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Ett stort och ödmjukt tack riktas till: 

Susanne Hagström Rosenqvist och Niclas Olsson som genom sin 

konstruktiva, orädda och ytterst värdefulla kritik av mitt nästan färdiga 

manus förhindrat många pinsamma misstag och dumheter att gå i tryck. 

 

Min familj som än en gång haft förvånansvärt stort tålamod med mitt 

evinnerliga försvinnande in i ”drömlandet”. Ett särskilt tack till Sita för 

alla återvinningsbara historier vid middagsbordet. 

 

Den samling namnlösa människor som - vetande eller ovetande - 

lånat ut sina ansikten, miner, kroppshållningar, attityder, tillgjordheter 

och olater. Utan er hade den här boken antagligen inte blivit vad den 

blev. På gott och ont… 
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Prolog 
 

 

n sällsynt vidrig dag - det var så femtonårige Danne alltid skulle 

komma att minnas fredagen den 25 september 2009. Som en 

ändlös räcka av aldrig sinande missgrepp och sociala katastrofer. 

Det började redan på morgonen med att hans lillebror Charlie - sex år 

och oerhört irriterande - hånflinande väckte honom med det föga 

välkomna beskedet att ”något” nog hade hänt i storebroderns ena sko. 

Och att detta ”något” var vått och kanske inte luktade så gott… 

Fniss och skadeglädje. 

Rasande och full av onda aningar for Danne upp och försökte snabbt 

fånga in den ilsket rödhårige och fräknige lille skitungen för att om 

möjligt komma åt att slå honom någonstans där det inte så lätt blev 

blåmärken. Dessvärre missade han det givna nackgreppet eftersom 

lillebrodern av smärtsam erfarenhet var väl förberedd på just den 

manövern och därför skickligt lyckades slinka ur sin gänglige men 

urstarke storebrors stenhårda nypor. 

Vild jakt följde, naturligtvis ofrånkomligen resulterande i sexåringens 

snara infångande. Två örfilar senare bedyrade den nu sprattlande och 

snörvlande ”lille idioten” gnällande sin oskuld, men givetvis och i vanlig 

ordning för döva öron. För om något otäckt verkligen hade hänt med 

Dannes högt älskade skor måste någon få betala för det, och denne någon 

var för det mesta Charlie - normalt oskyldig till åtminstone hälften av de 

förbrytelser han anklagades för. Och så även denna dag. 

Efter att ha delat ut ytterligare två slag - varav det ena var att betrakta 

som en halv miss eftersom ”det lilla smutsiga aset” vred sig som en ål för 

att komma undan - stoppades vidare bestraffning av pojkarnas mamma 

som trött, hålögd och med en rykande cigarett i mungipan dök upp i 

E 
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halldörren och bad dem att ”för helvete hålla käften och istället pallra sig 

iväg till skolan så det kunde bli lugnt i huset! För fan!”. En i 

sammanhanget tämligen välformulerad anmärkning som inget av barnen 

reagerade särskilt på, eftersom de hörde varianter av den så gott som 

dagligen. I synnerhet när hon som nu hade jobbat natt och var trött och 

lite stingslig, så att säga. 

Danne släppte motvilligt taget om sin vilt fäktande och hojtande 

lillebror, men försökte samtidigt nypa till hårt om skinnet på överarmens 

undersida där han visste att det kunde göra riktigt ont. Att försöket varit 

framgångsrikt bekräftades genast av den med ens gallskrikande och 

snorande sexåringen som lealöst rasade ihop i en hög framför Dannes 

fötter, besegrad och förnedrad. Ett frenetiskt försök att gnida bort den 

plötsliga smärtan tycktes lönlöst, och stora tårar ritade långa strimmor 

över det hopskrynklade ansiktet. 

Med en djup suck av trött uppgivenhet och i ett tjockt illaluktande 

rökmoln försvann deras kärleksfulla mamma tillbaka in i köket och 

lämnade barnen åt deras gemensamma öde med den uppbyggliga 

kommentaren ”Fy fan vad jag blir less på er, era jävla bråkstakar!”. 

Danne stod kvar i hallen, någorlunda nöjd med bestraffningen av 

lillebrodern som fortfarande grät högljutt och hulkande vid hans fötter 

medan smärtan långsamt klingade av. 

”Så går det” konstaterade den något förvuxne femtonåringen 

lakoniskt, ganska belåten med sig själv. Men sedan rann det goda 

humöret av honom, eftersom han plötsligt blivit obehagligt medveten 

om att han sånär glömt bort vad som utlöst hela ståhejet. Oroligt kastade 

han en blick mot ytterdörren och tyckte sig genast lägga märke till att 

hans ena sko faktiskt saknades. Svärande började han gå bärsärkagång 

bland resten av skodonen i hopp om att den trots allt skulle finnas där 

någonstans, i samma om inte perfekta så åtminstone acceptabla skick 

som han lämnat den kvällen innan. 

Det tog en stund, men sedan hittade han den äntligen; liggande på 

trappan utanför ytterdörren - mitt i en pöl av gul vätska. 

Han stirrade klentroget på katastrofen en stund, pendlande mellan 

barnsligt raseri och oproportionerlig förtvivlan. Därefter fiskade han 

försiktigt upp den en gång helvita skon och gick in. 

”Har du fått kattapiss i dojan, Danne?” undrade hans ömsinta och nu 

snett leende mamma när han passerade köket med den stinkande och 
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blöta tingesten dinglande mellan tummen och pekfingret. Lillskiten 

Charlie stod gömd bakom henne och flinade elakt genom tårarna. 

”Mmm…” svarade han utan att orka precisera närmare. Men lovade 

samtidigt sig själv att mer grundligt ge det lilla kräket till bror ordentligt 

med stryk så fort tillfälle gavs. Och kanske sno ett par hundralappar ur 

mammans plånbok också, som kompensation för den där försmädliga, 

hånfulla kommentaren. 

Det tog honom nästan en halvtimme att tvätta och hjälpligt torka 

skon. Tyvärr lyckades han inte helt och hållet få bort den obehagliga 

lukten, vilket hans närmaste vänner Monkey och Tunnan inte var sena 

att kommentera när han dök upp i klassrummet femton minuter in i 

dagens andra lektion. 

”Vad fan är det som osar, Danne?” undrade Tunnan på sedvanligt 

högljutt målbrottsmanér, medan läraren gjorde en ansats att skapa något 

som eventuellt kunde påminna om ordning i klassrummet. Förgäves 

visserligen, men dock med den bestämda intentionen att lyckas. 

”Det ska du bara ta och skita i” klämde Danne genast till för att 

stämma i bäcken, och lyckades på så sätt göra Tunnan - som i sanning 

gjorde skäl för sitt namn - pionröd i det svullna och uppnästa ansiktet. 

Alltmedan Monkey, en tanig och brunhårig pojke med för korta ben och 

för långa armar, nöjde sig med att utstöta ett läte som utan tvivel var en 

ganska bra imitation av en klassisk flyglarmstyfon. Både beträffande 

tonhöjd och volym, och möjligen i ett försök till gillande hånskratt. 

Varpå okontrollerbart kaos genast utbröt när saken skulle göras upp 

medelst armbrytning på skolbänk, till lärarens högst synbara 

uppgivenhet. 

På så vis förlöpte skoldagen i slowmotion, med mer eller mindre 

förtäckta gliringar om skor och dålig lukt, och den enda egentliga 

ljuspunkten var när Monkey lyckades få den hispiga historieläraren att 

falla i gråt efter en minst sagt hätsk och rasistisk ordväxling rörande det 

lämpliga i att ”importera negerbarn till ett vitt land som Sverige”, som 

han elakt flinande uttryckte det. Naturligtvis väl medveten om att läraren 

var mor till ett barn av afrikanskt ursprung. 

Klassen jublade självfallet, och en av flickorna skrattade så gällt och 

högljutt att det föranledde Tunnan att fälla någon kommentar om att det 

var för jävligt att komma här och låta som en ”ylande negerhora”, vilket 

förstås ytterligare spädde på olåten. Och lärarens förtvivlan. 
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Danne för sin del deltog emellertid bara halvhjärtat, eftersom han 

fortfarande var på ytterst dåligt humör. Foten hade äntligen torkat, men 

vetskapen om att en av deras jävla katter hade pissat i hans högersko 

gjorde honom så förbannad att han insåg att det bara måste bli mer bråk 

innan dagen var slut. Och den här gången skulle det inte på långa vägar 

räcka med några örfilar eller hårdhänta nypningar. Alltså var han tvungen 

att ta ut sin frustration på någon annan än lillebrodern Charlie. Och 

denne någon - oviktigt vem - måste således få ordentligt på truten för att 

han själv skulle kunna må bättre, även om han förstås inte egentligen 

begrep att det var just så det förhöll sig. 

 

Septemberdagens blå höstljus började sjunka mot grå skymning när 

någon - det kunde i värsta fall ha varit Danne själv, men han mindes inte 

riktigt efteråt - framkastade det ödesdigra förslaget. 

”Risbyslätt Kickerz” - som man med viss stolthet benämnde sitt gäng - 

hade tillfälligt utökats med nämnde Monkeys flickvän och hennes 

groteskt hårdsminkade och något fetlagda väninna, och dessa hade redan 

vid åttatiden på fredagskvällen börjat tröttna på ”Kickerz” vanliga 

kvällsnöjen. Nämligen att sitta i byns park och dricka folköl, röka, spotta 

och oprovocerat förolämpa förbipasserande. Och eftersom det som sagt 

var sådant man normalt brukade sysselsätta sig med, var det naturligtvis 

ganska uttjatat. Förnyelse, således. 

Förvisso livade man tillfälligt upp stämningen genom att vända upp 

och ner på ett av kommunen utplacerat betongfågelbad så att det sprack i 

två lika stora delar, men först efter att ha doppat en alltför närgången 11-

åring i det smutsiga vattnet med huvudet före. Dessutom bröt man av 

några lagom grova grenar på björkarna mitt på gräsmattan, vilka man 

sedan påpassligt använde för att jaga bort en kärring som kom och 

hojtade och levde djävulen och hotade med snuten. Som grädde på 

moset slirade man till sist upp ett antal leriga, ringformade spår på den 

kommunala grönytan med benägen hjälp av Tunnan och bakhjulet på 

hans moped. Allt i ett desperat försök att driva bort den hotande, 

outhärdliga, grå tristessen. 

Men det ville sig liksom ändå inte; fredagskvällen var och förblev 

torftigt trist. Tills någon som sagt kläckte den tillsynes underbara idén att 

”dra upp på Sydåsen och skrämma skiten ur eremiten”. 

Efter den häpna tystnad som följde, endast störd av den kajalsvarta, 

barmagade tjejens hysteriska, rödvinsindränkta fnitter (”hihihi - skrämma 
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skiten - hihi - ur eremiten - hihihi, det rimmar ju!”) antogs förslaget 

enhälligt och med stor entusiasm. Fast först sedan man förklarat för 

Tunnan och den fnissande tjejen vad en eremit var. Vilket alltså inte var 

det som den store grisnäste 15-åringen först gissade på; en sorts liten 

men ack så ovanlig hästras med lång och tovig päls. 

Först nu började Danne känna sig nöjd. Möjligheten att få ta ut sina 

egna tillkortakommanden - det var så han såg på det där med skon - på 

någon annan än sin skitluktande lillebror lockade mer än vad 

mopedturen upp på Sydåsen avskräckte, trots avståndet och det 

annalkande mörkret. Han gladde sig uppriktigt åt möjligheten att 

grundligt få förödmjuka den där äcklige och knäppe gubben som ibland 

brukade synas i byn, och som enligt Monkeys farsa bodde i en gammal 

jordkällare mitt ute i skogen, långt uppe på åsen. 

Medan ungdomarna således med viss möda och med ansträngda 

mopedmotorer transporterade sig uppför den branta ”åsabacken” på 

Sydåsens norrsida, hann de som visste mer dela med sig till de fåkunniga 

av vad som fanns att veta om den så kallade eremiten. Som alltså inte var 

en häst utan en gubbe som bodde alldeles ensam i en håla där han 

antagligen mest satt och runkade dagarna i ända. Eller talade med tomtar, 

spöken och möjligen en eller annan iller. 

”Farsan säger att han var knäpp redan när han gick i skolan” påpekade 

Monkey initierat och inhöstade i viss mån beundrande ögonkast från sin 

flickvän, men också från hennes väninna som börjat få något vattnigt i 

blicken. 

”Vadå, menar du att de gick i samma klass eller så?” undrade Danne 

och försökte samtidigt gasa lite extra för att tränga sig förbi Tunnan vars 

moped börjat sacka betänkligt i den branta backen. 

”Visst, flera år. Han var skitkonstig. Hade fel i huvudet, liksom.” 

”Aha, de gick i CP-klass tillsammans!” anmärkte Danne avsiktligt elakt, 

väl medveten om Monkeys pappas föga ärofulla öknamn i byn; Dumme-

Ronny. 

”Haha, kul” replikerade Monkey aningen surt. ”Nej, det gjorde de inte. 

Farsan säger att han inte var dum på det sättet. Bara… konstig, liksom.” 

”Jo…” flinade Danne, men såg strax fundersam ut. ”Men jag har 

egentligen aldrig fattat på vilket vis.” 

”Vilket vis?” 
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”Ja, på vilket vis han skulle vara konstig. Inte det där med att han bor i 

en håla i skogen, för det fattar jag. Men det andra om att han inte var 

dum, men ändå så där skum, liksom.” 

”Du skulle prata med farsan själv” påpekade Monkey. ”När han är full 

brukar han berätta sådana där gamla minnen, roliga grejor, typ.” 

”Ok… Så du får höra rätt mycket då?” 

”Men back off då, Danne!” protesterade den svartklädda, 

pandasminkade flickvännen som satt bak på Monkeys moped, ”Fattar du 

inte att han inte tycker att det är kul när du är så där jävla taskig?” 

Vilket Danne besvarade med ett snett tillsynes försonande leende som 

aldrig nådde ögonen, och en knappt hörbar kommentar med mycket 

nedsättande innehåll om kvinnor i allmänhet och Monkeys flickvän i 

synnerhet. Han skulle just vräka av sig någon ny lagom inlindad 

förolämpning när de passerade backens krön och plötsligt upptäckte att 

Tunnan blivit långt efter, varför man stannade och gasade uppfordrande 

och måhända lite slentrianmässigt för att skynda på honom. Monkey 

roade sig med att göra slirmärken på asfalten i väntan på den uppnäste 

vännen, men Danne såg istället ut över landskapet som bredde ut sig 

nedanför den mot nordväst och sydost vidsträckta Sydåsen. Åkrar 

blandades med skogsdungar av både löv- och barrträd, och långt där 

nere i den tilltagande skymningen kunde han skymta blinkande elektriska 

ljus från utspridda gårdar, bilar och det lilla samhälle de just lämnat. Från 

väster rullade mörka ovädersmoln in och det hade börjat blåsa. Han 

betraktade dem en stund och sniffade sedan i luften och konstaterade att 

det luktade svagt av regn. Det kunde kanske bli åska om de hade otur. 

Men inget oväder i världen kunde skrämma bort ”Risbyslätt Kickerz”, 

bestämde han. I värsta fall kunde de bli lite våta, men inget värre än så. 

Han såg åter mot de flämtande men trygga ljusen nere i samhället. Där, 

nedanför den branta åsbacken, låg byn Risbyslätt där han fötts och levt 

alla sina femton år. Han kände alla dess små gator och hus utan och 

innan, till stor del tack vare att han redan som mycket liten varit ute och 

sprungit på just dessa gator det mesta av sin vakna tid. Det hade såvitt 

han kunde förstå härdat honom på ett högst hälsosamt sätt och gjort 

honom till den han var idag; en ung respekterad och fruktad man med 

tydliga ledaregenskaper. Det vill säga i hans egen barnsliga 

föreställningsvärd, medan han av det stora flertalet i Risbyslätt mest 

uppfattades som en obotlig gangster, alternativt patetisk snorunge. Men 

bortsett från det: han var ”Kickerz” orädde, obestridlige ledare, skolans 



11 

 

häftigaste kille. Det skulle han tillåtas vara ungefär en halvtimme till, 

sedan skulle han dessvärre bli tvungen att kraftigt revidera sin gravt 

felaktiga självbild. 

När Tunnan segat sig uppför den sista biten av backen med sin last 

bestående av den svartögda, något korpulenta tjejen - som nu slutat 

fnittra men istället börjat se illamående ut - körde man ungefär en halv 

mil till på asfaltvägen och svängde sedan in till vänster på en smal 

grusväg som kantad av höga lövträd försvann in i dunklet. Mopedernas 

däck fick det att knastra i gruset, och i trädkronorna ovanför deras 

huvuden susade och viskade det när vinden letade sig fram mellan 

grenarna och oroade bladen som ännu inte börjat skifta färg. 

För ett ögonblick tyckte Danne att luften fylldes av viskande röster, 

trots att mopedmotorerna med råge borde överrösta alla sådana subtila 

ljud. Det var en kuslig och obehaglig sinnesvilla som han genast skakade 

av sig som ren inbillning, och han brydde sig därför inte om att nämna 

den för sina kumpaner i ”Risbyslätt Kickerz”. De skulle säkert bara bli 

skakis och vilja vända om i så fall. Särskilt tjejerna, misstänkte han. 

Man stannade för en kort kisspaus när man kört några hundra meter in 

på den smala grusvägen. Stigande nervositet hade fått framförallt tjejerna 

att behöva lätta sig, och trots att killarna lovat att inte tjuvkika medan 

deras kvinnliga sällskap uträttade sina behov kunde de tydligt skymta två 

vita ändor inne bland träden, vilket fick dem att flina manligt och vuxet 

oberört. Danne passade själv på att pissa hårt mot en trädstam medan de 

ändå väntade. 

Under den stickande avgaslukten från mopederna kunde man ana 

doften av våt jord och multnande löv, vilket i kombination med trädens 

lågmälda samtal i vinden eventuellt var det som fick de kvinnliga 

passagerarna att plötsligt bli ytterligt tveksamma till hela projektet. 

Efter viss övertalning kryddad med olika hånfulla omdömen blev 

resultatet i alla fall att man körde vidare i kanske en kilometer på den 

slingrande och av gångna vintrars tjäle håliga och förstörda vägen. 

Danne, som fått överta Tunnans last på dess egen begäran - det var 

något om att det var svårt att hålla sig fast om man inte nådde runt 

föraren - var inte helt missnöjd med bytet. Han hade hennes armar 

lindade runt sin midja och kunde då och då känna hennes små bröst och 

magvalk tryckas mot hans rygg genom jackan. Det var en ganska 

angenäm upplevelse som han i smyg passade på att njuta av, men när de 

passerade ett skogsparti där ek och bok plötsligt byttes ut mot spretiga, 
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tättväxande granar kunde han känna hur hon började darra, vilket snabbt 

smittade av sig. 

Med ens kände han sig omotiverat rädd, som om något ondsint lurat 

på dem i den täta skogen. Till en början lyckades han skaka av sig 

obehaget, men det kom strax tillbaka med förnyad kraft och han kunde 

inte låta bli att oroligt se sig om över axeln och in mellan träden. Känslan 

av att osynliga ögon följde dem inifrån dunklet bland de kala stammarna 

var för några korta ögonblick så stark att han inte kunde låta bli att gasa 

lite extra, trots att han naturligtvis samtidigt insåg att det inte fanns något 

att vara rädd för. 

Vägen tog oväntat slut i en minimal vändplats. På dess motsatta sida 

löpte en liten, trång stig in mellan de delvis vissna och risiga granarna. 

Marken täcktes av torra barr och nedfallna grenar och inbjöd inte direkt 

till några längre promenader, om ens några. Ändå var det den vägen de 

skulle bli tvungna att ta för att komma dit de tänkt sig. 

Diskussion om det kloka i att fullfölja planen uppstod när man nu 

motvilligt insåg att mopederna måste lämnas och sista biten avverkas till 

fots. Återigen var det tjejerna som protesterade mest och ville åka hem, 

men med lite simpelt maktspråk och kanske något lock och pock 

lyckades Danne snart övertyga de andra om att man var i stort sett 

framme och att ingen skulle stjäla deras mopeder medan de var inne i 

skogen och skojade med eremiten. Här fanns ju inte en människa, så vad 

skulle egentligen kunna hända? Och om något ändå hände så var det 

sannolikt de själva som var skuld till det, eller hur? Och någon annan 

som råkade ut för det, fyllde han tvärsäkert i då han såg viss osäkerhet 

dröja sig kvar i de andras ögon. 

Monkey tycktes tveka, men sedan fattade han mod och mumlade 

något om att det var mörkt och kanske svårt att hitta rätt så här på 

kvällen, och att det kanske därför vore bäst om man återvände hem? 

Man kunde ju komma tillbaka en annan dag, bättre förberedda och 

medan det var ljust…? 

Tunnan för sin del var mest orolig för att man skulle gå vilse i skogen, 

vilket fick Danne att ge upp ett högt och elakt gapskratt. Gå vilse på 

Sydåsen? Det var en omöjlighet menade han, eftersom hela åsen var 

översållad med mer eller mindre frekvent bebodda fritidshus. Därför var 

det aldrig långt till hjälp för den arma idiot som mot all förmodan skulle 

lyckas gå vilse. Men bara tanken var löjeväckande, vilket han nogsamt 

inpräntade i Tunnans tjocka skalle till de andras skadeglada förnöjelse. 
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Hela diskussionen slutade således med att man fortsatte djupare in i 

skogen, men under lågmälda protester från de båda tydligt skärrade 

tjejerna som nyligen sett filmen ”The Blair Witch Project” och hade 

eländet i färskt minne. 

Det allt tätare mörkret omslöt dem där de travade fram på ett långt led, 

svärande och förbannande när de trampade fel eller fick spindelnät i 

ansiktet. De kunde nätt och jämnt se nu och gick tätt tillsammans, i 

hemlighet spaka som små lamm. Den enda som ännu inte ångrade sig 

var Danne, som fortfarande drevs framåt av den oemotståndliga lusten 

att få ta ut sin ackumulerade frustration på någon annan. 

Plötsligt glesnade träden; den täta granplanteringen övergick till 

lövskog, troligen bok eftersom det var det dominerande trädslaget på 

Sydåsen. Luften blev lite lättare att andas, och ovanför sig kunde de se 

ljusa himmelspartier skymta fram mellan trädkronor och tätnande moln. 

De var i stort sett framme. 

Efter att Monkey helt i onödan konstaterat att det faktiskt kan vara 

väldigt mörkt i skogen på natten - möjligen eftersom gatubelysning 

saknas - blev man med ens varse hur en glipa av svagt, varmt ljus spreds 

mellan trädstammarna en bit längre fram. Danne tvärstannade och 

pekade. 

”Där framme är det!” sade han upphetsat. ”Nu ska den jäveln jagas ut 

ur sitt hål, fortare än fan!” 

Han mer anade än såg hur hans vapenbröder och -systrar nickade 

samförstånd, och sedan delade han snabbt ut sina i förväg uttänkta 

order. Han kände sig som en militär befälhavare som lägger upp strategin 

inför ett förestående anfall, och det ökade dessvärre hans lika 

monumentala som dumdryga självsäkerhet. 

”Försök hitta stenar, inte för små, och sen kastar vi in dem genom 

öppningen och ropar ut honom.” 

”Och sen då? När han kommer ut?” undrade Tunnan, som plötsligt 

verkade ha blivit någon slags motvillig talesman för tjejerna. De stod 

halvt gömda bakom honom och puffade honom oroligt i ryggen medan 

han pratade. 

”Sen ska vi ha lite roligt med honom” försäkrade Danne, elakt flinande 

men utan att gå närmare in på i vad det roliga skulle bestå. 

Skogen viskade runt dem i långa svepande och obegripliga sentenser 

medan de försökte leta upp lämpliga stenar. Dunster av fuktig jord, 

mossa och gamla löv steg upp medan de rotade runt på marken, och den 
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sammansatta lukten fick dem att ofrivilligt tänka på förgängelse och 

jäsande kompostförruttnelse. Det var något med dessa i och för sig 

vardagliga skogsdofter som plötsligt verkade skrämmande, eftersom den 

fuktiga myllan framkallade en ofrånkomlig association till något helt 

annat, men ändå inte särskilt väsensskilt. Nämligen våt kyrkogård. 

Danne kunde inte låta bli att rysa. I ett kort, fasansfullt ögonblick hade 

han tyckt att det luktat buxbom, och en mer kyrkogårdsliknande odör 

fanns helt enkelt inte i sinnevärlden. När han försiktigt andades in på 

nytt var dofthallucinationen försvunnen. Det var utan tvivel en aning 

underligt, men det gjorde honom snarare arg än rädd. Och när han var 

arg var han inte att leka med… 

”Ok” sade Danne sammanbitet när alla verkade klara med sitt 

stenletande, ”försök nu först pricka ingången till det där jävla grytet med 

några stenar, och sen skriker vi utav bara helvete! Vi ska fan skrämma 

honom så han skiter ner sig och kommer ut, och sen…” 

Vad som sedan kunde förväntas komma förblev visserligen oklart, 

men att det skulle bli något att minnas kunde alla utläsa ur Dannes elaka 

flin. Med famnen full av stenar i kastvänlig storlek smög de sig nu 

försiktigt närmare målet; i dunklet mellan raka, kala trädstammar kunde 

de nätt och jämnt urskilja en tämligen symmetrisk stenhög. Vid dess ena 

hörn fanns nedgången till en halvt raserad jordkällare, med den välvda 

ingången delvis dold bakom en grön, smutsig presenning. Det glipade lite 

vid sidorna och ett varmt, fladdrande ljus läckte ut och lyste upp de 

ojämna väggarna vid öppningen. Källarens tak var gjort av upptravade, 

grovt tillhuggna stenblock och låg blottat i höjd med ruinerna efter det 

som troligtvis varit ett gammalt torp, åtminstone av storleken på den 

kvarvarande grunden att döma. Det mesta av ruinen var övervuxet av 

mossa och frodiga ormbunkar, och ett träd - förmodligen en ung bok - 

växte mitt i det som kanske varit kök eller något annat rum i detta hus 

som inte längre fanns. Det var en sorglig syn som på nytt injagade en 

kuslig känsla av förgänglighet i de unga ligisterna, och säkert ångrade 

flera av dem än en gång att de följt med upp på åsen. 

Och inte blev det bättre; något i kombinationen mellan det raserade 

före detta huset och det ur källaren utläckande ljuset kändes onaturligt 

och skrämmande, lite som en obehaglig missbildning som det inte går att 

låta bli att fånstirra på. 

”Jag räknar!” viskade Danne, och på ”3!” for fem stenar genom luften 

och landade med hårda, skarpa smällar vid eller på jordkällaren. Två av 
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stenarna var rena fullträffarna och for rakt in bakom presenningen, men 

inget hände. 

