
sida, ”det känns verkligen inte så. Det måste vara på riktigt.”
Och därmed har han bestämt sig. På mindre än en halvtimme har han
således radikalt ändrat livsåskådning, från att ha varit veligt tveksamt
ateistisk till att bli övertygad om den ofrånkomliga riktigheten i
reinkarnationstanken.
Först är han osäker på hur han ska förhålla sig till det faktum att livet
plötsligt inte känns så begränsat som tidigare. Pulsen ökar markant när
insikten att döden bara är ännu en fas i det som måste vara våra oändliga
liv drabbar honom. Och vad innebär det i sin tur? Att vi är… odödliga?
Antingen det, eller att allt bara är inbillning.
Men sedan inser han att han måste lära sig mer om ämnet ifråga innan
han låter tankarna rusa iväg på både märkliga och orimliga vägar med
honom. Men hur ska han få veta det han behöver? Redan innan han ställt
sig frågan vet han svaret.
”Anders, kan du släppa av mig vid biblioteket?” ber han, och till sin
förvåning ser han hur Anders studsar till av överraskning, som om han inte
väntade sig att bli tilltalad överhuvudtaget.
”Biblioteket?” ekar Anders, men finner sig sedan och nickar. ”Ska du
kolla något särskilt?”
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Petter suckar tungt. ”Jag måste försöka hitta några böcker som handlar
om det vi just varit med om. Jag måste få veta mer för att verkligen förstå.”
”Förstå?”
”Ja, din och min roll i det här. Eller egentligen hela företeelsen. Du vet
det där med hästen och så, och vad det eventuellt betyder.”
Anders vänder huvudet åt hans håll och betraktar honom så länge att
Petter till sist blir aningen nervös att hans vän glömt att han befinner sig i
en bil, och att det är han som kör.
”Glöm inte titta på vägen.” ber Petter till sist, och Anders verkar vakna
till och styr bort från mittlinjen och in mot mitten på sin egen vägbana.
”Jag blev bara lite förvånad.” erkänner han, vilket av någon obegriplig
anledning irriterar Petter omåttligt. ”Jag trodde att du kanske…”
”Att jag kanske vad då?” undrar Petter kort.
”Tja… att du inte skulle ta det där hos Jens på så stort allvar.”
Petter höjer förvånat ögonbrynen, vilket inte undgår Anders.
”Jag menar bara att du precis har gått igenom en riktig pärs och jag
förstår verkligen om du inte mår särskilt bra just nu. Det är helt i sin
ordning, men ska vi inte bara låta de här flummiga påhitten sjunka in och
sedan prata om alltihop i lugn och ro? Inte ta det för seriöst, menar jag?
Tror du inte det hade varit det bästa?”
Petter tror inte sina öron. Här sitter Anders, hans bäste vän, och
förringar det viktigaste han varit med om i hela sitt liv, och verkar
dessutom tro att han gör det i all välmening! Det gör Petter oerhört
förargad, och han stirrar tomt framför sig innan han svarar avvisande och
med iskyla i rösten:
”Nej. Det tror jag inte.”
”Men jag är säker på att om du bara fick lite distans till alltihop, så
skulle du inse…”
”Vill du vara så snäll och släppa av mig här borta. Jag kan gå sista
biten.”
Anders ser förfärad ut och har först för avsikt att protestera, men förstår
sedan att det antagligen inte skulle tjäna mycket till. Den kusliga
förändring som hans gamle vän har genomgått sedan den där ödesdigra
danmarksresan skrämmer honom så till den milda grad att han trots det
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dumma och onödiga i Petters begäran ändå gör honom till viljes. Han
blinkar och svänger in till trottoarkanten, och Petter öppnar bildörren
redan innan bilen står still.
”Men Petter, var inte dum nu! Jag kör dig hem istället. Det regnar och
du har långt hem, du ska väl inte gå så…”
”Tack för idag, Anders.” avbryter Petter tvärt. ”Det har varit mycket
upplysande.” Varpå han smäller igen dörren och lämnar en tung tystnad
efter sig. Förbluffad följer Anders honom med blicken, där han avlägsnar
sig med snabba steg genom regnet. Är detta verkligen den Petter han känt
så länge, den man han betraktar som en av sina allra närmaste vänner?
Anders förstår inte riktigt; hur kan han ta en sådan här dum sak på så stort
allvar? Eller ännu värre: tro på det, som om det vore en verklig händelse?
Och vad innebär det i så fall? Att Petter tror att han, Anders, skulle ha gjort
sig skyldig till… ja, vad då? Mord? Dråp? Tillika på 1700-talet, 250 år
innan han föddes? Det korkade i hela den här situationen gör honom
alldeles matt, och han skakar sakta på huvudet. Det var ju ändå bara som
en… en dröm. En otäckt realistisk förvisso, men dock endast som en
dröm.
Sedan minns han skamset att han själv satte visst hopp till den där Jens
och hans metoder för att komma tillrätta med mardrömmarna. Nu vet han
däremot bättre, mycket bättre, och det tycker han nog att Petter också
borde göra.
Han lutar huvudet mot ratten och tänker efter en kort stund. Antingen
kör han ifatt Petter nu med en gång och talar förstånd med honom, eller så
låter han allt bero tills imorgon när de båda fått lite distans till alltihop.
Han suckar när han inser att han egentligen bestämt sig redan innan han
började fundera på det, och ser upp och ut genom den regnblöta
vindrutan. Det är två kilometer till stadsbiblioteket. Petter ska inte behöva
gå dit i det här vädret, eller göra det ensam. Framförallt inte ensam.
Men när Anders försöker se vart han tagit vägen, kan han inte finna
honom. Han krypkör och spanar ner i varje gata han kör förbi, men Petter
är och förblir borta.
Ett stort antal svordomar och åtskilliga liter bensin senare ger så till slut
Anders upp. Han har kört omkring så länge att Petter borde ha hunnit
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både fram och tillbaka till biblioteket vid det här laget, och besvikelsen
övermannar honom.
Han svär lite till, den här gången över Petters tjurskalliga dumhet, och
kör sedan hem. För honom väntar en orolig kväll och ännu en natt när han
inte kommer att få så mycket sömn han skulle behöva. Allt detta vet han.
Men vad han inte vet, är att han inom kort kommer att befinna sig i direkt
livsfara.
*

*

*

Petter svär inte, inte heller är han egentligen så arg på Anders som det
kanske verkade. Snarare besviken över vännens oförstående och skeptiska
hållning. Men han beklagar det inte, för just nu har han så mycket annat i
huvudet att Anders inte får plats där. Det kommer han att få senare, men
det är osäkert om Petter är riktigt medveten om det för tillfället.
Nej, i detta nu är det en annan sak han måste få klarhet i. Eller
egentligen är det två saker, men det är bäst att ta dem i tur och ordning.
För det första; finns det några böcker som kan förklara detta med
minnen av andra människors liv? Att hans starka upplevelse var verklig
betvivlar han inte längre, men vad har andra för erfarenheter? Vad säger
vetenskapen om fenomenet? Frågorna är många och han har en stark
misstanke om att han inte kommer att få alla de svar, om ens några, som
han eftersträvar och verkligen behöver.
För det andra; vad säger historieskrivningen om Helsingborg på 1700talet? Invaderade verkligen danskarna Skåne då, och kan det vara sant att
de gjorde sig skyldiga till allt det han tyckte sig minnas? Finns det kanske
till och med uppgifter om någon krog vid ett av stadens torg som skulle
kunna stämma in på det han såg? Här tror han sig kunna få mer ”bevis”,
eftersom det egentligen inte är så värst länge sedan och många måste ha
skrivit om just det. Om det verkligen hänt, vill säga. Hade han tagit sig tid
att fråga Anders om den saken, hade han kunnat få besked med en gång,
men det tänkte han inte på. Eller ville kanske inte.
Regnet faller inte lika ymnigt som tidigare under dagen, och i väster
kan man faktiskt ana en liten ljusning mitt i allt det gråa. Kanske kommer
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det att sluta om en stund och då behöver han inte bli så våt, tröstar han sig
och intalar sig samtidigt att förvirringen han känner mest beror på att han
är så trött.
Strax innan han är framme vid biblioteket lyckas han trampa ner i en
vattenpöl av den djupare sorten och blir förstås dyblöt om sin ena fot. Även
detta verkar påminna honom om något, något undflyende han inte lyckas
finna bland sina minnen. Vatten… blöta skor… Men han slår bort tanken
igen när han till sist är framme vid stadsbibliotekets huvudentré och inser
att han antagligen ändå hinner torka innan han ger sig ut igen.
Som vanligt är det ganska folktomt i den väldiga lokalen, vilket passar
honom utmärkt. Och av de få människor som sökt sig till det stora
biblioteket är det ännu färre som verkar lägga märke till honom, där han
glider fram mellan hyllorna i jakt på det som måste finnas här någonstans.
Som tur är verkar det inte finnas någon här som känner honom, vilket är
bra eftersom han starkt betvivlar att han skulle orka tala med någon just
nu.
Han hittar allt möjligt; kokböcker, böcker om barnuppfostran, djuravel,
modelljärnvägar och en hel hög lyriksamlingar han aldrig sett tidigare.
Vilket i och för sig knappast gläder honom eftersom han inte direkt saknat
dem.
När han vankat av och an bland hyllorna i tre kvart inser han till sist att
han måste fråga någon, men det bär emot. Hur det än är verkar det lite
suspekt att leta efter böcker i ett så oseriöst ämne, och han hade helst sett
att någon vänlig människa helt enkelt kommit och gett honom precis rätt
böcker med en gång. Gärna lite diskret, så att ingen skulle lägga märke till
det.
Just som han står så där och förtvivlar, känner han en mjuk hand på sin
axel och det får honom att häftigt dra efter andan.
”Jag skrämde dig väl inte, Petter?” säger en välbekant röst, och han
önskar i samma stund att han aldrig gått hit överhuvudtaget.
”Varför? Åh Gud, varför?” tänker han resignerat och ler sedan ett matt
leende mot knäppa Klara, för dagen iförd en alldeles för stor batikmönstrad
tröja där lila och knallgrönt är de mest framträdande färgerna. Byxorna är
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säkert i matchande färg, fast inte till tröjan utan till något helt annat plagg
han inte kan se skymten av.
”Åh, är du också här Klara?” säger han dumt och ger ifrån sig ett ännu
dummare leende, vilket får henne att fnissa så att närmast stående
biblioteksbesökare sneglar ogillande på dem.
”Ja minsann, det är jag visst!” säger hon glatt och lite för högt och gör
en teatralisk gest som säger ungefär samma sak.
”Hur är det med dig, Petter?” undrar hon sedan och lägger huvudet på
sned så där som hon brukar.
”Jodå,” svarar han undvikande, ”det är väl inte så illa.”
Vilket hon avstår från att kommentera, men hon är samtidigt noga med
att sända honom en genomträngande blick han helst velat fly undan om
han kunnat. Samtidigt ber han till Gud att hon inte ska fråga om
presentkortet.
”Har ni använt min present ännu?” frågar hon otäckt pricksäkert och
petar Petter i bröstet, och han sväljer hårt. Hon ser obehagligt
förväntansfull ut.
”Eh…” får han fåraktigt ur sig och försöker komma på hur han ska
kunna slingra sig så trovärdigt som möjligt, men sedan är det som om en
plötslig insikt drabbar honom. På bråkdelen av en sekund ser han oväntat
en förträfflig lösning på sitt bokdilemma, och kanske också på sina
problem i övrigt. Han bestämmer sig utan vidare eftertanke för att ta
chansen.
”Jo, det har vi faktiskt.” medger han och ser hur hon skiner upp. ”Jag
och Anders var där idag.”
”Och?” frågar hon med låg röst och lysande ögon.
”Och… jag hade en upplevelse jag inte trodde var möjlig.” erkänner
han, och drar sedan med henne till ett ledigt bord där de kan sitta ner i
lugn och ro. Därefter drar han hela den sorgliga berättelsen och ser henne
ömsom skina upp och ömsom sjunka ner i medlidande. Inte en enda gång
ifrågasätter eller förkastar hon hans upplevelser som osanna eller påhittade.
Det är precis som om hon själv varit med om samma sak och därför förstår,
inte bara tror sig förstå.
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När han är nästan framme vid den delen där Anders gör entré som
soldaten med hästen, avbryter hon honom.
”Vet du varför jag gav dig den här speciella gåvan, Petter?” frågar hon
och han kan inte släppa hennes blick som plötsligt verkar nästan
hypnotiserande.
”Egentligen inte.” erkänner han utan omsvep, och medger sedan att han
faktiskt tyckte att alltihop verkade lite knäppt från början, men försäkrar
också att han ändrat uppfattning efter dagens session.
Hon nickar långsamt utan att släppa honom med blicken.
”Vet du, jag har själv gjort flera regressioner med Jens.” avslöjar hon,
föga förvånande. ”Vid en av dessa såg jag mig själv som en kvinna som
förlorade nästan hela sin familj inom loppet av bara några dagar. Hennes
man dog först, och några dagar senare hennes styvson. Styvdottern dog
också, men det var en tid senare. Jag mindes hur jag satt vid hennes
dödsbädd med en präst som läste över henne. Det var så tydligt, och så
hemskt…” avslutar hon och låter meningen liksom hänga i luften.
Vid det här avslöjandet går det plötsligt en kall kåre utefter Petters
ryggrad, och han känner igen alltihop. Plötsligt minns han att han såg
Klara i någon av de där personerna som omgav Anna, och förvånas över att
han glömt nämna det för henne. Utan att tänka efter tar han hennes hand
och låter sina ögon vila i hennes så länge att det verkar som en evighet.
Flera gånger försöker han öppna munnen för att säga henne hur saker och
ting hänger ihop, men kan inte riktigt. Då klämmer hon till om hans hand
och han kan se att hennes ögon oväntat blir fuktiga.
”Jag vet, Petter.” säger hon stilla. ”Jag såg dig. Du var min styvdotter.
Varför tror du annars att jag skulle ha tvingat på dig en sådan gåva? Jag
kände igen dig direkt.”
”Men, när… när fick du veta?” undrar han andlöst, och
overklighetskänslan är överväldigande.
”Jag gjorde den där regressionen för två år sedan, och det har inte varit
lätt att hålla tyst.”
”Men varför sade du inget? Varför fick jag inte veta något om det?”
”Tänk efter Petter.” säger hon och släpper hans hand som börjat bli
svettig i hennes. ”Vad hade du tänkt? Hade du för ett ögonblick övervägt
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att det faktiskt skulle kunna vara sant? Jag är ju ändå bara ”knäppa Klara”,
eller hur?”
Vid det pinsamma påpekandet skäms Petter så att han känner hur hans
öron blir illröda, vilket får henne att le försmädligt.
”Jodå, jag vet att jag kallas så av vissa trångsynta människor. Men det
gör inget.” försäkrar hon. ”Det är mer synd om dem än om mig.”
Vilket Petter inte kommenterar med ord, men väl med sitt kroppsspråk.
Han skruvar generat på sig samtidigt som han desperat söker efter något att
säga, något som leder dem bort från hennes öknamn och vem som brukar
använda det.
Sedan blir han med ens överraskad, för plötsligt känns det som om
Klara var en av hans allra äldsta och bästa vänner, trots att de egentligen
aldrig talat särskilt mycket med varandra. Han tar det som ytterligare en
subtil bekräftelse på att hans ”tidigare liv” som Anna verkligen har
inträffat. Det känns skönt.
Men mitt i denna behagliga bekräftelse slår en tanke honom; vet
Carina? Hon är ju i alla fall en av Klaras vänner, och då borde hon väl veta,
eller? Han inser att han måste få veta nu direkt, även om det kanske hade
varit enklare att vänta och sedan fråga Carina när han kommer hem. Men
så drar han sig besvärat till minnes hennes dåliga humör och alltför tydliga
avståndstagande, vilket - det är han väl medveten om - kommer sig av hans
egen deprimerande inverkan på alla i familjen. Och efter det kommer han
att tänka på att Carina faktiskt är en människa som inte direkt är välvilligt
inställd till fenomen som så att säga strider mot vedertagna normer. Lite
som han själv faktiskt, det vill säga fram tills i dag. Risken för att hon ska
skratta ut honom bedömer han därför som inte obetydlig.
”Har du talat med Carina om det här?” frågar han slutligen eftersom
det känns viktigt att få veta med en gång.
Då ler Klara, och hennes leende är lite sorgset.
”Tror du att jag har gjort det, Petter?”
Petter ler tillbaka och ser sedan ner i bordet mellan dem.
”Nej, det tror jag inte.” bekräftar han, och kan inte låta bli att förbanna
sig själv för att han känner sig så besviken.
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”Carina och jag har mycket gemensamt och vi är mycket goda vänner,
men jag talar egentligen ogärna med henne om saker som är så att säga…
övernaturliga.”
Här hejdar hon sig och verkar tänka efter, men rättar sig sedan.
”Nej, jag menar inte övernaturliga. Allt är naturligt, men sådana saker
som inte kan bevisas i ett laboratorium brukar ju kallas övernaturliga.”
”Jag hade nog använt det ordet.” erkänner Petter innan han hinner
tänka sig för.
”Hade du? Men tänk efter lite: alla de människor som säger sig uppleva
andliga eller andra svårgripbara fenomen är du alltså beredd att stämpla
som opålitliga eller galna? Bara för att du inte personligen upplevt något
liknande eller har språkliga verktyg för att beskriva vad du sett eller känt?”
”Njaä…” velar Petter, men hinner inte mycket längre.
”Vet du vad personer som gör sig lustiga över sådant de inte kan förstå,
eller helt enkelt förkastar andras vittnesmål som ”trams” eller ”vidskepelse”,
säger om sig själva?”
Petter hinner inte ens öppna munnen - vilket kanske är tur eftersom
han antagligen inte har något vettigt svar att komma med - innan hon
upphetsat fortsätter:
”De säger ’jag är en arrogant skitstövel som tror att jag vet allt som finns
att veta och det finns inget mer jag behöver lära mig om världen’.” Hon
fnyser föraktfullt. ”I själva verket hindrar den sortens människor världens
rörelse framåt, eftersom de medvetet förlöjligar fritänkare som drivs av
nyfikenhet och upptäckarglädje. Galileo är ett utmärkt exempel! Han
upptäckte något som stred mot den accepterade världsbilden…”
”Klara!” försöker Petter avbryta, eftersom han blir något oroad av
hennes plötsliga och ovanliga ordflöde. Han känner ju henne som den
lugna men vimsiga kvinnan i diverse färgglada tunikor med mångfärgade
stenar i fickorna, inte som en aggressiv förespråkare för alternativ
vetenskap. Men det går inte så bra.
”…och blev nästan avrättad för att han vägrade…”
”Klara!” försöker han igen, och då är det precis som om hon plötsligt
blir medveten om att han sitter där och försöker få kontakt med henne.
Hon hejdar sig och ser yrvaket på honom.
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”Du har säkert rätt i allt det där, men just nu finns det så mycket annat
som jag skulle vilja försöka förstå. Tror du kanske att du kan hjälpa mig
med det?”
Hon ser på honom med stora ögon en stund, sedan nickar hon tyst.
”Jag måste hitta någon bok som handlar om det här med tidigarelivupplevelser, vet du om det finns någon sådan här? Jag vill inte fråga vid
lånedisken.” tillägger han generat när han ser hennes svårtydda
ansiktsuttryck. Men sedan skiner hon upp.
”Jag vet precis vad du behöver.” säger hon glatt. ”Det finns en del
böcker här på biblioteket, men jag har samma hemma. Du får låna mina
istället.”
”Jaha?” säger Petter överrumplat. ”Vad snällt!”
”Visst, och så slipper du få böter om du missar att lämna tillbaka dem i
tid.”
Han ler vid det påpekandet, säker på att det är Carina som berättat om
hans ovana att glömma, och då särskilt biblioteksböcker. Han minns en
gång när han skulle ha återlämnat ett par böcker Alexander lånat, och
dessvärre lagt dem i bilens bagageutrymme för att ha dem tillgängliga nästa
gång han passerade biblioteket. När Carina fann dem där ett halvår senare
tog det hus i helsike, minst sagt. Men de blev trots allt ändå lämnade till
slut, mot en inte alldeles obetydlig avgift.
”Verkligen hyggligt av dig, Klara.” säger Petter uppriktigt. ”Men jag
skulle behöva dem redan idag, om det inte är något problem…”
”Inte alls.” försäkrar hon. ”Men du får själv följa med hem till mig och
hämta dem.”
”Visst, inga problem.”
”Vänta lite, Petter!” ber hon när han reser sig och gör en ansats att gå
mot utgången. ”Jag höll på att glömma… Jag skulle ju låna en bok, det var
ju därför jag kom hit.” Och sedan fladdrar hon iväg med skramlande
armbandsringar och han blir stående kvar och ser efter henne.
”Underligt…” funderar han. ”Hon ter sig så annorlunda nu. Nästan
normal. Eller är det jag som har förändrats?”
Medan han står där och funderar kommer han plötsligt ihåg att han
inte bara skulle låna någon bok om reinkarnation, utan även en eller ett par
284