Efter ytterligare vars två mer eller mindre träffsäkra kast hade ännu 

ingen reaktion märkts från källaren, och Danne insåg att det nog var dags 

att gå vidare till steg två av planen. 

”Nu ska vi ropa ut honom!” kommenderade han förväntansfullt, och 

började sedan taktfast och med bruten tonårsröst skandera: 

”Eremit, eremit kom ut! Eremit, eremit kom ut! Kickerz kallar!” De 

andra föll in så fort de lärt sig ramsan, men så fick plötsligt den hårt 

målade tjejen som åkt bak på Dannes moped en snilleblixt och avbröt 

ropandet: 

”Kan vi inte säga kom hit istället för kom ut? För då rimmar det ju!” 

föreslog hon nervöst fnittrande. Danne skulle just protestera eftersom 

han tyckte att det kändes lite löjligt att plötsligt ändra i ramsan han tänkt 

ut redan innan de gett sig av från parken nere i byn, men lät bli när de 

andra direkt köpte idén och med förnyad entusiasm började ropa ut 

mannen ur hans gömsle: 

”Eremit, eremit, kom hit!” vrålade de således i kör, samtidigt som fler 

stenar regnade ner över taket och ingången till jordkällaren. Fortfarande 

syntes inget borta vid ruinen. Ingen skitig gubbe kom ut och inte heller 

hördes det några ljud inifrån. Inte ens en enda liten svordom eller 

förbannelse, vilket gjorde Danne alltmer irriterad. Han hade inte gjort sig 

besväret att åka ända hit bara för det här; gubben skulle ut, det var inget 

att diskutera. 

När flera minuter av arbetsam stenkastning och inspirerande skrän 

förflutit - fortfarande utan annat resultat än en del muskelvärk i 

kastarmen och viss heshet i halsen - tappade Danne till sist fullständigt 

tålamodet och började skrika som en galning att nu fick det minsann vara 

slut på leken, och om inte gubbjäveln kom ut med en gång, så fick väl 

”Kickerz” komma in istället! Då hände äntligen något. 

Plötsligt fladdrade det gulaktiga ljusskenet till bakom presenningen, 

och sedan slocknade det helt. Gänget tystnade, men Danne fortsatte i sitt 

raseri att vråla blandade förbannelser med sprucken röst, och fick nog 

dessutom iväg ytterligare en eller ett par stenar innan han slutligen 

hejdade sig och flämtande stirrade mot den nu mörka öppningen i 

torpruinen. Gänget väntade under spänd tystnad på att regnskyddet 

skulle dras undan och att en mörk skugga skulle komma ut och kanske, 

kanske börja jaga dem. Det skulle i så fall bara vara roligt, eftersom man 
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kunde springa åt olika håll och sedan smyga sig på gubben när han minst 

anade det och exempelvis sätta krokben för honom. Dock: mörker och 

tystnad var den enda belöning de fick för allt sitt ansträngande arbete, 

och efter att ha rådbråkat sin hjärna en stund bestämde sig Danne 

slutligen. 

”Nu går jag fan in och hämtar ut honom” proklamerade han 

självsäkert och tog några steg i riktning mot den tysta och mörka 

jordkällaren. Men stannade redan efter ett par meter för att försäkra sig 

om att de andra följde med honom fram som understöd. Det gjorde de 

nu inte, särskilt inte tjejerna som på nytt börjat protestera lite tvehågset. 

För vem visste vad som skulle vänta på dem nere i den där unkna 

källaren? Hur visste man förresten helt säkert att det verkligen var 

eremiten som fanns där, och inte något annat mycket värre? 

Åt detta valde Danne att helt enkelt hånskratta för att snabbt 

desarmera situationen, men skrattet lät både falskt och gällt och fick rakt 

motsatt effekt. 

”Jag tycker inte heller att det är en bra idé” sade plötsligt Monkey och 

lade armarna i kors över bröstet för att illustrera att han vägrade följa 

med, vilket genast fick Danne att börja koka inombords. Han skulle just 

säga något dräpande och elakt om den andres feghet, men hann inte 

eftersom Tunnan tydligen också bestämt sig för att göra myteri. Han 

hade till och med fräckheten att be Danne gå själv om det var så viktigt, 

och med det sagt fanns det inte längre mycket att välja på. Åtminstone 

inte om han ville behålla sin plötsligt hotade ställning som Risbyslätt 

Kickerz obestridde ledare, och dessutom - vilket kanske var mer 

väsentligt - sin omsorgsfullt omhuldade och livsviktiga värdighet som ju 

redan naggats åtskilligt i kanten tidigare under dagen. 

”Jävla fegisar…” fick han fram i en föraktfull fnysning och vände 

sedan på klacken och gick ensam mot källaren. Han kände de andras 

blickar bränna på ryggen, men han skulle minsann visa dem. De skulle få 

se, de fega små svinen. 

Han ville inte erkänna det ens för sig själv, men det var ändå ett 

ofrånkomligt faktum som skavde i honom; han var rädd. Mycket rädd, 

till och med. Men det spelade ingen roll eftersom han inte längre hade 

något val. För om han inte vågade fullfölja nu när han dragit med gänget 

ända hit, skulle snart fler saker ifrågasättas. Hans auktoritet, exempelvis. 

Och i så fall kunde alltsammans sluta med att de kallade honom 
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”Pissdanne” eller något annat lika nedsättande, som en elak påminnelse 

om den här dagens usla början. 

Alltså ignorerade han den fladdrande, oroliga känslan i bröstet och 

intalade sig istället att han alls inte var nära nog skräckslagen. Verkligen 

inte. Inte det minsta. Om någon borde vara rädd nu, var det minsann 

inte han utan skitgubben på andra sidan presenningen. Bara några steg 

till, sedan skulle han gå in och dra ut den där idioteremiten i hans lortiga 

skägg och visa upp honom för de andra, och därefter skulle den tillfälligt 

ruckade maktbalansen vara återställd. Det var så enkelt som så. 

Han hade precis nått fram till den nedhängande presenningen och 

skulle just dra undan den när han drabbades av plötslig yrsel. Själva 

luften runt honom började rotera vildsint fast utan att blåsa, och en 

sprakande, virvlande känsla vars like han aldrig tidigare upplevt gjorde 

honom vimmelkantig. Hela världen vrängdes runt sig själv i en 

magvändande överhalning och med ens tyckte han att doften av buxbom 

intensifierades och blev direkt outhärdlig. 

Han kväljdes och tog stöd mot den ojämna stenväggen till vänster om 

ingången, samtidigt som han fick en stark ingivelse att springa därifrån. 

Den förargliga impulsen lyckades han dessbättre avstyra, men han vände 

sig i alla fall om och kastade ett öga mot sina kumpaner för att se om de 

lagt märke till hans plötsliga svaghet. 

Den gråmelerade skymning som långsamt sänkt sig över åsen hade 

oväntat ersatts av ogenomtränglig svärta, och han kunde inte längre 

urskilja sina vänner trots att de inte borde befinna sig mer än kanske 

femton meter bort. Det lika plötsliga som oförklarliga mörkret fick 

honom att på nytt tveka, och han var ytterst nära att falla för frestelsen 

att vända om och skynda till tryggheten hos de andra. 

Men han hade ingen större lust att ränna tillbaka med svansen mellan 

benen, och det räckte med att han föreställde sig de andras glåpord för 

att han metodiskt och effektivt skulle kunna jaga bort alla plötsligt 

uppdykande skräckvisioner innefattande spöken, vampyrer och annat 

oknytt som hans snälla mamma omständligt och noggrant skrämt honom 

med när han var liten. 

Med huvudet fyllt av barndomens alla påtvingade demoner gick han 

således den sista, återstående metern och slet sedan beslutsamt den 

prasslande presenningen åt sidan. Varpå han klev in i den kalla och 

fuktiga jordkällaren. 
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Tunnan trampade nervöst på stället, och tjejerna hackade tänder. Det var 

inte särskilt kallt, så Monkey gissade tämligen korrekt att huttrandet 

måste bero mer på nervositet än på kyla. Själv kände han sig vagt 

illamående. 

Alla hade de sett Danne tveka och sedan snabbt försvinna in i 

underjorden, och nu hade det gått minst en minut utan att de hade hört 

något enda ljud från källaren. Monkey bestämde sig för att om inget hänt 

innan han räknat till hundra skulle han ropa på Danne. Och om det då 

fortfarande var tyst inifrån den där otäcka jordkulan skulle de sticka 

härifrån, fort som fan. Med eller utan Danne. Något var rejält fel med allt 

det här, riktigt jävla fel. Vad kunde han emellertid inte komma på; han 

kunde bara konstatera att det var obehagligt. 

Oförmodat kom han att tänka på sin mormor, som dött ett halvår 

tidigare. Han hade varit på hennes begravning, och det var väl gott och 

väl. Men det han lustigt nog mindes bäst från den där dagen vid graven 

var inte sorg eller saknad eller vad man nu kunde tänkas uppleva vid en 

jordfästning, utan själva känslan. Han hade fått en särskilt otrevlig sådan 

av att stå där ute på den blåsiga kyrkogården och se kistan med 

mormoderns kropp sakta sänkas ner i den fuktiga, kalla jorden. En 

overklighetskänsla, men ändå inte. Efteråt hade han känt sig konstig i 

flera dagar utan att egentligen veta varför, och nu hade samma olust 

sakta kommit över honom igen. Han försökte förgäves skaka den av sig 

medan han räknade; 47, 48, 49… 

Fortfarande hände inget. Borta vid jordkällaren - som han nu 

omedvetet börjat betrakta som ett gravkapell - härskade mörker och 

tystnad, och skogens dofter tycktes allt mer påträngande; jord, 

multnande löv, kyrkogård… 

När han räknat till 87 insåg han med en rysning plötsligt varför hans 

döda mormor dykt upp i hans minne just nu; det luktade verkligen 

begravningsplats här, inte skog som borde ha varit det naturliga. Han såg 

sig oroligt om, och genast smittade hans uppenbara obehag av sig på de 

andra. 

”Jag vill hem…” gnällde den hårdsminkade, och hans egen tjej lät höra 

något som möjligen kunde vara en försiktig snyftning. Det allt annat än 

uppmuntrande ljudet kunde förstås också härröra från Tunnan, som i så 

fall stod där i mörkret och grät av rädsla, vilket verkligen inte gjorde 

saken bättre. Monkey ansträngde sig till det yttersta för att inte själv börja 
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darra och ynka, vilket i rådande sinnestillstånd säkert skulle utlösa panik i 

gruppen. Och katastrof. För självkänslan, om inget annat. 

”95, 96, 97…” 

Det luktade starkt av blommor, inbillade han sig. Uppkastad jord och 

fukt och begravningskransar. Och buxbom. Just det, det var buxbom det 

luktade! Insikten gjorde honom skräckslagen och drabbade honom i 

samma ögonblick som han nådde ”100”, just konstaterande att inget 

ännu hade hänt borta vid ruinen. Det sistnämnda var emellertid en 

synnerligen kortvarig sanning, eftersom allt nu hände på en gång. 

Över dem hade svarta, kompakta moln skockats och ett långdraget, 

blytungt åskmuller kom rullande från väster. Doften av skog blandades 

med den av en aning ozon och det blev svårt att andas. Luften tycktes så 

elektriskt laddad att håret bokstavligen reste sig i nacken på honom. Han 

intalade sig förtvivlat att det bara var inbillning, men visste samtidigt att 

alltsammans var alltför påtagligt för att kunna vara frammanat av honom 

själv. 

Plötsligt, mitt i all denna mörka suggestivitet, hördes ett högt 

skräckslaget tjut från jordkällaren, och alla kände genast igen Dannes röst 

trots att den var fasansfullt förvrängd av rädsla av rent sinnessjuka 

dimensioner. Ännu medan Monkey och de andra stod paralyserade av 

skräck, slets presenningen som täckte ingången till jordkällaren våldsamt 

åt sidan och en mörk skugga kom rusande uppför stentrappan och tog 

kurs rakt mot dem. I samma ögonblick - med en timing som kunde 

tyckas alltför bra för att vara sann - lystes himlen upp av en fantastisk 

blixt som slog mellan de kolsvarta molnen, nästan omedelbart följd av ett 

fullständigt öronbedövande brak. Ingen av ungdomarna hade någonsin 

upplevt något liknande, och efteråt trodde Monkey att han tänkt på 

asaguden Tor och hans hammare. I vad mån han alls tänkt. 

Under en bråkdels sekund kunde de i ljuset från den uppflammande 

blixten plötsligt se den mossbelupna torpruinen; trasig och omgiven av 

trädstammar; i stort sett nedsmält i marken och således till hälften 

förtärd av den uråldriga åsen. Upp från detta sönderfallande monument 

över människans och hennes skapelsers ofrånkomliga förgänglighet kom 

Danne rusande med flaxande armar och uppspärrade ögon, vettskrämd 

och onåbar i sin rädsla. Vilket var en syn som genast fick resten av 

gänget att i panik vända om och blint rusa tillbaka samma väg de 

kommit. 
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Men i mörkret och den villervalla som ofelbart uppstod när hysterin 

spred sig var det ingen som längre var riktigt säker på riktningen, och 

Monkey kunde höra hur någon krockade med någon annan och föll till 

marken under skräckslagna rop. Tunnan skrek i falsett liksom någon av 

tjejerna, men värst var ändå att höra Dannes vettlösa och högljudda 

jämrande som snabbt närmade sig bakifrån. 

De sprang, föll, reste sig, sprang och föll igen. Knän skrapades upp, 

grenar rispade långa, röda rivmärken i deras ansikten och över deras 

händer och armar. Monkey svor högt och onyanserat och Tunnan 

fortsatte med sitt ylande tills luften till sist äntligen tog slut för honom. 

Allt var i upplösning. 

Men trots denna totala och fullständiga förvirring lyckades de 

mirakulöst hålla ihop så att de åtminstone sprang åt samma håll, och när 

de till sist tvingades stanna hade de troligtvis sprungit minst en kilometer. 

Förvisso åt helt fel håll, men det var samtliga av de unga ligisterna ännu 

lyckligt ovetande om. 

Att gänget överhuvudtaget avbröt flykten berodde sannolikt mindre på 

att rädslan avtagit, men desto mer på att krafterna helt enkelt tagit slut. 

Den kajalsvarta tjejen - vars något feldimensionerade tröja glidit upp 

över den lätt dallrande magen under den påtvingade språngmarschen - 

kräktes våldsamt vid en trädstam; Tunnan grät hjärtskärande och gällt på 

ett högst ovärdigt och omanligt sätt; Monkey och hans tjej höll darrande 

om varandra för att så gott det gick ge varandra tröst, och Danne hukade 

vid ett träd, blek och fullständigt från sina sinnen med huvudet nedböjt 

mellan knäna. 

Det första någon kom sig för att yttra var den givna frågan till Danne; 

vad fan var det egentligen som hade hänt där nere i källaren? 

Han svarade inte genast, utan reste sig mödosamt och började vanka 

av och an, ungefär som ett instängt, stressat djur. Det luktade starkt av 

avföring när han rörde sig, och Monkey insåg med en blandning av äckel 

och ytterlig skadeglädje att Danne, Kickerz obestridde ledare, måste ha 

skitit ner sig under den plötsliga flykten. Det gjorde honom inget, snarare 

tvärtom. 

Men frågan var ju bara vad som kunde ha varit så läskigt att det 

bokstavligt talat förmått skrämma skiten ur den normalt hårde och 

orädde Danne, till kommande och möjligen välförtjänt hån och 

förnedring? Att det inte kunde vara någon bagatell insåg Monkey - och 

kanske även de andra - genast. 
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Danne harklade sig besvärat och ställde sig i lä för gruppen eftersom 

han inte var dummare än att han tämligen omgående sett vämjelsen i de 

andras ansikten, och därmed genast begripit att alla dessvärre redan blivit 

varse olyckan i hans jeans. Ont behövde emellertid inte göras värre, 

varför han noggrant såg till att vinden låg på från rätt håll, så att säga. 

Han blundade hårt innan han började förklara. Hans ackumulerade 

ilska hade runnit av honom lika snabbt som vissa av hans kroppsvätskor, 

och kvar fanns nu bara känslan av misslyckande och en stor, allt 

överskuggande fasa. 

”Det var något där inne, något stort…” började han, men blev genast 

avbruten. 

”En björn?” föreslog Tunnan snorande och med svag röst, och 

Monkey var övertygad om att den fege, uppnäste tjockisen inte bara 

menade allvar, utan dessutom skulle börja lipa igen. 

”Eller en häxa? Var det en häxa, Danne? Va? Var det en häxa?” pep 

den svårt svartögda i falsett, samtidigt som hon vagt började inse varför 

åldersgränsen på vissa filmer kanske borde respekteras. 

”Nej…” försökte Danne, men blev genast hejdad igen. 

”Eller något sorts monster? En varulv kanske?” fortsatte Tunnan 

andlöst, och nu pep båda tjejerna i unison, ytterst teatral falsett. 

”Lägg av!” kommenderade Monkey, eftersom han först och främst 

ville höra vad Danne hade att berätta innan man kastade sig ut i vilda 

spekulationer. ”Nu håller ni käften! Ok, vad var det egentligen du såg, 

Danne?” frågade han sedan uppfordrande, och insåg samtidigt att han 

plötsligt och utan att tänka särskilt på saken tagit befälet och därmed 

reducerat alla de andra till sina underlydande, inklusive Danne. Han 

befarade att en hånfull protest skulle slängas i hans ansikte, i värsta fall i 

kombination med något nedsättande om hans knasige och halvt 

alkoholiserade far. Men underligt nog uteblev alla sådana kommentarer. 

Istället började Danne nu berätta hur allt hade snurrat. Både runt 

honom och inne i honom, vilket förstås lät helt obegripligt när han 

försökte återge det så här i efterhand. Men trots detta hade han i alla fall 

ändå gått in i källaren, och där hade det varit så förbannat mörkt att det 

inte gått att se ”ett skit”. Och så långt var väl allt väl, eller åtminstone 

inte värre än man kunnat föreställa sig i förväg. 

Men sedan hade han anat närvaron av en människa vid bortre väggen. 

Han skulle just ryta åt gubben att tända ljuset igen och visa sig, när något 

hände inne i huvudet på honom. Plötsligt kändes det som om han inte 
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längre var ensam inne i sig själv; som om något brutit sig in i hans hjärna 

och snokade runt. Han fick en stark känsla av att detta något försökte ta 

reda på varför han och de andra kommit dit, vad de ville och varför de 

inte lät honom vara ifred. Med ”honom” avsågs alltså det där som tagit 

sig in i hans huvud, men som inte kändes som en person utan snarare 

som något större och mer svårfångat, förtydligade han för sina gapande 

kamrater. 

Tunnan öppnade munnen för att ställa ännu någon sinnessvag fråga, 

men Monkey tystade honom med en avvärjande handrörelse. 

Danne fortsatte: 

”Sedan, när han liksom sökt igenom hela skallen på mig, släppte han 

plötsligt taget och jag blev mig själv igen. Skitförbannad alltså. Så jag 

tänkte att nu skulle han förbanne mig följa med ut. Så då tog jag tag i 

hans arm…” 

Han rös och drog lite tvehågset i baken på sina jeans medan han lät 

blicken flacka mellan sina åhörare och något diffust ute bland träden. 

”Och?” undrade Monkey, konfunderad och misstänksam. 

Alltsammans lät oerhört underligt i hans öron. Danne drog nu efter 

andan och blundade hårt innan han tydligen bestämde sig för att säga 

som det var: 

”Jag rörde honom alltså…” sade han och såg verkligen plågad ut, ”och 

då exploderade allt inne i den där jävla källaren! Plötsligt var det som att 

falla ner i ett stort, mörkt hål. Ni vet när man drömmer att man faller? Så 

kändes det, fast liksom tio gånger värre! Han var överallt på en gång, och 

ändå ingenstans! Det kändes som att kastas rakt ut i rymden, fattar ni? 

Och sen, när jag inte trodde att det kunde bli mycket värre, förvandlades 

han till något fruktansvärt som jag inte ens kan hitta på något namn åt, 

något sorts monster! 

Tjejerna skrek precis som de förväntades göra, men Monkey anade att 

här var det något lurt. Alltsammans lät på något sätt lite för otroligt i 

hans öron. 

”Hur då, monster?” undrade han misstänksamt, eftersom just det var 

det enda av allt det Danne sagt som han kände att han helt och hållet 

kunde förstå. Filmerna han brukade se var nämligen fulla av allehanda 

monster, men knappast av folk som föll i mörka hål eller kastades ut i 

rymden. 

Tunnan svarade i Dannes ställe genom att påbörja någon idiotisk 

förklaring ingen normalt funtad människa rimligtvis någonsin skulle 
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kunna förstå, men som gav en icke önskvärd och sorglig inblick i 

nämnde Tunnas undermåliga själsliv. Han tystades snabbt ner av tjejerna, 

som mycket hellre ville höra vad Danne själv hade att säga. 

Monkeys misstänksamhet beträffande termen ”monster” fick inte 

oväntat Danne att genast inta försvarsställning, och när han svarade var 

tonen avgjort mer aggressiv än rädd. 

”Ja, ett monster” sade han med något av sin vanliga arrogans åter i 

behåll. ”Vad skulle du annars kalla… en tre meter hög varelse med svarta 

vingar och ögon som glödande kol?” 

Att detta kunde vara ett uppenbart påhitt insåg Monkey genast, vilket 

inte minst pausen omedelbart före monsterbeskrivningen tydligt 

skvallrade om. Uttrycket ”som glödande kol” måste dessutom vara 

hämtat från någon dålig film eller serietidning - ingen människa uttryckte 

sig väl så där på riktigt? Inte Danne i alla fall, vars ordförråd inte på långa 

vägar var lika imponerande som hans armmuskler, tänkte Monkey med 

en inte obetydlig gnutta skadeglädje. 

Å andra sidan var det ingen tvekan om att han måste ha upplevt något 

mycket skrämmande; något som var så fasansfullt att han inte förmådde 

sätta ord på det utan istället drog till med ett ”monster” i brist på bättre. 

I så fall fanns det verkligen något där ute i mörkret, något som kanske 

hade följt efter dem… 

Han skulle just fortsätta sin utfrågning för att få bättre besked om vad 

Danne egentligen sett, när en gren plötsligt gick av med en skarp knall 

ute i mörkret inte långt från platsen där de befann sig. Dessutom kom nu 

som på ond beställning en ny, tung åskknall rullande som med råge 

underströk det kusliga i hela situationen. Någon började babbla 

hysteriskt om djävulen, för visst var det honom Danne måste ha sett? 

Tunnan jagade genast upp sig och fick naturligtvis omgående syn på ett 

par ”ögon som glödande kol” ute bland träden, vilket fick honom att 

börja hyperventilera av skräck. Varpå Danne for upp som skjuten ur en 

kanon och i ren förskräckelse satte av i ljudets - och de inbillade ögonens 

- motsatta riktning. Vilket ofelbart skapade panik bland de andra och 

således drog med dem alla i en ny vild och besinningslös flykt. 

Det bar alltså av ytterligare en bit in i skogen i ny okänd riktning, och 

än en gång stannade de inte förrän orken tröt. Då hade det börjat 

hällregna, och ingen av dem hade längre ens den minsta aning om var de 

befann sig. 



24 

 

De sökte sig försiktigt fram på måfå genom det våta, skogsdoftande, 

kompakta mörkret; ibland genom tät vegetation som rev och piskade 

dem; ibland över mark som blivit sank av det myckna regnet. Vid det här 

laget klibbade kläderna fast vid deras huttrande kroppar, och det lät som 

om var och en av dem bar med sig en mindre sjö i sina skor. De fann en 

liten skogsstig de klafsande, svärande och gråtande började följa, dock 

utan att komma fram till sina mopeder. De gick i över en timme, men 

hittade ändå inte fram till dem. Då råkade de i gräl och började genast 

beskylla varandra för att vara skuld till den uppkomna situationen, och 

till sist blev det inte helt rättvist Tunnan som satt där med Svarte Petter, 

trots att han trott att en eremit bara var en liten långhårig hästras och inte 

alls ett obeskrivligt monster i en jordkällare. 

Men oavsett den oviktiga skuldfrågan; förtvivlat gick det till sist sakta 

upp för dem att de hade gjort det som de enligt Danne inte kunde göra. 

Nämligen gått vilse på Sydåsen. 

 

Denna sömnlösa, regndoftande, drypande åsknatt i slutet av september 

skulle ingen av dem någonsin glömma så länge de levde. När de tidigt på 

lördagsmorgonen äntligen hittade fram till en asfalterad väg som de 

trodde gick mot Risbyslätt och således missmodigt började följa för att 

komma hem, fanns inte mycket kvar av gårdagskvällens gränslösa skräck. 

Den hade för länge sedan ersatts av en mycket stark känsla av förnedring 

och misslyckande, vilket bara var början eftersom den nesliga händelsen 

snart - oklart hur, även om de flesta trodde att det var den 

pandasminkade, fläskmagade tjejen som råkat försäga sig - var spridd 

över hela Risbyslätt, och inte minst på dess högstadieskola i rött tegel. 

Därmed var Risbyslätt Kickerz saga all, eftersom ingen längre hade 

någon som helst respekt för dess fåniga medlemmar. Det kunde helt 

enkelt inte bli mycket värre. 

Danne, som haft en hemlig skräck för att kallas ”Pissdanne” efter det 

där med skon, undslapp lyckligtvis just denna måttliga förödmjukelse. 

Till ringa tröst dock, eftersom han snart istället begåvades med ett helt 

annat namn; ett av snarlik betydelse, och i bitter åminnelse av hans lilla 

”olycka” på Sydåsen. 

 

* * * 

 



25 

 

Under en ensligt belägen torpruin uppe på skånska Sydåsen ligger en 

halvt raserad jordkällare med mossa på det ojämna stentaket. I detta 

övergivna, dolda utrymme finns en man vars like världen endast mycket 

sällan skådat. Han andas in skogens dofter, lyssnar på dess ljud, smakar 

på dess själ. Allt han vill är att få vara ifred. 

Av välvilliga människor i den närmaste byn, som råkar vara Risbyslätt, 

kallas han ibland ”eremiten”, men desto oftare ”skit-Erik” eller ”åsa-

tosingen”. 

Hans rätta namn är emellertid Erik Johannesson, och inom kort 

kommer ingen att ha undgått den oerhörda vetskapen om vem - eller vad 

- han egentligen är. 
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1. 
 

 

on dansade en sommar. 

Så heter en svensk film från 1959 - regisserad av Arne Mattsson, 

baserad på en roman av Per Olof Ekström. Störst uppmärksamhet lär 

denna film ha fått för att den kvinnliga huvudrollsinnehavaren visade 

brösten publikt, till högljutt och allmänt ojande. Och till förtjusning för 

somliga får man förmoda, från vattenkammade och respektabla herrar till 

brylkrämsdoftande unga män med Elvisluggar. 

Såvitt Kerstin Johannesson kunde förstå, hade den där filmen det enda 

gemensamt med henne själv att dess titel närmast perfekt beskrev 

sommaren 1969 så som den kom att gestalta sig för henne. Hon hade 

förstås inte sett den, filmen alltså, men om hon gjort det hade hon 

sannolikt rodnande noterat att den barbröstade huvudpersonen 

försmädligt nog hade samma förnamn som hon. 

Själv skulle hon aldrig ens kunna nudda vid den hemska tanken att visa 

upp sig på det där skamlösa, halvnakna sättet. Knappt framför en spegel, 

och definitivt inte för en biopublik. Hon var en fin och anständig flicka 

som till skillnad från många jämnåriga inte brydde sig det minsta om 

exempelvis den pågående sexuella revolutionen. Vilket till stor del 

berodde på att hon inte hade en aning om att den existerade. 

Nå; hon visste alltså inget om det där med sin namne och hennes 

nakna bröst eftersom hon endast kände till filmtiteln på samma ytliga vis 

som man kan veta namnet på bilmärken, boktitlar eller ishockeyspelare. 

Flyktigt bekant, men utan att veta en enda sak säkert om företeelsen 

ifråga. Huvudsaken var således själva namnet på filmen, och det hade 

bitit sig fast i hennes tankar redan från allra första stund. 

H 
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Denna självklara begynnelsepunkt hade bestått av en magisk kväll i 

mitten av juni, när hon darrande och rusig av upphetsning och vild glädje 

cyklat den knappa milen hem till Risbyslätt från danspalatset Djupe 

Skreva genom en sval, kaprifoldoftande, smeksamt djupblå sommarnatt. 

Han hade funnits med henne hela vägen hem, in på hennes flickrum, ner 

i hennes säng och fortfarande funnits där när hon vaknat på morgonen. 

Inte bokstavligt; naturligtvis inte. Men i hjärtat. 

Hon var nyss fyllda 19 år den sommaren, och fram till ovan nämnda 

kväll fortfarande okysst i ordets bokstavliga betydelse. Denna 

monumentala oerfarenhet trodde hon själv berodde på hennes utseende, 

vilket en mer objektiv betraktare inte skulle ha funnit något större fel på. 

Man kunde förstås inte säga att hon var någon direkt skönhet, men hon 

var ändå på sätt och vis lite söt i sin grå vardaglighet om man bara gjorde 

sig besväret att se efter; stora gråblå ögon med stänk av grönt i iris 

dominerade hennes smala ansikte; näsan var rak, flickaktig och lätt 

fräknig. Hennes läppar, de som aldrig blivit kyssta, tycktes henne för 

tunna när hon studerade dem på nära håll i badrumsspegeln. Vilket hon 

förstås nästan aldrig gjorde, eftersom hon oftast - och helt i onödan - 

skämdes över det hon såg. 

Hennes fula leende var det största problemet, åtminstone i hennes 

version av verkligheten. Hon log aldrig med öppen mun eftersom hon 

generades över sina aningen sneda - men förstås vita och hela - tänder, 

och blev hon någon gång trots allt tvungen att skratta försökte hon alltid 

dölja denna skämmande detalj med ena handen utan att förstå att det är i 

de små defekterna det mesta av en människas utseendemässiga charm 

bor. 

För att inte dra negativ uppmärksamhet till sig och sin i eget tycke 

förskräckliga uppenbarelse använde hon aldrig någon form av smink, 

vilket naturligtvis bidrog till att förstärka hennes färglöshet och göra 

henne än mer osynlig än hon redan var. Dessutom var hennes blick 

skygg och ständigt undanglidande, som om hon inte vågade se någon i 

ögonen. Som kronan på verket var hon försedd med en råttfärgad 

ickefrisyr som fått hänga med i hela hennes liv. Med den var det som det 

var; den var inte till glädje för någon. Inte ens för henne själv. 

Beträffande hennes kropp var det ungefär likadant; det var ingen 

tvekan om vilket kön hon tillhörde, men hon lyckades dölja sin unga, 

spirande kvinnlighet så väl att folk i allmänhet såg henne inte bara som 

en typisk ”pågatös”, utan dessutom som en könlös ickeperson. 
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För den som visste hur saker och ting förhöll sig - vilket närmare nittio 

procent av Risbyslätts invånare ansåg sig göra - låg det nära till hands att 

tro att Kerstin Johannessons intetsägande framtoning var ett direkt 

resultat av föräldrarnas totalt avsexualiserade förhållande till varandra. 

Detta med kärlek och attraktion mellan man och kvinna var nämligen 

något som icke berördes i det Johannessonska hemmet, varken i ord eller 

i handling. Det äktenskapliga samlivet var med andra ord inte bara 

stendött, utan så till den grad fossiliserat att en del elakt skvaller gjorde 

gällande att det aldrig existerat annat än på ett rent teoretiskt plan. Om 

ens det. 

Nu var ju inte det här sakförhållandet på något sätt unikt. Att ett äkta 

par så att säga tappat intresset för ett av tvåsamhetens mer intima 

glädjeämnen var väl bara vad som kunde förväntas efter 25 års bittert, 

oinspirerat gnetande tillsammans. Så hade många det, och således var det 

inget att höja på ögonbrynen för. 

Nej, snarare var det den uppenbara och exceptionella bristen på 

tillgivenhet och respekt mellan makarna Johannesson som gjorde att det 

skvallrades i byn. Exempelvis cirkulerade en tid den fullständigt 

osannolika - men icke desto mindre sanna - berättelsen om när fru Ellen 

Johannesson en gång tagit sig för att hårdhänt klippa till sin make Ture 

mitt på familjejuvelerna, till på köpet vid köttdisken i den ena av byns två 

mataffärer. Konsum, lär det visst ha varit. Och med en falukorv från 

Scan. 

Vilket alltså skulle ha skett inte en, utan - hör och häpna - två gånger, 

eftersom det första slaget sannolikt träffat aningen snett och därför inte 

fått önskad effekt. Och alltsammans synbarligen endast för att Ture 

påpekat att han faktiskt var lite sugen på fransyska till middag, eftersom 

det varit länge sedan han fått sätta tänderna i något så gott. 

Det faktum att tillhygget ifråga varit av falutyp berodde troligen mest 

på att det var vad som för tillfället funnits till hands. Det hade sålunda 

inte ett dugg att göra med någon sorts dold symbolik, vilket en del av de 

mer konspiratoriskt lagda struntpratarna i byn ivrigt försökte göra 

gällande. 

Många lär vid detta tillfälle ha bestämt sig för att Ellen var en 

diktatorisk och våldsbenägen satkärring och att det därför per automatik 

borde vara synd om Ture, vilket naturligtvis var ett naivt sätt att se på 

saken. Dock - det var han som blivit svårt slagen och förnedrad med 

korv i affären, så kanske förtjänade han trots allt lite medlidande. 
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Men de som så lättvindigt tog Tures parti visste antagligen inte att han 

flera år tidigare, medan Ellen varit gravid i åttonde månaden med 

Kerstin, haft ett förhållande med en kvinna från grannorten Klätten. 

Denna sköna dams bakre konstitution var så att säga ytterst smakfullt 

proportionerlig, och hon hade dessutom för vana att vid gång rytmiskt 

röra ovan antydda ändalykt fram och tillbaka på ett för vissa män högst 

förföriskt och oemotståndligt sätt. 

Detta, tillsammans med det icke obetydliga faktum att hennes far var 

fransos, gav henne naturligt nog smeknamnet Fransyskan. Med detta i 

åtanke framstår plötsligt Tures önskemål om att få smaka på just en 

sådan saftig köttbit som lika okänsligt som fräckt. I synnerhet om man 

känner till den del av Svensk Köttinformations köttupplysning där man 

helt frankt påstår att fransyska är ”ett bakdelskött med stort 

användningsområde”. 

Ture hade ett distingerat utseende, och han spelade gärna gentleman. 

Han var lång och smal utan att vara tanig, och ansiktet pryddes av en 

tämligen stor men välansad mustasch som satt fast förankrad under en 

kraftig, gallisk näsa. Hans hår - vid tiden för korvincidenten ännu tätt 

och tjockt utom strax ovanför pannan - var aningen vågigt och 

bakåtkammat. På det hela taget var han en rätt stilig karl som 

utseendemässigt egentligen passade ganska illa ihop med hustrun Ellen. 

Ellen var en kort och satt kvinna; inte direkt tjock men liksom utan 

former. Hon gick ständigt omkring med ett uttryck av missbelåten 

beslutsamhet i ansiktet, utom när hon såg på sin dotter; då var det som 

om solen tittade fram under den nästan kroniska stelfrusenheten. 

Vidare hade hon halvlångt lockigt hår som var tvärt avklippt halvvägs i 

nacken. Det hade grånat redan när hon varit runt trettio, men det störde 

henne inte eftersom hon inte var det minsta intresserad av skönhet, 

mode eller annat av liknande art som kvinnor förväntades bry sig om. 

Således lade hon inte ner någon större möda på sin frisyr, utöver det rent 

hygieniska. 

Hennes näsa pekade uppåt - fast som tur var inte så mycket att hon 

liknade en gris - och hennes gråblå ögon for ständigt runt och 

registrerade allt. Hon var något så vanligt och trist som en kvinna livet i 

sin ondska behagat förvandla från charmig, sorglös flicka till förgrämd, 

bitter tant på alltför få år. Hon älskade inte längre sin man, men hon stod 

åtminstone ut med honom. Och har man tagit fan i båten är det bara att 

ro honom i land, resonerade Ellen. Något annat fanns inte. 
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Och på denna enda punkt var makarna således rörande överens, 

eftersom Ture bevisligen hade rott som en besatt så länge han kunde 

minnas. 

Med tanke på dessa ledsamma omständigheter kan man lätt förledas 

att tro att Kerstin växte upp utan kärlek i detta för övrigt kärlekslösa 

hem, men så var det alls inte. Tvärtom var det få barn i Risbyslätt som 

var så älskade och omhuldade som Ellens och Tures lilla dotter. All 

kärlek som de båda iskalla makarna inte förmådde ge varandra, öste de 

istället över Kerstin. Hon var navet kring vilket allt i familjens universum 

kretsade och därmed förutsättningen för dess fortsatta existens. 

En sådan klenod måste naturligtvis tas om hand med största omsorg, 

varför man försiktigt placerade den stackars flickan på en piedestal ingen 

utomstående någonsin tilläts komma nära. 

Det gick naturligtvis som det gick. Efter nitton års absurt 

överbeskyddande - vilket gjordes med gott hjärta och i den ärligt kända 

övertygelsen att det var för lilla Kerstins bästa - hade hon inte en enda 

vän. Och vad värre var; hon hade heller aldrig haft någon. 

Ellen - som var den mest beskyddande av föräldrarna - satte redan från 

början effektivt stopp för alla försök till kontakt med andra barn, 

eftersom dessa utan undantag var snoriga, otäcka, smutsiga, elaka eller 

bara fula. Hennes söta, bräckliga lilla dotter borde inte leka med den 

sortens ungar, eftersom hon då säkert skulle komma till skada på ett eller 

annat sätt. 

Ellen avvisade i enlighet med detta ställningstagande bestämt alla som 

gjorde minsta ansats att vilja leka eller prata med Kerstin, exempelvis på 

den häckomgärdade lekplatsen i parken mitt i byn. Det slog aldrig fel; så 

fort Ellen och Kerstin hade slagit sig ner på någon bänk med varsin glass 

dök det ständigt och från ingenstans upp motbjudande små barn som 

nästan alltid tittade lika hungrigt på såväl glasspinne som på Kerstin. 

Ibland hjälpte det att schasa bort dem som om de vore hundar eller 

närgångna flugor, men lika ofta hände det till Ellens outsägliga 

förskräckelse och irritation att hennes aningslösa dotter var på vippen att 

följa med de små ligisterna, vilket hon som ansvarskännande mor 

omedelbart satte stopp för. 

För det mesta gick den detaljen ganska smärtfritt. Oftast räckte det 

med att hon viskade ett par avvärjande ord i Kerstins öra för att den lilla 

skulle krypa närmare sin mamma istället för att följa med de andra 

barnen till gungorna eller sandlådan. Men det kunde förstås också hända 
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att hon fick säga till på skarpen, så att Kerstin skulle förstå att det var 

allvar. 

Visserligen gick dottern på så vis miste om det som många andra barn 

verkade ha i överflöd, nämligen vänner. Å andra sidan var hon alltid hel 

och ren när hon kom hem, och risken för att hon skulle hamna i dåligt 

sällskap var obefintlig. Alltså övervägde fördelarna, resonerade Ellen 

snusförnuftigt. 

Under sina första sex år var Kerstin inte en enda gång utom synhåll för 

sin falkögda mor. Men under de tre följande blev emellertid Ellen 

tvungen att släppa något på sin obevekliga uppsikt över dottern. Inte för 

att hon egentligen ville, utan för att Kerstin började skolan. Det innebar 

att Ellen tvingades hålla sig borta från dotterns omedelbara närhet 

åtminstone under de få timmar denna var under sin lärares vård. Vilket i 

och för sig inte hindrade henne från att dag ut och dag in under dessa tre 

första skolår hämta och lämna den sorgligt isolerade flickan vid 

klassrumsdörren, ständigt på sin vakt mot andra ouppfostrade och 

obehagliga barn som kunde tänkas antasta dem båda. 

Allt detta evinnerliga och överdrivet svartsjuka bevakande ledde 

naturligtvis och som sagt till att Ellens och Tures dotter blev ett mycket 

ensamt barn. Hon blev tillbakadragen och skygg, och under hela sin 

uppväxt och skolgång hade hon inte en enda vän. Men inte heller en 

enda ovän, eftersom ingen längre lade märke till henne. Hennes 

jämnåriga skolkamrater hade helt enkelt vant sig vid att hon fanns i deras 

närhet, men ändå inte. Hon hade blivit onåbar för dem genom sin allt 

överskuggande blygsel och försagdhet, och därmed totalt ointressant. 

Men var fanns då Ture mitt i allt detta helvetiska överbeskyddande? Jo, 

det förhöll sig på följande vis: när han inte arbetade höll han sig oftast 

utom synhåll för Ellen genom att exempelvis fördriva en del av sin lediga 

tid på underofficersmässen på flygflottiljen direkt väster om byn. Där 

satt han så länge han vågade, men drack sällan särskilt mycket eftersom 

han inte var tillnärmelsevis lika begiven på starka drycker som sina 

kolleger. Hans problem stavades alltså inte ölen, utan snarare Ellen. 

Han kände ett starkt obehag inför att konfronteras med sin rabiata fru 

de dagar hon var på dåligt humör, vilket inte var att undra på. Alltför 

ofta hände det att han möttes i dörren av en blixtrande ilsken äkta maka 

som undrade varför han var så sen, och varför han i himlens namn inte 

kunde göra sig omaket att ringa hem som andra karlar? Vilket var en 
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fråga han brukade undvika att besvara sanningsenligt. För husfridens 

skull. 

Husfriden var det å andra sidan ändå inte mycket bevänt med, i 

synnerhet om han någon enstaka gång råkade ha den dåliga smaken att 

komma hem och lukta öl. Gjorde han det var kvällen förstörd, eftersom 

Ellen då skulle hålla på att pika honom i timmar ända tills båda två 

somnade framåt halv elva av ren utmattning. 

De dagar Ellen deltog i kyrkliga syföreningens kvällsmöte i 

församlingshemmet - för övrigt en vidrigt ful funkisbyggnad i vitmålat 

tegel - passade Ture på att ägna sig åt Kerstin. Det gjorde han helhjärtat 

och på hennes villkor, och en del av dessa kvällar blev faktiskt till några 

av dotterns mest kära barndomsminnen. 

Ellen skulle ha drivits till förtvivlans rand om hon haft bara en liten 

aning om vad som pågick medan hon var borta. Nu hade hon som tur 

var inte det, och Kerstin och Ture kunde därför fortsätta med att bygga 

kojor av filtar och bord, eller tillverka hinderbanor av köksstolar, kuddar 

och spislock, vilka lades ut i en lång rad på golvet så att de bildade en 

svårframkomlig stig som båda sedan glatt gjorde sitt bästa för att inte 

falla av. Kerstin brukade tjuta av skratt när Ture föll pladask på ändan så 

att spislocken yrde, och det gjorde han alltid förr eller senare eftersom 

han visste hur roligt dottern tyckte att det var. Men han skulle aldrig i 

livet ha gjort något liknande om Ellen varit hemma; då hade han 

idiotförklarats fortare än han kunnat stava till det i det Johannessonska 

boet tämligen utslitna ordet byfåne. 

När Ellen kom hem senare på kvällen fanns således inte ett spår kvar 

av någon av de många - och ofta våldsamma - lekar far och dotter hunnit 

med under tiden som syföreningsmötet varat. Och ingen nämnde det 

heller med ett ord, eftersom man visste att det inte skulle falla i god jord. 

Om allt detta kan sammanfattningsvis sägas att Kerstin långsamt 

kvävdes under tyngden av förvriden kärlek under i stort sett hela sin 

barndom. Hon skulle aldrig någonsin återhämta sig; inte ens i vuxen 

ålder. 

 

Från sin födelse en regnig onsdag i slutet av maj 1950 fram till en 

ovanligt vacker sommarkväll det år hon fyllde nitton var hon inget annat 

än Ellens och Tures dotter, den ensammaste och mest osynliga flickan i 

världen. Eller åtminstone i den lilla byn Risbyslätt strax norr om Sydåsen. 
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Efter denna högst speciella kväll var hon däremot mirakulöst 

transformerad till en levande, blodfull individ vars tidigare så sorgliga 

existens plötsligt fått mål och mening. Hon var äntligen förvandlad till en 

verklig människa mitt bland andra människor, vilka allesammans plötsligt 

reducerats till statister gjorda av luft och obetydlighet i skuggan av 

hennes oförutsedda lycka. 

Kerstin Johannesson var glad. Glad över det fantastiska som hänt 

henne, men också därför att hon var fullständigt ovetande om att det 

stora som nu långsamt satts i rörelse bara kunde ske med hjälp av ett 

oerhört offer. 

Glad därför att hon aldrig ens i sin vildaste fantasi skulle ha kunnat 

gissa sig till att det var hon som skulle offras. 

 

* * * 

 

Hela den osannolika svängningen i Kerstins fram till nu tröstlösa och 

ensamma tillvaro tog sin början tidigt på morgonen lördagen den 14 juni 

1969. Klockan var 04:43 när hon började drömma, och två minuter 

senare sov hon åter djupt och tillsynes fullständigt avslappnat. 

En ung man hade kommit till henne i drömmen, och han hade sagt 

saker som gjort henne varm och mjuk som gelé. Vad kunde hon efteråt 

inte minnas, inte heller hur han sett ut. Men hon hade blivit förälskad i 

samma ögonblick han börjat tala med henne. 

När hon vaknade vid halv åtta på morgonen var hon först lyckligare 

och mer tillfreds med sig själv och sitt usla liv än hon kunde påminna sig 

att hon någonsin varit förut. Men så fort hon insåg att orsaken till denna 

känsla bara härstammade från en dröm och sålunda inte hade något med 

verkligheten att göra, förbyttes glädjen genast i en svart besvikelse som 

växte som en elak klump i hennes bröst. Hon hade varit så lycklig. För 

en gångs skull hade hon faktiskt varit lycklig. 

Hon låg kvar en stund i sängen i sitt oföränderliga flickrum och 

lyssnade på de välbekanta ljuden från köket. Ellen var som vanligt uppe 

och rumsterade om bland kaffekoppar och kastruller. Hon kunde höra 

Ture grymta något och Ellen svara på sitt korthuggna, ovänliga sätt, och 

på något underligt vis kändes denna vardaglighet plötsligt ytterligt beige. 

Var det så här livet skulle vara? Slammer med porslin och husgeråd en 

tidig lördagsmorgon; att träffa någon man stod ut med, kanske gifta sig 

med, och sedan tillsammans med denna person släpa sig genom en lång 
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rad av år där de största glädjeämnena antagligen skulle bestå av rena 

småttigheter? Så som livet blivit för hennes föräldrar? Det var i så fall 

sannerligen inget att se fram emot. 

Såvitt hon visste var hennes väg redan utstakad, åtminstone under 

överskådlig tid; efter folkskolan - som hon gått ut med något bättre än 

medelmåttiga betyg - hade hon fått jobb i en affär som sålde textilier, och 

hon fördrev sålunda dagarna med att sälja gardin- och klädtyger till 

ortens sykunniga kvinnor. Ibland försökte dessa artigt konversera henne, 

men då det mest rörde sig om skvaller om människor hon varken kände 

eller brydde sig om lyssnade hon inte så noga. Och när de sladdrande 

damerna märkte att hon inte gav något matnyttigt tillbaka slutade de i 

regel med sitt elaka pladder. För det mesta blev hon lättad när de 

tystnade. 

Hon kände sig instängd i den dammiga affären. Ibland hade hon lust 

att skrika rakt ut när kunderna inte kunde bestämma sig för om de ville 

ha ett randigt eller blommigt tyg, och sedan - efter mycket velande - tog 

ett rutigt. Bara för att strax efteråt - när hon redan börjat klippa upp det 

valda tyget - ångra sig och istället välja det randiga. Bara för att på nytt 

ångra sig och nu bestämma sig för en fjärde variant. Bara för att… Ja, så 

där kunde det hålla på. I det oändliga. 

En gång hade hon varit tvungen att gå in på lagret och skrika, men hon 

hade gjort det försiktigt och varit noga med att först trycka en kudde mot 

ansiktet så att det inte skulle höras ut till ägarinnan fru Andersson, som 

just höll på att betjäna en annan kund. Det lättade, men bara för stunden. 

Så såg hennes liv ut. Och det skulle det antagligen göra även i 

fortsättningen om inget drastiskt hände. Grå veckodagar i en grå affär. 

Grå helgdagar på sin höjd upplivade med en skogspromenad eller ett 

loppisbesök tillsammans med föräldrarna. Det skulle inte bli bättre än så. 

Den onda tanken gjorde henne högst ovillig att stiga upp, men det 

spelade naturligtvis ingen större roll; hon var ledig från arbetet och hade 

inga särskilda planer för dagen. Alltså stannade hon kvar under täcket 

och fortsatte lyssna på de dämpade ljuden från köket. 

Mer slammer av koppar hördes, blandat med Ellens malande röst. 

Kerstin tyckte sig lägga märke till att den hade en något bittrare klang än 

vanligt, vilket fick henne att krypa ännu längre ner under täcket. 

Samtidigt spred sig en ljuvlig doft av nybryggt kaffe i lägenheten, vilket 

hade motsatt verkan. Detta, tillsammans med det sneda, varmt gula 
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solljuset som sipprade in i rummet och skvallrade om vackert väder, fick 

henne att till sist göra en allvarligt menad ansats att stiga upp. 

Hon satt en stund på sängkanten och betraktade dammet som sakta 

gled in i och ut ur det gyllene ljuset, och hypnotiserades nästan av den 

långsamma, drömlika rörelsen. Plötsligt började hon gråta, utan att först 

egentligen veta varför. Hon lät tårarna rinna och brydde sig inte om att 

torka bort dem förrän deras sälta nådde hennes färglösa, trista läppar. Då 

strök hon snabbt bort dem med händernas baksidor, medan hon bittert 

tänkte på hur allt kunde ha varit. Och hur det säkert var för alla andra. 

Därefter bestämde hon sig. Något måste hända i hennes liv, och det 

måste hända nu. Idag. 

Hon torkade sig på nytt om kinderna, denna gång med sitt beigebruna 

sängtäcke. Sedan reste hon sig upp, rättade till nattlinnet som glidit upp 

över låren och gick därefter ut till sina intet ont anande föräldrar. 

Drömmen verkade. 

 

* * * 

 

Ellen var förkrossad. Hon hade aldrig upplevt något liknande i hela sitt 

liv, åtminstone inte sedan Ture bedragit henne med ”den där kvinnan” 

vars namn hon fortfarande, tjugo år efter den förnedrande och 

kärleksdödande händelsen, vägrade ta i sin mun. 

Först hade allt varit precis som vanligt; hon och Ture satt i köket och 

drack sitt morgonkaffe när Kerstin plötsligt dök upp i dörren med ett 

underligt uttryck i sitt smala ansikte. Därefter verkade det som om 

dottern med ens förlorade förståndet, någon annan förklaring kunde inte 

finnas. 

Kerstin började prata osammanhängande och nästan maniskt om att 

hon måste göra något åt sitt liv, att hon måste bort och allt vad det var. 

Efteråt kunde Ellen inte minnas allt som sagts, kanske för att chocken 

över detta oväntade varit så stor. Men hon försökte i alla fall tala 

förstånd med flickan, det mindes hon tydligt; försökte förmå henne att 

lugna ner sig och lockade till och med med bingo under eftermiddagen. 

Det brukade ju vara så trevligt, eller hur? 

Men då rusade Kerstin ut ur köket och skrek något om att hon inte 

stod ut längre, att det - oklart vilket - måste ske nu, innan det var försent. 

Varpå hon försvann in i badrummet där hon - efter vad Ellen kunde 

höra när hon sin vana trogen försiktigt satte örat mot dörren - duschade 
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ursinnigt, borstade tänderna fort och effektivt och sedan kom ut i bara 

underkläderna med något vilt i blicken. Hennes axellånga hår hängde 

stripigt och vått längs kinderna, vilket fick Ellen att misstänka att dottern 

inte ens gett sig tid att torka sig ordentligt efter duschen. 

Mållös fick hon för första gången någonsin uppleva hur Kerstin 

smällde igen dörren till sitt rum rakt i ansiktet på henne, så att hon inte 

kunde följa med in och plocka fram kläder till dottern som hon brukade. 

Det var oerhört. 

Med bankande hjärta öppnade Ellen försiktigt dörren och kikade in, 

men blev då omedelbart tillsagd att gå ut. Inte ovänligt, men mycket 

bestämt. Tillräckligt bestämt för att hon skulle lyda, vilket heller aldrig 

tidigare hade hänt. 

Ture var djupt försjunken i tidningen och verkade inte ha märkt 

någonting av ståhejet, vilket gjorde Ellen mäkta irriterad. Hon stod 

villrådig utanför den stängda dörren några ögonblick och hörde hur 

byrålådor öppnades och stängdes där inne, hårt och beslutsamt. Sedan 

rann sinnet på henne, varpå den kaffesörplande Ture i vanlig ordning 

fick klä skott för hennes bubblande frustration: 

”Sitt inte bara där! Gör något!” kommenderade hon, vilket fick honom 

att förvånat se upp. Det dumma, oförstående uttrycket i hans ansikte 

gjorde henne än mer förargad. 