om Helsingborgs historia. Om det nu finns några sådana på Jönköpings
stadsbibliotek.
Den här gången drar han sig inte för att fråga vid lånedisken. En ung
man i flottigt och lite för långt - eller möjligtvis modernt, vilket inte
motsäger det andra - hår rycker oengagerat på sina smala axlar och ber
honom kolla själv vid någon av terminalerna.
”Tack för god service, apskaft.” tänker Petter lätt irriterat medan han
försöker finna en av dessa magiska maskiner. Till sist gör han det och slår
sig ner. Det tar någon minut innan han förstår sig på hur han ska göra,
men sedan går det lätt.
Att söka, vill säga. Det är lite klenare med resultaten.
Efter att ha gjort en sökning på ”Helsingborg, historia” får han en serie
träffar där vissa kanske på sin höjd och med stor välvilja skulle kunna kallas
delvis relevanta. Fem av dem verkar nästan ha kommit med för att håna
honom och hans oförmåga att använda söktjänsten rätt, eller vad sägs om
”Bosnien och bogumilerna” eller ”Dansen går: en skildring av dansen genom
tiderna”? Inte verkar de ha mycket med hans sökord att göra i alla fall. Men
sedan finns det några andra titlar som verkar mer rätt: ”Helsingborgs
historia” och ”Det skånska folkets historia”. Den första är skriven 1925 ser
han, vilket inte direkt verkar lockande på honom. Dessutom har den
undertiteln ”Forntiden och den äldre medeltiden” vilket omedelbart
diskvalificerar den. Han vill ju veta något om ”sin” tid, inget annat.
Nå, då kollar han den andra. Men dessvärre visar den sig redan vara
utlånad.
”Vem i hela fridens namn skulle vilja låna en sådan bok?” funderar han
ilsket, och kommer genast att tänka på Anders. Han svär tyst för sig själv
och kastar ett öga på en titel med namnet ”Magnus Stenbock : minnesskrift
på 200-årsdagen af slaget vid Helsingborg” utgiven 1910.
”Nej tack.” tänker han besviket ”Den tror jag inte jag skulle ha så
särskilt stor nytta av, så den får vara.”
Just som han ska göra en ny och med största säkerhet ännu mer fruktlös
sökning känner han en mjuk hand på sin axel igen, ackompanjerad av ett
stilla klirrande. Det är Klara som tydligen funnit vad hon sökt, eftersom
hon håller en tjock bok i famnen. ”Kristaller och ädelstenar i healing och
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terapi” heter den, och om omständigheterna varit något annorlunda hade
Petter antagligen skrattat åt alltihop. Men det lyckas han avhålla sig från
utan större problem, och reser sig istället och följer med henne ut.
”Du råkar inte ha någon bok om Helsingborgs historia också?” undrar
han förstrött när de kommit ut. Det ihållande hällregnandet har slutat, nu
duggar det bara.
Klara ler och skakar på huvudet.
”Nix, det har jag inte. Men du kan ju kolla med din skånske kompis.”
”Anders?” undrar Petter överraskat, och inser sedan att det var för
enkelt för att han skulle se det. Naturligtvis har Anders alla böcker Petter
behöver! Han är ju både historielärare och fanatisk lokalpatriot, så det vore
verkligen konstigt annars.
”Jo, det har han säkert, nu när jag tänker efter.” säger han. ”Jag får höra
med honom imorgon.”
Men han kan inte låta bli att känna ett visst svårförklarligt obehag mot
tanken på att ringa Anders och skjuter helt enkelt bort den tills vidare.
”Var har du bilen?” frågar Klara när de kommit ut på parkeringen och
Petter inte verkar göra någon ansats att plocka upp sina bilnycklar.
”Nej, jag har gått hit.” upplyser han. ”Eller… jag åkte med Anders,
men han körde hem. Jag trodde du hade kört hit?” Han ser plötsligt en
lång och tröttsam promenad framför sig.
”Jag? Köra bil?” Klara ser förvånat och kanske något förorättat på
honom. ”Jag kör inte bil, det är inte bra för miljön. Jag cyklar om jag
behöver åka någonstans.”
Och just som hon säger det, får Petter syn på en cykel som han genast
förstår måste vara hennes. Han ryser. Den är lila och har en orange
plastblomma fastsatt i den där hållaren strax under styret som normalt
brukar vara avsedd för cykelbelysningen. Han lägger också tämligen
omgående - och besvärat - märke till en påmålad blomranka som slingrar
sig runt hela ramen, här och där med orden ”peace” och ”love”
konstfärdigt invävda i mönstret.
Här någonstans brister det för Petter och han utbrister indignerat och
utan att tänka sig för: ”Nej, den där åker jag inte på!”
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Klara ser förvånat på honom och låser sedan upp en svart damcykel av
märket Skeppshult som står ett par meter ifrån den lila skapelsen.
”Nej, det behöver du inte. Och ärligt talat tror jag inte att cykelns ägare
hade tänkt sig det heller.”
”Åh, förlåt…” säger Petter rodnande, ”Jag trodde ett ögonblick…”
”…att den var min. Ja ja, det gör inget. Men du får vara så snäll att gå,
jag skjutsar ogärna.”
Petter ler lamt och nickar att han har förstått. Sedan bereder han sig på
en tämligen lång och blöt promenad, men kommer strax på att han inte
har en aning om var Klara bor. När hon börjar leda sin cykel österut på
Odengatan blir han för ett ögonblick rädd att hon bor ut mot Huskvarna,
en nätt liten spatsertur på en knapp mil, men sedan svänger hon norrut på
Tullportsgatan och då blir han lite lugnare.
Klara bor inte alls så långt bort som han befarat. Istället visar det sig att
när de gått en knapp kilometer befinner de sig redan på hennes gata. Hon
bor nämligen i en lägenhet på tredje våningen i ett hus på Östra Storgatan,
precis vid Vätterstranden. Bara något tiotal meter sandstrand ligger mellan
husen och vattnet, och utsikten måste vara bedövande vacker från
balkongen när vädret är lite bättre, inser Petter när Klara låst upp och
släppt in honom i lägenheten.
Förvirrad ser han sig omkring och upptäcker att inget är som han trott;
inga indianska drömfångare, inga lustigt mönstrade tapeter i spektakulära
och psykedeliska färgkombinationer, ingen doft av rökelse eller något ännu
värre för den delen. Faktiskt verkar han ha stigit in i en alldeles normal, vad
det nu är, och smakfullt möblerad lägenhet i vad som kanske skulle kunna
kallas lite lätt lantlig stil.
Det enda som egentligen motsvarar hans fördomar beträffande den
förväntade flummigheten är faktiskt Klara själv. Hon står där som en
färgglad och iögonfallande violkaramell mitt i all vardaglig normalitet. Han
gör sitt bästa för att hålla masken, men misstänker att han inte lyckas
särskilt bra eftersom han lägger märke till ett snett flin i hennes belåtna
ansikte.
”Så här bor jag!” påpekar hon onödigt, men fortsätter att se så där
retfullt glad ut.
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”Vad fint du har här.” säger Petter helt ärligt och låter blicken glida
runt rummet i jakt på åtminstone en liten sak som skulle kunna bekräfta
någon av hans fördomar. Dock utan att finna något annat än en tjock och
glatt flinande Buddha i bokhyllan.
”Tack!” säger Klara och tränger sig förbi honom och försvinner ut i
köket. ”Vill du ha ett glas vin att värma dig med?” hojtar hon, och han kan
höra att hon redan börjat hälla upp till sig själv.
”Jag borde kanske gå hem…” velar han, men får sedan ändå vackert ta
emot ett glas på hög fot med blodrött innehåll.
”Men du måste först få böckerna som jag lovade dig.” konstaterar
Klara, tar en liten klunk och försvinner sedan in i ett annat rum som han
misstänker måste vara hennes sovrum. Det gör honom både generad och
aningen svettig, och han hoppas att hon inte ska be honom komma in till
sig. Men det är helt i onödan eftersom hon strax är tillbaka med en trave
böcker som hon vårdslöst dumpar av på vardagsrumsbordet. Petter
glömmer genast bort sina onödiga och barnsliga farhågor om att bli förförd
av denna besynnerliga kvinna, och smakar istället snabbt på sitt vin och
konstaterar att det var ovanligt gott, förmodligen delvis beroende på
omständigheterna med regn och väta. För att inte tala om den stora och
egendomliga upplevelse han gått igenom tidigare under dagen. Han
misstänker kanske inte utan anledning att vad som helst med alkohol i
skulle ha smakat bra just nu.
”Fast kanske inte polsk whisky ändå…” tänker han med en lätt rysning
och tar en liten klunk vin till för att jaga bort den hemska tanken.
”Här ska du se!” säger Klara och slår sig ned i en fåtölj vid bordets
kortända. ”Sätt dig!” uppmanar hon Petter när han står kvar som en fåne
och inte verkar begripa att han också borde sätta sig.
”Mina favoriter.” upplyser hon honom energiskt och visar böckerna en
efter en. ”Det här var den första jag läste när jag började bli intresserad på
allvar. Och den här…”
Och så fortsätter hon en god stund utan att han egentligen hör precis
allt hon säger. Men det gör inget, för han ser desto mer. Det finns ett par
utländska böcker som verkar handla om ren reinkarnation, någon om
andlighet i största allmänhet och några som, enligt Klara, är ”ganska
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kritiska i sin hållning men ändå oerhört intressanta”. Han tar i dem, ser på
dem en efter en och kommer på sig själv med att fundera på om det är hans
nya liv, hans nya världsbild som ligger framför honom här på bordet.
Tanken gör honom yr, eller om det möjligen är vinet.
”Får jag låna alla?” undrar han kanske lite för ödmjukt, för Klara
skrattar stilla.
”Det är väl klart att du får låna dem, det var ju därför du följde med hit
eller hur?” Och sedan smuttar hon på nytt på sitt vin och tittar pillemariskt
på honom över glaskanten, vilket verkar göra Petter något försagd.
En stund sitter de så och utväxlar en och annan förstulen kommentar,
men efterhand som vinet sjunker i glasen avtar känslan av både blygsel och
tidsuppfattning hos Petter och han finner sig plötsligt djupt inne i en
mycket intressant livsfilosofisk diskussion om sitt liv som Anna, men även
om vad liv och död egentligen är. Och innan han vet ordet av har hans glas
fyllts på åtminstone två gånger.
Förvirrad ser han ut och upptäcker förfärat att det grå regntunga ljuset
som legat som en blöt filt över hela dagen nu sjunkit ner till kvällslikt
dunkel.
”Vad är klockan egentligen?” undrar han yrvaket och ser på Klara, som
också ser aningen överraskad ut.
”Eh… jag ska se efter.” säger hon och reser sig mödosamt och går ut i
köket.
Petter reser sig också och går fram till balkongen och ser ut över
Vätterns grå vatten. Han kan se bort till Visingsö och ett ögonblick tror
han sig se ljusen vid Brahehus också, men inser sedan att det måste vara
omöjligt eftersom den gamla ruinen helt enkelt ligger skymd bakom östra
stranden med dess höga backar.
Medan han står där och betraktar vågornas oupphörliga rörelser
kommer plötsligt en stor sorg över honom, som om han fattas något. Först
förstår han det inte eftersom det inte finns något han kan komma på som
rimligtvis skulle få honom att känna sig så ledsen och övergiven, men strax
inser han att det inte spelar någon roll. Det kanske bara är den stora
upprördheten från sessionen hos Jens Odensjö som dröjer sig kvar, och han
gör sitt bästa för att helt enkelt ignorera den. Men så kommer helt utan
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förvarning tårarna. Inte hejdlöst sprutande utan snarare stilla rinnande, och
det är ungefär så den oförklarliga men högst påtagliga sorgen känns. Inte
rivande och förtvivlad, utan stilla och begrundande.
”Herregud, hon är halv nio!” hörs Klara säga från köket. ”Jag glömde
helt bort tiden.”
Petter svarar inte utan fortsätter stirra på vågorna ute på Vättern. Han
funderar på allt och inget, på hur många gånger vågorna slagit in mot
stranden sedan han kom hit till Klaras lägenhet, hur många gånger de gjort
så sedan han föddes, och kanske hur många gånger sedan Anna levde. Och
tårarna fortsätter svämma över hans ögon, fortsätter sin försiktiga färd
nerför kinderna, tills de faller ner mot mattan på Klaras golv. Och han låter
dem rinna, bryr sig inte om dem alls.
”Hur länge har vågorna gjort så där, och hur länge kommer de att hålla
på?” tänker han och ger sig sedan själv det givna svaret med ett glädjelöst
leende:
”I evighet. Ja, sannerligen. I evighet.
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23. ”Finn honom!”
Juli - augusti 2007