”Åt vad då?” undrade han med rynkad panna och kaffekoppen 

halvvägs upp mot munnen, och bekräftade därmed att han alls inte hade 

lagt märke till någonting ovanligt eller udda som möjligen borde kräva 

hans uppmärksamhet. Han skakade lätt på huvudet och verkade därefter 

betrakta saken som ur världen, varpå han sörplade i sig lite mer kaffe och 

stillsamt återgick till lokaltidningen. 

Ellen fick inte fram ett ord utan pekade bara på den stängda 

gabondörren, medan hon alltmer rasande försökte komma på något 

tillräckligt skarpt att säga som skulle kunna väcka honom ur hans 

idiotiska sinnesslöhet. Men innan hon hunnit så långt slets dörren 

plötsligt upp, och ut kom Kerstin iförd en blå finklänning som hon 

senast använt på sin kusin Jans konfirmation året innan. Hennes raka, 

råttfärgade hår var fortfarande vått, men var nu hjälpligt samlat i en 

svans i nacken. 

”Men ska du verkligen ha håret så där…?” började Ellen, men hann 

inte så mycket längre innan Kerstin trängde sig förbi henne och hastigt 
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gick mot ytterdörren. Förskräckt insåg nu Ellen att dottern var på väg ut, 

klädd som om hon skulle på fest och med håret som en… en tattare! 

”Du går inte ut, inte i det där skicket!” påpekade Ellen, ilsket hyttande 

med pekfingret. ”Och det där är ju din finklänning, den ska du inte ha på 

dig idag!” 

Kerstin svarade först inte eftersom hon hade huvudet inne i 

garderoben och var fullt upptagen med att leta fram något lämpligt att ha 

på fötterna. Helst något med hög klack som ytterligare kunde accentuera 

hennes just startade revolt, men det var lättare sagt än gjort eftersom 

Ellen inte låtit henne köpa den sortens skor. Hon tyckte nämligen inte att 

det passade sig för unga flickor att ”spöka ut sig” på det viset. 

Till sist fann Kerstin ändå en godtagbar kompromiss; ett par vita 

finskor med låg klack som hon inte utan besvär krängde på sig, alltmedan 

Ellens vilda protester haglade över henne. Därefter rätade hon på sig, 

röd i ansiktet av den obekväma ställningen och möjligen av illa dold 

upphetsning, och såg sedan Ellen djupt in i ögonen medan hon samlade 

sig för att inte darra alltför mycket på rösten: 

”Jo, mamma. Det ska jag” sade hon så bestämt att hennes mor i ren 

förskräckelse var tvungen att kippa efter andan. Hon hade aldrig varit 

med om sådan fräckhet, för att inte säga otacksamhet! 

”Och nu går jag ut, och du får inte lov att hindra mig. Det här är det 

viktigaste jag någonsin…” 

”Du är inte myndig förrän om två år, sköna dam!” avbröt Ellen 

korthugget och så strängt hon förmådde, samtidigt som hon på nytt 

hytte hotfullt med pekfingret. ”Du stannar här så att vi kan reda ut vad 

det nu än är för problem du har fått. Ta nu av dig skorna och kom in här 

igen så vi får prata!” 

Till svar fick hon en blick full av medlidande, men inget annat. Sedan 

låste Kerstin blixtsnabbt upp dörren och klev över tröskeln ut i 

trapphuset, där hon vände sig om. 

”Jag är tillbaka om en timme” klippte hon av Ellens protester, vilka nu 

kom inte bara i strid ström utan snarare som ett verbalt niagarafall. Varpå 

hon hastigt stängde dörren bakom sig och rusade ner genom den ekande 

trappuppgången där det som vanligt hängde en tung doft av nybakade 

bullar från bageriet som huserade på bottenvåningen. 

När hon var nästan ända nere kunde hon höra ytterdörren till 

föräldrarnas lägenhet öppnas, och sedan hennes mor som gång på gång 

ropade hennes namn i ett sista fåfängt försök att kalla henne tillbaka. 
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Rösten kom studsande och rullande ner över trappavsatserna, men 

Kerstin tog ingen notis om den. Istället sköt hon beslutsamt upp porten 

och steg ut på den redan solvarma trottoaren och tog ett djupt andetag. 

Genast blev hon sentimentalt medveten om alla de sommarens 

underbara dofter som färdats på ljumma vindar utifrån de fält och åkrar 

som omgav Risbyslätt, där de sålunda sammanblandades med det lilla 

samhällets egna ibland mindre angenäma lukter av så kallad civilisation. 

Det var raps och varm asfalt, syrener och en gnutta avgaser från en grå 

Volvo Amazon som körde förbi. Hon kände sig plötsligt mycket, mycket 

levande. 

Den lätta morgonbrisen tog tag i hennes blå sommarklänning och lät 

den smeksamt röra sig kring hennes bara ben. Det var en nästan sensuell 

känsla som hon aldrig tidigare lagt märke till, åtminstone inte på det här 

sättet - vindens lätta beröring över hennes fjuniga, nakna hud. 

Hon tog några steg i sina vita skor; först tvekande, sedan allt mer 

självsäkert. Det här var absolut början på något nytt, det kunde hon 

tydligt känna. Något som skulle förändra såväl henne själv som hennes 

levnadslopp för all framtid. 

Bakom sig lämnade hon en lamslagen mor och en något förundrad far. 

Ja, och sitt gamla liv, förstås. 

 

* * * 

 

Klockan hade inte hunnit bli mer än tio när Kerstin åter stod utanför 

dörren till föräldrarnas lägenhet. Hon tvekade en stund innan hon till sist 

bestämde sig för att trycka ner dörrhandtaget, beredd på det värsta när 

Ellen fick se vad hon gjort. Men när hon väl hade tagit mod till sig 

öppnade hon dörren hårt och resolut. 

Hon hade inte mer än hunnit sätta sin fot innanför tröskeln förrän 

Ellen dök upp i köksdörren med ett uttryck av ytterligt ogillande skrivet i 

ansiktet. Avsikten hade nog varit, insåg Kerstin senare, att leverera en 

ordentlig utskällning så fort hon vågade sig hem igen. Men tydligen kom 

nu Ellen av sig i samma ögonblick hon fick syn på dottern. Istället för att 

i vanlig ordning börja föreläsa med utsträckt pekfinger tog hon ett hastigt 

steg bakåt och slog förskräckt händerna för munnen, som om det hon 

hade framför sig var något förfärligt snarare än hennes nittonåriga dotter. 
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”Men tös, vad… vad är det du har gjort?” utbrast hon med förtvivlan i 

rösten när talförmågan kom åter. Den hade bara fattats henne några 

sekunder, men det var oerhört lång tid för att gälla Ellen. 

Kerstin drog med en ovan hand genom håret, förundrat konstaterande 

att hon faktiskt hade vågat. 

”Men mamma, jag har ju bara klippt mig” försökte hon lugna Ellen, 

samtidigt som hon kände på de korta stråna i nacken och stålsatte sig 

inför den kommande stormen. 

”Klippt? Klippt!?” ekade Ellen och stirrade förskräckt på Kerstin som 

om hon varit något obehagligt katten släpat in, eller kanske till och med 

något ännu värre. I samma ögonblick dök Ture upp bakom Ellens rygg 

för att se vad som stod på. Även han hajade till, men mer av 

överraskning än förskräckelse såvitt Kerstin kunde se. 

”Oj då” konstaterade han bara torrt och försvann sedan tillbaka in i 

köket till det han hållit på med när han blivit avbruten av stojet i hallen. 

Vilket fick Ellen att omedelbart rikta sin vrede mot honom istället, varpå 

cirkus Johannesson på nytt var igång. Det blev den gamla vanliga 

föreställningen, den som ständigt utspelades mellan de båda makarna. 

Ellen följde sålunda efter sin man runt i lägenheten medan hon 

fortsatte sitt alltmer argsinta ekande: 

”Oj då? Oj då?! Är det allt du har att säga? Har du sett hur hon ser ut? 

Vad ska grannarna tänka? Oj då? Och fru Andersson i textilaffären? Oj 

då! Tösen blir kanske av med jobbet så som hon ser ut nu, men så långt 

har du väl inte tänkt, din late drummel! Här sitter du bara och läser 

tidningen medan jag måste hålla reda på både hus och hem samtidigt 

som vår enda dotter löper amok! Tänk om det är knark!? Vad säger du 

då? Oj då? Om du bara för en enda gångs skull kunde…” 

Och så vidare i det oändliga. Kerstin kunde höra Ture grymta något 

när Ellen då och då drog efter andan för att kunna fortsätta ge utlopp för 

sina känslor beträffande makens oduglighet i allmänhet och hans 

ointresse för dotterns uppfostran i synnerhet. Vilket gav Kerstin en 

chans att obemärkt smita in i badrummet, där hon noga låste dörren om 

sig. 

Hon blundade och ställde sig sedan framför spegeln och räknade till tre 

innan hon öppnade ögonen. Hennes första reaktion var inte olik 

pappans; ett ”oj då!” låg faktiskt ganska nära till hands, även om hon 

naturligtvis sett den nya frisyren långsamt växa fram under en knapp 

timmes arbete med saxen borta på Salong Flygaren. 
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Allt hennes långa hår som hon varit så rädd om hade fallit till golvet i 

stora, råttfärgade tussar efterhand som frisören Rune Stridh klippt av det, 

och hon hade haft en intensiv känsla av att allt gammalt och utnött nu 

verkligen avslutades och kastades bort för att kunna ge plats åt något 

nytt. 

Hon betraktade sig i spegeln, drog lite i den sneda luggen och vände på 

huvudet så att hon kunde se sitt ena öra, nu fullt synligt under den korta 

och tämligen moderna Twiggyfrisyr som gjort hennes mamma så 

upprörd. På nytt lät hon sina fingertoppar leka i den snaggade nacken 

och förundrades över känslan av lidelsefull, spännande nakenhet som 

oväntat följt med den nya frisyren. Hon kände en rysning gå längs 

ryggraden. Antingen hade hon fått ner några avklippta hårstrån under 

klänningen, eller så var det något helt annat; det där att hon innerst inne 

visste att hon kommit till ett ställe i livet där allt ändrade riktning. Att 

hon hade nått en sorts vändpunkt efter vilken inget någonsin skulle bli 

sig likt. 

Hon klädde av sig och duschade bort alla lösa hårstrån medan hon lät 

sig uppfyllas av den angenäma känslan från nattens halvt bortglömda 

dröm. Sedan klädde hon på sig igen och fixade till sin korta frisyr medan 

hon förberedde sig mentalt för den orkan hon utan tvivel visste måste 

komma, varpå hon låste upp badrumsdörren och gick ut. 

Kanske var det en föraning om något mer som fick henne att känna 

som hon gjorde när hon gick mot sitt rum, men det var hon i så fall inte 

medveten om. Däremot visste hon en annan sak alldeles säkert; för 

första gången i sitt liv var hon riktigt lycklig, och hon hade själv skapat 

sig den lyckan. 

Den stillsamma euforin grumlades dock något när Ellen plötsligt blev 

medveten om att dottern äntligen kommit ut från badrummet. På mindre 

än två röda sekunder hade hon fattat posto strax innanför tröskeln till 

Kerstins flickrum, och hon såg inte ut att vilja flytta på sig. Den nu - i 

Ellens tycke oförskämt - kortklippta dottern tog emellertid ingen notis 

om den i dörren olägligt parkerade stenstoden, utan gick gnolande runt i 

rummet och plockade med än det ena, än det andra. Dock utan att låta 

sig provoceras till ett nytt uppträde, vilket helt säkert var Ellens avsikt. 

Eftersom Kerstin kände sin mamma bättre än vad mamman i fråga själv 

förstod, blev det precis som hon trott; det dröjde följaktligen inte länge 

förrän nästa steg i den psykologiska krigföringen tog vid i form av en 
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djup, sorgsen suck. Och när inte heller detta fick avsedd verkan - en torr 

snyftning. 

Det var inte lätt och krävde en ansenlig del av hennes nyvunna 

självkontroll, men Kerstin lyckades trots sin ovana på området ignorera 

Ellen tillräckligt länge för att den låtsade gråten till sist skulle övergå i 

eldfängd, rödglödgad vrede via en gradvis stegrad irritation som Kerstin 

så sent som dagen innan skulle ha gjort allt för att slippa. Exempelvis 

genom att göra mamman till viljes, så som hon alltid gjort. 

Så blev det alltså Ellen själv som fick stå för uppträdet, och för första 

gången i sitt liv fick hon sålunda uppleva hur hennes dotter satte sig på 

tvären och envist vägrade foga sig. Det sved mer än hon ville erkänna, 

men till sist gav hon i alla fall upp och lämnade dotterns rum med en 

besk kommentar om att ”vissa” nog snart skulle komma på bättre tankar, 

och passade samtidigt på att smälla igen dörren efter sig. Till sin förfäran 

kunde Kerstin nu höra hur en nyckel stacks i låset och vreds om strax 

efter Ellens snöpliga sorti. 

Hon var alltså inlåst, konstaterade hon och drabbades av plötsligt 

tvivel. Hade hon verkligen gjort rätt? Vad hade egentligen tagit åt henne? 

Ny frisyr, självvald för första gången i hennes liv; totalt uppror mot 

föräldrarnas välmenta tyranni; en obändig vilja att ta del av riktiga 

människors liv, i synnerhet senare på kvällen… 

Med ens gick det upp för henne vad hon gjort. Hon slog händerna för 

munnen och kvävde en framvällande snyftning som säkert skulle ha 

hörts ut till mamman, som med visshet nu stod med örat tryckt mot den 

låsta dörrens utsida just för att kunna höra om hennes dotter reagerade 

så som hon tänkt sig. Det nöjet skulle hon inte få, och förresten ångrade 

Kerstin inget. Men känslan av slutgiltighet sökte henne och hon var glad 

att hon skulle få tampas med den i ensamhet, utan sin mammas 

värderande och segervissa blick registrerande vartenda litet blänk i ögat 

eller darr på underläppen. 

Precis som Kerstin föreställt sig stod nu Ellen med ena örat hårt tryckt 

mot dörren och höll andan för att kunna höra bättre. Men till hennes 

förtrytelse uppfattade hon inga ljud överhuvudtaget och gav besviken 

upp sitt fruktlösa tjuvlyssnande efter några minuter. 

”Vad är det egentligen frågan om?” undrade Ture när Ellen till sist 

kom ut i köket med hårda, mycket bestämda steg. 

”Ibland är du precis lika dum som du ser ut” fräste hon och gav 

honom en blick som i sanning underströk omdömet hon precis 
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undsluppit sig. ”Det är bara någon sorts tonårsuppror, men det ska jag 

nog ta ur henne” fortsatte hon medan hon försökte undvika att se på sin 

något konsternerade make, eftersom hon då bara skulle bli ännu argare. 

”Inget att bry sig om” fortsatte hon och började plocka bland den torra 

disken i diskstället på vasken, varpå hon halvhögt varierade frasen på så 

många olika sätt hon lyckades komma på, mest för sig själv som det 

tycktes. 

”Hon är ju ändå nitton år…” försökte Ture när han tröttnat på det 

enformiga malandet, vilket var ett solklart misstag. 

”Ja, hon är nitton år!” exploderade Ellen utan minsta förvarning, och 

kastade i samma andetag en osthyvel så hårt i vasken att den slamrande 

träffade kaffekoppen Ture placerat där en stund tidigare. Örat slogs av, 

men det verkade inte ha någon synbar effekt på den med ens rasande 

kvinnan. ”Förstår du inte vad som kommer att hända om vi låter henne 

hållas?” 

”Nja… nej…” flikade Ture dumt nog in, vilket var som att råka tappa 

en brinnande tändsticka rakt ner i en låda full med stora och ytterst 

explosiva fyrverkeripjäser. Det vill säga: det small å det grövsta. 

”Knark!” utropade Ellen gällt. ”Knark och karlar och sprit och 

onämnbar synd! Det är vad det blir om vi låter henne göra som hon vill! 

Hon går ut, är borta några timmar och kommer sedan hem och är kanske 

förstörd för resten av livet! Hon kanske till och med blir med barn! Har 

du ens tänkt tanken, du din förbaskade oxe, du din… din… dromedar!” 

klämde hon avslutningsvis i, osäker på om poängen gått in i hennes för 

dagen ovanligt trögfattade mans huvud. 

”Nej, men Ellen…” började han protestera, men insåg tämligen 

omgående det lönlösa i försöket. Hon gav honom således ytterligare en 

ganska välartikulerad - och denna gång betydligt längre - föreläsning i 

ämnet ”hur man bäst handskas med revolterande tonårsdöttrar” och 

”äkta män som är precis så hopplöst korkade som man faktiskt kan 

förvänta sig”. Den senare delen med något mer omfattande innehåll 

beträffande ljudvolym och gedigen inlevelse. 

Till sist insåg den sönderpratade och utskällde Ture bistert att han bara 

hade ett enda alternativ för att det skulle bli lite lugnt i huset, nämligen 

att spela med och ge sin hustru rätt i allt hon sade. Allt annat skulle 

alldeles uppenbart förvärra situationen, och det var ingen hjälpt av. Alltså 

bestämde han sig för att själv smyga sig till en pratstund med Kerstin 
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senare under dagen, förslagsvis när Ellen gått till affären och stämningen 

i hemmet så att säga lugnat ner sig lite. 

 

Det var ganska långt lidet på eftermiddagen när Kerstin - som den 

senaste timmen fördrivit den framsniglande tiden med att håglöst 

betrakta passerande människor och bilar ute på gatan i det allt snedare 

eftermiddagsljuset - hörde hur nyckeln på dörrens utsida plötsligt vreds 

om. Hon stålsatte sig inför ännu en missnöjesattack från modern medan 

dörren sakta gled upp, men till hennes förvåning kom ingen in i rummet. 

Hon avvaktade spänt några sekunder utan att något hände, sedan reste 

hon sig upp och gick sakta fram och kikade ut. 

Det fanns ingen där, åtminstone kunde hon inte se någon. Det var utan 

tvekan mycket underligt, men hon smög ändå ut i hallen och tittade 

försiktigt in i köket. Hon halvt förväntade sig att plötsligt stå öga mot 

öga med en ilsken och anklagande Ellen, men där var det egendomligt 

nog också tomt. 

Hon tänkte efter en stund, och gick sedan med rynkad panna ut i 

hallen och kontrollerade skorna; Ellens var borta, vilket antagligen tydde 

på att hon gett sig av ut i något ärende. Men Tures stod kvar, ett faktum 

som gjorde henne betänksam. Det var för tyst i lägenheten, och hon 

kände obehaget komma krypande. 

Försiktigt smög hon tillbaka genom hallen fram mot dörren som ledde 

in till vardagsrummet. Där fann hon honom, bekvämt tillbakalutad i sin 

favoritfåtölj och försänkt i ytterligt djup sömn. Man såg knappt att han 

andades. 

Med ens drabbades Kerstin av en skrämmande tanke; antag att han inte 

alls sov, utan att han kanske var död? Den onda men egentligen 

osannolika misstanken drev på henne så att hon var tvungen att försiktigt 

smyga fram och kontrollera saken. I flera skräckslagna sekunder var hon 

säker på att andningen upphört, men just som hon lutade sig över 

honom drog han oväntat in luft i en lång, ytterst högljudd snarkning. 

Hon drog sig överrumplat tillbaka medan han smackade torrt och sedan 

utan synbara besvär återgick till något som väl skulle föreställa ett mer 

normalt sömnbeteende. 

Det var alltså ingen fara, konstaterade hon lättad när den värsta 

förskräckelsen lagt sig. Sedan drog hon sig baklänges ut ur rummet, 

försiktigt för att inte råka väcka honom. Vant undvek hon att slå ner 

någon av de prydnadssaker som stod lite farligt till, vilket var ganska 



47 

 

enkelt eftersom de stått på exakt samma plats så länge hon kunde 

minnas. Inte mycket hade förändrats i det Johannessonska hemmet på 

många, långa år, men nu var det kanske äntligen slut på det. 

Hon funderade en stund med rynkad panna. Dörren måste alltså ha 

gått upp av sig själv, eftersom det inte fanns någon i lägenheten som 

kunde ha låst upp den. Det verkade onekligen mycket konstigt, men hur 

hon än vände och vred på problemet kunde hon inte finna någon annan 

förklaring. 

Nå, då hade hon helt enkelt haft tur och nu var väl snarast frågan på 

vilket vis denna tur skulle tas till vara. 

Hon stod tvekande i hallen och övervägde vad hon skulle göra av sin 

plötsligt nyvunna frihet. Såvitt hon kunde se hade hon två möjligheter: 

antingen kunde hon gå tillbaka in på sitt rum och fortsätta livet som om 

inget hänt, som om hon fortfarande var Tures och Ellens lydiga lilla 

flicka utan egen vilja om än med ny och moderiktig frisyr. Det var ett 

alternativ som i ärlighetens namn inte tilltalade henne särdeles. 

Eller så kunde hon smyga ut och göra verklighet av sin i och för sig 

ganska diffusa plan, vilken i stort sett gick ut på att hon skulle ta sig ut 

och försöka göra det hon vagt anade att folk i allmänhet gjorde en vanlig 

lördagskväll. Det vill säga roa sig lite på egen hand, utan föräldrar i 

släptåg som satte upp mer eller mindre rimliga gränser för hur roligt hon 

fick lov att ha. 

Det senare alternativet verkade utan överdrift mest lockande på henne, 

och hon skyndade sig därför in på sitt rum och bytte om till något hon 

själv uppfattade som festligt och fint, dock utan att te sig för uppklätt. 

Det fick bli den blå klänningen igen, eftersom alla andra kläder tycktes 

henne alltför vardagliga. Sminkning kom inte ifråga, eftersom kosmetika 

var ett totalt okänt begrepp i hennes familj. 

Det tog henne mindre än fem minuter att göra sig klar, där en god del 

av tiden gick åt till att oroligt spana ut mot gatan för att se om Ellen var i 

antågande. Kerstin var övertygad om att det började bli bråttom, och när 

hon äntligen var klar att ge sig av andades hon tungt av upphetsning och 

nervositet. Hon kunde fortfarande höra Tures tunga timmerstocks-

dragande från vardagsrummet, vilket lugnade henne något. Han skulle 

åtminstone inte stoppa henne. 

Med bankande hjärta krängde hon på sig sina finaste skor och kastade 

en sista blick in mot lägenheten. Sedan öppnade hon försiktigt 

ytterdörren och smög ut i det ännu tysta trapphuset. 
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Förmiddagens doft av nybakade bullar hade dunstat bort och kvar 

fanns bara den vanliga lukten av trappuppgång, möjligen blandad med en 

tunn förnimmelse av kvardröjande stekos. Hon skyndade nerför 

stentrappan utan att egentligen lägga märke till någon av dessa triviala 

vardagligheter, rädd att plötsligt springa ihop med Ellen. Som i så fall 

givetvis skulle återföra henne till fångenskapen utan vidare dröjsmål, med 

eller utan låst dörr. 

Hon insåg med ens att risken inte var obetydlig, även om hon skulle 

hinna ut på gatan innan katastrofen inträffade. Alltså skyndade hon förbi 

porten och tog istället omvägen om källaren, samtidigt som det slog 

henne att hennes gamla flickcykel måste finnas där nere och sannerligen 

skulle kunna komma väl till pass om det blev som hon tänkt sig. Om hon 

inte blev fast innan hon hann ge sig av. 

Men Ellen visade sig inte, och Kerstin började vagt inse att hon faktiskt 

skulle komma undan med det hon föresatt sig. Det förvånade henne 

eftersom hon knappast brukade vara försedd med tur, och sannerligen 

än mindre med sådan osannolik som hon nu fått till skänks. Det var 

nästan för bra för att vara sant. 

Under ett obehagligt, svindlande ögonblick fick hon för sig att något 

måste vara rejält fel med alltsammans, att hon höll på att gå i någon sorts 

utstuderad djävulsk fälla med oklart syfte, men utan tvivel till skada för 

henne själv. Man kunde bara inte ha sådan tur som hon haft, det var inte 

möjligt. Och ändå… 

Men sedan sansade hon sig. Varför grubbla på det där nu? Bättre då att 

njuta av stunden och ta för sig, resonerade hon med återvunnen 

sorglöshet samtidigt som hon med sentimental hängivenhet betraktade 

sin gamla Monark som hon fått i tioårspresent nio år tidigare. Den hade 

börjat rosta och under ett obetänksamt ögonblick funderade hon på om 

den möjligen inte också kunde ha krympt. Vilket den förstås inte hade 

gjort, även om hon för sin del måste ha vuxit en hel del sedan den sist 

användes. 

Nå; hon skulle kanske komma att se en aning förväxt ut på den, men 

vad gjorde det? Ingen skulle ändå lägga märke till det, intalade hon sig 

trosvisst. Det var ju trots allt lördag, och då hade folk sannolikt annat att 

tänka på än att göra sig lustiga över en cykel som kanske var i minsta 

laget. 

Turen höll i sig på det mest otroliga sätt; däcken tycktes fortfarande 

vara i princip fullpumpade, vilket hon tackade sin lyckliga stjärna för 
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medan hon försiktigt ledde ut cykeln på gården. Det hade inte förrän nu 

fallit henne in att det troligaste borde ha varit att finna båda däcken 

antingen punkterade, eller bara tomma på luft efter flera år i 

cykelkällaren. Eller att cykeln helt enkelt varit borta, eftersom den 

tydligen stått olåst. 

Ellen syntes fortfarande inte till. Strålar från den lågt stående 

kvällssolen stack Kerstin i ögonen och luften var förföriskt tung av 

dofter. Med visst besvär lyckades hon darrande av upphetsning grensla 

den något förkrympta cykeln, varpå hon tog ett djupt andetag och 

överlämnade sig åt vadhelst ödet hade i beredskap åt henne. 

Full av tillförsikt trampade hon så iväg, först försiktigt eftersom hon 

fortfarande var rädd att stöta ihop med Ellen, men snart allt fortare. Hon 

passerade den kombinerade bensinmacken och taxistationen på 

Storgatan och cyklade upp över järnvägsviadukten vid infarten till 

flygflottiljen, och strax hade hon lämnat Risbyslätt bakom sig. Men det 

var först när hon efter ett par minuter dessutom cyklat förbi 

idrottsplatsen som allt blev verkligt för henne; det var inte bara Risbyslätt 

hon lämnat bakom sig, utan också sin barndom. Tanken gjorde henne 

rädd, men också upphetsat varm. 

Den oljegrusbelagda landsvägen rullade snabbt undan under henne, 

värmestrålande efter dagens solgass. Raps- och vetefält böljade mjuka 

och gyllene vid vägens sidor i det sneda solljuset och ladusvalor flög högt 

mot den blå himlen, alltmedan fartvinden drog ljum och smeksam 

genom hennes korta hår och lekte skälmskt med den långa luggen. 