K

lockan har hunnit bli närmare nio innan Carina kommer och hämtar
Petter hos Klara. Han ser direkt att hon inte är glad, vilket han
egentligen inte har några större problem med att förstå. Först är han borta
hela eftermiddagen och kvällen utan att höra av sig, och sedan ringer han
hem och vill bli hämtad och är dessutom märkbart berusad när han stiger
in i bilen. Om det inte vore för att han varit hos just Klara skulle hon nog
ha fattat andra misstankar också, men som det nu är känns det ändå ganska
avlägset och osannolikt.
Oavsett vilket är hon i alla fall inte på sitt bästa humör och besvarar
bara hans tillsynes menlösa pladder med nickar och hummanden när de
kör hem på stadens fortfarande regnvåta gator. Hon märker att han
försöker berätta något för henne, men hon lyssnar inte och efter en stund,
när de nästan är hemma, tröttnar han.
”Om jag bara kunde få förklara vad jag varit med om, om du bara hade
försökt förstå…” säger han så desperat att hon känner sig tvingad att ge
honom åtminstone ett halvt löfte.
”Kan vi inte prata om det här imorgon istället?” ber hon aningen kallare
än hon tänkt sig, ”Jag är trött och orkar inte riktigt…”
”Du är trött?” avbryter Petter, och hon kan höra att han blivit arg av
hennes demonstrativa ointresse.
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”Ja…” säger hon dröjande och rycker lite på axlarna när hon kör upp på
garageuppfarten. ”Jag har hunnit med att både städa hela huset och handla
och det tog ganska lång tid. Dessutom har jag varit på Rosenlundsbadet
med Gabriel halva dagen, så det är kanske inte så konstigt om jag är lite
trött.”
”Och med det vill du ha sagt att jag inte har gjort ett förbannat dugg.
Är det så?”
Vilket Carina endast besvarar med att göra en grimas Petter hatar och
som betyder ungefär ”det vet du väl bäst själv”.
”Är du överhuvudtaget alls intresserad av vad jag gjort idag och vad jag
varit med om?” undrar han ilsket, men får inget svar eftersom Carina redan
är på väg ut ur bilen och helt enkelt bara smäller igen dörren efter sig
istället för att svara.
Petter tror knappt sina ögon. Medan han går in funderar han på hur det
skulle ha varit om rollerna varit ombytta, skulle han då ha behandlat henne
så här? Han tror inte det, men inser samtidigt att han egentligen inte har
en aning om hur hon haft det den senaste tiden. Den insikten får honom
att tappa lusten att bråka, och istället sätter han sig helt enkelt i köket och
tar något överblivet i kylen till kvällsmat.
Men om Carina är kall och ointresserad är det raka motsatsen till hur
Gabriel beter sig. Han överfaller Petter där han sitter vid köksbordet med
en tallrik halvljummen lasagne och berättar ALLT om dagens badäventyr,
om hur han fick flera kallsupar därför att någon landade på hans huvud vid
vattenrutschbanan, men också om hur han stänkte vatten på en tant så att
hennes tröja blev alldeles våt.
”Säger du det? Hur gick det då?” ler Petter mot honom och får ännu en
kall blick från Carina som plockar med något vid diskbänken.
”Hennes tröja blev helt genomskinlig och då blev hon arg och kallade
mig skitunge. Fast det var ju inte meningen egentligen.”
Petter lyckas precis hindra en dum kommentar som hotar att slippa ut
från hans ibland alltför snabba mun, men det hjälper inte mycket eftersom
Alexander precis går förbi med nerhasade jeans och slänger ur sig en
obetänksam anmärkning om att ”visa pattarna”, vilket får Carina att
explodera.
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Sedan är kalabaliken fullständig i ungefär fem minuter, men efter det
lägrar sig åter lugnet i familjens kök. Det ger Petter tid att äta upp och
samtidigt stirra tomt ut genom fönstret, vilket påminner honom om
spökbilden av Anna som dök upp just där för inte så länge sedan. Och så
inser han det märkliga i att denna spökbild visade sig vara en spegling av
honom själv, visserligen i en tidigare inkarnation, men ändå. Det är hur
som helst ett faktum han inte riktigt lyckas förstå.
Han sitter så i några minuter, men sedan hämtar han böckerna han
lånat av Klara och betraktar dem en efter en. Till sist väljer han ut en som
verkar tala direkt till honom. Det är som om den vore skriven för just den
sortens situation han befinner sig i, åtminstone om man ska tro
baksidestexten: ”…Pedro och Elizabeth känner inte varandra och de kommer
till mottagningen på olika dagar. Så småningom upptäcker Weiss att de under
hypnos berättar om samma händelse under ett tidigare liv för tvåtusen år
sedan. Romerska soldater misshandlar en man till döds i Palestina - Pedro
upplever sig som den döende mannen och Elizabeth som dottern.” 2
Det för onekligen tankarna till honom själv och Anders, och manar
återigen fram den där obehagliga känslan av oförklarlig ilska. För även om
det är så att Anders i en tidigare existens ställde till det för honom själv,
eller den han var då, är det väl inte samma sak som att de skulle ha något
otalt här och nu?
Han släpper tanken tills vidare och försöker koncentrera sig på boken
istället, men när suget efter en god malt, Caol Ila exempelvis, plötsligt blir
för stort går han och häller upp en sådan åt sig istället. Eftersom han
passerar vardagsrummet där Carina surmulet sitter och tittar på TV känner
han sig tvungen att åtminstone säga något försonande, men det försöket
kunde han ha besparat sig.
”Vi pratar imorgon, ok?” suckar hon besvärat. ”Jag orkar inte höra
något om det nu, låt mig bara vara ifred.”
Han ser på henne en stund medan en otäck klump växer i magen på
honom, men inser sedan det meningslösa i att ens försöka. Istället återgår
han inte utan lättnad till läsningen, men flyttar sig från köksbordet till en
2

Ur ”Kärlek liv efter liv” av Brian L Weiss, Forum 1997
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bekvämare fåtölj i vad som brukar fungera som hans läshörna. Där sjunker
han ner utan att ta blicken från boksidorna och balanserar sitt högfotade
whiskyglas av tulpanmodell på ena armstödet. Sedan låter han sig sjunka in
bland de många textfyllda sidorna.
När Carina går och lägger sig har klockan hunnit bli närmare halv tolv,
men Petter själv sitter fortfarande djupt försjunken i boken och hör inte att
hon säger godnatt. Efteråt misstänker han att hon inte ens bemödade sig
om att säga något alls när hon gick till sängs, vilket irriterar honom en hel
del. Men han släpper det förvånansvärt snabbt och läser vidare utan att
ägna sin fru mer tankemöda.
När han till sist stänger boken har det börjat ljusna ute och whiskyn är
slut i glaset sedan länge, trots ett par ganska generösa påfyllningar.
Två saker tror han sig ha fått klarhet i; dels vad den kusliga frasen ”finn
honom” betyder, men också var hans sorg och oförklarliga ensamhet
kommer ifrån. Det senare finns det inte mycket att göra åt, men den första
saken kan och ska han ta itu med så fort han får möjlighet. Han vet vad
han måste göra, för han har äntligen funnit honom.
*

*

*

Petter vaknar halv åtta med tungan fastklistrad i svalget och inser inte utan
missnöje att han sovit ganska exakt tre och en halv timme.
”Fy för i helvete…” tänker han plågat och låter huvudet falla tillbaka
ner på den svettiga huvudkudden efter att han tittat på klockan på
nattduksbordet. I ungefär samma stund noterar han att Carina redan har
stigit upp och han förbannar hennes irriterande förmåga att komma ur
sängen så lätt på morgnarna.
Först har han också tänkt gå upp, men ångrar sig sedan snabbt när han
känner den övermäktiga trögheten och det nästan orimliga motståndet i
kroppen. Så han ligger kvar en stund i väntan på att någon sorts energi ska
infinna sig, men störs ideligen av Gabriel som bråkar med Carina om
något, utspillda frukostflingor kanske. Det gör honom inte mer benägen
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att stiga upp, så istället sträcker han sig efter sin MP3-spelare som nästan
aldrig lämnar sovrummet.
Han fick den av Carina i julklapp föregående jul, och tanken var kanske
att han skulle kunna använda den när han började sitt nya och
hälsosammare liv med dagliga promenader. Nu ville det sig inte bättre än
att det nya livet uteblev och därmed MP3-spelarens avsedda funktion.
Istället har den legat på Petters sängbord sedan i julas, och den används
uteslutande till att få honom att somna om de dagar han vaknar för tidigt.
Inte för att det händer särskilt ofta, men ändå.
Men nu känner han att den skulle komma väl till pass och han försöker
nå den utan att lyfta huvudet från kudden, vilket endast resulterar i en
ytterst smärtsamt krampande muskel i vänster axel.
Han svär och häver sig upp så pass långt att han når den lilla svarta
spelaren med vidhängande lurar och petar inte utan visst besvär in dem i
öronen. Sedan startar han den och bläddrar sig fram till någon passande
musik, det vill säga något avslappnande och sövande, och det sista i positiv
mening. Valet faller på hans gamla favorit Vangelis och en skiva han fått av
Anders, Voices från -95.
Att han fått den av Anders skulle antagligen göra en del av deras
gemensamma bekanta om inte fundersamma så åtminstone förvånade.
Särskilt om de tillhör kategorin som motvilligt tvingats ta del av Eddie
Meduzas något mindre avslappnande verk.
Men sådan är han, Anders. Oerhört bred i sin musiksmak och dessutom
generös, irriterande generös enligt somliga, med att dela med sig av den.
Petter viftar irriterat och något illa berörd bort tanken på sin gamle vän.
”Han är ett senare problem.” konstaterar han sömndrucket utan att
egentligen vilja tänka så mycket mer på det innan det är dags. Just nu
behöver han mer sömn, och det kan han bara få om han glömmer allt och
koncentrerar sig på musiken. Han kikar försiktigt på den aningen för
ljusstarka displayen och hoppar över första spåret, som han tycker är lite för
svulstigt. Men sedan går det bättre.
I åtta minuter misslyckas han med att somna om, men efter det glider
han omärkligt tillbaka in i ett sorts dvalliknande tillstånd. Kanske det
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snarare påminner om djup avslappning än riktig sömn, men det är ytterst
välgörande.
Sedan, utan förvarning, stiger han in i en sorts medveten dröm, en
sådan där man vet att man drömmer och i viss mån själv kan styra
händelseförloppet. Ett bevis på att det förhåller sig så är att han är
medveten om musiken som hela tiden fyller den här drömmen. Han kan
höra en mjuk röst sjunga ”Come to me, while I’m sleeping…” och han vet
var den kommer ifrån. Det är spår tre på skivan han satte på innan han
somnade om och började drömma.
Då är det konstigare med stället han befinner sig på. Han tror att han
går omkring i en sorts trädgård, eller kanske en park. Det är dimmigt, stråk
av lätt dis driver mellan höga häckar av avenbok som nästan tappat alla sina
blad. Han går på en grusgång och det krasar knappt hörbart under hans
nakna fötter. Det är inte kallt. I själva verket känner han varken värme eller
kyla, vilket han noterar som något underligt men knappast oroande.
Han går där mellan häckarna utan att finna något, trots att han vet att
han letar. Men efter vad? Det är ständigt undflyende, ständigt gäckande,
ständigt…
Men när han gått genom en smal passage öppnar sig plötsligt en stor
cirkelrund plats framför honom. I dess mitt finns en mängd blommor, alla
mycket vackra, alla mycket levande. På denna blomsterbädds motstående
sida ser han en staty av en kvinna med utsträckta armar, och han lägger
genast märke till hennes sorgsna ansiktsuttryck. Det gör honom för en
stund något betänksam, och han bestämmer sig för att gå fram till henne
för att kunna ta sig en ordentlig titt.
Men just som han ska runda den stora blomstersängen får han se något
som får honom att förbluffat stanna upp. Mitt i all denna prakt står en
fantastisk växt som han inte lade märke till tidigare. Den höjer sig över alla
andra och dess blommor vänds mot honom och han stirrar förundrat på
den en så lång stund att han tycks glömma allt annat. Men så, utan
förvarning, hör han rösten igen och den ger honom gåshud.
”Come to me, while I’m sleeping…” sjunger den med låg, förtrollande
intensitet. Han ser sig förvirrat om för att få reda på var den hypnotiska
sången kommer ifrån och först finner han inget. Men sedan lägger han
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märke till att det står parkbänkar vid den stora cirkelns utsida, alldeles
invid häcken. Han är ganska säker på att de inte fanns där från början.
På en av dessa bänkar sitter en kvinna och det är hon som sjunger. Hon
sträcker sina smala, vita armar mot honom och viskar fram ”Come to
me…” om och om igen så att han ryser av lika delar välbehag och något
som påminner om mild fasa. Han dras mot henne som vore hon en siren,
ett förtrollat sagoväsen som försöker locka honom i fördärvet med sin
magiska sång. Och han kan helt enkelt inte stå emot.
Han trampar rakt genom den stora planteringen utan att vare sig se
blommor eller de dolda stenar, som verkar vara placerade i en stor
rektangel delvis under blommorna. Hela tiden fortsätter kvinnan att
sjunga, fortfarande med armarna drömlikt lockande på honom.
Men just som han ska fatta tag i hennes mjuka och benvita händer
försvinner sången och en annan röst hörs bakom ryggen på honom. Då
vänder han sig förvånat om och ser en annan kvinna, eller kanske bara en
ung flicka, stå där den märkliga växten förut sköt i höjden. Hon är klädd i
ålderdomliga kläder och hennes ansikte är smalt och blekt. Han känner
omedelbart igen henne, men den här gången ser hon inte sorgsen ut. Nej,
hon ler och nickar mot honom samtidigt som hon viskar fram sitt sista
”finn honom”.
Först förstår han inget alls, men sedan blir han plågsamt medveten om
den totala tystnaden som omger honom, och då vänder han sig om mot
kvinnan på bänken. Men hon är borta.
På hennes plats sitter istället en ung man, kanske bara en pojke, och
han ler mot Petter. Förfärad lägger han märke till att det är något underligt
med pojken, något med formen på hans kropp. Han ser sned ut, bruten.
Överraskningen är så plötslig och stor att den får honom att kasta sig
huvudstupa ut ur drömmen, men det är med mer förundran än skräck han
gör det. Och någonstans inom sig, när han sitter där plötsligt upprätt och
darrande i sin säng med hörlurarna halvvägs ute ur öronen, vet han att det
här antagligen är sista gången han kommer att få se Anna, den olyckliga
flickan från en annan tid.
*

*
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Den närmaste veckan blir inte riktigt som Petter tänkt sig. Men å andra
sidan, hur ofta brukar det bli det?
I vilket fall som helst hade han kanske inte trott att Carina skulle klara
av att upprätthålla sin kalla profil så länge som i en hel vecka. Men det är
otvivelaktigt ett faktum, och detta faktum hånskrattar honom rakt i
ansiktet.
Det var förresten precis samma sak som Carina gjorde när han förgäves
försökte beskriva, försökte få henne att på något sätt förstå om inte hela
upplevelsen - vilket han självfallet begrep måste vara en omöjlighet - så
åtminstone en liten del av den. Att den var sann och verklig och inte en
underlig framsuggererad fantasi. Men det visade sig som sagt fullständigt
omöjligt.
Det började redan på morgonen dagen efter regressionen. Carina var
fortfarande obehagligt tyst där hon satt och läste tidningen och tuggade
fundersamt på en bit rostat bröd. Petter borde ha förstått varthän allt
lutade när han noterade att hennes käkar verkade ovanligt spända. Rynkan
mellan ögonbrynen borde också ha utgjort ett tydligt riktmärke för honom,
men det var precis som om han var så uppfylld av sin nya, andliga
erfarenhet att han helt enkelt ignorerade alla sådana tecken, hur tydliga de
än var.
Nåja, alla kan göra misstag. Ändå ter sig just detta som allvarligare för
Petter än många andra han gjort. Och gudarna ska verkligen veta att han
gjort en hel del i sina dagar.
Det började som sagt vid frukosten, först bara som en lätt irritation,
men sedan allt mer glidande över i hätsk diskussion om det orimliga i att
begära att en intelligent nutidsmänniska ska ta något så flummigt,
vidskepligt och fullständigt orimligt som reinkarnation på allvar. Just det
där sista, reinkarnation, spottades fram som om det varit ett fult ord, eller
kanske något värt verkligt och djupt förakt. Det förvånade och sårade
Petter. Visserligen hade han klart för sig var Carina stod i den här sortens
frågor, jordnära kurator som hon ju faktiskt var, men det gjorde honom
ändå upprörd att hon faktiskt inte ens ville lyssna på vad han hade att säga.
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”Men Petter, hur kan du bara gå på något så dumt?” sade hon med ett
sådant mått harm i rösten att Petter för ett ögonblick trodde att han
fortfarande sov och var kvar i en drömvärld full av vissna avenbokshäckar
och märkliga växter.
”Det här är så dumt att jag inte ens vill prata om det.” fortsatte hon
sedan och vände demonstrativt ryggen mot honom och fortsatte med sitt
tidningsläsande.
I och för sig var Petter osäker på om hon verkligen läste eller bara
låtsades läsa, men det spelade förstås ingen roll. Och hur han än försökte
förklara, hur han än försökte beskriva och levandegöra sin tidigare
inkarnation Anna och världen hon tvingades leva i, möttes han bara av
oförståelse och förvånat höjda ögonbryn över en blick som lika tydligt som
om det sagts med ord sade ”är du helt dum i huvudet, människa?”, vilket
gjorde mer ont än alla de andra sakerna sammantaget.
Till sist gav han upp och förde inte saken på tal mer. Jo, han gjorde
visst ett försök med Alexander, men det resulterade inte i något särskilt.
Inte den förlösande förståelse han så desperat behövde i alla fall. Men det
berodde kanske mer på datorspelet den långe för tillfället var djupt
försjunken i än det Petter försökte berätta. Efter en serie hummanden och
uppenbart felaktiga svar gav han upp och försjönk istället i fler av de
böcker han lånat av Klara, vilket bara stärkte honom i hans övertygelse att
det han upplevt verkligen var sant, även om det bara var diffusa ekon av en
verklighet borta sedan länge.
Anders ringde och sökte honom flera gånger den veckan, nästan en
gång om dagen om han inte minns fel. Men varje gång fick Carina eller
något av barnen svara och skylla på något mer eller mindre troligt för att
han skulle slippa prata. Hans ovilja att svara i telefon retade upp Carina
ytterligare, och en kväll när hon satt sig framför TV:n för att se ”Allsång på
Skansen” eller något annat uppbyggligt, rann sinnet på henne när telefonen
ringde för säkert tjugonde gången den dagen och han envisades med att
vägra svara.
”Svara själv, för helvete!” nästan skrek hon till honom när han kom och
försökte lämna över luren för att hon skulle svara i hans ställe. Sedan kom
det visst några mindre smickrande omdömen om honom som han inte
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hade någon större lust att lägga på minnet, och bara för att komma undan
alltihop lämnade han den ringande telefonen på bordet framför Carina,
som naturligtvis blev utom sig.
Själv flydde han än en gång in i sina lånade böcker och stannade där
tills han bedömde det som säkert att komma ut.
Så förflöt alltså veckan efter besöket hos Jens Odensjö, och om Petter
själv fått eller kunnat bestämma hade han antagligen försökt göra allt
ogjort, om inget annat så för husfriden. Men så fungerar det som bekant
inte här i världen. Istället får man försöka glömma bort de dåliga sakerna
och rikta sin uppmärksamhet mot de bra. En sådan bra sak var att de
obehagliga drömmarna verkade ha försvunnit helt. Således ingen
oförklarlig panik mitt i natten, och inte heller några skrämmande fraser av
typen ”i evighet”. Bara svart glömska, vilket passade honom utmärkt. Enda
nackdelen var väl att den förnyade ork detta medförde helt och hållet gick
åt till att hantera de nya problem som uppstått mellan honom och Carina.
Han hade följaktligen gått från ett diffust och svårfångat problem till ett
han åtminstone kunde identifiera. Men frågan var om det verkligen var så
mycket bättre. I sina svartare stunder trodde han inte det.
Eftersom kontakten med familjen denna vecka inskränkte sig till bara
det nödvändigaste - ”skicka smöret”, ”glöm inte köpa mjölk”, ”bråka inte
med Gabriel, Alexander!” och liknande - gavs han mer tid än förväntat att
fundera över vad han egentligen borde göra av sin nya kunskap. En sak
hade han fått klart för sig redan samma dag som de hade varit hos Jens,
nämligen vad orden ”finn honom” betydde. Återstod alltså bara att tänka
ut hur han skulle gå vidare för att slippa återfå de obehagliga drömmarna.
För det var han tämligen säker på; om han inte gjorde det som ålagts
honom skulle han antagligen få gå igenom en ny pärs med nya drömmar,
ny panikångest, nya kryptiska budskap. Och det hade han ingen större lust
med, även om dessa budskap bara kom från hans undermedvetna.
Alltså; tänk inte.
Handla.
*

*

*
300

Dagen släpar sig fram i tystnad och irritation, och klockan har hunnit bli
nästan halv tre när Petter till sist bestämmer sig för att ringa på hos Anders.
Han har stått vid ytterdörren i något som känns som flera minuter redan,
men i verkligheten är det antagligen inte mer än några få sekunder.
Han trampar på stället medan det hemtrevliga pling-plonget klingar ut,
redo att ge efter för frestelsen att fort sticka iväg innan någon öppnar. Å
andra sidan vet han på något vagt och obehagligt sätt att om han inte gör
vad han måste nu, blir det förmodligen aldrig gjort. Alltså stannar han och
kommer osökt att tänka på en strof ur Olle Adolphssons gamla låt
”Trubbel”. Han ryser och känner sig illamående, men de ofrånkomliga
konsekvenserna får bli ett senare problem.
Plötsligt rycks dörren upp och där står Anders och uppvisar en min av
dum förvåning som snabbt byts ut mot ett stort leende.
”Petter! Jag har ringt flera gånger men inte kunnat få tag på dig. Men
kom in!” säger Anders och tar ett steg åt sidan för att släppa fram sin vän.
Men denne tvekar, verkar inte riktigt klar över om han verkligen vill stiga
in, vilket av någon anledning sårar Anders.
”Är du ensam hemma?” undrar Petter och Anders kan inte undgå att
lägga märke till att något verkar underligt med hans vän. Han ser så
besynnerligt frånvarande ut.
”Jo…” svarar han, ”Cecilia och ungarna åkte till A6 en stund, skulle väl
shoppa lite.”
Petter tvekar fortfarande, och Anders ber honom stiga in igen. Den här
gången kliver han in, men det ser tvehågset ut, som om Petter inte är
riktigt överens med sig själv om han verkligen vill. Det förvånar Anders än
mer, men än ringer ingen varningsklocka om att allt inte är som det ska.
”Kom in så får vi prata lite, det är en hel del jag har velat fråga dig om.”
säger han och låter Petter gå före in till ”biblioteket”, som Anders
skämtsamt brukar kalla sitt arbetsrum. Det är förvisso inte av det vanligare
slaget och beteckningen ”bibliotek” är inte så överdriven som man kanske
skulle kunna tro.
Det är ett av husets större rum och inrymmer förutom ett väl tilltaget
skrivbord i mörk ek även ett par buteljgröna och ganska obekväma
Chesterfieldfåtöljer. Väggarna är fyllda med en mängd böcker av de mest
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skiftande slag, men också antika bruks- och prydnadsföremål. Ett av de
roligare av dessa är en tysk pennvässare stor som en mindre mikrovågsugn
och märkt med det futuristiska och kanske i viss mån innovativa namnet
”Jupiter 1”. Den brukar Anders plocka fram och nöjt demonstrera när det
kommer besökare som inte varit i hans ”bibliotek” tidigare, vilket alltid
leder till succé. I synnerhet som den fortfarande är fullt fungerande.
Andra saker som finns att beskåda i detta märkliga rum är ett antal
uråldriga telefoner i olika stilar och färger, en räknemaskin med ett otal
pyttesmå spakar och en trög vev, samt en alldeles äkta husarvärja från
1800-talet. Det är med andra ord en något udda samling föremål som
inrymmes i detta rum tillhörigt den man som med förkärlek lyssnar på
musik av typen ”Ta mig i röven, pojkar!”.
”Vill du inte sätta dig ner en stund?” frågar Anders med bekymrad min
och likadant tonfall när Petter något demonstrativt ställer sig med armarna
i kors vid rummets enda fönster.
”Jag står en stund.” svarar han kort, vilket verkar göra Anders obehaglig
till mods. Själv sätter sig Anders inte heller, eftersom det verkar oartigt.
Men när har sådant haft någon betydelse dem emellan?
”Du…” säger Anders stilla och ångerköpt fast han egentligen inte har
någon anledning att känna så, ”jag är ledsen för det där hos Jens, jag hade
inte en aning…”
”Nej.” avbryter Petter och verkar sluta armarna tätare kring sig, som för
att skydda sig. ”Inte jag heller.”
Anders öppnar munnen, kanske för att säga något mer urskuldande,
men Petter förekommer honom, väl medveten om att det här kommer att
bli så mycket svårare än han föreställt sig.
”Har du några böcker om Helsingborg, dess historia och så, som jag
skulle kunna få låna?”
Först verkar Anders inte ha förstått frågan, kanske för att den kommer
så oväntat. Eller troligare för att Petter faktiskt verkar så underlig på något
sätt. Nervös, eller bara lite ur gängorna kanske? Men sedan lyser Anders
upp och vänder sig om och går mot bokhyllan på motstående vägg och
börjar leta.
”Så klart jag har! Och visst får du låna dem, det är väl självklart!”
302

Medan han står där och söker efter de lämpligaste volymerna - vilket tar
en liten stund eftersom han har en hel del att välja på - märker han en svag
förändring av ljuset i rummet. Det blir plötsligt mörkare och han tar ett
steg åt sidan för att få mer ljus så att han kan se bättre. Petter har
antagligen flyttat sig så att han står i ljuset från fönstret, misstänker Anders
utan att reflektera vidare över det, vilket kanske hade varit klokt. Men
istället låter han fingrarna löpa över böckernas ryggar tills han hittat alla
han söker. Han plockar ut dem en efter en medan han småpratar lite för sig
själv, men hejdar sig när han plötsligt hör hur Petter drar ett darrande och
tydligen ytterst plågat andetag bakom ryggen på honom. Då vänder han sig
om och får se sin bäste vän stå bara en meter ifrån honom med tårarna
rinnande nerför kinderna. I handen har han en hammare och Anders kan
se att Petter griper så hårt om den att knogarna vitnar.
Först stirrar de bara fånigt på varandra, sedan tar Petter ett par
stapplande steg bakåt och låter plötsligt hammaren glida ur handen. Den
faller och landar med en tung och otäck duns på brädgolvet, och om
Anders inte blivit så totalt överraskad av den nästan surrealistiska synen
hade han antagligen börjat oroa sig över om det blev något fult märke i
brädorna. Men han tänker inte så långt, tänker inte alls faktiskt eftersom
det han ser är så totalt främmande i hans föreställningsvärld. Och det blir
än märkligare, för plötsligt slår Petter händerna för ansiktet i en förtvivlad
gest.
”Jag kan inte…” viskar han med rösten darrande av undertryckt gråt,
och Anders blir alldeles kall i hela kroppen.
Inom loppet av mindre än en sekund ser han det ofattbara sambandet
som i blixtljus; den olycksaliga regressionen, Petters psykiska obalans,
hammaren…
Det tar några smärtsamma andetag innan han kommer sig för att göra
något vettigt, eftersom så många onda tankar rusar genom hans trots allt
fortfarande hela huvud. Men sedan lägger han ändå varligt ifrån sig
böckerna på skrivbordet, kastar ännu en förbluffad blick på hammaren och
går så fram till Petter och lägger armen om honom.
”Sätt dig.” säger han lugnt och lyckas få ner honom i en av de
obekväma - men stiliga och dyra - fåtöljerna.
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Därefter låter han Petter hämta sig, låter honom bara sitta där och
andas utan att avkräva honom en förklaring som ändå måste anses som
ganska onödig.
Medan Petter sitter där och drar skälvande andetag och biter sig i
knogen, tänker Anders över den nya och underliga - för att inte säga
skrämmande - situationen och vad den egentligen innebär.
För det första: Petter söker upp honom för att… slå ihjäl honom? Med
hammare? Han ryser vid tanken, men inser omedelbart att det tyvärr är så
situationen måste tolkas. Varför skulle Petter annars komma hem till
honom med en hammare dold under jackan, för det är ju där han måste ha
haft den? Alternativet ”snickarhjälp” känns dessvärre inte särskilt aktuellt.
För det andra: om Petters nerver alternativt samvete inte svikit honom,
skulle Anders vara om inte död så åtminstone medvetslös med krossat
bakhuvud nu. Fast död verkar troligare vid närmare eftertanke. Och vem
skulle ha hittat honom? Cecilia? Eller barnen? Han känner sig plötsligt
illamående och stryker med handen över sitt oskadda bakhuvud och
tvingar sig att tänka på något annat än hur det kunde ha sett ut härinne om
Petter verkligen satt sin plan i verket.
För det tredje: anledningen till att det här överhuvudtaget möjliggjorts
är utan tvekan besöket hos Jens och det som Petter trodde sig se och
uppleva där. Han själv är således delaktig i den här olyckan, eftersom det
var han som tjatade på Petter att de måste göra den där regressionen så fort
som möjligt, trots att han mycket väl visste att Petter mådde dåligt och
säkert inte var i form för ett sådant äventyr. Ändå drev han igenom det.
”Men det var bråttom!” försvarar sig Anders hjälplöst mot sitt eget
resonemang och inser i samma stund att det är lönlöst. Vilka undanflykter
han än hittar på vet han ändå innerst inne att Petter förmodligen aldrig åkt
dit om det inte vore för hans eget tjat. Och om de inte varit i Gränna hos
den fördömde Jens Odensjö hade den här situationen aldrig uppstått.
Han förbannar sin själviskhet och ser på hammaren där den ligger på
golvet, och tycker för ett kort ögonblick att den är alldeles nerblodad, och
att det möjligtvis sitter en hårtuss fastklistrad på den hårda, matta metallen.
Då ser han bort och för handen över ögonen, som för att stryka bort den
obehagliga inbillningen.
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”Jag är så ledsen…” säger Petter utan förvarning, men undviker att se
på Anders.
”Jo, det ser jag…” svarar Anders på sitt typiska vis.
”Jag ville aldrig…” fortsätter Petter men kommer inte till punkt, utan
låter den oavslutade meningen hänga i luften eftersom han tycks
överväldigas av skam och skuld. Han slår ut med händerna i en maktlös
gest och skakar stilla på huvudet.
Anders nickar att han förstår. ”Döda mig?” fyller han sedan i eftersom
han misstänker att det är bättre att säga det rent ut än att gå som katten
kring het gröt. Han gör sitt bästa för att dölja att händerna darrar.
Petter ser bestört på honom med rödkantade och skräckslagna ögon,
och för ett ögonblick tror Anders att han tagit fel, att allt bara är ett
förskräckligt misstag. Men Petters ord tar honom snabbt ur den
villfarelsen.
”Men jag vill egentligen inte Anders, du måste förstå det!”
”Men varför, Petter?” frågar Anders och försöker hålla rösten stadig.
Det är tveksamt om han lyckas.
Då drar Petter ännu ett av de där obehagligt hackande andetagen, och
sedan börjar han berätta. Han drar hela historian med alla detaljer utan att
bry sig om - eller minnas - att han redan har berättat det mesta minst en
gång, exempelvis på deras gemensamma 40-årsfest. Dock verkar han ha
utelämnat, eller kanske bara oavsiktligt glömt, att nämna den enträgna
begäran om att finna honom, som han fått ta emot så många gånger att han
inte riktigt kan komma ihåg alla. Men nu berättar han om den och hur
envist hon bett honom om just det, att finna honom. Och hur han till sist
förstod att den som skulle sökas upp var Anders.
”Så när jag fick se vad du gjorde mot flickan, hon som hemsöker mig,
förstod jag äntligen vad hon ville. Eller jag, för hon är ju egentligen jag
själv i en tidigare inkarnation som…”
”Stopp ett tag!” avbryter Anders oväntat bryskt. ”Nu tror jag att du drar
för många förhastade slutsatser. För det första: inget av det vi såg eller
kände gällde oss själva. Det kan det inte ha gjort, oavsett vad Jens påstod
eller sade. Jag är Anders, inte någon dansk 1700-talssoldat. Och du är inte
någon stackars flicka, du är min bäste vän Petter och du lever här och nu.
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Har du verkligen glömt det? Och en sak till: vänner slår inte ihjäl varandra.
Åtminstone inte för något som hände någon annan för flera hundra år
sedan.”
”Men du förstår inte!” säger Petter förskräckt. ”Det är verkligen sant!
Jag var den där flickan, och nu vill hon att jag ska hitta den som dödade
hennes bror. Det måste ju betyda det, eller hur?”
Petter ser så komiskt bedjande ut att Anders nästan faller i skratt. Men
allvaret i situationen hindrar honom. För hur roligt är det att upptäcka att
ens bästa vän är psykiskt sjuk? Medan han försöker fundera ut hur han bäst
ska besvara det befängda påståendet, det vill säga hur han ska formulera sig
utan att Petter tar illa upp och börjar leta efter sin hammare, går det
plötsligt upp för honom; han vet vad som egentligen menas med ”finn
honom”!
Eller rättare, han förstår hur det skulle kunna tolkas så att han inte är
den som ska finnas och straffas. Han ser det som i blixtljus, och kan
egentligen inte begripa att Petter inte redan sett det. Det är ju så självklart
när allt kommer omkring.
”Din åsna!” säger Anders i ett ganska lamt försök att dölja att han
fortfarande är inte så lite skakad. Petter hajar till och ser oförstående på
honom med ögon röda av gråt.
”Du, nej vi, har missförstått alltihop!” fortsätter Anders och slår ut med
händerna samtidigt som han innerligt hoppas att det han tänkt säga
kommer att tas väl emot. ”Det är inte jag som ska letas upp! Och inte
heller den där danske soldaten, som jag bestämt vill påpeka INTE är jag.”
”Men det måste det vara!” protesterar Petter vanmäktigt. ”Hon vill ha
hämnd, det måste vara så, och hon kommer inte att lämna mig ifred
förrän…”
”Nej!” avbryter Anders så bryskt att Petter verkar sjunka ihop i fåtöljen
som en strykrädd hund.
”Nej.” säger han en gång till, fast nästan lite sorgset. Han ser ner i
mattan en stund, sedan upp på Petter och söker hans blick. Han lägger
omedelbart märke till det förvirrade uttrycket i ögonen, men väljer för sin
egen skull att ignorera det.
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”Förstår du inte, Petter?” fortsätter han. ”Det är inte hämnd hon vill ha.
Det är kärlek.”
Petter ser så fåraktig ut att Anders verkligen skulle ha skrattat rakt ut
och säkert också kommit med någon giftig kommentar, om det inte vore
för hammaren på golvet. Han nickar istället långsamt men aktar sig noga
för att släppa Petter med blicken. Sedan säger han de förlösande orden:
”Hon vill ha sin bror, Petter. Det är honom hon vill att du ska finna.”
När Petter till sist har gått - utan hammare men med en trave lånade
böcker - ser Anders en lång stund efter honom. Han för en irriterande
diskussion med sig själv om vad han ska göra nu. Irriterande därför att han
vet vad han egentligen borde göra, men inte kan förmå sig till.
Om allt skulle gå rätt till borde han väl ringa polisen och berätta vad
som hänt, varpå Petter antagligen skulle plockas in för mordförsök eller
något liknande. Eller så hade han helt enkelt fått åka raka vägen till Ryhovs
psykiatriska klinik. Det tredje och kanske mest tänkbara alternativet hade
antagligen varit en kombination av de båda första. Men skulle det verkligen
vara det bästa? Anders tror inte det, trots att det var hans skalle som skulle
slås in av den där hammaren.
Istället ser han framför sig ett urval av de händelser Petter måste ha gått
igenom. Mardrömmar, sömnbrist, rädsla för att vara allvarligt sjuk…
Anders vet alltför väl hur det känns när man inte får sova ordentligt,
och hur man blir då. Ändå hade han bara det problemet en dryg vecka,
veckan innan regressionen hos Jens Odensjö. Men det fick honom ur
gängorna mycket snabbare än han trott vara möjligt. Så nej, polisen är
inget rimligt alternativ.
Men han borde väl ändå ringa till Carina och berätta för henne? Hon
måste ju kunna hjälpa Petter, och hon vet så klart redan hur dåligt han
mår.
”Jo, så får det bli.” beslutar han och lyfter luren, övertygad om att han
gör rätt.
Men vad han egentligen gör med detta samtal, är att slå i om inte den
allra sista spiken, så åtminstone en av de grövsta i den äktenskapliga kistan.
Och det går alldeles utmärkt utan hammare.
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24. 297 år