Sommarkvällens alla dofter, ljus och ljud fyllde hennes sinne till 

brädden och satte kroppens minsta byggstenar i synkron rörelse. Det var 

precis som om själva naturen vibrerade och fick cellerna i hennes kropp 

att svänga med som om de tillsammans bildade en sorts naturlig 

resonator, avsedd särskilt för detta ögonblick. Hon var just på väg till sitt 

livs första dans och inget hade någonsin tidigare gjort henne så lycklig, 

vilket hon högt berättade för de mognande fälten och de stillsamt 

susande träden vid vägkanten. 

Möjligen hade hon varit något mer behärskad i sin lycka om hon 

kunnat se hur Ellen kom hem och i förfärat, heligt raseri upptäckte 

rymningen i samma stund som hon själv sprudlande och överfull av liv 

cyklade fram mellan gyllengula, torrt doftande sädesfält ackompanjerad 

av det explicit sommarkvällstypiska sträva ljudet av spelande gräshoppor. 

Möjligen. 
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Om hon därtill vetat att Ellen fördrev den närmaste kvarten med att 

tämligen hårdhänt ställa en yrvaken och oförstående Ture till svars för 

det inträffade, hade hon kanske på nytt omvärderat sitt beslut att i all 

hemlighet smita iväg utan ett enda ord till förklaring. 

Men som det nu var anade hon förvisso en hel del men visste inget 

säkert, och det var precis som det skulle. För nu vred sig livets stora och 

tunga hjul äntligen något snabbare kring sin slitna axel, och det fanns inte 

längre någon väg tillbaka. Varken för Kerstin eller för hennes oroliga 

föräldrar. Det var som sagt som det måste vara; som det på gott eller ont 

förr eller senare alltid måste bli för alla människor. 

Kerstin var där hon cyklade närmast euforisk i sin upphetsning över 

något hon bara vagt anade som en vacker möjlighet. Förväntan drev 

henne kilometer efter kilometer och något var verkligen på väg att hända 

efter nitton års bottenfrusenhet och omedveten längtan. 

Hon log brett mot den sjunkande solen. Drömmen verkade 

fortfarande. 
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id den ytterligt natursköna ravinen Djupe Skreva på Sydåsens 

norrsida hade man mellankrigsåret 1935 byggt ett danspalats som 

lämpligt nog fått samma namn som platsen det hade uppförts på. Det 

var ett stort imposant hus i trä och sten, ett flera våningar högt kråkslott 

med grönt koppartak över höga och spetsiga vitmålade gavlar. Murgröna 

klädde in en del av den norra fasaden, och runt husets södra sida i den 

branta åsbacken växte frodig bokskog så nära att inte mycket plats fanns 

för någon park eller trädgård att tala om. 

På en terrass strax väster om den imponerande fastigheten - som 

förutom lokal nöjesmetropol dessutom tjänstgjorde som turisthotell - 

hade man anlagt en tämligen stor dansbana i trä, från vilken man hade en 

vidunderlig utsikt över slättlandskapet nästan ända upp till Hallandsåsen 

flera mil bort. Om man stod nära det låga trästaketet vid dansbanans 

norra kortsida kunde man i skymningen vissa sommarkvällar få se den 

mjukt böljande slätten långsamt fyllas av markdimmor; hur de kom 

krypande genom sänkor och svackor i stora, drivande sjok i magisk 

älvdans. Det var utan tvivel mycket vackert, och om man inte tidigare 

sett natursceneriet var det så gott som förutbestämt att man någon gång 

under sin första danskväll i Djupe Skreva skulle hamna vid dansbanans 

staket, hänförd av den förtrollande synen. Så också Kerstin, som fram 

tills att hon upptäckt det stillsamma skådespelet mest hållit sig ur vägen; 

långsamt strosande mellan vita bänkar där par satt och talade eller 

vänslades med varandra, och låga kedjekrönta stenpelare som markerade 

Djupe Skrevas gräns mot skog och äng. 

Det var inte mycket som hittills hade blivit som hon hoppats den här 

kvällen. Hon hade lyckats sega sig en bra bit uppför grusvägen som ledde 

V 
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upp till danspalatset innan orken slutligen trutit, varpå hon flämtande 

blivit tvungen att stiga av cykeln och gå den sista biten vid sidan av andra 

festklädda besökare. 

Tämligen andfådd hade hon betalt inträdet utan att lägga märke till de 

många undrande blickar som följde henne. Människor granskade henne 

noggrant i smyg, uppifrån och ner. Inte för att hon betedde sig underligt 

eller såg särskilt konstig ut, utan snarare för att hon tycktes vara på fel 

ställe. Hon var helt enkelt minst femton - tjugo år yngre än den 

genomsnittlige besökaren, och var dessutom klädd som om hon skulle gå 

på konfirmation snarare än dans. Dessutom förvånades de som kände 

igen henne över att hon kom ensam, utan Ellen eller Ture i släptåg. En 

man hon vagt kände igen som en av Tures vattenkammade, 

rakvattendoftande militärkolleger kom till och med fram till henne och 

växlade några ord. Han var visserligen artig och trevlig, men hon kunde 

trots vänligheten inte undgå att känna hur han nyfiket snokade i hennes 

privata angelägenheter. Hon undvek naturligtvis att säga honom hela 

sanningen, och gav honom istället en lätt friserad version där ord som 

”inlåsning” och ”rymning” givetvis inte förekom. Hon var förstås lättad 

när han lämnade henne, men hans nyfikenhet hade inte bara varit av 

ondo. För första gången i hela hennes liv verkade det nämligen vara 

någon som faktiskt sett henne; som en självständig individ, som en 

människa snarare än en grå skuggfigur. Det var en fantastisk känsla. 

Hennes första intryck av Djupe Skreva var annars en blandning av 

förundran och besvikelse. Förundran därför att det var så mycket folk 

här; människor hon aldrig tidigare sett blandades med en del välbekanta 

ansikten från Risbyslätt. Besvikelse för att den glada feststämning hon 

föreställt sig som självklar, på vissa håll mest verkade vara ersatt av 

aggressivt fylleri. Hon höll sig på behörigt avstånd från de mest 

påverkade sällskapen och stannade försiktigtvis i utkanten av dansbanan, 

där hon i smyg betraktade de dansande. 

Mest var det som tidigare påpekats medelålders par här, åtminstone 

folk över trettio, vilket ytterligare spädde på hennes milda känsla av 

besvikelse. Hon hade naturligtvis - men utan att vara annat än vagt 

medveten om det - hoppats träffa människor i hennes egen ålder. Nya, 

roliga, trevliga människor som inte visste vem hon var och därför inte 

hade några förutfattade meningar om henne eller hennes familj. Kanske 

till och med göra någon ny bekantskap som kunde leda till det hon var så 
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svältfödd på, och som alla andra tog mer eller mindre för givet. 

Nämligen vänskap. 

Det var alltså vad hon hade hoppats på, samtidigt som hon tydligen 

missat att kvällens orkester i första hand riktade sig till en något äldre 

publik. Nå, det spelade ingen roll. Helt stenåldersmässig var nu ändå inte 

orkestern, som bestod av fem identiskt klädda herrar kompletterade med 

en kvinnlig vokalissa iförd en i Kerstins tycke tämligen vågad klänning. 

Emellanåt dök det upp låtar hon tyckte sig känna igen som 

förhållandevis nya, fast förstås i ohyggligt omgjord tappning. Hennes 

jämnåriga - som sannolikt var betydligt bättre bevandrade än hon inom 

området modern popmusik - hade förmodligen skrattat sig fördärvade 

redan efter de inledande takterna. Kerstin skrattade emellertid inte, utan 

gjorde istället som hon alltid gjort när något gått henne emot; hon svalde 

förtreten och fann sig under tystnad. 

Hon betraktade förstrött ett grånat par som svängde runt enligt 

konstens alla regler; den äldre mannen höll sin danspartner lätt om 

midjan och hon honom på axeln. Deras händer nuddade vid varandra i 

någon sorts stiliserad beröring, och Kerstin betraktade dem med milt 

intresse medan de sakta roterande gled runt dansbanans ytterkant nära de 

kulörta och egentligen groteskt smaklösa glödlamporna som hängde från 

stolpe till stolpe i det omgärdande staketet. Trots det kolorerade ljuset 

som spelade över mannens och kvinnans ansikten fanns det något 

vackert i scenen, något som hade med åldrad kärlek att göra. Hon log en 

aning sorgset, barnsligt övertygad om att hon själv aldrig skulle förunnas 

att älska någon på det viset. 

När paret nått den motsatta sidan av dansgolvet måste hon för ett kort 

ögonblick ha tappat koncentrationen, för plötsligt gled de ur fokus. Det 

varade bara någon tiondels sekund, men under denna ytterligt korta 

tidsperiod fästes hennes blick på något annat än de dansande, något 

bakom dem, bortom de färgade lamporna. 

Efteråt förstod hon att det hon så plötsligt fått syn på och åter förlorat 

ur sikte måste ha varit hans ögon - onaturligt och klart lysande i 

mörkblått med stänk av sommargrönt i den djupnande skymningen. Hon 

blinkade reflexmässigt till, och sedan var de borta. 

Förbryllad försökte hon göra den påträngande synvillan begriplig 

genom att skylla den på det bedrägliga skymningsljuset, och hon lyckades 

nästan. En sönderslagen glasflaska som samtidigt reflekterade det färgade 
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glödlampsljuset och de höga bokarnas skira grönska kunde mycket väl bli 

till något helt annat i det tilltagande dunklet. 

Trots att hon var helt säker på att hon sett fel och dessutom lika säker 

på att hon betedde sig löjligt, kunde hon inte låta bli att söka med blicken 

inne under träden strax utanför dansbanan. Hon stirrade länge ut i 

skogen, men fann inga ljusreflekterande glasbitar. Istället fann hon helt 

utan förvarning honom. 

Plötsligt, utan att hon förstod var han kommit ifrån, såg han tillbaka på 

henne; fixerade henne med sina trots avståndet tydligt urskiljbara 

djupblå, grönskimrande ögon, självklart och obesvärat på gränsen till 

fräckt. Hon förmådde inte vika undan. 

Tiden hickade till och höll andan medan allt under några evighetslånga 

ögonblick tycktes stanna upp runt henne. Det fanns ett oemotståndligt 

sug i hans blick som gjorde henne varm, generad och underlig till sinnes. 

Om det var av pur överraskning visste hon inte, men hon drabbades 

oväntat av en svindlande känsla i magen och till sin outsägliga 

förlägenhet kunde hon dessutom känna hur onämnbara, undangömda 

delar av hennes kropp med ens tycktes bli… märkligt berörda av hans 

blotta åsyn. 

Skärrad över den egna kroppens syndfulla uppror mot allt som hon - 

eller rättare: Ellen - ansåg moraliskt rätt, försökte hon skärpa sig och 

lyckades med en kraftansträngning slita sig loss ur hans förtrollning. 

Varpå hon efter visst panikslaget letande med blicken på nytt fann det 

dansande äldre paret, vilket hon sedan var ytterst noga med att inte 

släppa ur sikte. Fast hon egentligen inte såg dem. 

Hon var illa berörd. Det var inte bara det att en man tittade så där på 

henne, för första gången i hennes unga liv. Det hade hon säkert kunnat 

stå ut med, till och med kunnat tycka om under vissa omständigheter. 

Men att hon bara på grund av en enda blick - låt vara oerhört intensiv - 

höll på att så fullständigt förlora sig i skamlös, skräckblandad förtjusning 

hade hon aldrig kunnat drömma om, och det fick henne att i eget tycke 

rodna tämligen missklädsamt. 

Till sist lyckades hon emellertid sansa sig, och när hon väl jagat bort 

det mesta av förlägenheten tog nyfikenheten på nytt överhanden över 

hennes förnuft. Hon sneglade försiktigt bort mot den sida av dansbanan 

som låg närmast bokskogen. Hon såg trädstammar, mossa, buskar och 

en stentrappa som ledde uppför backen, men inga hypnotiserande ögon. 

Han var borta. 
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Hon rynkade pannan och tog ett steg åt sidan för att om möjligt få syn 

på honom igen, men han var verkligen borta. Det var nästan som om 

han aldrig funnits där överhuvudtaget. Tvehågset stod hon kvar, 

fundersam och än en gång tvivlande på att hon verkligen sett rätt. Inte 

kunde man väl bli sådär konstig bara av att någon såg på en? Och det var 

en sak till som fick henne att misstro sina sinnesintryck: nu när hon 

tänkte närmare på saken tyckte hon faktiskt att det funnits något i hans 

blick som känts bekant på ett diffust och egendomligt sätt. 

Därmed dök en oroande och tyvärr inte särskilt ologisk tanke upp i 

hennes huvud, en misstanke som visade sig vara svår att bli av med 

eftersom den tycktes henne allt mer trolig ju mer hon ältade den. Tänk 

om han bara varit inbillning? Det vagt bekanta kunde mycket väl ha med 

hennes nattliga kärleksdröm att göra, en sorts materialiserad önsketanke 

som behagade dyka upp just nu för att hennes undermedvetna ville det. 

Eller…? 

Efter att ha stått så, försiktigt spanande mot skogen och dessutom 

starkt tvivlande på sig själv och sitt förstånd, vände hon nedslaget ryggen 

mot de dansande och såg istället ut över slätten. Hon drog in 

sommarkvällens alla tunga, aromatiska dofter i ett långt, djupt och 

njutningsfullt andetag. Dimmorna låg tätare ute på slätten nu och himlen 

var mörkt blå, med en sista kvardröjande strimma av dramatiskt ljus i 

väster. Bakom de skymmande träden kunde hon ana röda moln som 

belystes underifrån av den nu helt nedgångna solen. Alltsammans var 

utan tvivel mycket vackert, men ändå sorgligt matt i jämförelse med det 

hon precis tyckt sig se. 

Plötsligt rös hon och anade en begynnande kallsvett. Det var något 

som definitivt inte var rätt. Kanske höll hon på att bli sjuk? 

Hon övervägde ett ögonblick om hon kanske helt enkelt bara borde 

bita i det sura äpplet och cykla hem igen. Hon skulle förvisso få stå ut 

med Ellens ilskna föreläsning om vad som passade sig och inte för en 

ung flicka, men det skulle hon ju förstås få göra oavsett när hon valde att 

komma hem. Obeslutsamt lutade hon sig mot träräcket och försökte 

tänka, men det gick inte. Hon kände sig ytterst förvirrad. 

När hon till sist vägt för- och nackdelar mot varandra så många gånger 

att det gick runt i huvudet på henne, insåg hon slutligen att det nog trots 

allt ändå var lika bra att ge sig av hemåt. Hennes första flyktförsök ut i en 

skönare värld hade sålunda misslyckats åtminstone till viss del, men hon 

skulle förstås kunna göra ett nytt utbrytningsförsök senare, när hon var i 
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bättre balans. Hon tröstade sig med att ”inget var hugget i sten”, som 

Ture i uppgiven beslutsångest brukade säga. 

Hon kastade en sista blick ut över slätten, där ljus från närliggande byar 

nu börjat glimma som små elektriska stjärnkonstellationer. En knapp mil 

bort låg Klätten och glittrade som en hel galax, med stråk av vitt ljus i 

mer eller mindre räta linjer. Hon kunde fortfarande urskilja de stigande 

dimslöjorna över den framslingrande Rödeå där den försvann bort mot 

havet i nordväst. Natursceneriet gjorde henne gråtmild. Eller om det 

kanske var den plötsliga och smärtsamma insikten om den fundamentala, 

allt överskuggande ensamheten. 

Hon vände sig nedslagen om och skulle just gå när världen för tredje 

gången denna underbara, egendomliga junikväll rämnade och ljudlöst 

gick under mitt framför hennes ögon. Hon fann sig med ens hjälplöst 

drunknande i samma känsla av lamslagen förundran som tidigare när hans 

närvaro åter sköljde över henne, och hon glömde allt annat. 

Rakt över dansgolvet, mellan alla de dansande, kom han gående och 

hade sin förtrollande, outgrundliga blick riktad rakt mot henne. Han gled 

fram på samma självklara och smeksamma sätt som dimmorna ute på 

slätten rörde sig genom sänkor och över fält. Som en älvornas kung som 

plötsligt lämnat sagorna och stigit in i verkligheten, tänkte hon utan att 

egentligen kunna formulera tanken i ord. 

I hans ljusa hår lekte solstrålar, trots att solen redan gått ner. Ögonen - 

som på avstånd tyckts henne mörkblå med boklövsgröna inslag - verkade 

ju närmare han kom alltmer reflektera den mörknande himlen snarare än 

att ha en egen tydligt definierad färg; av det gröna syntes inte längre ett 

spår, men däremot en diffus spegling av ljus från de första 

framskymtande stjärnorna. Resten av hans utseende var svårfångat och 

på gränsen till eteriskt, men ändå ytterligt behagligt. Hon tappade andan.  

Han var helt enkelt det vackraste hon någonsin sett. 

Hon stod med fånigt öppen mun och såg honom glida fram över 

träplankorna utan att stöta till ett enda av alla de snurrande och 

svängande par som trängdes på dansgolvet. Ingen såg åt hans håll, vilket 

tycktes henne inte bara otroligt, utan dessutom som en absurd 

förolämpning. 

Hon kände sig yr och bedövad, och lade i panik märke till att hon 

plötsligt blivit dyblöt i handflatorna, varför hon - utan att tänka närmare 

på att gesten måste se ganska lustig ut - torkade dem omsorgsfullt mot 

klänningen. Det susade i hennes öron och hon fick en påträngande 
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känsla av att själva luften omkring henne började rotera. Nej - inte luften, 

rättade hon sig och försökte andas normalt. Det blåste inte det minsta, 

vilket tydligt syntes på de blågula vimplarna som hängde slaka och 

orörliga på sina stänger uppe vid restaurangen. Men om det inte var 

vinden som virvlade runt hennes huvud var det väl något annat. 

Inbillning kanske. Fast om det inte var inbillning heller måste det vara 

ren energi, tänkte hon och fick lust att fnissa som om hon varit lätt 

berusad. 

Plötsligt och mycket tydligt tyckte hon sig emellertid höra Ellens röst 

eka i huvudet från förmiddagens uppträde: ”Hon går ut, är borta några 

timmar och kommer sedan hem och är kanske förstörd för resten av 

livet!”, och då rann lusten till skratt av henne. Men hon hann inte tänka 

mer på den saken, för nu gled han upp vid hennes sida och lutade sig 

nonchalant mot räcket, dock utan att släppa henne med blicken. 

”Hej” sade han enkelt och Kerstin trodde för ett ögonblick att hon 

skulle svimma eftersom yrseln tilltog. Hon kom sig inte för att svara. 

”Jag heter Johannes” fortsatte han, och hon kunde se hur ett milt 

leende lekte i hans obeskrivliga, glittrande ögon. Inte hånfullt eller 

förargligt, utan snarare glatt och förväntansfullt men samtidigt oändligt 

självsäkert. 

Mitt i all yrsel och förvirring anade Kerstin att han utstrålade något 

som i hennes värld kunde vara synonymt eller åtminstone besläktat med 

å ena sidan nedstrilande solljus genom försommargrönt lövverk, eller en 

muntert porlande skogsbäck kantad av frodigt gräs och spirande 

vitsippor. Det var den ena delen av honom. Å andra sidan fanns det 

under dessa beskedliga metaforer mer av samma sak, fast i en helt annan 

skala. Något som mer påminde om ökensolens brännande och 

dödsbringande obarmhärtighet, eller ett vattenfalls dånande och 

destruktiva råstyrka. I sin ena form vackert och beskedligt, i sin andra 

fullständigt livsfarligt om man var oförsiktig. 

”Har du något namn?” frågade han, fortfarande vänligt leende när hon 

inte kom sig för att svara. 

”K… Kerstin…” stammade hon fram och gjorde sitt yttersta för att ta 

sig samman, dock utan att lyckas särskilt väl med annat än att göra sig till 

åtlöje. 

Mannen som kallade sig Johannes lät sina överjordiskt vackra ögon 

svepa över hennes ansikte medan han väntade på mer; dröjde en liten 

aning vid hennes läppar och fortsatte sedan upp till hennes snedklippta 
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lugg, varpå han efter att ha fått något ömt i blicken på nytt fann hennes 

stora, aningen beslöjade gråblå ögon. Kerstin fann inga ord, trots att hon 

desperat försökte. Hon fick inte ens tag i sitt eget efternamn. 

För några pinsamt tysta sekunder av ickeverbalt famlande blev hon 

rädd att hon skulle skrämma bort honom. Tänk om han trodde att hon 

var något sorts byoriginal? En stum dåre; en ful tafatt flicka varje karl 

med bara en gnutta självaktning borde göra bäst i att undvika? 

Men om han tänkte så, visade han det i varje fall inte. Istället tog han 

plötsligt, till hennes skräckblandade förtjusning, försiktigt och vänligt 

hennes hand i sin och ledde henne ut på dansgolvet. Då vaknade hon 

äntligen till liv och började streta emot, räddhågset påpekande att hon 

faktiskt inte kunde dansa. Han skulle inte tycka om att släpa runt på en 

stelbent, svårt rodnande fågelskrämma i något som omöjligt skulle 

komma att likna dans, påpekade hon. I synnerhet inte bland alla dessa 

människor som ju alldeles uppenbart var så oändligt mycket duktigare än 

hon själv någonsin hade förutsättning att bli, fortsatte hon förringa sig 

och sin ännu oprövade förmåga. Just det; oprövade. Hon hade nämligen 

aldrig dansat förut, beroende på att dansens snuskiga fördärvlighet var 

ännu en av alla dessa saker hennes föräldrar - det vill säga i första hand 

Ellen - omtänksamt sett till att ”skydda” henne från. 

Johannes kommenterade inte all denna självföraktande ordsvada, utan 

betraktade henne istället försiktigt leende medan ett drag av lätt 

sorgsenhet skymtade till och försvann i hans vackert symmetriska 

ansikte. Sedan nickade han sakta att han förstått, varpå han utan vidare 

diskussion drog henne till sig. Inte för nära, och inte aggressivt eller 

hårdhänt. Bara mjukt bestämt, och med respekt. 

Försiktigt lade han sin ena hand på hennes höft, och på nytt kände hon 

samma sugande varma känsla i magen som tidigare. Hon hoppades att 

han inte skulle upptäcka att hon fått gåshud. De fina fjunen på hennes 

underarmar stod rakt ut, och hon kände sig elektrisk. Han släppte inte 

hennes blick för en sekund och om hon inte varit räddningslöst förlorad 

tidigare, var hon det definitivt nu. 

I samma ögonblick som han flätade in den fria handens fingrar i 

hennes så att de på så vis var fullständigt sammankopplade, började 

bandet spela och nu lät det inte längre taffligt och billigt utan snarare rent 

himmelskt. Det var visserligen ännu en av dessa halvt moderna låtar hon 

vagt kände igen, men hon kunde inte påminna sig att hon någonsin hört 

den på det här känslosamma, rent av svävande sättet tidigare. 
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Och medan västerhimlens sista kvardröjande glöd sakta falnande sjönk 

mot sommarnattens typiska djupblå nyans av sammetsrymd, dansade 

hon med en man hon i dessa livsavgörande ögonblick utan tvivel 

uppfattade som Världarnas Herre. 

Hon dansade en sommar, och sedan aldrig mer. 

 

* * * 

 

I slutet av augusti det året hade Kerstin hunnit med ett stort antal 

danskvällar i Djupe Skreva. Alla hade på sitt sätt varit underbara, men 

ingen så som den i juni när hon för första gången träffat Johannes. 

Han hade förutom att visa sig vara en utmärkt danspartner även 

framstått som en ömsint och ytterst kärleksfull gentleman. Vilket 

naturligtvis var något helt annat än de berusade och dryga halvapor till 

män som brukade lura med sig en eller annan likasinnad kvinna ut i den 

omgivande bokskogen för att där fördriva den närmaste kvarten med att 

rulla runt i grönskan. Kerstin hade sett - och givetvis hört - ett antal 

snarlika varianter av dessa grobianer, och de fyllde henne alltid med 

avsmak. 

Men sådan var alltså inte Johannes. I själva verket var han precis raka 

motsatsen; artig, uppmärksam, lyhörd, vänlig och framförallt nykter. Det 

sista tycktes henne som en särskild välsignelse. Piss och spyor hade hon 

sett nog av efter ett antal lördagar vid dansbanan, och att ens föreställa 

sig Johannes i ett sådant tillstånd var ren hädelse. 

Efterhand som tiden runnit undan hade hennes första intryck av 

honom mattats något, såtillvida att hon numera såg honom mer som en 

vanlig man och inte som en från himlarna nedstigen gud. Hon älskade 

honom av hela sitt hjärta, och han henne om hon tolkade de för all del 

tydliga tecknen rätt. Och hade han inte till och med sagt det rent ut? Att 

han älskade henne? Jo, det hade han; många gånger. Och hon hade 

svarat honom med samma ljuvliga ord. 

Hon tyckte sig sålunda ha all anledning att vara lycklig. Dock fanns ett 

litet smolk i glädjebägaren, och det hette Ellen. 

Efter den första drömlika danskvällen hade Kerstin kommit hem strax 

efter klockan ett på natten, rosig och bubblande av ”amour”, vilket hon 

klokt nog låtit bli att formulera på just det okänsliga sättet. Klokt, 

eftersom det skulle ha varit en onödig påminnelse om Tures gamla 

äventyr med den halvfranska kvinnan vars främsta fördel kunde sägas 
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sitta baktill, om hon förstått saken rätt. Att strö salt i såren, om än av 

misstag, hade inte varit hennes avsikt. 

Ellen hade varken rasat, föreläst eller gjort något annat av allt det 

Kerstin tyckt sig ha haft anledning att frukta medan hon cyklade hem i 

sommarnatten. Istället hade hennes mamma suttit i köket, rödgråten och 

tyst när hon smugit in med skorna i handen. Sakta hade Ellen rest sig 

och kommit gående i den mörklagda hallen, stannat en meter bort och 

stilla betraktat sin dotter med ett ansiktsuttryck som närmast verkat 

spegla en obehaglig blandning av besvikelse och djup sorg. Hon hade 

inte sagt ett enda ord, vare sig till förebråelse eller av lättnad. Bara tyst 

slagit ner blicken och därefter gått in i sitt och makens sovrum där hon 

ljudlöst stängt dörren efter sig. 