Mars 1710 - november 2007

N

ådens år 1710 var sannerligen inte vad det utgav sig för att vara. Nåd
var i själva verket en tämligen sällsynt företeelse detta onda år av
krig, svält och sjukdom.
Det började redan i april med att vattnet förgiftades av de stora
kadavergropar man hade grävt på olika ställen strax utanför staden för att
skaffa undan de många djurkroppar som tidigare täckt Helsingborgs gator.
Många av stadens invånare blev sjuka, de svagaste dog.
Därpå följde en fullständigt katastrofal sommar med missväxt och
allehanda elände. Det var både kallt och regnigt, och dessutom stod många
av landskapets åkrar osådda. Det hade man kriget att tacka för, och ytterst
dem som fört det.
Den död helsingborgarna överraskande förskonats från under
krigsmånaderna kom nu till dem med full kraft, för med vintern kom
hungersnöden och tog sin tribut bland de mest utsatta. Även de mer
besuttna fick känna på eländet, men det var de fattigaste som dog eftersom
inga som helst möjligheter återstod för dem att värja sig mot bristen på
livets nödtorft.
Och som om inte detta vore nog svepte pesten under denna olycksaliga
tid ner över landet och ställde till med stort manfall varhelst den drog fram.
Ännu fler människor dog - nu även de välbärgade - och nya massgravar
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grävdes. De helsingborgare som förgicks under denna hiskeliga farsot lades
i en stor grop uppe på det som då kallades tornvången, inte långt från det
gamla halvt raserade kärntornet. Inga riktiga begravningsgudstjänster hölls,
eftersom man helt enkelt inte hann med den saken. Men de olyckliga kom
trots allt i jorden, där de lades sida vid sida efterhand som de dog.
Där i den fuktiga mullen sov de sedan sin djupa och drömlösa sömn
alltmedan staden sakta återhämtade sig och livet lika långsamt återvände
till den plågade staden.
Benen som här och där låg spridda på det gamla slagfältet vitnade och
försvann så småningom, kanske plöjdes de helt enkelt ner i jorden av den
tidens bönder, kanske försvann de på annat sätt.
Muren runt kyrkogården vid Mariakyrkan revs liksom husen vid
Mariatorget. Ett efter ett ersattes de av nyare, högre, modernare.
Gravstenarna togs också bort och en ny mur uppfördes.
Ett nytt rådhus byggdes mitt på Stortorgets västra sida där det fick stå i
mer än hundra år. Sedan revs även det, eftersom ett större och ståtligare i
rött tegel med ett högt torn avsett att imponera - vilket med lätthet kunde
ses från andra sidan av sundet - uppfördes strax bredvid.
Faktum är att det mesta av den gamla staden revs, mycket få hus
lämnades kvar för kommande generationer. Ett av dessa som skonades var
rådmannen Schlyters hus vid Springkällan där det står än idag, fast det
numera kallas Henckelska gården.
Källan där Anna tyckte sig se de döda ansiktena förlorade sin betydelse
och kapslades in i sten, och där ligger den fortfarande, bara ett fåtal meter
öster om det gamla huset. Inte många av dagens flanörer tänker på att den
verkligen finns där under sten, murbruk och järnlock.
Den gamla skeppsbron i trä som danskarna flydde ut på revs så
småningom och ersattes av en riktig hamn byggd i sten, som i sin tur
byggdes om och blev till något 2000-talets helsingborgare möjligen skulle
kunna känna igen om de ansträngde sin fantasi något.
Gatorna stenlades, hästvagnarna ersattes med spårvagnar, bilar och så
småningom bussar. Fabriker byggdes, liksom en väldig mängd
arbetarbostäder. Staden växte med oerhörd hastighet och det som tidigare
utgjort den gamla staden var snart bara dess allra innersta kärna, men i så
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dåligt skick att de flesta husen ersattes med nya mer eller mindre
modernistiska skapelser. Det gamla tornet med sitt raserade krön uppe på
landborgen återställde man däremot till sitt medeltida skick, även om en
del röster höjdes för att det helt enkelt skulle rivas.
Staden fortsatte växa, nya gator drogs, parker anlades och minnet av det
som en gång var förbleknade. Plötsligt en dag visade det sig att man till och
med hade glömt sin egen historia. Med ens var man inte längre
helsingborgare eller ens skåningar; man hade blivit svenskar.
När toknationalismen och storsvenskheten var som värst samlade som
tidigare berättats de lätt glömska helsingborgarna själva in pengar för att
kunna resa ett ståtligt minnesmärke över stadens räddare och hjälte Magnus Stenbock. Ryttarstatyn placerades så att herr Magnus skulle peka
hotfullt med sin lyfta värja mot systerstaden Helsingör, vilket naturligtvis
retade gallfeber på folket på den danska sidan av sundet, men sedan
besinnade man sig och lät honom istället klokt nog stödja sig på värjfästet.
Ja, så mycket förändrades både staden och dess folk, att inte mycket längre
gick att känna igen från förr.
Där Jørgen Pedersen - den vettskrämde danske soldaten - en gång
stapplade in i trygghet bakom stadens befästningsvallar, ligger idag en
sömnig men säkert trivsam stadsdel till stor del bestående av hyreshus där
de allra flesta är minst fem våningar höga. Gatan nedanför löper ganska
exakt där den forna vallen låg och har faktiskt fått sitt namn efter denna Norra Vallgatan.
Den grunda vallgraven är också sedan länge borta, utom på ett par
ställen; i Öresundsparken finns en liten bit kvar, där pensionärerna brukar
mata ankorna som stillsamt glider runt på den lugna vattenytan. En annan
del har förvandlats till plaskdamm i trädgården bakom konsul Perssons
villa.
I sanning, inte mycket är sig likt i den gamla staden.
Men under allt detta, under den glänsande, moderna 2000-talsytan,
finns fortfarande allt kvar. Under husen på Nedre Långvinkelsgatan ligger
ännu lämningarna efter danska slaktade hästar, en del alltjämt sadlade. Där
sover de dödens sömn, men deras uppsprättade bukar, framvällande tarmar
och skräckslagna ögon är sedan länge förvandlade till svart mull.
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Det gamla gatunätet finns där också - under det nya. Men ingen följer
längre de gamla vägarna, eller vet ens att de finns där. Och i Slottshagen,
under en stor och mestadels vackert prunkande rabatt med röda tulpaner,
vilar offren för 1710 och 1711 års pest än i denna dag. För dem har tiden
stannat, den frös till is i samma ögonblick de gav upp andan för så
längesen. Men vem har tid att bry sig om det idag?
Ja, så är det kanske: under allt det nya ligger det gamla och bidar sin tid,
bortglömt men outplånligt och därför ständigt närvarande. Det är
egentligen bara vår egen glömska som gör att vi tror att det är borta. Men
det finns där, likt gamla tapetlager i ett åldrigt hus. Lager på lager på
lager…
Och staden med sina många invånare lever vidare, ovetande, trygg i sin
oförmåga att minnas det som en gång var.
Och så är det. Även dagens stad kommer att ligga där gammal och trött
under något annat nyare i en framtid om vilken vi inte har en aning. Men
det är en helt annan historia.
Resan från 1700-talets stad med sina trånga gränder, kringbyggda
gårdar och dess knappt ettusen invånare går således över 1800-talets
smutsiga och rykande industriepok in i 1900-talet med sin skamliga
idiotnationalism och nästan oförskämda välstånd, och sedan vidare in i
2000-talet med dess oanade tekniska framsteg och krympande medkänsla
som en naturlig följd av den ökande övertygelsen om det egna jagets
oskattbarhet. Kanske är det trots allt lika bra att man glömt bort allt det
gamla, för vem skulle orka bry sig längre?
Mitt i denna sköna nya värld, denna häxkittel av elektroniska pip och
pulserande reklamjinglar på homo erectusnivå, står hon kvar som en
orubblig och opåverkbar symbol för det som en gång var; Sancta Maria
kyrka. En gång högst i staden nedanför landborgen, nu bara aningen högre
än de allra närmast liggande husen. Men hon står där ändå, stor och tung
och oföränderlig.
Om man närmar sig henne från öster, kanske från Billeplatsen, och
sedan fortsätter ner på hennes södra sida finner man, förutom de många
träden som omsluter och bäddar in henne i grönska om sommaren, en stor
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mängd cyklar. De står så tätt att de flesta skulle avhålla sig från att ge sig in
bland dem, såvida man inte måste för att exempelvis få tag på sin egen.
Men bakom dessa cyklar löper kyrkmuren med sina stora, skrovliga
kalkstensblock. Den ser inte särskilt inbjudande ut, åtminstone inte som
sittplats för vandrare och flanörer med trötta ben, och i synnerhet inte i
november när hösten på allvar dragit in över staden och träden redan står
kala med löven liggande gula och torra på marken.
På denna med all säkerhet iskalla mur sitter en ensam man. Han är blek
och ser på något vis tärd ut, som om han inte får sin beskärda del av den
sömn alla människor så väl behöver. De flesta som går förbi och ser honom
sitta uppflugen där, gör antagligen misstaget att tro att han är ännu en av
alla dessa uteliggare som staden på senare år blivit så full av. Någon tänker
kanske att tiderna sannerligen förändrats men verkligen inte till det bättre,
någon annan att det vore bäst om polisen kunde göra lite nytta och helt
enkelt köra bort honom, för det man inte ser finns ju inte. Möjligen skulle
ytterligare någon tro att han var sjuk, men inte göra något åt saken. För
man vill ju helst inte lägga sig i, eller hur?
Men alla dessa antaganden är fel. Mannen på muren är varken sjuk eller
hemlös. Hade de tittat efter lite noggrannare hade de förmodligen lagt
märke till att hans kläder - liksom han själv - är hela och rena, och hade de
gjort sig besväret att fråga honom skulle de snart ha förstått att det enda
som fattas honom är att han är ensam, så ohyggligt ensam. De skulle också
ha fått veta att han bara är på besök i staden, kanske för att göra upp med
det förflutna, men kanske också för att hitta något som han förlorade för
mycket länge sedan.
Ja, just så är det.
Han är här för att försöka finna det han en gång förlorade.
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25. Den saknade pusselbiten
November 2007

P

etter vet att det som fört in honom på den väg han nu vandrar är en
enda lång räcka sällsamheter, var för sig acceptabla ur en modern
människas synvinkel, men fullständigt absurda tillsammans och som en
helhet.
”Drömmar…” far det genom hans huvud medan en svag men kall
vindpust får några torra löv att lojt virvla runt hans ben. Han följer
tankfullt deras lättsamma dans nerför Södra Kyrkogatan med blicken.
”Det är ju bara drömmar alltihop. Inget annat. Och ändå…”
Det är inte första gången denna höst han ifrågasätter såväl sitt agerande
som sitt förstånd. Och gudarna ska veta att han har all anledning.
I somras när det var som värst trodde han verkligen att han var allvarligt
sjuk, och det var han kanske. Men inte av det där hjärntumörtjafset - som i
och för sig skrämde upp honom rejält - utan av det som kom efter. Det
som kom framvällande hos Jens Odensjö, det som kom med alla fasansfulla
bilder som utan förvarning dök upp i hans huvud, det som kom i alla
underliga drömmar. Det som kom med henne.
Med Anna.
Tänk bara på den där incidenten med Anders, och hur han med en
hårsmån klarade sig undan med livet i behåll bara för att Petters nerver inte
klarade av det hans hjärna så sjukt hade planlagt.
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Han ler trots det miserabla minnet. Egentligen skulle han ha kunnat
skratta högt åt alltihop om det inte vore för att han - tillsammans med den
där vansinniga förvillelsen om hämnd i utbyte mot sinnesfrid - effektivt
gjorde sig av med sin bästa och närmaste vän. Inte så handgripligt som han
hade planerat förstås, och tack och lov för det, men det var absolut illa nog.
Anders har varken velat träffa eller tala med honom sedan den där
regniga och olycksaliga dagen i början av augusti, och Petter klandrar
honom inte. För hur skulle han själv ha reagerat om rollerna varit ombytta?
Om Anders hade kommit hem till honom med en hammare i högsta hugg?
Med största säkerhet precis likadant.
Inte ens böckerna han lånade fick han lämna tillbaka själv, den detaljen
tog Carina kallt och irriterat hand om. Men det var kanske lika bra, för vad
skulle han ha sagt som kunde göra det ogjort? Förlåt?
Han ler bittert igen och ändrar ställning, lägger det ena benet över det
andra och ryser lite när en kall vindpust letar sig uppför hans vänstra ben.
Nej, Anders är historia, det vet han. Och det smärtar att veta att hans bästa
vän inte finns där för honom längre, och kanske aldrig mer kommer att
göra det. Men så är det och inget att göra något åt.
Medan han sitter här och begrundar sin situation - för vilken gång i
ordningen denna höst vet han inte - dyker så först Alexanders och Gabriels
ansikten upp för hans inre, och sedan Carinas. Det är då det hugger till i
bröstet på allvar, när vidden av vansinnet verkligen går upp för honom med
skoningslös klarhet.
Det är när han tänker på sina barn som han är närmast tårarna, även
om han inte gråter längre. Visst, Alexander, Gabriel och han ses ofta, men
han är så rädd att förlora dem i ännu högre grad än han redan gjort. Bara
det att inte kunna träffa dem varje dag, att inte kunna gå in till dem på
kvällarna och lyssna på deras lugna, sovande andetag kostar mer än han
någonsin kunde föreställa sig. Men vad fanns det egentligen för alternativ?
Inga, enligt Carina.
Hon till och med hjälpte honom att hitta en ledig tvåa i ett hyfsat
bostadsområde i västra delen av Jönköping för att han inte skulle ha för
långt avstånd till sina barn. Det var ju omtänksamt, eller hur? Fast tanken
har förstås slagit honom att denna omtänksamhet kanske mest var till för
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att hon ville ha bort honom från deras omedelbara närhet så fort som
möjligt, men utan att göra saker och ting fullständigt omöjliga. Och det är
en reflektion som gör ont.
Oavsett vilket har alla dessa oerhörda förändringar gått med
förbluffande och nästan osannolik hastighet, som om allt bara väntat på att
falla på plats enligt ett på förhand uppgjort mönster. Eller snarare hamna i
kaotisk oordning, sett ur hans perspektiv. Från relativ om inte fulländad
familjelycka, till ensamhet och känslomässig katastrof på drygt fyra
månader. Strålande.
När sommarlovet började var allt som det varit i så många år, och i dess
andra ände fanns inget kvar. Absolut inget.
Som sagt, hastigheten förskräcker.
”The side effects of cruising at the speed of life…” tänker han
indignerat och minns den gamla Simple Minds-låten, medan han ser det
som han betraktar som sitt normala liv dra sig allt längre och längre bort,
bara för att till sist vara ohjälpligt utom räckhåll.
Det är i dessa stunder, när han ser sina käraste framför sig i någon sorts
idealiserad minnesbild, som mörkret hotar att sluka honom igen. Carina,
barnen, Anders, söndagspromenaderna, den gråa men ändå trivsamma
vardagslunken…
Allt detta fattas honom, det fattas honom så omåttligt. Men om han
rannsakar sitt innersta vet han att det ändå inte är allt.
Det finns en så stor saknad, en så stor tomhet efter något han inte
riktigt lyckas fånga eller formulera i ord att den har drivit honom - förutom
till randen av vansinnets ohyggliga avgrund - ända hit, till en kall kyrkmur
i en stad han svor på att aldrig mer besöka. Han vill egentligen inte medge
det ens för sig själv, men det finns en så stark pådrivande men ändå
paradoxalt och lustigt nog knappt märkbar makt närvarande att den
stundtals har blivit honom totalt övermäktig, och han har helt enkelt varit
tvungen att ge efter.
Och därför sitter han nu här, på en kall stenmur i ett höstkyligt
Helsingborg. Han tror att han har kommit hit för att göra ett försök att
konfrontera det som har orsakat honom all denna olycka, eller åtminstone
för att försöka finna något som kan ge honom så pass mycket sinnesfrid att
315