Kerstin hade stått kvar med skorna löst hängande i sin ena hand, för 

tillfället oförmögen att förstå Ellens reaktion. Hon hade funderat en kort 

stund på vad hon borde göra, men sedan hört sin fars ljudliga 

snarkningar bryskt avbrytas i en plötsligt både högljudd och förvånad 

grymtning, och därmed kommit fram till att det bästa antagligen var att 

låta saken bero till morgonen. Därefter hade hon krupit ner i sin säng, 

men legat vaken en lång stund med ett brett leende på läpparna eftersom 

Johannes funnits hos henne på ett nästan fysiskt sätt. 

Ellens tigande hade fortsatt hela den följande veckan efter Kerstins 

hastigt påkomna uppror, och stämningen hade således varit tämligen 

djupfryst mellan mor och dotter. Ture för sin del hade försökt bete sig 

som om allt varit precis som vanligt. Det vill säga; han hade tillbringat en 

hel del tid på flygflottiljens underofficersmäss, djupt stirrande i en eller 

annan öl för att slippa lyssna till den enerverande tystnaden i lägenheten. 

Mot slutet av ”stilla veckan”, som Ture i smyg döpt de trista men för 

all del lugna dagarna till, hade saker och ting plötsligt verkat tina upp 

något, bara för att på lördagen snabbt bottenfrysas på nytt när Kerstin 

bestämt deklarerat att hon minsann skulle på dans igen. 

Ture hade betraktat henne med viss förundran när hon gett sig iväg på 

kvällen. Hon hade med ens förvandlats till en helt annan människa, 

sprudlande av livsglädje och aldrig tidigare skådat självförtroende. För ett 

ögonblick hade han tänkt ta henne i sin famn och önska henne lycka till, 

men sedan fått syn på Ellens bistra stenansikte och klokt nog avstått - för 

husfridens skull. 

Följande veckor hade varit som trista repriser på den första, och varje 

gång det blev lördag hade samma scen spelats upp för den allt mer 
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desillusionerade Ture. Han trivdes inte längre med att sitta på mässen på 

kvällarna, och tystnaden i hemmet stod han inte heller ut med. Alltså 

kände han sig till sist tvingad att åtminstone göra ett försök att tala 

förstånd med de båda kombattanterna; först med sin dotter och sedan 

med sin hustru. 

Båda försöken föll platt, men på olika vis. Kerstin ville inte berätta mer 

än att hon trivdes alldeles förträffligt med sitt nya dansanta jag, och att 

hon på inga villkor hade för avsikt att ändra på något nu när hon äntligen 

”hittat hem”, som hon till hans förvåning formulerade sig. Han avstod 

från att fråga vidare, kanske för att han egentligen inte ville veta för 

mycket. 

Ellen hade han försökt resonera med en dag när hon verkat vara på 

något bättre humör, vilket visat sig vara ett grovt misstag. Hon hade stått 

upptagen med att skala potatis, och efteråt hade han gjort sitt bästa för 

att tänka positivt genom att påstå för sig själv att det kunde ha gått 

mycket värre än det faktiskt gjort. Han hade ju ändå inte fått mer än en 

enda bula, och bara i nacken. Trots att det i princip regnat såväl skalade 

som oskalade knölar över honom innan han lyckats rädda sig in i 

sovrummet, där han noggrant reglat dörren bakom sig. 

Något sårad över den respektlösa behandlingen insåg han förbluffat att 

hans fru tydligen ganska radikalt utökat sitt redan tämligen omfattande 

ordförråd beträffande kritiskt beskrivande omdömen om hans person i 

allmänhet, och hans intelligens i synnerhet. Orden och fraserna, 

konstaterade han bistert medan han gned den ömmande bulan i nacken, 

var av högst varierande kvalitet; somligt höll en ganska hög intellektuell 

nivå, medan annat var direkt vulgärt. Men talande var det, alltihop. 

Ture var knappast korkad, men möjligen en aning feg. Således förde 

han aldrig mer saken på tal, utan lät den dumt nog bero. 

 

För Kerstins del var det här onekligen den bästa tiden i hennes liv. Det 

var en sådan sak hon bara visste, och alltså gällde det att leva i nuet. 

Vilket hon till fullo gjorde - åtminstone om lördagarna. 

Kvällarna började bli mörka och fuktiga och augustimånen hängde stor 

och rund över de nu djupt gröna bokarna på Sydåsen, när hon en dag 

insåg att sommarens ljuvliga danskvällar snart skulle vara till ända. En 

mild oroskänsla hade kommit över henne den sista tiden, och den var 

orsakad av något som hade med Johannes att göra. Att det var så visste 

hon säkert, men varför hade hon inte en aning om. 
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Samtidigt kände hon att det verkligen var allvar med den unge, vackre 

mannen med de intensiva ögonen. Ingen skulle någonsin kunna ta hans 

plats, fantiserade hon när hon gick omkring bland de dammiga tygerna i 

affären där hon arbetade. Hon trodde sig säkert veta att han kände på 

samma sätt, men anade samtidigt vagt att det möjligen fanns en risk att 

han en dag skulle kunna vara borta, lika plötsligt och oförklarligt som 

han dykt upp i början av sommaren. 

Hon förstod naturligtvis det vansinniga i att tänka så, men ändå. Antag 

att han verkligen skulle försvinna? Hur skulle hon då kunna hitta 

honom? När hon funderade kallt och objektivt på saken insåg hon 

smärtsamt snabbt att hon egentligen inte visste särskilt mycket om 

honom. Nästan inget alls, om hon tänkte efter. Exempelvis hade hon 

inte en aning om var han kom ifrån eller var han bodde. Det var en detalj 

de överhuvudtaget inte berört medan de dansat och sett in i varandras 

ögon, blinda för allt annat. Plötsligt förfärad insåg hon att hon inte ens 

visste vad han hette i efternamn, vilket onekligen var lite underligt. Men å 

andra sidan; hade hon ens frågat honom? Hon trodde inte det, men 

kunde inte riktigt dra sig saken till minnes. Ju mer hon funderade, desto 

mer oroade det henne. Mot slutet av arbetsdagen hade tanken börjat 

ansätta henne omåttligt, och när hon kom hem från jobbet den kvällen 

hade hon funderat ut en lösning på problemet. En desperat och dum 

förvisso, men dock en tänkbar lösning för att göra honom till sin för evig 

tid. 

Efter kvällsmaten - som i vanlig ordning intogs under stum tystnad 

endast bruten av Tures besvärade hummanden - gick hon in i 

badrummet och låste noga dörren om sig. Därefter tog hon av sig alla 

sina kläder, till och med underkläderna, och ställde sig framför 

badrumsspegeln. Den var inte så stor, så hon fick luta sig in mot den för 

att kunna se hela sin nakna kropp, ända ner till fötterna. Hon stod så en 

stund och betraktade värderande sig själv uppifrån och ner, tyckte för ett 

ögonblick att hon luktade svett men slog snabbt bort tanken som 

inbillning. Kritiskt förde hon långsamt handen över magen för att 

förgäves försöka förvissa sig om att hon inte var för tjock, och vred sig 

sedan så att hon kunde inspektera sig själv i profil. Misslynt noterade hon 

att brösten antagligen kunde varit fastare eller kanske lite större. Eller 

mindre, eller… 

Till sist drog hon en djup suck och tvingades konstatera att inget blev 

bättre av att hon stod här och letade fel på sig själv. Hon drog på sig 
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kläderna igen - dock skamlöst utelämnande underbyxorna, vilka hon 

efter en stunds tvekan istället kastade i tvätten - och genomfors genast av 

en skälvning som lika gärna kunde ha sitt ursprung i förväntansfull 

nervositet som i rent kroppslig upphetsning. Hon kontrollerade att allt 

satt som det skulle och smög sedan in på sitt rum, helt förvissad om att 

hon tänkt riktigt, men knappast medveten om att hon just bestämt sig 

för att ge Ellen rätt i hennes allra värsta farhågor. 

Om några dagar var det dags för sommarens sista danskväll. Kerstin 

blev lika blossande röd som brännande het i kroppen när hon fantiserade 

om hur den skulle kunna komma att utveckla sig, med eller utan 

underbyxor. 

Exakt hur utstuderad den väntande verkligheten i själva verket skulle 

bli, kunde hon emellertid inte ens i sina vildaste drömmar föreställa sig. 

Det enda som säkert kunde sägas i denna sak, var att mänsklig 

föreställningsförmåga inte räckte särdeles långt. Inte ens Kerstins, som 

henne själv ovetande på sätt och vis var unik i sitt slag. 

 

* * * 

 

På kvällen lördagen den 30 augusti 1969 stod Ture Johannesson på 

familjens balkong och såg fundersam och bekymrad sin dotter cykla iväg, 

dock utan att göra minsta ansats att hindra henne. Fundersam för att han 

haft en distinkt känsla av att något hade varit rejält annorlunda den här 

kvällen jämfört med tidigare lördagar, då hon sprudlande av illa dold 

livsglädje gett sig av på sin urvuxna cykel. Bekymrad därför att han - 

antagligen inte utan fog - hade tyckt sig ana en ny, faktiskt lite 

skrämmande beslutsamhet hos henne som han aldrig tidigare sett. 

Hon var inte längre deras lilla Kerstin, den blyga, försagda flicka han 

byggt hinderbanor med i köket när Ellen varit borta. Hon hade på kort 

tid förvandlats till fullt utvuxen kvinna insåg han, men utan att helt och 

hållet förstå varifrån denna insikt kom. Det hade naturligtvis inte att göra 

med sådana trivialiteter som att hon blivit vuxen i kroppen, fått bröst 

och höfter och allt det där, om än i tämligen begränsad omfattning. Det 

var förresten flera år sedan den delen klarats av. Nej, snarare var det 

något som kom från insidan, en sorts envis beslutsamhet som strålade ut 

från henne; en rå kraft av, tja… 

Han avstod från att fullfölja tanken eftersom han med ens generad 

begrep att han om han fortsatte skulle komma att bli tvungen att 
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använda ord om sin dotter som han tidigare bara i smyg nyttjat om en 

viss kvinna i grannsamhället. Men så var det, erkände han för sig själv 

och sög fundersamt på sin slocknade pipa medan han ytterst tveksam 

övervägde om han inte borde gå in till sin fru som satt stum, grå och 

moltyst vid köksbordet. Han kunde förstås rutinerna vid det här laget; 

det skulle inte vara till någon särskild glädje med att först anstränga sig 

för att få sin fru att prata, bara för att därefter strax ångra att han gjort 

sig besväret. 

Han drog på det en stund till medan han betraktade den ovädersblå 

himlen över Sydåsen och undrade om det inte skulle komma att bli regn 

senare på kvällen. Nå, det skulle väl visa sig tids nog. Med en märklig 

föraning om förestående olycka gick han in, dock utan att kunna klargöra 

för sig själv om det var vädret eller möjligen hans fru som var orsaken till 

detta. Eller bådadera. 

 

Redan under påklädningsritualen hemma i flickrummet hade Kerstin 

känt av den förändrade stämning som tycktes uppfylla hela Risbyslätt, 

som om den letat sig in till henne genom det öppna fönstret. Folk hade 

verkat spända och retliga när hon varit ute tidigare på dagen, även om de 

i vanlig ordning inte talat med henne. Man behövde emellertid inte vara 

särskilt lyhörd för att känna av den sortens signaler ens från tigande 

bybor, insåg hon medan hon drog på sig en ganska nyinköpt rosa 

klänning - bara den och inget annat - och applicerade en gnutta 

nyinhandlat smink i sitt redan naturligt rosiga ansikte. 

Sedan var det förstås en helt annan sak vad den kollektiva olusten 

berodde på, funderade hon vidare. Troligast var att det var något oväder 

på gång, kanske åska. Då brukade folk bli så där stingsliga och 

obetänksamma. 

Själv kände hon bara skräckblandad förtjust förväntan när hon gav sig 

av mot Djupe Skreva denna sista, så betydelsefulla kväll. Allt skulle 

ställas på sin spets och hon skulle bli den lyckligaste människan på 

jorden. Att något annat skulle kunna hända föresvävade henne 

överhuvudtaget inte. 

På västerhimlen tornade åskmoln upp sig och kvardröjande svalor 

svepte tätt över de stubbiga, ännu gula åkrarna. Det fanns mycket riktigt 

något i luften; något tungt, olycksbådande som hon för all del väl lade 

märke till, men inte hade minsta problem att strunta i. Istället för att oroa 

sig för ett diffust något som inte hade ett dugg med henne att göra, satt 
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hon rak i ryggen på sin cykel och sjöng låten som hon nu med enkel 

självklarhet såg som sin och Johannes speciella sång: 

”…that her face, at first just ghostly, turned a whiiiiiter, shade of paaaale…” 

Uttalet var kanske inte det bästa, men det brydde hon sig inte om. Inte 

heller att ett medelålders par hon cyklade förbi såg undrande efter henne, 

som om de tyckte att hon var lite tokig. 

När Kerstin kommit fram till Djupe Skreva ställde hon ifrån sig sin 

cykel vid biljettluckan i vanlig ordning och gick därefter fortfarande 

nynnande upp mot dansbanan med raska steg. Inte heller nu lade hon 

märke till att hon väckte viss munter uppmärksamhet bland en del 

mindre finkänsliga besökare, eftersom denna elaka munterhet i huvudsak 

visades bakom hennes rygg. 

Full av het förväntan ställde hon sig på den plats där hon första gången 

träffat Johannes. Hon kunde inte se honom någonstans än, vilket inte alls 

var särskilt konstigt. Han brukade inte dyka upp förrän lite senare på 

kvällen, alltid stilla och målmedvetet framflytande över dansgolvet med 

den vackra, berusande blicken stint riktad mot henne. 

Medan hon väntade betraktade hon de fåtaliga dansande paren - det 

var ju ännu ganska tidigt och den riktiga trängseln brukade inte uppstå 

förrän folk fått lite mer sprit i kroppen - men tröttnade snart och vände 

sig istället ut mot slätten. Landskapet vilade gyllengult i det sneda skenet 

från den snart nedgående solen, precis som det gjort alla andra kvällar 

hon stått här och sett ut över åkrar, skogar och ängar. Men så mattades 

plötsligt ljuset eftersom stora moln, troligen åskmoln av formen att 

döma, för en kort stund lyckades skymma solen. Hon tyckte inte om 

dem, de gav henne en obehaglig men naturligtvis fullständigt irrationell 

känsla av förestående olycka som var så tydlig och påträngande att hon 

inte längre kunde ignorera den. 

Samtidigt kom en sval vindpust från väster och susade och levde om i 

bokarnas lövverk. Hon fick för sig att vinden förde med sig en svag, 

aningen fuktig doft av regn och betraktade tankfullt ett bortkastat 

glasspapper som dansade runt några meter bort. När en ny och kraftigare 

vindstöt kom, drog den svala luften upp under hennes rosa klänning och 

påminde henne om den upphetsande avsaknaden av vissa 

klädespersedlar, och hon tryckte händerna mot låren för att försäkra sig 

om att klänningen inte plötsligt skulle blåsa upp och avslöja hennes lilla 

hemlighet. Det hade varit en högst olycklig avslutning på sommaren 

insåg hon, men hon kunde ändå inte låta bli att le vid tanken på sig själv 
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spritt språngande naken - eller åtminstone med fullt exponerad rumpa - 

mitt på Djupe Skrevas dansbana. 

Vinden rörde om i bladen och fick det att tissla och tassla i de mäktiga 

trädkronorna på åssluttningen. Det lät som om träden talade med 

varandra, och med ens tyckte sig Kerstin förstå vad de sade; ”Johannes, 

Johannes…” viskade de svagt men fullt hörbart, vilket framkallade en 

lätt rysning hos henne. Kort därpå kom han. 

Den här gången såg hon honom inte förrän han var bara några steg 

bort. Han log varmt mot henne och som vanligt drunknade hon i hans 

blick och glömde allt annat när han tog hennes hand och utan ett ord 

ledde henne ut på dansgolvet. Ett litet, knappt märkbart tecken med 

handen fick enligt väl beprövad rutin orkestern att snabbt avsluta 

pågående musikstycke - som hon trodde var någon Ulla Billquistlåt från 

40-talet - och istället ta upp en för tiden fullständigt osannolik version av 

”A Whiter Shade Of Pale”. 

Hon förstod fortfarande inte hur han gjorde det där, men kanske var 

det så enkelt som att han kände någon medlem i orkestern och i förväg 

beställt just den låten i just det här arrangemanget. Det förutsatte 

förvisso att han var bekant med någon i alla de olika orkestrar som spelat 

här under hela sommaren, vilket om man tänkte närmare på saken 

föreföll minst sagt osannolikt. 

Så långt tänkte emellertid inte Kerstin, eftersom hon var fullt upptagen 

med att njuta av såväl hans sällskap som hans försiktiga men fasta 

beröring. Inte minst det senare, insåg hon oblygt och blev het inte bara i 

ansiktet utan i nästan hela kroppen. 

De rörde sig svävande i takt till den långsamma, drömlika musiken; i 

perfekt harmoni som om de varit en enda, sammansatt varelse. Han 

släppte henne inte med blicken en enda gång under de få minuter dansen 

varade, och hon såg inte de undrande och ibland spefulla ögonkast som 

följde henne runt dansgolvet. Hon såg inget annat än honom. 

När det avslutande crescendot klingat ut och slukats upp och 

försvunnit bland trädstammarna, bröt hon med återhållen men ändå fullt 

märkbar upphetsning tystnaden mellan dem. 

”Johannes, jag…” började hon, men avbröts genast av att han milt 

satte ett finger över hennes läppar och på så vis tystade henne. 

”Ssh…” hyschade han och tycktes bli än mer intensiv i ögonen än 

vanligt. ”Jag vet. Kom, vi tar en promenad” sade han och tog henne i 

handen och ledde bort henne från dansgolvet och människornas nyfikna 
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och skadeglada blickar. Men om detta löje brydde hon sig alls inte, och 

varför skulle hon det? Hon var ju världens lyckligaste människa. 

De följde en smal trädgårdsgång som gick runt turisthotellet och vidare 

upp i skogen. Kraset från gruset under deras fötter avtog i takt med att 

de kom längre in bland stammarna, och doften av grönska och mild 

förmultning blev allt tydligare. Snart hade den nästan helt tagit 

överhanden över alla andra sinnesintryck, och hon började känna sig 

både avslappnad och upphetsad på en och samma gång. De tog sig 

uppför den branta sluttningen, fortfarande hand i hand och med 

Johannes ett halvt steg före Kerstin. Hon andades häftigt, men var 

osäker på om det bara var den fysiska ansträngningen att ta sig uppför 

den branta sluttningen som fick bröstet att häva sig så på henne, eller om 

det dessutom var något annat. Johannes tycktes för sin del i stort sett 

oberörd. 

Han ledde henne allt längre in i skogen - hela tiden med hennes hand i 

sin, och under tystnad. Ljuden från festplatsen dog långsamt ut bakom 

dem; orkestern hade återgått till sin normala repertoar av utslitna 40- och 

50-talsdängor, och den något enahanda basgången följde dem ännu en 

liten bit på den mjuka skogsstigen efter att alla andra ljud tystnat. 

Mörkret sänkte sig allt mer mellan trädstammarna, men hon var inte 

rädd. Inte när hon var tillsammans med Johannes. 

Efter att ha följt stigen några hundra meter vek de av vid en uråldrig, 

mossbelupen stenmur som försvann in i dunklet på höger sida, mot 

ravinen till. De följde muren tills den plötsligt slutade i ett omkullvräkt 

stenröse, varefter de snart kom fram till en plats där skogen plötsligt 

glesnade och blottade en liten glänta. Högt, frodigt gräs och mjuk, 

mörkgrön mossa täckte marken. Sydåsens ständiga bokar reste sig 

majestätiskt runt den öppna platsen och viskade hans namn om och om 

igen: ”Johannes, Johannes, Johannes…” 

Han ledde henne in mot skogsgläntans mitt, stannade sedan och vände 

sig mot henne. För ett ögonblick trodde hon att hon skulle svimma. Han 

var på något sätt förändrad, som om han plötsligt blivit mer av allt det 

hon förälskat sig i. Ögonen brann i skogsdunklet och det tycktes henne 

som om ett blekt, pulserande sken strömmade ut från hans kropp. Yrseln 

överföll henne med samma våldsamma intensitet som vid deras första 

möte, och på nytt gav det henne en känsla av att befinna sig mitt inne i 

en virvlande malström av osynlig energi. Hon andades häftigt och höll 
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nästan på att ta ett steg baklänges, bort från honom i en blandning av 

skrämsel och djup fascination, men hans milda leende hindrade henne. 

”Jag… jag känner inte igen dig, Johannes!” fick hon andlöst ur sig. 

Hennes hjärta hade börjat dunka hårt och oroväckande och drev för 

varje kraftfull sammandragning ut nya strömmar av hett blod i hennes 

allra hemligaste, mest intima vrår så att hon blev alldeles rödflammig i 

ansiktet av förlägenhet och återhållen lusta. Men på samma gång som en 

del av henne skrek efter honom, var en annan fullständigt förskräckt 

inför tanken på att få hans nygamla uppenbarelse så nära sig som hon 

tidigare drömt och fantiserat om. Hon kände sig mycket förvirrad. 

”Du behöver inte vara rädd” svarade han lugnt medan hans högra 

hand sökte hennes vänstra, fann den och flätade samman fingrarna med 

hennes. ”Det är ju bara jag, din alldeles egen Johannes.” 

Beröringen lugnade henne betydligt; det var nästan som om den helt 

lade lock på hennes oro. Vilket fick till följd att den andra delen av 

hennes förvirrade känslor med ens fick fritt spelrum. Hon försökte 

förgäves kontrollera sin andning som mot hennes vilja nu blivit tung och 

aningen skälvande; upphetsningen höll definitivt på att ta överhanden 

över både rädsla och förstånd. 

Med en nästan osannolik kraftansträngning försökte hon skjuta sina i 

allra högsta grad syndiga tankar åt sidan, åtminstone för en liten stund, 

för att påminna sig om vad det var hon egentligen borde säga till honom. 

Men hon lyckades inte finna de rätta orden utan lät sig istället hjälplöst 

dras allt närmare honom; lät sig villigt sugas in i hans överjordiska blick. 

”Jag är Johannes”, upprepade han stilla, ”och du Kerstin, är min 

utvalda. Var inte rädd. Jag älskar dig” viskade han och tycktes med ens 

växa inför hennes ögon. Som i dröm hörde hon åter hans namn 

upprepas i suset från trädkronorna, och hon föll ohjälpligt in i deras 

sövande mantra. 

”Johannes…” viskade hon och fann sig plötsligt innesluten i hans 

famn, smältande, brinnande. Han doftade maskulint och av skog. Medan 

hon hjälplöst flödade över kände hon hur blixtlåset på ryggen i hennes 

klänning sakta drogs ner, ömsint och försiktigt, och sedan hur plagget 

utan motstånd gled av henne och föll till marken med ett lätt frasande. 

Insikten att hon nu faktiskt stod helt naken framför en man för första 

gången i livet sköljde över henne och fyllde henne med en lust som - det 

förstod hon nu - inte skulle gå att bli kvitt mer än på ett sätt. Blygseln 

från deras första trevande möte var sedan länge oåterkalleligt borta. 



69 

 

Johannes tog ett steg bakåt och betraktade henne, men inte så som 

vilken annan simpel man som helst skulle ha gjort. Han fånstirrade 

varken på hennes bröst, höfter, mage, lår eller mörkbehårade, våtsvullna 

blygd. Istället höll han hennes ögon i ett så fast grepp att hon först bara 

vagt anade att han plötsligt gjort sig fri från sina egna kläder, och nu stod 

framför henne som en vacker, dionysisk gud med oblygt stående lem. 

Sedan han tålmodigt låtit henne ta in synen av hela honom - vilket tog 

en stund eftersom hon inte tycktes kunna slita blicken från hans hårda, 

pockande manlighet - slöt han henne åter i sin famn och hon flödade än 

en gång över av en förunderlig blandning av kroppslig upphetsning och 

en sorts andlig högtidlighet vars ursprung var av mer diffus art. Det var 

ju bara hon och Johannes. Och skogen. Och rymden ovanför deras 

huvuden. 

Han lade henne försiktigt på bädden av gräs och mossa, och sedan sig 

själv mellan hennes alltför villiga lår. Hon andades fort och ytligt nu, så 

fullständigt bortom sitt vanliga jag att hon inte kunde tänka på något 

annat än sin vackre, ömsinte Johannes och allt som var han. 

Omfamningen var av gudomliga mått; han fanns runt henne, försiktigt 

inneslutande hennes skälvande kropp med sin manliga fysik och 

främmande doft; i henne med förfinad, hett pulserande, långsam 

aggression. Men föreningen var inte enbart kroppslig. Han var i själva 

hennes själ. Bokstavligen. 

Det sista hon klart kunde uppfatta innan hennes medvetande helt och 

hållet översvämmades av extatiska kontraktioner och kroppsvätskors 

ymniga, underbara sammanblandande, var att himlen ovanför dem 

plötsligt började fyllas av mörka moln som drog in västerifrån, bärande 

med sig en svag men tydlig doft av regn och ozon. 

 

* * * 

 

Först förstod Ture inte alls varför han vaknat. Han hann emellertid inte 

fundera särskilt länge på orsaken - och definitivt inte somna om - 

eftersom det som antagligen var upphovet till hans störda och för all del 

välförtjänta nattsömn tydligen behagade upprepa sig. Ett klagande och 

förtvivlat läte ljöd genom lägenheten, inte helt olikt ljudet av 

flyglarmstyfonen som provades en gång i månaden inne på flottiljen. 

Yrvaken och något undrande konstaterade han tämligen omgående att 

det måste vara Ellen som lät så där illa. Nytt rekord var därmed sannolikt 



70 

 

satt i den av honom föga uppskattade grenen ”hur man med vett och 

vilja bäst stör sin sovande make medelst höga och irriterande ljud”. 

Hans första impuls var att vända sig på sidan med ryggen mot 

ljudkällan, och om nödvändigt placera en av sina kuddar över huvudet. 

Detta för att åtminstone skaffa sig en teoretisk chans att somna om. Men 

innan han hann så långt flyglarmstyfonerade hon igen, och till och med 

Ture måste nu motvilligt erkänna att det lät närmast hjärtskärande. Med 

en dyster suck beslutade han sig för att gå upp och se efter vad som stod 

på, för att på så vis möjligen förkorta lidandet och därpå snabbt inta 

sängläge igen. 

Han fann henne liggande framstupa över köksbordet, med huvudet 

begravt under armarna som om hon försökte skydda sig mot något. 

”Hur är det med dig, Ellen?” frågade han tafatt, men undvek noga att 

röra vid henne. Kroppslig beröring brukade nämligen inte resultera i 

något gott. 

Till svar fick han ett nytt oartikulerat tjut, och han kom osökt - och 

kanske något elakt - att tänka på en brunstig sjöelefant. Han kastade ett 

snabbt öga på klockan och konstaterade att den var närmare halv tre. 