han kan starta om sitt raserade liv, även om han innerst inne vet att det
antagligen är omöjligt. Att jaga drömmar är förvisso möjligt, men att finna
dem i den verkliga världen är nog dessvärre att betrakta som en omöjlighet.
Han vet allt detta, ändå sitter han här och väntar. Men på vad?
Han anlände med tåg föregående dag endast medförande en enkel bag i tyg
med det allra nödvändigaste. Det vill säga en packe fotostatkopior på
särskilt intressanta sidor ur böckerna han lånade av Anders, förutom det
mest uppenbara. Som tandborste och rakhyvel, exempelvis.
Så stod han då där på perrongen under Knutpunkten i Helsingborg, en
ensam man i yngre medelåldern som lämnat allt bakom sig, osäker på vart
han egentligen skulle ta vägen. De första ögonblicken när han stod där med
sin slitna tygbag och lika nötta velighet, övervägde han på fullt allvar att
stiga på tåget igen och helt enkelt strunta i alltsammans och bara åka hem.
Men insåg ganska snart det omöjliga i att försöka fly undan problemet den
vägen. Inga tågresor i världen skulle kunna föra honom bort från det som
förföljde honom, eftersom det naturligtvis fanns inom honom själv.
Så han började gå mot utgången, ett steg i taget. De första var värst,
men sedan gick det nästan av sig själv. När han åkt uppför rulltrappan och
plötsligt befann sig i den stora hallen med färjeterminalen till vänster och
bänkarna med alkisarna och knarkarna rakt fram, var det egentligen bara
att gå på och tänka på inget. Om han hade stannat och sett sig om, om han
verkligen hade vågat, kanske något inom honom hade satt sig på tvären,
slagit bakut och tvingat honom att vända om.
Men det hände inte, och han lyckades ta sig över Järnvägsgatan och
fann sig något oväntat stå och titta på den där röda bänken Anders tydligen
hade sovit på en gång, eller hur det var. Han tillät sig faktiskt att le något,
även om leendet nog inte nådde riktigt ända upp till ögonen och om
sanningen skulle fram smakade mer än lovligt bittert.
Han följde därefter den på förhand utstakade vägen, det vill säga
Bruksgatan norrut, samma väg som han och Anders kommit i somras. Det
fanns helt enkelt ingen annan väg att ta, och dessutom kändes det viktigt
att utsätta sig för risken att falla ihop på nytt, om så bara för att bevisa för
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sig själv att han både kunde och skulle röra sig på stadens gator efter fri
vilja och eget skön. Men viktigt eller ej, det skrämde upp honom rejält.
Oron för vad som skulle hända när han rundade hörnet längre fram och
därmed få Mariakyrkan i sikte gjorde honom kallsvettig, och han drog ut
på det genom att stanna och titta i så många skyltfönster han kunde, dock
utan att egentligen se något. Men till hans stora lättnad - eller kanske
besvikelse - hände inte ett dugg. Det vill säga inget av allt det han fruktat;
kollaps, nervsammanbrott, svimningsanfall eller kanske ett vanligt enkelt
panikanfall. Naturligtvis inte.
Istället fick han en klump i halsen, som om han haft nära till gråten.
Det var nästan som att komma hem, som att besöka sitt barndomshem
efter många års bortavaro bara för att upptäcka att allt var sig i grunden
likt, men ändå ohyggligt förändrat. Det förvånade honom att känslorna
fortfarande, nästan fyra månader efter dagen i Gränna, var lika starka. Till
och med Jens skulle antagligen ha blivit förvånad.
Petter gick sakta längs med den stora tegelkyrkans västra fasad och
försökte ta in intrycken efterhand som de kom till honom, och kanske var
det mest inbillning. Men han hade verkligen en bestämd känsla av
igenkänning, en känsla som gick betydligt längre än till den där dagen i
juni när han plötsligt och helt oväntat fallit ihop i gathörnet han just
passerat.
Synen med Mariakyrkan i mitten av torget väckte något till liv inom
honom, något för länge sedan glömt, och han föreställde sig plötsligt att
han kunde se Anna stå borta vid kyrkporten, småskrattande, nöjd. Han
visste att hon inte fanns där, men det lockade ändå fram ett nytt leende hos
honom, ett i total avsaknad av all tidigare bitterhet.
Och i det ögonblicket visste han, eller åtminstone trodde sig veta, att de
frågor han kommit hit för att få svar på verkligen skulle komma att
besvaras. Bara han gav det lite tid, och det hade han ju dessvärre gott om
nuförtiden.
Han hade bokat rum på så vitt han visste det enda hotellet vid Mariatorget,
Hotel Maria beläget på torgets västra sida. Det var ett litet hotell med alla
rum inredda i olika stilar, från barock till 70-talsdisco, vilket han något
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fundersam och synnerligen tveksam försökte föreställa sig. Det gick inte så
bra, men det spelade mindre roll eftersom han bokat ett enkelrum i
nationalromantisk stil för 950 kronor per dygn.
Det var inte så att han var speciellt förtjust i den där Anders Zorn-lika
stilen, men det var helt enkelt det billigaste rummet som var ledigt och
därför fanns det inte så mycket annat att välja på. Han skulle så klart ha
kunnat ta in på ett billigare hotell som låg mindre centralt, men att bo där,
just där vid Mariatorget, kändes så mycket viktigare än att spara in på
pengarna. Han hade ändå inte tänkt stanna så många dagar, så det spelade
egentligen inte någon större roll.
När han checkat in gjorde han sig sakta hemmastadd på rummet, tog in
dess gröna panel, vita väggar och röda hyllplan monterade ovanför panelen.
Han provade sängen och konstaterade utan någon större glädje att den
säkert skulle hålla måttet, men att det förmodligen inte var av avgörande
betydelse för hans ändå obefintliga nattsömn.
Men det förstås, att ligga sömnlös i en bekväm säng måste ju ändå vara
att föredra framför att göra detsamma i en obekväm.
Han hade packat upp sina kläder och toalettsaker och lagt alla papper
och kopior på det lilla skrivbordet, när han slutligen kastade en blick ut
genom det spröjsade fönstret. Han konstaterade omedelbart att utsikten
egentligen var åt fel håll, det vill säga in mot gården och inte mot kyrkan,
men det var en olägenhet han definitivt kunde leva med.
Sedan hade han tänt skrivbordslampan, också den i tidstypisk stil, och
börjat gå igenom sina papper och anteckningar för att kunna planera för de
närmaste dagarna. Men det tog mindre än en minut för honom att
konstatera att han antagligen inte skulle kunna komma någonvart med
planeringen förrän han hade en vettig karta.
Alltså gick han ut i receptionen och frågade kvinnan bakom disken om
det möjligtvis fanns någon turistkarta han kunde få. Det fanns det
dessvärre inte visade det sig, utan han hänvisades till någon av boklådorna i
närheten, eller kanske till turistbyrån i rådhuset. Allt med ett vänligt men
synnerligen professionellt leende. Nåja, han hade ju trots allt kommit till
staden för att promenera och se närmare på den, så det var inget problem.
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Det tog honom ingen längre stund att finna turistbyrån, och där hittade
han en karta som verkade lämplig. Letandet löste han på egen hand
eftersom kvinnorna bakom disken verkade upptagna med något mycket
viktigt eftersom de inte ens noterat att han kommit in. Förvisso bara att
jämföra naglar och prata strunt, verkade det som. Men det gjorde inget,
om han verkligen hade behövt hjälp med att finna vad han sökte, skulle
han naturligtvis ha bett om det.
Han tog med sig kartan ut och hade sedan tänkt gå raka vägen tillbaka
till hotellet för att jämföra den med det material han redan hade, när han
råkade fästa blicken på statyn på Stortorget. Den var i vad som skulle
kunna kallas blygsamt kolossalformat och föreställde tydligen stadens
räddare Magnus Stenbock till häst, stolt blickande ut över hamnen och
vidare bort mot Danmark.
Om han inte läst om denna staty, om hur den kommit till och varför
den placerades just där, hade han antagligen bara kastat ett snabbt öga på
den och konstaterat att det var en ståtlig staty. Men just namnet Stenbock
fick honom att omedelbart tänka på alla de saker han upptäckt genom att
lusläsa Anders böcker och dammsuga Internet på artiklar om Helsingborg
och dess historia.
Detta var alltså den fältherre som kastat ut danskarna ur Skåne 1710?
Han tyckte det var en underlig tanke, att denne man varit samtida med en
människa vars tankar och känslor på sätt och vis var hans egna, och som
han faktiskt hade en förnimmelse av att kunna komma ihåg tack vare den
olycksaliga regressionen. Han fällde upp kragen på sin jacka eftersom han
börjat frysa, men tog likväl omvägen om statyn för att titta närmare på den
nu när han ändå var här.
När han rundade den för att läsa texten han visste skulle finnas på
sockeln - någonting om ”stor i segern, större i olyckan” - stod det en
svarthårig kvinna med lätt orientaliska eller arabiska drag där i full färd
med att fotografera det mesta inom synhåll. Åtminstone det mesta på
statyn om han såg rätt, vilket gjorde att han tyckte sig vara mest i vägen.
Det irriterade honom och han bestämde sig för att gå tillbaka till hotellet
och strunta i statyn tills vidare, den var ju egentligen inte särskilt intressant
för honom ur ett rent historiskt perspektiv ändå.
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Väl tillbaka på hotellrummet satte han sig ner och vecklade ut kartan
över sängen och konstaterade att den del han skulle ha mest nytta av - en
infälld kartbild över stadens centrum - var ungefär tio gånger tolv
centimeter, vilket var något mindre än han förväntat sig. Men det fick väl
gå ändå, även om det blev lite pilligt och oprecist.
Han plockade fram en tuschpenna och började markera och göra
anteckningar. Först lät han pennan följa några av de mest centrala gatorna
så att han till sist ringat in ett område i ungefärlig form av en rektangel.
Det området utgjorde hela Helsingborgs stad 1710. Sedan gjorde han om
samma manöver med den stora kartbilden, och konstaterade att staden
vuxit en hel del sedan den tiden.
Därefter letade han upp några gator strax öster om den redan utritade
rektangeln och följde även dem med pennan. Det behövdes inte många
penndrag innan det lika tydligt som överraskande gick att se mönstret;
framför sig hade han en del av skyddsvallarna runt staden och faktiskt
också en bit vallgrav. Den måste han titta närmare på, bestämde han
upplivat.
Sedan fick han läsa lite noggrannare i sina papper för att exakt kunna
bestämma var han skulle göra nästa markering. Det kostade honom en
stunds intensivt letande innan han till slut hittade det; korsningen Nedre
Långvinkelsgatan - Kärngränden. Där gjorde han en ring, en något grövre
än han egentligen tänkt sig, och satte en etta strax intill. Sedan satte han
motsvarande siffra ovanför den lilla infällda kartan och skrev ”massgravar”
utan vidare förklaring.
Därefter fortsatte han rita ut små siffror på spridda ställen inne i staden,
dock alltid innanför den inneslutande rektangeln. Det var mycket
bläddrande i papper, men han bedömde det vara värt besväret för att inte
förbise något.
Efter en dryg timme var han klar, och då gick det också upp för honom
att han inte ätit på ganska många timmar. Varför han alltså tog på sig
ytterkläderna igen och gick ut för att finna något trevligt matställe.
Han höll sig på gågatorna den här gången, kanske i tron att det var här
restaurangerna låg, men hittade ingen som tilltalade honom särskilt. Därför
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resignerade han när han nått ett litet torg vid Kullagatan och fick syn på en
korvkiosk, och dessutom upptäckte att de hade mer än korv att erbjuda.
Vädret hade blivit något bättre framåt eftermiddagen och solen tittade
fram mellan molnen då och då, vilket inte gjorde saken sämre. Alltså ställde
han sig i kö vid det lilla gatuköket i grön plåt som, noterade han något
road, hade namnet ”Petters” monterat med stora silverfärgade
plåtbokstäver på det utskjutande taket.
Han köpte en bakad potatis med krabbmixfyllning och satte sig strax
bakom vid ett torg, där man förmodligen hade någon sorts uteservering på
sommaren men som nu mest gapade ödsligt tomt.
Han sjönk ner sig på en låg - men obehagligt kall - stenmur istället. Där
satt han sedan och tuggade och frös om vartannat, eftersom solen lurat
honom och gått i moln igen i samma ögonblick han fått sin potatis. Men
det gjorde inget, han tyckte faktiskt att det var riktigt trevligt att sitta där
och titta på alla människor som skyndade förbi på väg mot sina olika mål.
Här fanns alla kategorier upptäckte han snabbt; fina damer i högklackat
och päls, otaliga skolungdomar med byxorna på trekvart, en tunnhårig
man med mystiskt utseende bärande på en lika mystisk metallväska,
Aluma-försäljaren vid gallerian Magnus Stenbock, en utländsk
fotograferande kvinna…
Här hajade han till, för var det inte samma mörkhåriga kvinna han sett
borta vid stenbocksstatyn? Han skakade stilla på huvudet samtidigt som
han insåg att hon också måste vara på besök i staden.
”Eller så har hon helt enkelt köpt ny kamera.” tänkte han roat och
skrapade upp det sista av potatisen ur skalet, och tvingades omedelbart och
lätt äcklad konstatera att man inte snålat nämnvärt på smöret.
Själv hade han lämnat sin kamera hemma, mest eftersom han
betraktade den här resan mer som pilgrimsfärd än semesterresa. Och vad
skulle han egentligen ha en massa kort till? Till minne av
Helsingborgsutflykten hösten 2007? Knappast.
Han reste sig mödosamt eftersom han blivit ganska stel i ryggen när han
suttit still på den kalla muren. Sedan gick han tillbaka till hotellet. Han
skulle inte börja uppsöka de där viktiga platserna förrän imorgon, när han
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hade bättre tid. Möjligen skulle han hinna med kyrkan under den del av
eftermiddagen som återstod.
Det grå dagsljuset dämpades snabbt den dagen, och när han steg ut ur
Mariakyrkan var det redan mörkt. Han hade varit därinne flera timmar
kändes det som, och intresserat studerat de blyinfattade fönstren,
altartavlan, votivskeppen och de tunga stenhällarna i golvet.
Medan han gick omkring därinne fick han en underlig tanke, nämligen
om det fortfarande låg döda där nere under golvet, och om deras gravar i så
fall var orörda. För om det vore så hade de funnits där redan 1710 insåg
han, och om så varit fallet hade Anna - eller hans tidigare jag om man så
vill - förmodligen någon gång stått på precis samma ställe och sett i stort
sett samma saker som han nu såg. En fascinerande tanke.
Han kom på sig med att undra var hon låg begraven, men slog sedan
bort tanken. Han trodde han visste, och dagen efter skulle han besöka det
stället. Men inte idag, inte i mörker.
Kvällen ägnade han åt att promenera, äta och helt enkelt känna av
stadens atmosfär. Det var väl ungefär det, varken mer eller mindre. Och
natten som följde hade mycket riktigt blivit som de flesta andra denna
höst; lång, oerhört lång och full av grubblerier. Men som sagt, sängen var
ju i alla fall bekväm.
Nästföljande dag, som var en torsdag, mådde han inte särskilt bra. Först
skyllde han på kinamaten han stoppat i sig kvällen före, men insåg
naturligtvis genast att den inte hade ett dugg med saken att göra.
Han hade en stor oro i kroppen helt enkelt, och frukosten som
serverades på hotellet smakade inte. Inte för att det var något fel på maten,
snarare tvärtom. Frukostbuffén var rikligt tilltagen och såg verkligen god
och lockande ut. Ändå kunde han bara med möda få ner en halv bulle och
ett glas äppeljuice.
Halv nio stod han redan på gatan, med påsar under ögonen och
påfallande blek i ansiktet. Men sedan skred han till verket. Han började
med att ta en rask promenad upp till stadsdelen Ringstorp, där han efter en
hel del letande till sist fann vad han sökte; monumentet över slaget vid
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Helsingborg. Men det var en besvikelse. Det sade honom ingenting, det
gav honom snarare en känsla av meningslöshet, och han dröjde sig inte
kvar där någon längre stund.
På väg ner mot staden gick han genom Öresundsparken för att få en
glimt av den gamla vallgraven. Han fann den relativt enkelt, men det tog
en stund innan han förstod att han verkligen kommit rätt. Framför sig
hade han en smal, vinklad damm full med ankor, varken mer eller mindre.
En ny besvikelse, således.
När han följt Norra Vallgatan, platsen för en av stadens
befästningsvallar, en bit österut utan att känna ens det minsta av historiens
berömda vingslag, gav han upp försöket att förstå delen med själva slaget.
Det verkade helt enkelt för avlägset för att det skulle gå. Istället bestämde
han sig för att gå ner till stadsmuseet för att åtminstone få någon liten
glimt av vad som hänt för så länge sedan.
Inträdet kostade 70 kronor och då ingick alla utställningarna, upplystes
han om av den strama damen i receptionen. Men det visade sig ganska
snabbt att inte heller detta gav honom något särskilt. Jo, kanske den
stadshistoriska delen, förresten. Han stod länge och betraktade värjfästen,
sadeldetaljer, hästskor och annat man grävt upp från massgraven vid
Kärngränden (märkt med en etta på hans karta), men återigen var det bara
saker. De talade inte till honom, de var bara döda ting. Insikten gjorde
honom en liten aning deppig, och han lämnade de obehagligt
modernistiska lokalerna med en otäck smak i munnen.
Eftermiddagen gjorde inte saken bättre, och humöret sjönk som en
sten. Han besökte alla de ställen han markerat på sin karta, ställen som
verkat viktiga för honom personligen, men ingenstans fick han någon som
helst förnimmelse av igenkänning eller någon annan undermedveten och
kanske mer subtil reaktion. Det hela började kännas hopplöst, och det var i
det här läget som han håglös sjönk ner på kyrkmuren och sedan satt där
grubblande över sin psykiska hälsa.
Petter betraktar de dansande löven igen.
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”Så,” försöker han sammanfatta, ”jag reste hit, besökte alla platser som
verkade rimliga eller betydelsefulla. Och jag fann ingenting. Inte ens en
aldrig så liten antydan om att mina minnen skulle vara verkliga.”
Just tanken på att minnena Jens manade fram under regressionen skulle
vara något annat än verkliga, gör honom nedslagen och ledsen. Och rädd,
eftersom det i så fall skulle peka mot helt andra problem. Och medan
tankarna flyger dit de själva vill, inser han slutligen att hela projektet är
utan mening. Han erkänner till slut för sig själv att det klokaste måste vara
att helt enkelt gå tillbaka till hotellet, packa ner sina saker och checka ut
och därefter sätta sig på tåget hem. Det är förstås nesligt att ge upp efter en
enda dags letande, men känslan av meningslöshet är så stor att inte mycket
verkar finnas att välja på. Han låter tanken sjunka in, och sedan har han
bestämt sig.
Men just som han reser sig för att gå nerför Södra Kyrkogatan, slår det
honom att han kanske borde besöka Kärnan, det gamla försvarstornet,
innan han åker. Om inget annat kan han väl få njuta av utsikten en stund
innan han ger sig av.
Terrasstrapporna kostar på mer än han vill erkänna. Redan när han
befinner sig mellan de båda förhållandevis nya tornen och bara har avverkat
hälften av trappornas totala längd, har han så mycket mjölksyra i benen att
han tvingas dra ner på tempot. Vilket inte direkt livar upp honom.
”Halvgammal, trött, otränad och sjuk i huvudet.” konstaterar han ilsket
men tvingar sig ändå att flåsande gå vidare. Efter ännu några plågsamma
steg blir han omsprungen av ett gäng alltför hurtiga - och förargligt
opåverkade tycks det - yngre tonåringar, vilket bara ökar hans känsla av
ytterligt misslyckande.
Andtruten tvingar han sig till sist uppför trätrappan som leder in i
tornet, men innan han stiger in i dunklet vänder han sig om för att försöka
få en uppfattning om hur högt upp över stadens tak han befinner sig, och
han drar förvånat efter andan; redan från den här blygsamma höjden ser
han långt ut över Öresund. Han låter blicken svepa över landremsan på
andra sidan vattnet, men allt som syns är bara ett grått och brett men
tämligen oformligt streck i dag liksom alla andra gråvädersdagar.
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Han vänder sig bort i plötslig avsmak och stiger in genom den urgamla,
välvda porten. Efter en del fumlande med några växelmynt som får bekosta
besöket, blir han till sist insläppt och börjar sakta streta uppför
spiraltrappan.
Han ger sig tid att stanna på varje våning, men det är mest den första
efter entrén som är något att titta på. Där finns nämligen den historiska
utställningen om Kärnan med teckningar, skisser och fotografier från olika
tider. Ett av fotona stör honom på något ogripbart vis, det är en bild från
tiden före den stora renoveringen i slutet av det nationalromantiska 1800talet. Hela tornkrönet är raserat och det är något som känns kusligt bekant
med bilden, men han gör sig förvånansvärt lätt av med oroskänslan när han
fortsätter uppåt i tornet, helt enkelt för att värken i benen kräver det mesta
av hans uppmärksamhet.
Tills sist kan han ändå känna ett kallt vinddrag svepa ner uppifrån, och
efter ännu några plågsamma steg är han äntligen uppe. Det är tomt när han
stiger ut från trapptornet, och det är inte så svårt att förstå varför; Kärnan
är antagligen en plats som helst bör besökas en varm sommardag när
grönskan breder ut sig nedanför och det glittrar av sol i vågorna ute på
sundet. Inte en råkall dag i november när det enda sällskap man kan
förvänta sig är en eller annan råka som slagit sig ner på murkrönet.
Han tar några steg och konstaterar med en lätt hisnande känsla att
tornet verkar vara mycket högre när man väl kommit upp i det än det ser
ut från marken, vilket antagligen är fallet med alla höga byggnader. Och
som för att komma ännu något högre stiger han upp på plattformen i
tornets mitt, där man monterat en kikare som han inte har någon större
lust att använda. Istället ser han på nytt ut över Öresund, och övermannas
utan förvarning av den alltför välbekanta känslan av djup hopplöshet.
Vart har alla de här meningslösa turerna egentligen fört honom?
Läkarbesöken, Jens Odensjö, och nu den här Helsingborgsresan?
Ingenstans, utom i fördärvet. På mindre än ett halvår har han förlorat allt,
precis allt som någonsin betytt något för honom. Så vad finns egentligen
kvar?
Han ställer sig just den frågan gång på gång när han vandrar runt på
plattformen och spanar ut i de olika väderstrecken, kanske för att upptäcka
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en ljusglimt, en värmande solstråle i allt det gråa. Men det kommer ingen,
och han stiger huttrande ner och lutar sig mot järngallren som sitter stadigt
monterade mellan tinnarna. Nedanför ligger en park, med träd som står
kala över bleka gräsmattor genomkorsade av slingrande grusgångar.
Det är när han står där och betraktar den stora hopplösheten som han
med ens tror att han förstår. Plötsligt står allting klart för honom, det är
som om någon lyft undan den slöja som alltför länge täckt hans ögon och
hindrat honom från att se hur hela hans liv och tillvaro havererat.
Han inser till sin fasa att det inte finns någon rimlig väg ut ur den
förtvivlan som slagit sina skoningslösa klor i honom, och som bit för bit
knuffat honom närmre och närmre det stup han nu slutligen står invid.
Insikten går genom honom likt en elektrisk stöt, och han griper hårdare
om järngallret och sväljer hårt. Om det verkligen är så, att inget återstår för
honom…
Han står så en lång stund och låter den svarta vetskapen tränga in i varje
del av medvetandet. Sedan ser han ner och undrar om det hinner göra ont
när man slår i marken, men känslan av svindel gör honom så darrig i benen
att han måste lyfta blicken och se ut över staden istället. Hur ser det
egentligen ut nedanför tornet? Är marken stenlagd, eller är det bara gräs?
Och spelar det någon roll efter ett fall på säkert trettio meter?
Han sväljer igen, men tar samtidigt ett tungt steg upp på avsatsen
mellan tinnarna. Varför dra ut på det? Varför inte bara göra det nu, och
sedan vara kvitt alltihop?
Men medan han står där rusar ansiktena på alla dem han älskar, eller
har älskat, förbi i en lång, tyst rad och han kan inte låta bli att lägga märke
till att tydligast av alla är Alexanders och Gabriels, och att de har ett
omisskännligt uttryck av förebråelse.
Det är då han börjar darra.
Han darrar så häftigt att han knappt lyckas behålla greppet runt
järngallret, och medan han står där och kämpar med sig själv kommer så
ofelbart gråten. Tårarna rinner stilla över kinderna och ritar iskalla spår
över hans skälvande ansikte, och han förbannar sin usla feghet. Han ser ner
en sista gång och sedan ska han hoppa, det finns inget val.
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Men medan han står där och sorgset betraktar parken där han kommer
att dö, får han syn på en liten damm och något längre bort en scen. Mellan
dessa syns en avlång plantering mellan höga häckar av avenbok, och i dess
mitt tycker han sig kunna skymta en staty.
Först kan han inte se klart, eftersom han är delvis förblindad av tårar.
Men det är något med denna plantering, något undanglidande, som slår an
en bortglömd sträng i hans inre. Han får en snabbt övergående känsla av
déjà vu, och tar i ren överraskning ett hastigt steg bakåt, bort från krönet,
bort från döden. Han söker i minnet, men lyckas inte finna det han så
tydligt tror sig ha sett eller känt eller varit med om tidigare.
”Är det Anna igen?” undrar han förvirrat, men får inte minsta lilla
ledtråd från sitt nu märkligt tysta undermedvetna. Han torkar bort vätan
från kinderna och lutar sig för ett ögonblick mot den upphöjda
plattformen medan han tänker efter. Plötsligt och oförklarligt är alla tankar
på dödens välsignade glömska förda åt sidan, det är nästan som om de inte
ens varit hans egna. Han uppfylls istället av en sorts lika underlig som
oväntad nyfikenhet och trevar i sin jackficka efter kartan han vet måste
finnas där någonstans, får så tag på den och fiskar upp den med en knyck
på handleden så att den vecklas ut. Efter en snabb kontroll av
väderstrecken kastar han en blick på den lilla infällda kartbilden i det nedre
vänstra hörnet, och konstaterar genast att den avlånga planteringen är en
del av Slottshagen. Men det som är viktigare, är att han i sin stora
besvikelse över uteblivna spår och känslor missat en plats han borde ha
besökt med en gång; platsen för 1711 års pestkyrkogård.
Han rusar, nej flyger, nerför den branta torntrappan, och inser att det är
ett under om han överhuvudtaget kommer ner utan bruten nacke. Men det
gör han, och passerar ut genom träkorset vid entrén i sådan fart att killen i
biljettbåset - antagligen en extraknäckande student - nästan vaknar ur sin
mer eller mindre välförtjänta slummer.
Trätrappan som förbinder porten med marknivån tar han i kanske bara
tio steg, vilket måste anses som direkt livsfarligt. Och mycket riktigt lyckas
han trampa fel på ett av de nedersta stegen, så att han svärande stukar till
höger fotled och därefter haltande tvingas dra ner på takten.
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När han rundar tornet och siktar mot det ställe där planteringen borde
ligga tvingar foten honom att besinna sig, vilket antagligen är lika bra. För
även om det inte är särskilt mycket folk som rör sig ute i parken så här på
hösten, höjs det ofelbart på ett och annat ögonbryn där han linkar fram
ohälsosamt fort, blekt stirrande som vore han mer eller mindre galen.
”Antagligen mer…” tänker Petter när han inte utan besvär närmar sig
de vissna avenbokshäckarna. Men då, just då, är det något som för en
tusendels sekund plötsligt kommer upp till ytan igen i hans upprörda
medvetande, och det försvinner lika fort. Men under den ytterligt korta
tidsrymd som han kan se klart, vet han att han drömt om just det här
tillfället någon gång. Han minns inte när, men det är oviktigt. Det enda
som betyder något är att han ögonblicken innan saker händer, vet vad som
kommer att hända. Framförhållningen är visserligen minimal, kanske bara
bråkdelar av sekunder, men den finns och är verklig.
När han stiger in mellan häckarna, vars grenar fortfarande bär bruna,
torra löv som tyst rasslar i den svaga vinden, försvinner inte den starka
känslan av föraning, men den grumlas så att han blir plötsligt tveksam. För
här inne kommer det att finnas något skrämmande, något som kanske
kommer att förändra hans liv för all framtid.
Han stannar när han kommer in till den öppna platsen mellan
häckarna, och ser den med en gång; statyn. Oändligt försiktigt går han
fram till den, betraktar det stela, stränga ansiktet och ryser i hela kroppen.
Känslan av déjà vu kommer över honom igen med förödande kraft och den
följande förvirringen är så överväldigande att den nästan gör honom yr.
Samtidigt får han en förnimmelse av spöklik närvaro så stark att han
vänder sig om för att se om någon har smugit upp bakom ryggen på
honom, men det finns ingen där.
Men även sedan han försäkrat sig om att han är ensam, känns det inte
bra. Han går tillbaka samma väg han kom, mest för att se på minnesstenen
som han vet ska finnas här någonstans.
Han finner den vid planteringen närmast öppningen i häcken, där han
kom in till det här dröm- eller kanske rent av mardrömslika stället. En lång
stund står han och läser texten, läser den om och om igen och inser
328

slutligen att det är hit han borde ha gått hela tiden. Hit, till den här stilla
platsen mellan de höga häckarna.
”Till minne av böldpestens offer i Helsingborg år 1711 vilka på denna
plats utan ceremoni nedgrävdes i backen” står det, och det gör honom
underligt rörd.
Han tänker på hur här måste ha sett ut för nästan trehundra år sedan,
när graven stod öppen i väntan på fler pestoffer och hur de måste ha vräkts
i utan någon som helst värdighet. Om allt det Jens fick honom att uppleva,
och om det verkligen är sant, då ligger hans gamla kropp här. Eller rättare
sagt Annas spröda och sjuka kropp.
Med ens känner han det han inte lyckats mana fram på alla de andra
mer eller mindre historiska platserna han besökt under dagen, nämligen en
utpräglad känsla av betydelse, av det som lite klichéartat brukar kallas
historiens vingslag. Eller kanske rättare; en stark förbindelsepunkt mellan
då och nu.
Men hur det än är mitt i hans underliga tillstånd av melankolisk
upphetsning, finns ändå känslan av tomhet och saknad fortfarande kvar
stark inom honom, och det borde göra honom orolig. Men det är precis
som om det inte finns plats för den sortens känslor just nu, som om något
annat pockar på hans uppmärksamhet, kanske något som inte är så olikt en
föraning om förestående katastrof. Som när det drar ihop sig till ett
ovanligt våldsamt åskväder, och man vet att det inte finns någonstans att
söka skydd.
Han försöker skaka av sig den obehagliga känslan och går åt vänster
igen, och stöter nästan genast på en stenvinkel mitt i grusgången. Han vet
omedelbart vad det är. Dessa stenar markerar troligen massgravens norra
hörn, och så fort han inser det börjar han söka efter de andra. Men trots att
han är uppe och trampar i rabatter och buskar kan han inte finna dem.
En äldre dam med en vit dvärgpudel stirrar förskräckt på honom och
skyndar sedan förbi, som om hon förväntade sig att bli överfallen vilken
sekund som helst. Under andra omständigheter hade han antagligen lett åt
alltsammans, särskilt åt det lustiga sätt på vilket den stackars hunden
hänger i kopplet, men just nu känns det inte särskilt roande att veta att
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människor i hans närhet ser honom som ett potentiellt hot. Det har han
fått nog av för länge sedan.
Istället blir han plötsligt irriterad, vilket kanske beror på den obehagliga
känslan av närvaro som sakta smugit sig på honom igen och nu är nästan
kvävande. Förargat lyfter han blicken från grus och buskar och tror först
inte sina ögon. Borta vid statyn står den mörkhåriga kvinnan med lätt
arabiska drag han sett tidigare och fotograferar.
Först vet han inte om han ska skratta eller gråta, men sedan bestämmer
han sig för att helt enkelt strunta i henne. Han har lika stor rätt som hon
har att vara här, och just nu - även om han inte riktigt förstår varför känns det så förtvivlat viktigt att få veta gravens exakta position. Inte för att
det egentligen spelar någon som helst roll, men han tänker inte låta sig
köras bort av någon turist med kamera på magen, inte den här gången.
Så han vänder ryggen åt henne och fortsätter att muttrande gå omkring
och skrapa med foten i gruset för att försöka blottlägga de andra
vinkelstenarna, dock utan större framgång. Just som han på allvar
överväger att börja söka inne i den stora häcken hör han krasande fotsteg i
gruset och sedan något som får honom att studsa till av överraskning.
”Ursäkta,” säger en kvinnas röst med en tydlig men inte särskilt kraftig
brytning, ”men jag undrar om du har någon aning om var den gamla
pestkyrkogården ligger?”
Förvånat ser han upp, fullständigt överrumplad av att bli tilltalad så där
oväntat, och till på köpet om det han själv så förtvivlat gärna skulle vilja
fråga någon om just nu.
Det är kvinnan med kameran, och hon ser frågande men vänligt på
honom. Han ska just till att slå ut med handen för att visa att den är precis
här någonstans, där de båda står, men så får han plötsligt ögonkontakt med
henne och rörelsen kommer liksom av sig. Mållöst ser han på henne, och
sedan sjunker han ner i avgrunden. För där, i hennes ögon, finns något
bekant. Det är som att se på någon man känt hela livet, kanske till och med
längre, men inte träffat på många alltför långa år.
Med ens inser han att han stirrar, och hennes vänliga leende falnar.
Men hon släpper honom inte med blicken, snarare tvärtom. Det är som
om hon är precis lika förundrad och häpen som han, och för ett ögonblick
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tror han sig se villrådighet blandat med starkt tvivel. Plötsligt flackar hon
med blicken och det ser nästan ut som om hon har tänkt vända sig om och
gå, kanske för att fly från hela denna märkliga situation medan tid är, men
sedan finns den där underliga kontakten där igen, och hon står kvar med
sina mörka ögon låsta vid hans, som förargligt nog är röda av kyla och
tårar.
Petter får en förnimmelse av att befinna sig mitt inne i något sorts starkt
energifält, som om de inneslutits av en mäktig kraft som plötsligt uppstått
mellan och runt dem. Det är så påtagligt att han tänker att hon måste
känna detsamma, att det måste vara omöjligt att undgå att märka det,
såvida det inte är hans galenskap som till sist slagit ut i full blom. Han
ryser, men det är inte enbart av obehag.
Han lyckas inte utan besvär slita blicken från henne och får mumlande
ur sig någon antagligen obegriplig förklaring om att graven är precis här,
under dem. Och att han faktiskt just höll på att leta efter dess verkliga
placering, när hon…
Men sedan ser han på henne igen och faller handlöst allt djupare in i
hennes ögon där det fortfarande finns något bekant men ändå ogripbart,
och hon verkar göra detsamma, åtminstone tills förlägenheten tillfälligt tar
överhanden. Men sekunden senare är den där igen, den i det närmaste
elektrifierade kontakten.
Han vet inte hur länge de står så där, med blickarna fastnaglade i
varandra. Kanske är det inte mer än några sekunder, kanske flera minuter.
Men tiden verkar inte betyda något längre; sekunder, minuter, månader,
trehundra år, det spelar ingen roll längre. Ingen alls.
För medan de står där sprider sig en otvetydig känsla av ofattbar klarsyn
inom honom, och nu vet han äntligen. Han förstår till sist vad som var den
sanna meningen med allt detta lidande, allt han tvingats gå igenom denna
grå och kyliga regnsommar.
Han vet vad han saknat, och han vet också slutligen vad det var
meningen att han skulle finna. Alla drömmar och syner, alla leder de hit,
till den här stunden. Det är här det glömda möter det ännu inte upptäckta,
det är här den sista biten i det stora pusslet äntligen läggs på plats. Det är
här det förlorade äntligen återfinns.
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Den han så länge saknat men inte kunnat känna igen under någon av
de regressioner han genomfört hos Jens i Gränna är återfunnen, och han
glömmer allt annat; Carina, barnen, arbetet, vännerna. Alla är de borta,
förlorade i ett obetydlighetens diffusa spökskimmer. Ja, i det här
ögonblicket är de verkligen borta.
”Johan…” viskar Petter och känner att något sprucket och trasigt han
burit med sig hela sitt liv, men kanske inte alltid varit medveten om, lika
plötsligt som oväntat reparerats och blivit helt.
Kvinnan ser frågande på honom, men han skakar bara stilla på huvudet
och blundar en kort stund, som om det inte var något viktigt.
Sedan ser han på henne igen, och den här gången är kontakten lika
omedelbar som ömsesidig.
”Finn honom.” tänker han samtidigt som han känner hur Anna, den
olyckliga flickan från 1700-talet, bleknar bort för att aldrig mer
återkomma. Äntligen, äntligen förstår han den sanna innebörden i hennes,
eller om det egentligen var hans egen, förtvivlade vädjan.
”Jag fann honom.” tänker han omtumlat och kastar ett förstulet öga
mot statyn på andra sidan planteringen; Diana, jaktens grymma gudinna
huggen i sten som ständigt vakar över de pestdödas knotor.
Och han kan svära på att han i ett snabbt förbiilande ögonblick tycker
sig se att hon ler.
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Epilog: Det obrytbara mönstret
April 2008