Plötsligt klarvaken insåg han att han fort måste få tyst på sin minst sagt 

upprörda hustru innan hon väckte hela huset. 

Närmast på tur att få nattsömnen förstörd stod utan tvivel Kerstin, 

eftersom bara en tunn innervägg låg mellan henne och det hemska 

oväsendet. Det var egentligen ganska förvånande att hon inte redan stigit 

upp för att se efter vad som stod på. 

”Mår du inte bra, Ellen?” försökte Ture på nytt. ”Du skulle kanske gå 

och lägga dig innan du väcker Kerstin” fortsatte han så mjukt och 

medkännande han förmådde, utan att inse att han bara gjorde saken 

ännu värre. 

Vid nämnandet av dotterns namn gav Ellen upp ett nytt, blodisande 

vrål och i strömmen av ord som plötsligt forsade ur henne lyckades 

faktiskt Ture uppfatta ett och annat. Det viktigaste kunde sammanfattas 

med att Kerstin inte låg i sin säng och således inte kommit hem efter 

kvällens utflykt. 

Om han inte varit klarvaken innan, blev han det definitivt nu. Hade 

Kerstin verkligen inte kommit hem än? Han var tvungen att gå in i 

hennes rum för att själv konstatera att hans fru faktiskt hade rätt. Sängen 

stod förfärligt tom, välbäddad och svagt upplyst av den närmaste 

gatlyktans kalla, vita sken. En undflyende doft av parfym och hårspray 



71 

 

dröjde sig fortfarande kvar, trots att det var många timmar sedan Kerstin 

lämnat rummet. Kläderna hon haft på sig under eftermiddagen låg 

vårdslöst slängda över en stolsrygg. Alltsammans gav honom en hemsk 

känsla av ödslighet, och dessutom en klump i halsen. 

Under några rysliga sekunder spelades en serie fasansfulla fantasibilder 

upp för honom och han bestämde sig genast, utan att tänka efter en 

extra gång som han brukade. Han gick tillbaka ut i köket med bankande 

hjärta och fylld av en olycksbådande känsla av overklighet. Ellen satt 

kvar vid bordet och gned sig förtvivlat i ögonen samtidigt som hon gav 

ifrån sig en serie enerverande läten som antagligen skulle vara gråt, 

trodde Ture. Han gick fram och skakade henne i armen och bad henne 

tämligen bryskt att rycka upp sig, vilket resulterade i att hon plötsligt - 

och möjligen av gammal vana - försökte drämma till honom rakt i 

ansiktet. Hon missade och började då genast gråta än mer högljutt och 

skärande, och så var man tillbaka där man börjat. 

I det läget tog militären i honom äntligen över, varpå han snarare 

kommenderade än bad henne klä på sig och följa med ut i bilen.  Och att 

för Guds skull sluta upp med gråtandet och ynkandet innan det gjorde 

honom galen! 

Hon protesterade inte utan följde snällt med honom, hulkande och 

darrande. Det hällregnade ute och gatorna formligen flöt av nattsvart 

väta. Luften kändes visserligen aningen kallare och klarare än under 

föregående kväll, men ändå med ett uns kvardröjande kvavhet som 

gjorde andhämtningen ansträngd. Åska mullrade på avstånd, tungt 

rullande över slätten mellan de båda åsarna. 

Ellen och Ture blev blöta praktiskt taget in på bara skinnet medan de 

sprang den korta sträckan ut till sin på torget parkerade bil, en röd Saab 

93 av 1959-års modell. Rutorna immade omedelbart igen, och medan 

Ellen torkade dem så gott det gick svor Ture över ett par misslyckade 

försök att få igång den trilskande tretaktsmotorn. Startmotorn kirrade 

och väsnades, och först efter att han drämt sina knytnävar hårt i både 

ratt och instrumentpanel behagade bilskrället äntligen starta. Som 

ytterligare en onödig bekräftelse på tillvarons absoluta jävlighet, passade 

den förbaskade bilen på att baktända ett par gånger när de efter många 

om och men rullade ut från parkeringen. De höga knallarna fick Ture att 

på nytt svära kraftfullt och svavelosande, vilket under andra 

omständigheter möjligen kunde ha tett sig ganska lustigt. Dock knappast 

under de rådande. 
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Mitt under denna föga diskreta sorti tändes som på beställning 

kökslampan hos gnälliga änkefru Larsson, som bodde i granntrappan och 

var ett plågoris för alla som kom i hennes väg. Vilket torde vara de flesta 

som rörde sig i byn, eftersom hon brukade parkera sig på en bänk 

utanför fiket och där oblygt och med största nyfikenhet göra sitt yttersta 

för att försöka utröna vad de passerande hade för ärende. Om de gick in 

på konditoriet noterade hon noggrant vad de handlade där inne, ofta 

högt kommenterande att den eller den inte borde köpa si eller så mycket 

kakor eftersom personen ifråga redan var ”tjock nock”. Och så vidare i 

all ondsint oändlighet. 

Ellen anade irriterat att den vithåriga och sjukligt nyfikna kvinnan nu 

stod bakom gardinen och spanade ut i mörkret för att ta reda på vem det 

var som förde ett sådant oherrans oväsen mitt i natten. Nyheten om att 

Johannessons gett sig ut i nattligt åskväder - alldeles säkert för att leta 

efter sin underliga dotter - skulle spridas som en löpeld i hela Risbyslätt 

nästa dag, det fanns det ingen som helst tvekan om. Såvida inte den 

nyfikna fru Larsson föll död ner före gryningen. Men det var väl blott en 

nåd att stilla bedja om, tänkte både Ellen och Ture utan att veta att de 

för en gångs skull hade något mer än dotter, lägenhet och morgontidning 

gemensamt. 

Nå, ryktesspridning eller ej; de skulle ut och leta rätt på sin försvunna 

dotter, ju fortare dess bättre och detta alldeles oavsett illvilliga 

människors skvaller. Det enda som verkligen betydde något var att de 

måste hitta henne. 

 

* * * 

 

Det var mörkt som i en säck när Kerstin vaknade. Först mindes hon inte 

var hon befann sig, men när hon hörde ljudet av tunga regndroppar som 

föll mot det mäktiga lövverket ovanför förstod hon. Hon andades in den 

lätt fuktiga doften av mossa och bokskog och insåg med ett brett leende 

att hon måste vara den lyckligaste människan på jorden. Det vill säga; om 

det inte vore för att mossan hon låg på kliade förskräckligt på ryggen och 

benen och rumpan, och att regnet som börjat falla plötsligt kändes kallt 

och ovänligt. 

Men sådana detaljer spelade absolut ingen roll, eftersom hon låg här 

naken med sin älskade, sitt livs ljus, den ömsinte och rent gudomlige 

Johannes som hon utan minsta betänklighet gett sig åt. 
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Hon hade trott att det skulle gå just så när hon stått hemma framför 

badrumsspegeln och betraktat sin avklädda kropp i detalj, föreställande 

sig själv ur hans perspektiv. Hon hade funnit fel, naturligtvis hade hon 

det. Men hon hade också gjort sitt bästa för att åtgärda eller gömma dem 

i vad mån det gick. Ta bara en sådan sak som hennes kroppsbehåring; 

hon hade lånat Tures rakhyvel och rakat både ben och armhålor 

omsorgsfullt. Hon trodde inte att hennes far hade något emot att hon 

lånat den, men hon hade ändå sköljt av den noggrant efteråt för att han 

inte skulle märka något. 

Dessutom hade hon klippt sig ”där nere” - hon talade aldrig om sitt 

underliv på annat sätt, eftersom hon då blev bannad av Ellen - men 

naturligtvis inte särskilt mycket. Bara en aning för att få bort det värsta, 

så att säga. Men till och med nu, i hennes nakna och tämligen syndfulla 

tillstånd, generade tanken henne trots att hon faktiskt insåg att det inte 

var värre än att klippa naglarna. Eller huvudhåret, för den delen. Men 

även det var ju förstås - och som bekant - något nytt. 

Kerstin konstaterade en smula naivt att hon nu antagligen måste räknas 

som vuxen på riktigt. Hon hade ju förlorat sin… ja, det där. Men hon 

hade inte varit rädd; hon hade aldrig känt ens den minsta tveksamhet att 

fullfölja sin tanke trots den uppenbara risken att han skulle göra henne 

fysiskt illa, åtminstone till en början även om det naturligtvis inte skulle 

vara hans avsikt. 

Nu när hon tänkte efter var det ändå underligt så försiktig han hade 

varit med henne. Det hade ju inte gjort ont överhuvudtaget, tvärtom 

faktiskt. Och inte hade hon blött heller när han… gjort det där med 

henne, trots att hon förväntat sig att något liknande väl borde inträffa. 

Istället hade alltsammans varit som en osannolik dröm, konstaterade 

hon belåtet och sträckte behagfullt på sig. Som en våt och hemlig dröm, 

fast på riktigt. Hon lät en smal och vit arm glida ut och försiktigt treva 

efter Johannes för att kanske få lite mer av samma vara. De var ju så gott 

som gifta vid det här laget, så det hade han nog inget emot. 

Där hon förväntat sig att finna mjuk, slät hud fann hon bara mossa, 

vilket gjorde henne lite mer vaken och omgivningen mindre drömlik. 

Regnet föll tätare nu och plötsligt förvirrad satte hon sig upp och skylde 

sig omedvetet med armarna över brösten samtidigt som hon försökte se 

något i det kompakta mörkret. 

”Johannes?” viskade hon nästan bedjande eftersom hon plötsligt blivit 

rädd, men fick bara lövsus och ljudet av fallande regndroppar till svar. 
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Hon märkte att hon börjat frysa och ropade på honom, ifall han inte 

hört henne första gången. Fortfarande inget svar. 

Var kunde han vara? Hade han gått för att kissa, eller låg han trots allt 

där någonstans? Nära henne, men kanske utanför hennes räckvidd? Hon 

famlade efter honom igen i allt vidare cirklar, hastigt och nervöst, men 

kunde fortfarande inte finna honom. En hemsk tanke övermannade 

henne med ens: han var borta, Johannes hade försvunnit! Plötsligt steg 

gråten i halsen på henne; han fick inte försvinna så där, inte utan att säga 

något! 

Men så sansade hon sig. Hon insåg att hon måste tänka efter innan hon 

vettlöst rusade åstad och jagade upp sig. Johannes skulle säkert dyka upp 

när som helst, och då ville hon för allt i världen inte framstå som en 

galen hysterika. En naken, dessutom. 

”Tänk, tänk!” mumlade hon med slutna ögon medan hon vildsint 

dunkade sig i pannan med hårt knuten hand, samtidigt som hon gjorde 

sitt bästa för att ignorera den växande klumpen i halsen. Smärtan 

fungerade som en väckarklocka och genast började den ena 

minnesbilden efter den andra dyka upp i hennes huvud, vilket fick henne 

att rodna i mörkret. Först hade han fått av både henne och sig själv alla 

kläderna, smidigt och utan minsta besvär. Sedan hade de älskat på 

bädden av mossa och gräs och allt hade varit precis så underbart som 

hon föreställt sig. Nej, bättre, rättade hon sig med en hastigt 

uppflammande lust att börja om, men som lika snabbt rann av henne när 

hon frysande insåg att det ju inte skulle gå. Därefter blev det otydligare, 

och hon fick anstränga sig för att komma ihåg resten. 

Hon hade ett vagt minne av att Johannes - ögonblicken efter att han 

dragit sig ur henne - hade smekt hennes kind och sedan kysst henne i 

pannan; stilla och innerligt. Sedan hade han sett länge på henne och med 

sina fingrar försiktig slutit hennes ögonlock, varpå hon måste ha fallit i 

sömn. Det där var faktiskt lite underligt, tyckte hon, att hon skulle ha 

somnat ifrån alltsammans bara sådär. Men hon hade förstås känt sig 

ganska matt efter deras kärleksstund, så det var kanske inte så konstigt 

när allt kom omkring. 

Men sedan kom en annan minnesbild över henne, en mycket tydlig, 

och hon rös. Med ens var hon övertygad om att hon hört hans namn i 

vinden, som om det viskats fram av träden. När hon nu intensivt 

lyssnande försökte höra samma sak, uppfattade hon bara det sövande 
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suset av vind genom löv och alls inga röster. Det enda som hördes var 

skogens vanliga ljud, förmedlande en sorts tom ödslighet. 

Oron kom åter över henne och hon reste sig hastigt och började söka 

efter sina kläder samtidigt som hon gjorde ett nytt desperat försök att 

finna honom. 

”Johannes!” pep hon. ”Var är du…? Snälla?” 

Hennes röst lät liten och ynklig, och hon kom på sig med att skämmas 

både för sig själv och sin belägenhet: naken och ensam i skogen mitt i 

natten. Hon ville inte, det fick inte vara så här! 

”Johannes!” skrek hon med stigande förtvivlan, men fick fortfarande 

bara det diffusa ekot av sina egna rop till svar. Hon föll i gråt och kallade 

på honom igen, oförmögen att tro att han skulle ha lämnat henne ensam 

på det här viset. Han var ju inte sådan, inte alls sådan! 

Hon kände sig med ens smutsig, som om hon rullat runt i löven 

tillsammans med ett av de där otäcka, spritstinkande fyllona nere vid 

dansrestaurangen. Och som för att in absurdum understryka den onda 

tanken kände hon sig nu plötsligt kladdig på lårens insidor; hur det hon 

känt Johannes i öm kärlek lämna i henne nu alltmer förvandlades till 

något smutsigt och fult som inte förmådde stanna kvar i hennes kropp. 

Tanken fyllde henne med avsky, och hon försökte torka bort det hala 

kletet med handen. Det gick inte, och hon fylldes av äcklad bestörtning. 

Hon började rusa fram och tillbaka utan att veta vad hon skulle ta sig 

till, och råkade mitt i paniken plötsligt återfinna sin klänning genom att 

trampa på den. Hon fick tag i den och drog den snabbt över huvudet för 

att så fort som möjligt skyla sig. Sedan började hon söka efter sina skor, 

fortfarande ropande Johannes namn med tårar strömmande nerför 

kinderna. Hon fann en av dem, men den andra var och förblev borta. 

Hon fortsatte söka efter sin älskade i panik; hon ropade hans namn, 

gnydde i förtvivlan och skrek i vrede efter honom i något som kändes 

som flera timmar, även om det i verkligheten naturligtvis inte gick mer 

än en tiondel av den tiden. Hon fann honom ingenstans. 

Tills sist, när hon skrikit sig hes och börjat gråta hejdlöst av 

övergivenhet och plötslig mörkerrädsla, tog hon sin enda sko och 

kastade den i raseri långt bort mellan trädstammarna. Hon hörde hur den 

landade i ett snår och insåg att det sannolikt var sista gången hon såg 

den, vilket inte störde henne särdeles. Istället passade hon på att slänga 

en grov och mångordig förbannelse efter den, vilket egentligen inte fick 

henne att känna sig ett dugg bättre till mods. Hon skrek på Johannes 
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igen, högt och ilsket som om hon krävde att han skulle komma fram och 

sluta narras med henne. Hon fick fortfarande inget svar. 

I det ögonblicket bröt det väntade åskvädret plötsligt ut. En fantastisk 

blixt slog sprakande tvärs över himlen mellan svarta moln, omedelbart 

följd av en skarp åskknall som fick henne att förskräckt ropa till. För ett 

ytterligt kort ögonblick lystes gläntan upp av den explosiva urladdningen, 

men hon hann ändå se och därmed få bekräftat det hon egentligen redan 

bittert konstaterat. Han fanns inte där. 

”Johannes!” försökte hon igen, men mer uppgivet nu eftersom hon 

inte längre väntade sig att han skulle dyka upp. Hon förstod ingenting, 

absolut ingenting. Varför hade han försvunnit? Vart hade han gått? 

Varför hade han lämnat henne ensam i skogen, naken och hjälplös? 

Gråtande insåg hon att det inte tjänade något till att irra runt och söka 

efter honom längre, att hon måste ta sig ner till dansrestaurangen igen 

och sedan vidare hem innan hon blev alldeles genomvåt. 

Men det var redan för sent. En ny blixt, denna gång en som fräsande 

slog ner någonstans på åsen, belyste omgivningarna i bländande vitt och 

visade henne effektivt vägen. Samtidigt började det hällregna och efter 

bara en enda minut var hon fullständigt dränkt. 

Hon arbetade sig ner genom den mörka och regntunga skogen, men 

det gick inte särskilt fort eftersom hon hela tiden trampade på vassa 

stenar som stack henne i fötterna, eller råkade gå in i nedfallna grenar 

som rev henne på benen. Hon grät oavbrutet. 

Efter en stunds famlande mot våta lavklädda stubbar och plötsligt 

uppdykande buskvegetation som solkade ner hennes dyblöta klänning, 

började hon skönja ljus mellan trädstammarna och höra omisskännliga 

ljud från festplatsen. Pratande människor, slamret av tallrikar från 

restaurangen, orkestern som slutat spela men väsnades medan de 

försökte packa ihop sin utrustning innan den blev helt förstörd av regnet. 

Ljuset från de nakna kulörta glödlamporna som hängde runt dansbanan 

stack henne i ögonen när hon genomvåt äntligen kunde stiga ut på de nu 

vådligt hala plankorna. 

Hon utgjorde nog ingen särskilt vacker syn; hon stod där som en 

dränkt katt med droppande hår och näsa och med den blöta klänningen 

tätt fastklistrad runt kroppen. Antagligen syntes det att hon inte hade 

något under, men hon tänkte inte så långt eftersom hon plötsligt kommit 

på att någon kanske sett Johannes komma tillbaka från skogen. Hon såg 

sig vilt stirrande om efter denne någon att fråga. 
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Dansgolvet var naturligtvis tomt eftersom det bokstavligen flöt av 

regnvatten, och det fanns överhuvudtaget inte mycket folk kvar 

utomhus. Ett sällskap bestående av några medelålders par stod skulande 

under ett utskjutande tak, och Kerstin halvsprang fram till dem utan att 

bry sig om att hon verkade väcka viss uppmärksamhet bara genom 

denna enkla manöver. Hon stannade strax utanför takdroppet och kunde 

känna hur herrarna lystet och mycket indiskret såg mot hennes bröst, 

som utan tvivel syntes tydligt genom det våta och genomskinliga 

klänningstyget. Damerna snörpte på munnen. 

”Snälla, har ni sett Johannes?” frågade Kerstin med gråt och frossa i 

rösten, men fick inget svar. Hon upprepade frågan, tydligare den här 

gången ifall hon inte gjort sig förstådd, men möttes bara av isande 

tystnad och tomma eller obehagliga blickar. 

”Snälla…” sade hon igen, men insåg sedan det lönlösa i försöket 

eftersom alla tydligt ignorerade henne. Förtvivlad fortsatte hon till nästa 

sällskap och ställde frågan på nytt. Det var ett äldre par som visserligen 

såg klart besvärade ut, men de svarade henne åtminstone. Dessvärre 

visste de inte vem Johannes kunde vara, eftersom de inte kände igen 

honom på den beskrivning Kerstin osammanhängande försökte ge dem. 

Och nej, de hade inte sett henne dansa med någon trots att de precis 

som hon varit på varje danskväll i Djupe Skreva hela sommaren. Jo, visst 

hade de sett henne dansa, men inte med någon. 

Hon stannade inte för att be dem utveckla den minst sagt underliga 

iakttagelsen, utan rusade nu vidare till männen på orkesterpodiet. 

”Johannes…?” började hon men möttes bara av skakande huvuden. 

Ingen av dem kunde påminna sig att de sett henne dansa med någon 

under kvällen även om de faktiskt kom ihåg henne, det sista framhållet 

av en spefullt leende man med oljig elvislugg som inte såg henne i 

ögonen utan snarare verkade ha fastnat med blicken en bit längre ner. 

Det gjorde henne alldeles ifrån sina sinnen och hon började storgråta 

igen och hulkande kräva att få prata med sångerskan, hon med den 

vackra rösten. En del undrande blickar utväxlades mellan männen, och 

sedan svarade en av dem att det nog tyvärr inte kunde gå för sig eftersom 

man inte hade någon sådan i bandet. Sången stod bara han själv och 

ingen annan för, påpekade han sakligt torrt medan han rullade ihop en 

svart kabel. Men han hade i alla fall vett nog att se vänligt deltagande på 

henne. 
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”Men…” stammade hon, ”A Whiter Shade Of Pale? Det var ju en 

kvinna som sjöng…?”. 

På nytt möttes hon av oförstående. Mannen med elvisluggen flinade 

mot henne och vände sig sedan mot den som sannolikt var gitarrist - 

eftersom han just lyfte upp ett gitarrfodral - och gjorde ett omisskännligt 

tecken med pekfingret mot huvudet, dock utan att vara särskilt diskret. 

Kerstin såg det men lät bli att kommentera den nedsättande gesten. Hon 

orkade inte. 

”Nej, du måste ha hört fel” påpekade sångaren mjukt med visst 

medlidande i rösten. ”Den spelar vi aldrig. Vi kör mest låtar från 40- och 

50-talet, inte nya grejor. Det finns det andra som gör bättre. Dessutom 

finns det ingen här som vill höra sån där modern musik.” 

Kerstin kunde knappt andas. Hade alla blivit galna? Naturligtvis hade 

de spelat hennes och Johannes låt, hon hade ju både hört och dansat till 

den. Vad var egentligen meningen med att driva med henne på det här 

okänsliga och elaka sättet? Hon förstod ingenting och slog i förtvivlan 

händerna för ansiktet, men när hon upptäckte att en av männen var på 

väg ner mot henne från podiet rusade hon därifrån, skakande av gråt. 

Hon måste bort från de här människorna som alla verkade ha förlorat 

förståndet, och hon skyndade nerför backen mot utgången. 

Biljettluckan stod övergiven i hällregnet och grusvägen som ledde ner 

mot landsvägen flöt av smutsigt vatten. Åskan mullrade hela tiden på 

avstånd och blixtar lyste upp natthimlen över slätten. Hon tvingades 

vantroget och huvudskakande inse att något underligt hänt med folk här 

ikväll, något hon för sitt liv inte kunde förstå. Varför i hela fridens namn 

påstod de att de inte hade sett Johannes? Naturligtvis hade de gjort det, 

hon hade ju dansat med honom mitt bland dem; strålande och vacker 

hade han varit, omöjlig att inte se. 

Tanken på hans skönhet spädde på hennes gråt medan hon försökte 

finna sin gamla flickcykel i det blöta beckmörkret bakom biljettbåset. 

Han var hennes allt, hur kunde han bara försvinna så, och varför? Och 

var fanns han nu? Hon kunde fortfarande inte förstå ett enda dugg av 

det som hänt efter deras kärleksakt på marken i skogsgläntan; det fanns 

inte tillstymmelse till rim och reson i något överhuvudtaget. 

Cykeln fanns inte där hon ställt den. Antingen mindes hon fel, eller 

också hade någon flyttat den. När hon ansträngde sig till sitt yttersta för 

att komma på var hon istället kunde ha parkerat den, kunde hon till sin 
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bestörtning bara frammana bilden av det hon redan trodde sig veta. Hon 

hade satt cykeln här, och nu var den borta. 

Gråtande, genomblöt, barfota, huttrande och oerhört olycklig började 

hon gå den långa vägen hem mot Risbyslätt. Det var under denna 

nattliga, våta promenad som något på allvar gick sönder inom henne. 

Det skulle aldrig gå att reparera.  
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3. 
 

 

e som begav sig till Risbyslätts konditori den ovanligt stormiga 

hösten 1969 kunde, om de gjorde sig besväret att lyfta blicken 

något över fikets röda neonskylt, få syn på en rad sammanbyggda 

balkonger på våningen ovanför. Möjligheten var då också stor att man på 

en av dessa balkonger skulle råka lägga märke till en lång man som 

nästan alltid stod och blickade söderut mot Sydåsen, som för det mesta 

denna höst doldes av dis och tunga, drivande regnridåer. Alltsammans 

tycktes mycket dystert. 

Mannen hade ofta ett frånvarande uttryck i ansiktet, som om han 

sysselsatte sig med ett - försåvitt man kunde bedöma - fåfängt försök att 

begripa något som helt enkelt inte lät sig begripas. Han hälsade sällan på 

konditoriets kunder, även om han förmodades känna många av dem och 

naturligtvis därför borde ha kostat på sig den enkla artigheten. Men 

istället stod han alltså stum med blicken stint riktad mot den töckniga 

åsen, uppenbarligen utan att egentligen se. Det var kort sagt som om han 

inte lade märke till människorna nere på gatan, vilket förstås inte var 

samma sak som det vissa av byns mer notoriska skvallerkärringar påstod. 

Nämligen att han var för fin och högfärdig för att hälsa på vanligt folk. 

De som kände honom visste förstås att så alls inte var fallet. Tvärtom 

hade han alltid varit en godmodig man helt utan högfärd, vilket många 

kunde vittna om. En man som burit sina motgångar med jämnmod och 

någorlunda gott humör. Tills helt nyligen, vill säga. 

En ovädersnatt i slutet av augusti hade allt förändrats, och det sades 

allmänt att det berodde på hans galna dotter. Nå, nu var det förstås inte 

bara hon som tedde sig aningen rubbad för gemene man; snarare tycktes 

D 
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hela familjen vara lite udda. Vem mindes inte den där sorglustiga 

historien om när hans fru dängt en falukorv i skrevet på honom? 

Men nu var det alltså dottern och inte frun som tydligen var det stora 

problemet. Det hade den vithårigt åldrade men fullständigt klara änkefru 

Larsson utförligt och tämligen mångordigt berättat för alla som ville höra 

på. 

Det hade som sagt börjat en ovädersnatt i slutet av sommaren, när 

Ture och Ellen Johannesson gett sig ut för att leta efter dottern som inte 

kommit hem efter dans eller något annat onämnbart. Att det varit något i 

högsta grad skandalöst var lätt att förstå; fru Larsson hade nämligen sett 

alltihop från första parkett. Jodå, hon hade envist suttit uppe ända tills 

familjen återvänt med den bortsprungna, som - har ni hört på maken! - 

var i det närmaste naken när hon leddes in mot grannporten. 

Så fort den röda Saaben kom pluttrande in på parkeringen, skyndade 

sig fru Larsson att släcka ljuset eftersom hon då bättre skulle kunna se 

vad som hände ute i det blöta mörkret. Men Ture och Ellen var så kvicka 

i sin iver att få in den halvnakna och huttrande flickan att hon alls inte 

hann se så mycket som hon ville. 

Förargad över att hon inte genast förstod alla detaljer i vad som hänt, 

klädde fru Larsson - som aldrig kallades vid förnamn av någon annan än 

sina likasinnade väninnor - snabbt på sig och smög ut. När hon var säker 

på att Johannessons hunnit in i sin lägenhet tassade hon upp efter dem, 

ända upp till andra våningen där den knasiga familjen bodde. 