Odensjö, den frilansande psykologen med förkärlek för
J ens
regressionsterapi, böjer sig ner och plockar upp en flat sten som han
noggrant granskar och väger i handen innan han låter den fara i en flack
bana ut över Vätterns glittrande vattenyta. Nöjt ser han den studsa
åtminstone fyra gånger innan den tappar farten och sjunker ner mot den
stora sjöns botten. Han betraktar stället där stenen sjönk ett par sekunder
och går sedan några steg söderut, där han hittar en ny lämplig sten som
också förpassas drygt tio meter ut från stranden. Bara två studsar,
förargligt.
Han fortsätter promenera i sakta mak och kastar en förstulen blick på
den vita Ebba Brahe, färjan som nästan en gång i timmen fraktar
människor, men framförallt bilar, fram och tillbaka mellan Visingsö och
Gränna. Hon plöjer upp en vid fåra i den så gott som helt stilla vattenytan,
och han konstaterar att det är en vacker syn, även om själva fartyget i sig
inte är någon skönhet.
Han undrar hur många gånger han egentligen sett henne stäva fram
därute? Antagligen nästan varje gång han promenerat på stranden, inser
han. Och hur många stenar har han egentligen kastat ut i Vätterns vågor,
och hur många av dessa har studsat på exakt samma vis som de han just
slängde ut? Kanske ingen egentligen har studsat exakt likadant, men
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naturligtvis snarlikt, för på hur många olika sätt kan stenar studsa på en
blank vattenyta?
”Här finns ett mönster.” tänker han och följer bilfärjan med blicken en
stund, men utan att egentligen se den.
Överallt i tillvaron finns mönster, händelser som upprepas i det
oändliga. Inte nödvändigtvis i detalj, men i stort. Som stenarna han alltid
kastar när han promenerar på stranden, och deras sätt att möta och därefter
bryta vattenytan. Som Ebba Brahe, vars öde det är att färdas fram och
tillbaka mellan två punkter bara för att efter en kort paus göra om exakt
samma resa som med största sannolikhet kommer att bli lik den förra, men
ändå inte identisk.
Det är oroande.
Hans tankar går osökt till det vykort han fick häromdagen, eller snarare
till de människor som sänt honom det. Det var poststämplat i Göteborg
och hade någon intetsägande bild på framsidan, Poseidon på Götaplatsen
eller något liknande. Baksidan var så tätt skriven att han hade vissa
problem med att tyda den delvis kryptiska texten, men när han fått på sig
sina läsglasögon - som han i sanningens namn inte använder så ofta som
han borde, vilket antagligen mest är en fråga om fåfänga - stod det snart
klart att han borde ha blivit glad. Vilket han förvisso också blev, men inte
utan att ana hur orosmolnen hotfullt samlades vid horisonten.
Han minns inte texten ordagrant, men något i stil med följande var det:
”Hej Jens!
Din hjälp gjorde mig uppmärksam på hur saker och ting egentligen låg till, och
den fick mig att se vad som fattades. Jag har äntligen funnit den som varit dold
och borta, och tänker inte förlora henne igen. Jag vill bara att du ska veta hur
tacksam jag, nej, vi är för den hjälp du har gett mig. Vi är mycket lyckliga.
Hälsningar Petter & Aicha”
Hans första tanke var att kortet måste ha kommit fel, men sedan insåg han
vad han borde ha fattat med en gång. Troligtvis var det namnet med den
utländska klangen som förvirrade honom och drev hans tankar åt fel håll.
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För sedan mindes han Petter, naturligtvis kom han ihåg honom. Han
hade ju varit på mottagningen åtminstone tre gånger efter den där första
dubbelregressionen han och en man till gjorde förra sommaren.
Deras första möte hade blivit en veritabel katastrof, sett ur
terapiperspektiv. Istället för att bli av med spänningar som låg irriterande
och hindrande under ytan, hade en fruktansvärd upplevelse brutit fram
med sådan kraft att han, Jens, inte riktigt haft förmågan att hantera den
plötsligt kritiska situationen. Det ångrade han nu så här efteråt, att han inte
förberett sig bättre innan han genomförde den ovanliga sessionen.
När de båda herrarna gav sig av, den ene darrande i hela kroppen och
den andre märkbart blek, visste han instinktivt att han skulle se åtminstone
en av dem inom kort, och i det antagandet hade han fått rätt. Ett par
veckor senare ringde Petter och ville ha en ny tid.
Vid denna nya träff hade det mesta av tiden gått åt till att samtala om
vad han varit med om förra gången och hur det hade påverkat hans liv så
här långt. Om Jens förstod allt rätt, hade det mesta av tillvaron rasat
samman runt Petter, vilket antagligen kunde hänga ihop med det delvis
uteblivna och livsviktiga ”eftersnacket” vid det första besöket.
Men det var en sak han undvek att säga högt till den skakade mannen,
som blek och rädd tagit plats i hans ”kundfåtölj”. En anmälan om tjänstefel
eller felbehandling skulle varken vara bra för honom själv eller hans
praktik. Alltså hade han tagit sig an Petter med största iver för att om
möjligt försöka gottgöra för sin tidigare försummelse.
Nåväl, det första återbesöket hade som sagt gått åt till att förklara och
övertyga om att allt var som det skulle. Men eftersom Petter inte verkade
bli märkbart lugnare av Jens ivriga försäkringar, hade han föreslagit ännu
en regression, men under mer kontrollerade former. Efter något lite tjat
hade Petter så till sist gått med på arrangemanget och låtit sig ledas in i de
dolda minnenas mer eller mindre förfärande galleri.
Till en början hade Jens varit mer försiktig än han normalt brukade
behöva vara, men det dröjde ändå inte länge innan den förfärliga
skildringen från sjuttonhundratalet verkade upprepa sig, fast med andra
personer och i en annan tid. Om han mindes rätt hade Petter varit en fattig
fiskare i någon varm del av världen, och förlorat sin enda dotter i en tragisk
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olycka. Det var det mest framträdande som kom fram från det livet,
förlusten av dottern. Allt annat verkade förbleknat och glömt.
Gången efter hade tre olika liv kommit upp, alla med liknande
skeendemönster; den människa Petter såg som sig själv - hans tidigare jag
om man så vill - hade i samtliga fall förlorat någon särskilt älskad - en bror,
ett barn, en hustru - och sedan själv gått under av sorg till följd av
förlusten. Likadant var det nästa gång de sågs. Om Jens räknat rätt hade
Petter levt åtminstone sju olika liv där den han älskat mest i hela världen
gått förlorad. Men inte under en enda av dessa återblickar hade han kunnat
identifiera den förlorade som någon han kände i sitt nuvarande liv.
Tills nu, vill säga.
Jens böjer sig ner och plockar upp ännu en sten. Han betraktar dess
hårda och släta yta, låter fingrarna glida över den innan han bestämmer sig
för att kasta ut även den i vattnet. Tre studsar.
”Det finns en enda sak att hoppas på i den här världen.” tänker han och
låter blicken på nytt följa Ebba Brahe på hennes väg ut mot Visingsö. ”Och
det är att inget egentligen är förutbestämt, även om det kan tyckas så.”
Ja, så måste det vara. Mönster som finns såväl i vardagen som i stora
kosmiska skeenden, kan brytas. Inget är bestämt på förhand, bara
tillfälligheter - och i viss mån vår egen vilja - styr vår väg genom livet.
Den insikten tröstar honom, och han sänder en varm och vänlig tanke
åt det nygamla paret Petter och Aicha och tillåter sig att glädjas åt deras
gemensamma lycka.
Återseendets lycka.
”Ja visst,” tänker han och ler nickande för sig själv, ”åt helvete med
mönstren, och leve kärleken.”
Och medan han sakta går hemåt, fortfarande stilla funderande på livets
outgrundlighet, tar samtidigt en kvinna i en stor västsvensk stad ett
oförsiktigt steg ut i gatan utan att se spårvagnen som kommer körande
strax bakom henne.
*

*

*
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Efterord

B

erättelsen om Johan och Anna är självfallet påhittad. Ändå finns det
lite sanning i den såtillvida att miljöerna och händelserna runt det
olyckliga syskonparet bygger på den bistra verklighet som var
helsingborgarnas åren 1709 - 1711.
Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt hålla mig till de
historiska fakta jag funnit i böcker från Helsingborgs stadsbiblioteks
utmärkta lokalavdelning, eller sådana jag fått tag i från Helsingborgs
Museiförening genom Kulturmagasinet i samma stad. Dessutom har
artiklar på Internet, främst från Wikipedia men även från en del andra
sidor, varit till stor hjälp.
Många av de uppgifter jag hittat har varit motstridiga på flera punkter,
eller så har de varit alltför knapphändiga. Exempelvis verkar svensk och
dansk historieskrivning skilja sig en del från varandra, särskilt beträffande
den danska förlusten i slaget vid Helsingborg 1710 och tilldragelserna
därefter.
Men faktum kvarstår: i stora drag stämmer min bild av händelserna i
Helsingborg med verkliga historiska förhållanden, även om detaljerna
kanske ibland förvanskats, medvetet eller omedvetet. Låt mig ge några
exempel på historiska fakta som använts i mer eller mindre förvrängd form:
Danskarna dödade verkligen alla sina hästar i staden innan de drog sig
tillbaka över sundet. De placerade också djurkropparna så att de skulle göra
så stor skada som möjligt, exempelvis i brunnar eller inne i hus. Detta för
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att utnyttja tidens föreställning om att det var ytterst orent att hantera döda
djur, och därmed ställa till med så stor skada som möjligt för svenskarna.
Däremot är avlivningsförfarandet osäkert; ibland hävdas det att man
sköt djuren, ibland att man stack ihjäl dem. Antalet hästar som dödades på
gatorna varierar också ganska kraftigt beroende på vems uppgifter man
väljer att tro på, men alla verkar i alla fall vara överens om att det var
någonstans mellan fyra- och sextusen djur.
Latinskolan vid Mariatorget flög verkligen i luften, eftersom en förlupen
svensk kanonkula träffade den strax före den danska evakueringen. Om
inte skolan använts som krutförråd hade förmodligen inte mycket hänt,
men som det nu var totalförstördes den. Om någon dog vid explosionen är
däremot oklart.
Magnus Stenbock hade inte mycket till övers för dåtidens helsingborgare,
vilket kanske bäst skymtar fram i hans planer på att spränga Kärnan och
rasera fiskelägena utmed kusten. Dessutom ville han sätta eld på staden och
flytta invånarna till Kristianstad om danskarna försökte sig på ett nytt
invasionsförsök. Hans omdöme om Helsingborg var för övrigt att det var
”ett skadligt näste”, men om han verkligen var så hämndlysten som jag
framställt honom låter jag vara osagt.
Bland dåtidens människor i Helsingborg skymtar två fram tydligare än de
flesta; rådman Herman Schlyter och kyrkoherde Hans Jacobsen, båda
mycket danskvänliga. Den senares förakt för allt svenskt finns ganska väl
dokumenterat, och så fort han fick en chans ersattes kyrkliga svenska
ritualer och seder av danska, till borgerskapets stora förnöjelse.
Rådman Schlyter lär för sin del ha varit bland de mer framstående
borgare som dagarna efter danskarnas landstigning bad om kungligt danskt
beskydd och dessutom framförde en begäran om att staden skulle förses
med ”en formidabel garnison” till skydd mot den svenska krigsmakten. För
detta, och möjligen annat, belönades han med borgmästartitel.
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Efter nederlaget flydde de tillsammans med de danska styrkorna i mars
1710, men behövde inte leva som flyktingar särskilt länge. Båda avled i
Danmark redan 1711.
Beträffande de nutida inslagen i denna bok har jag tillåtit mig att fantisera
fritt om vissa företeelser, även om jag i görligaste mån försökt hålla mig
ganska nära sanningen.
Således är regressionsterapi en fungerande behandlingsmetod, även om
den inte anses som helt rumsren i alla läger. Dock finns ett stort antal
dokumenterade fall där personer hjälpts genom att uppleva det vissa menar
är minnen av tidigare liv.
Eftersom jag själv aldrig provat på något liknande och därför inte vet
exakt hur det känns, har jag tagit mig friheten att ganska kraftigt överdriva
Anders och Petters reaktioner vid sessionen hos Jens Odensjö, vilket jag
hoppas att de som är mer insatta i ämnet har överseende med.
Men det är samtidigt ett faktum att en del människor får tydliga fysiska
symptom, exempelvis kraftiga kvävningskänslor, om de till exempel tycker
sig minnas död genom drunkning.
En annan slående omständighet som jag utnyttjat i denna bok, är att
många regressionspatienter ofta känner igen nära vänner eller släktingar i
individer från ”tidigare liv”. Vissa reinkarnationstroende menar att detta
beror på att människor ofta reinkarnerar i grupp, om än i olika
konstellationer. På samma sätt menar man att somliga alltid väljer att
återfödas till samma kön, medan just den omständigheten inte verkar spela
någon roll för andra, vilket Petter får exemplifiera i min berättelse.
Vill man veta mer om ämnet ifråga finns en uppsjö böcker, artiklar och
hemsidor som alla gör sitt bästa för att upplysa, övertyga och förvirra
läsaren. Mitt tips till den som verkligen vill veta mer och kanske dessutom
få något konkret exempel på reinkarnationstro, är att läsa psykiatrikern
Brian L Weiss böcker och i så fall särskilt ”Kärlek liv efter liv”, boken
Petter lånar av knäppa Klara och som han läser på sidan 291 i kapitlet
”Finn honom!”.
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Avslutningsvis vill jag poängtera att i stort sett ingen av de nutida
karaktärerna eller händelserna i denna berättelse bygger på någon verklig
förlaga. Skulle det förefalla så är det helt ofrivilligt.
Dock finns några undantag; Petters barn Alexander och Gabriel, och
den köksfotbollsmatch som refereras i kapitel 5: Nyctofobi. I verkligheten
heter barnen förstås något annat, men matchen ägde rum i mitt eget kök
en regnig sommarkväll i juni 2007 under en paus i skrivandet, och den
gick faktiskt till precis så som jag har skildrat den…

Ljungbyhed i april 2008
Hans Svensson
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Författarens tack
Jag skulle vilja rikta ett ödmjukt tack till alla som i smått eller stort hjälpt
mig i skrivandet av denna bok, utan er hjälp hade det blivit så mycket
svårare. Särskilt känner jag att följande personer borde omnämnas eftersom
de hjälpt mig med högst konkreta saker:
Katarina Fröberg
för ytterst användbara medicinska tips,
Sixten Österlund
för en oerhört målande beskrivning av hästslakt,
Märit Blomqvist
för tålmodig och värdefull hjälp med Photoshop,
Greger Admarker,
Niclas Olsson,
Susanne Hagström Rosenqvist
för att ha använt en inte obetydlig del av sin dyrbara tid till att kritiskt
lusläsa och utförligt kommentera en halvt genomarbetad version av
manuskriptet.
Ni som inte fått ert namn i tryck här ovan är sannerligen inte bortglömda.
Det är bara det att jag inte vet vad jag ska skriva om er eftersom ni hjälpt
mig mest genom att bara finnas till. Ett stort tack till er alla.
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