Hennes nyfikenhet gav genast utdelning; hon behövde inte ens lägga 

örat mot dörren för att uppfatta vad som pågick där inne, något hon 

annars ofta brukade praktisera i liknande situationer. Vilket förstås gett 

henne en fantastisk möjlighet att inta en ledande roll i spridandet av 

uppseendeväckande nyheter i Risbyslätt. 

Hon kunde utan att anstränga sig - på annat sätt än att le skadeglatt - 

höra gråt och skrik bakom den stängda dörren. Det lät som om det mest 

var Ellen och hennes dotter som förde liv. Av Ture hördes däremot inte 

ett ljud, vilket inte var att undra på. Alla visste ju hur det var fatt i 

familjen, vem det var som bestämde och så vidare. 

Fru Larsson koncentrerade sig till det yttersta för att noga inpränta alla 

smaskiga detaljer som kom strömmande ut mot henne. Att Ellen var 

synnerligen missnöjd med sin dotters uppförande gick givetvis inte att ta 

miste på. Frasen ”hur kunde du?” dök ideligen upp och fru Larsson 

kunde för sin inre syn se Ellens förgrämda ansikte, förvridet i en 
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anklagande grimas. Det var verkligen synd och skam att hon inte hade 

möjlighet att också se uppträdet, men hon vågade inte ta risken att kika 

in genom brevinkastet. Även om det utan tvivel var en lockande tanke. 

Av den förlöpta dotterns försvar kunde hon emellertid inte uppfatta 

särskilt mycket mer än ordlös gråt och ett evinnerligt upprepande av 

namnet Johannes. Vilket i och för sig var mer än tillräckligt för att fru 

Larsson utan större tankemöda skulle kunna lista ut hur saker och ting 

hängde ihop. 

För det stod ju helt klart: Kerstin hade alltså träffat någon man som 

lurat ut henne i skogen och sedan lika lätt lurat underbyxorna av henne, 

och nu var hon alltså rädd att hon blivit med barn. Jo jo, hur det gick till 

på dylika dansinrättningar visste fru Larsson mer än väl. Hon hade nog 

hört ett och annat av Ethel, hennes väninna som också bodde i huset, 

fast ett par portar bort. Ethel hade en dotter som ibland jobbade extra på 

restaurangen i Djupe Skreva, och hon hade berättat hur karlarna lockade 

med sig berusade kvinnor ut i skogen där de förlustade sig å det grövsta 

med dem. Därför trodde sig fru Larsson redan veta allt om det 

Johannessons dotter hittat på tillsammans med denne Johannes. Snusk! 

Ändå förvånade Kerstins belägenhet henne något, eftersom tösen 

knappast gjort sig känd som nymfoman. Det enda fru Larsson egentligen 

hört om flickan var att hon var spritt språngande galen, och det ryktet 

talade alldeles säkert sant. Det var allmänt känt att Kerstin brukade 

komma cyklande till Djupe Skreva på sin flickcykel lagom till att dansen 

skulle börja, för att sedan svänga runt på dansgolvet alldeles ensam, 

nästan som om hon trodde att hon dansade med någon. 

Det såg enligt Ethels dotter mycket lustigt ut, men hon hade avhållit sig 

från att tala om saken med föräldrarna till den galna flickan eftersom hon 

tyckte att hon inte ville lägga sig i. Åtminstone inte på annat sätt än 

genom allmänt baktaleri och ryktesspridning. 

Nå, i stort sett alla i Risbyslätt kände alltså till hur det förhöll sig med 

Tures och Ellens dotter. Det vill säga, alla utom Ture och Ellen själva. 

Det hade förvånat fru Larsson mycket att de inte verkade ha ens den 

minsta aning om vad deras dotter hade för sig om lördagskvällarna, i 

synnerhet som hon så att säga ”inte hade alla hönsen hemma”. Det 

senare var ett uttryck som antagligen härrörde från Ethels 

restauranganställda dotter, och som hon använt ganska flitigt när de talat 

om den lätt efterblivna flickan. Fru Larsson hade bannat sin väninna och 

försökt få henne att säga ”knasig” eller ”vrickad” istället, men det hade 
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haft liten verkan, om ens någon. Flickan hade även fortsättningsvis 

omtalats som ”hon som inte hade alla hönsen hemma”. 

För så var det naturligtvis, även om ingen sade det högt. Kerstin hade 

alltid varit lite bakom, något Ellen omsorgsfullt försökt dölja genom att 

ständigt vaka över dottern som en hök. Vilket naturligtvis inte haft 

någon annan effekt än att Kerstin blivit blyg och tillbakadragen, men 

knappast mer normal. Snarare tvärtom, vilket var en sak som blivit allt 

tydligare under den gångna sommaren. 

Ethels kusin Ella Bigardht, som man alltid omtalade med både för- och 

efternamn eftersom hon annars skulle kunna förväxlas med den hemska 

och skvallrande Ella Andersson på Konsum, hade varit inne i tygaffären 

en dag för att köpa virkgarn, och hon visste minsann att det nu slagit 

runt ordentligt i huvudet på den stackars Kerstin Johannesson. 

Ella Bigardht hade några veckor före den där ovädersnatten när 

Johannessons kommit hem med sin dotter i uruselt skick, sett flickan stå 

inne på lagret och ta sig skamlöst på brösten och tala högt för sig själv, 

och sedan vara märkligt frånvarande när Ella Bigardht bett om sina 

varor. Till att börja med hade Kerstin tagit fel garn - Ella Bigardht hade 

sagt att hon skulle ha 8/4 men fått 12/3 - och sedan dessutom tagit för 

lite betalt. Vilket Ella Bigardht inte sagt något om, för det var ju knappast 

hennes sak att hålla reda på tygaffärens ekonomi, eller hur? 

Därefter hade hon haft brått att berätta om saken, först för Ethel och 

sedan för alla andra. Dock med undantag av Ellen och Ture, i enlighet 

med på orten gällande praxis. 

En annan gång hade fru Larsson själv sett hur Kerstin kommit 

cyklande på Storgatan, högt sjungande på någon utländsk melodi hon 

vagt kände igen men inte tyckte om eftersom den var otäckt modern och 

saknade dragspel. Det tvivelaktiga musikaliska framträdandet förbättrade 

knappast den allmänna bilden av flickans mentala hälsa. 

Fast det där måste ju Ture och Ellen ha lagt märke till, resonerade hon 

med sig själv medan hon stod i den mörka trappuppgången och försökte 

uppfatta alla detaljer i det minst sagt upprörda samtal som fördes i 

lägenheten. Hennes första förhoppning om att det skulle serveras en hel 

mängd godsaker värda att föra vidare hade kommit på skam, eftersom 

det mesta hon hörde bara var det där evinnerliga upprepandet av namnet 

Johannes. 

Å andra sidan stod det fru Larsson fritt att själv dra vilka slutsatser hon 

ville av det hon trots allt hörde. Vilket hon absolut skulle göra. Självklart. 
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Just som hon tänkte så, hörde hon plötsligt rörelse precis innanför 

dörren, vilket fick henne att skyndsamt dra sig tillbaka och tassa hem till 

sin egen lägenhet. Visserligen något kall om fötterna, men med en hel del 

matnyttig information att förmedla under kommande dagar. 

 

* * * 

 

Den ovanligt stormiga hösten avlöstes så småningom av en ganska 

oskånsk vinter med yrande snö som lade sig i långsmala drivor över 

vägarna och kröp in i halslinningen på dem som vågat sig ut utan 

halsduk. Det var kallare än vanligt och i Risbyslätt värmde man sig med 

kronans pälsmössor, vinterrockar och långkalsonger. Plötsligt tycktes 

vissa inofficiella löneförmåner extra värdefulla för befolkningen i den 

snötöckniga lilla landsorten med egen flygflottilj. 

Julen kom och gick liksom nyåret, som åtminstone rent teoretiskt 

innebar att man nu levde i en ny tid. Men ny tid eller ej; rent praktiskt var 

det förstås ingen större skillnad. Den största förändringen innebar att det 

nya decenniet skulle skrivas med en sjua istället för med en sexa som 

man var van, inget annat. För de flesta invånarna i Risbyslätt fortsatte 

således allt i gamla, trygga hjulspår. 

Men för somliga förhöll det sig under samma period snarare precis 

tvärtom. För familjen Johannesson exempelvis, med den ”tosiga” 

dottern som mer och mer kommit att bli ett kärt och ständigt 

återkommande samtalsämne på syföreningsmöten och kafferep. Ture 

och Ellen visste naturligtvis hur det sladdrades på byn, men de brydde 

sig inte särskilt om det eftersom de hade fullt upp med att ta hand om 

föremålet för det myckna skvallrandet, nämligen stackars Kerstin. 

Inget var sig längre likt i lägenheten ovanför konditoriet med den röda 

neonskylten, och hade inte varit det sedan den där ovädersnatten i slutet 

av augusti när Ture och Ellen gett sig av för att hämta hem sin försvunna 

dotter. De hade funnit henne på vägen bara några kilometer från 

Risbyslätt, stapplande fram i mörkret mumlande obegripligheter, vilt 

stirrande och svårt rödgråten. Hennes klänning, som varit så fin när hon 

gett sig av, var genomblöt och smutsig och hennes hår var fullt av gamla 

löv och orenhet. 

Deras första tanke var naturligtvis att hon blivit våldtagen och dumpad 

i diket av någon samvetslös, monstruös man - en slutsats som dessvärre 

inte verkade alltför långsökt. Men så fort de fått hem henne hade det 
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stått klart att något annat måste ha inträffat. Hon talade hela tiden om en 

Johannes som hon träffat redan i början av sommaren, men som nu 

högst mysteriöst försvunnit utan att lämna ett enda spår efter sig. Det var 

hela tiden denne Johannes. Johannes, Johannes och återigen Johannes, 

vilket gjorde att Ture snart blev helt övertygad om att det var namnet på 

mannen som skändat hans dotter. Han hade i kall, vit ilska uttalat en del 

hotfulla och i allra högsta grad svavelosande förbannelser, omsorgsfullt 

kompletterade med en utförlig och ytterst blodtörstig beskrivning av vad 

han skulle göra så fort han fick tag i denne Johannes. Men då hade 

Kerstin blivit förskräckt och vägrat säga mer, vilket fått Ellen att i vanlig 

ordning ge sig på Ture, som hukande tagit tillbaka det mesta han hävt ur 

sig. 

Till sist hade de fått ner Kerstin i hennes säng, torr och ren men 

fortfarande rödgråten. Ellen hade suttit hos henne tills hon somnat, 

fortfarande i sömnen sporadiskt snyftande. 

Nästa dags morgon hade Kerstin fått feber. När Ellen kommit in till 

henne med frukost på sängen hade hon legat på rygg apatiskt stirrande i 

taket och bränts som en gammaldags gjutjärnskamin. När hon på 

måndagen inte blivit bättre utan snarare sämre hade Ture ringt efter 

doktor Bladh, som lugnt konstaterat att det nog bara var lite förkylning 

till följd av helgens blöta, och därför inget att oroa sig för. Sängläge och 

några magnecyl skulle ordna saken. 

Förbluffad och inte så lite störd hade Ture noterat att doktor Bladh 

verkade känna till hela historian, vilket till sist tvingat fram den sorgliga 

insikten att hans dotter antagligen för tillfället var det hetaste - vilket var 

en i sammanhanget synnerligen opassande ordvits - samtalsämnet i hela 

Risbyslätt. Han hade nöjt sig med att svära tyst den här gången, så att 

Ellen inte skulle få anledning att hacka på honom igen. 

Det hade gått någon vecka innan Kerstins feber försvunnit helt, men 

det håglösa stirrande som hon visat prov på redan den första sjukdagen 

hade inte lämnat henne. Tvärtom tillbringade hon nu mycket tid med att 

bara se avdomnat drömmande ut, tillsynes mycket långt borta i tankarna. 

Ibland under dessa tröstlöst vegeterande perioder försökte Ture tala med 

henne, men det tycktes lönlöst. Hon svarade honom aldrig, inte ens när 

han petade lite försiktigt på henne. 

Dock hände det då och då att man under det där enerverande 

stirrandet kunde höra henne nynna på någon vagt bekant melodi, men 

varken Ellen eller Ture satte det i samband med dotterns upplevelser i 
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Djupe Skreva. Snarare såg de beteendet som ett första tecken på 

tillfrisknande. 

”Den som sjunger brukar vara glad!” hävdade Ellen käckt, utan att för 

att ögonblick ana att det egentligen var precis tvärtom, att orden ”…that 

her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale…” hela tiden på ett 

högst sjukligt sätt upprepades i Kerstins allt mer korroderade 

medvetande. Det var för övrigt ungefär vid denna tidpunkt som hennes 

anställning i tygaffären upphörde för gott. 

Tures envisa och många gånger på gränsen till rabiata hustru trodde sig 

till slut ha fått ur Kerstin allt som fanns att veta om den där Johannes, 

men det hade kostat både mor och dotter mycket gråt och skrik. 

Förfärade hade Ellen och Ture slutligen förstått hur allt måste ha gått till 

i sin ondskefulla enkelhet; någon ung man hade förvridit huvudet på 

deras dotter med vackra ord och sedan grovt utnyttjat hennes 

godtrogenhet till en stunds förlustelse i mörkret utanför dansbaneljusens 

räckvidd. Det var varken svårare eller konstigare än så. 

Ture lovade tyst för sig själv att om han någonsin fick tag på mannen 

som gjort deras dotter så illa skulle denne åtminstone inte kunna göra 

om samma sak en gång till, eftersom han då inte längre skulle ha de rent 

fysiska förutsättningarna. Vilket förvisso var en klar eufemism för Tures 

något grövre formulering i original. Dock, andemeningen var utan 

tvekan densamma. 

 

Nästa katastrof kom i början av oktober, när det lika plötsligt som 

fasansfullt stod klart att övergreppet på Kerstin - både Ture och Ellen 

hade enats om att det inte kunde vara fråga om något annat - resulterat i 

att hon blivit gravid. Det var nu Ture började uppsöka balkongen i tid 

och otid och grubblande sågs betrakta åsen oavsett väderlek eller 

temperatur. 

Ellen hanterade saken annorlunda. Genast efter det sorgesamma 

avslöjandet om Kerstins belägenhet låste hon in sig på toaletten i en dryg 

halvtimme och grät förtvivlat men så tyst hon förmådde, noga med att 

inte ett ljud skulle slippa ut till de övriga i familjen. När hon väl fått ur sig 

alltsammans fick det vara slut på tårar, bestämde hon. Här gällde det 

istället att på bästa vis ta hand om Kerstin, som i och för sig inte visade 

någon större lust att bli omhändertagen. 

Det var lite märkligt, men faktiskt var det som om hon inte brydde sig 

nämnvärt om det hemska som drabbat henne, förutom under några 
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avslöjande oktobermorgnar när hon drabbades av plötsligt och alltför 

typiskt illamående. När det således stod klart att Johannes kärlekssådd 

börjat gro i henne, svepte hon sig i mörker och dysterhet och återföll 

tidvis i rabblandet av hans namn, men återhämtade sig ändå relativt 

snabbt när opassligheten till sist klingade av. Varpå hon återvände in i sin 

kokong vävd av drömlik, himmelsk musik och minnen av liknande art. 

Möjliga lösningar saknades naturligtvis inte på problem av den sort 

Kerstin råkat ut för, påpekade Ture försiktigt vid middagen en kväll 

några veckor efter det onda konstaterandet att hans dotter olyckligtvis 

var gravid. Han menade att det kanske ändå vore bäst om det gjorda 

kunde göras ogjort, så att säga. Bäst för Kerstin, men kanske också bäst 

för barnet…? 

Kerstin började vagga fram och tillbaka med tårar i ögonen och 

händerna på magen, omväxlande upprepande Johannes namn och 

spridda strofer ur den vid det här laget tämligen uttjatade sången. Ellen, 

som också genast förstod vad hennes man syftade på, blev ursinnig och 

jagade ut honom ur köket genom att bombardera honom med kokta 

potatisar. Hukande flydde han in till officersmässen på flottiljen medan 

Ellen ilsket mumlande ställde sig och skalade nya. Saken fördes aldrig 

mer på tal. 

På självaste julafton började ett nytt rykte spridas i Risbyslätt, vilket 

naturligtvis var ofrånkomligt med tanke på Kerstins nya, avslöjande 

rondör. Att det skedde just på julafton hade en mycket enkel förklaring. 

Det kom sig av att Ture och Ellen dristade sig till att för första gången på 

flera månader ta ut sin dotter på byn för att hon skulle få se den 

traditionella tomteritten. Hon hade alltid älskat just det inslaget i 

julfirandet, och kanske tänkte de att den skulle liva upp henne. 

 Den så kallade tomteritten var egentligen inget märkvärdigt; 

medlemmar ur Risbyslätts ryttarförening klädde ut sig till tomtar och 

nissar och red genom byn på julaftons förmiddag för att dela ut 

godispåsar till alla barn som stod uppställda längs den förutbestämda 

rutten. Fördelningen av dessa godispåsar brukade förstås vara högst 

godtycklig, eftersom en del lyckligt lottade kunde gå hem med så många 

som tio stycken, medan andra - som inte personligen kände utdelarna - 

fick nöja sig med en, om ens det. Orättvist kan tyckas, men sådan är 

världen. Även i fråga om påsar med gammalt godis. 

Själva evenemanget som sådant var således inte mycket att göra väsen 

av, men det hade som sagt varit tradition i det Johannessonska hemmet 
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sedan Kerstin föddes. Det var helt enkelt svårt att föreställa sig julafton 

utan tomteritt, och därför tog man ut sin för dagen bara lätt apatiska 

men tydligt gravida dotter och gav på så sätt en vidunderlig julklapp åt 

den lilla byns talrika skvallerkärringar, manliga som kvinnliga. 

Redan på annandagens morgon visste sålunda Risbyslätts samtliga 

invånare hur det var fatt med Kerstin Johannesson, och nu hade man 

alltså alla mellandagarna på sig att förfasa sig över det lösaktiga och 

liderliga stycket, och över hennes föräldrars upprörande men uppenbara 

likgiltighet. Det var kort sagt en skandal av stora mått, men i sanning en 

välkommen sådan eftersom skvallerunderlaget varit aningen klent ända 

sedan tredje advent. 

Nå, Kerstins plötsligt påkomna graviditet var alltså ute på byn vid jul 

och höll sig som samtalsämne ända fram till mitten av mars, då inte bara 

en utan faktiskt två av Risbyslätts unga och synnerligen ogifta damer 

började uppvisa samma symptom som Johannessons dotter, förutom det 

där med den tysta galenskapen.  

För Ellen och Ture kom detta som en skänk från ovan, eftersom det 

nu fanns så mycket annat än deras dotter att sladdra om. Det var en klar 

förbättring, som dessutom inte kom ensam; de hade på senare tid lagt 

märke till en försiktig men tydlig ljusning i Kerstins sinnestillstånd. Hon 

gick förstås fortfarande omkring och nynnade på den där förhatliga och 

till förbannelse upprepade melodin, men verkade ändå mer tillfreds. Man 

kunde till och med föra ett normalt samtal med henne, vilket fick Ellen 

att börja hoppas att allt nog ändå skulle ordna sig till det bästa så 

småningom. 

I en filosofisk mening är det förstås möjligt att så också skedde, om 

man tar i beaktande att livet kanske inte har mer än en möjlig väg att gå. 

Men för att se det ur familjen Johannessons jordnära perspektiv - och 

om man dessutom dristar sig till att begagna Tures något vulgära 

vokabulär - gick det mesta helt enkelt käpprätt åt helvete. Varken mer 

eller mindre, och med bister början tidigt på morgonen den 28 maj 1970. 

Då hade det gått nio långa månader av ilska, sorg, apati och musikalisk 

saknad sedan Johannes försvann, och fröet han planterat i Kerstins 

livmoder hade äntligen växt klart. Klockan 04:32 kom den första antydan 

om att det nu var dags att avsluta den högst oplanerade graviditeten. Tre 

timmar senare satt den blivande förstföderskan i framsätet på familjens 

röda Saab 93 - som fortfarande envisades med att högljutt baktända så 

fort man ville göra en någorlunda diskret avfärd - och kved av 
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födslovärkar. Fru Larssons vithåriga huvud hade synts i fönstret så fort 

man lett ut Kerstin till bilen, alltså skulle alla i Risbyslätt inom en eller ett 

par timmar ha fullständigt klart för sig att det nu var dags för tillökning i 

familjen Johannesson. 

Just den detaljen bekymrade inte Ture nämnvärt, åtminstone inte för 

tillfället. Tvärtom hade han huvudet fullt av andra mer angelägna 

frågeställningar. Till exempel hur han skulle få Kerstin att sitta på de 

prassliga och obekväma plastsäckar han lagt i framsätet som skydd mot 

plötsligt avgående fostervatten. Att få dottern att förstå nödvändigheten 

av skyddande plastsäckar visade sig emellertid inte vara någon större 

svårighet, eftersom hon genast insåg problematiken och därför utan knot 

accepterade arrangemanget. 

Värre var det med Ellen, som högljutt skällde ut sin man efter noter 

och därtill med ganska många och välformulerade invektiv. Vilket särskilt 

applåderades av fru Larsson, som så fort hon såg hur det var fatt kastade 

all normal finkänslighet överbord, öppnade sitt fönster på vid gavel och 

sedan både tarvligt och indiskret kupade en hand bakom det öra hon 

hörde bäst på för att inte gå miste om detaljerna. 

Man fick alltså in den jämrande dottern i bilen för transport in till 

Ängelholmes BB, och sedan fick man lika fort ut henne i bilen igen 

eftersom hon kommit in alldeles för tidigt, enligt den barnmorska som 

tog emot den av smärta grimaserande Kerstin. Det var inget att 

diskutera; åk hem och kom tillbaka när det är si eller så långt mellan 

värkarna, löd rådet som var till förväxling likt en direkt order. 

Vilket alltså skedde trots Ellens ilskna protester först mot 

barnmorskan, som enligt hennes bedömning var tydligt och förfärande 

inkompetent, och sedan - under den snöpliga hemfärden - mot en 

oförtjänt make medelst betydligt mustigare smädelser. 

När Ture till sist avverkat hela sträckan från Ängelholme till Risbyslätt 

och körde in bilen på parkeringen vid konditoriet kom hans plastsäckar 

till plötslig användning, vilket omedelbart ledde till en ny hysterisk ström 

av mindre finkänsliga ord från Ellen, som i egenskap av kvinna och mor 

insåg att det med ens blivit lite bråttom. 

Alltså körde man ut från parkeringen igen, effektfullt ackompanjerade 

av en skarp knall från avgasröret (eftersom man fortfarande inte ville 

väcka någon som helst uppmärksamhet) som fick fru Larssons vita 

huvud att på nytt dyka upp i ett av fönstren; ivrigt spanande och 
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oavlåtligt talande in i en telefonlur som hon höll hårt tryckt mot sitt 

friska öra. 

Sålunda åkte man i ilfart raka vägen tillbaka till Ängelholmes BB och 

passade vid framkomsten på att välformulerat och grundligt skälla ut den 

barnmorska som skickat hem familjen bara en timme tidigare. Det vill 

säga, det var vad Ellen gjorde medan Ture försökte snygga upp i bilen. 

Han var i egenskap av man inte välkommen in på avdelningen, och fann 

det därför mer meningsfullt att ta hand om den röda Saabens främre 

passagerarsäte medan han tålmodigt väntade på att spektaklet skulle dra 

förbi. 

Med själva förlossningen förhöll det sig så att den var av ordinär typ, 

åtminstone om man bortsåg från två ganska anmärkningsvärda saker. 

Nämligen för det första att den unga kvinnan inte gjort ett enda besök på 

mödravården under hela graviditeten, enligt hennes folkilskna mor. Nå, 

det hade ju tydligen gått bra ändå, så det var kanske inte så mycket att 

bråka om. 

För det andra att förstföderskan ifråga ömsom skrek i smärta, ömsom 

sjöng högt och hjärtskärande som om hon hade en skruv lös. Att bli en 

aning obalanserad och föra oväsen under barnafödande var förvisso 

inget unikt, ansåg den nu betydligt mer förstående - men förhållandevis 

nyutexaminerade och tillika nyutskällda - barnmorskan Anita 

Gustavsson, medan hon vant kontrollerade att barnet låg rätt i 

livmodern. Att skrika i smärta gjorde nästan alla, det var naturligtvis som 

det skulle med den saken och inget hon ens lade särskilt märke till. Men 

inte brukade väl de blivande mammorna sjunga under själva 

förlossningen? Efteråt kanske, i lättnad och glädje. Men sannerligen inte 

mitt under födsloarbetet. Och en sådan där hippielåt? Om det 

åtminstone varit ”När lillan kom till jorden”, tänkte hon och irriterade sig 

på att kvinnan i sängen tycktes kunna hela texten utantill, eftersom hon 

sjöng den om och om igen och likadant varje gång såvitt Anita var 

kapabel att bedöma. 

När textraden ”The room was humming harder” upprepades för minst 

femtielfte gången och Anita var på vippen att säga till på skarpen, hände 

något lustigt med hörseln som plötsligt fick henne att stanna upp i det 

hon höll på med. Det var som om en dov, nästan ohörbar vibration drog 

förbi och liksom tryckte till hennes trumhinnor så att hon för ett kort 

ögonblick slogs av tanken att hon kanske borde kolla om hon fått en 
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elakartad vaxpropp på halsen. Eller snarare i örat, rättade hon sig utan att 

ta notis om det lustiga i den felaktiga formuleringen. 

Hur som helst varade det bara några sekunder, sedan tonade det bort 

lika hastigt som det kommit. Anita petade sig grimaserande med 

lillfingret i örat och lade konsternerat märke till att den assisterande 

undersköterskan gjorde detsamma, och dessutom såg vilsekommen och 

en aning rädd ut. Ungefär som hon själv kände sig, lustigt nog. Och den 

krystande barnaföderskan hade tillfälligt tystnat, som om också hon lagt 

märke till det underliga ickeljud som fått det att slå lock för öronen på 

dem. Som lök på laxen noterade Anita förvånat strax efteråt att en svag 

men omisskännlig doft av något hon närmast associerade med kyrkogård 

snabbt drog förbi i rummet. Buxbom, för att vara exakt. 

Hon tyckte att alltsammans var en aning underligt; någon liknande 

doft- eller hörselhallucination hade hon aldrig varit med om tidigare, 

åtminstone inte så sällsamt intensiv. Hon rynkade pannan och tänkte 

efter, men när hon inte kom fram till någon vettig förklaring viftade hon 

bort alltsammans som inbillning. 

Snart fick hon dessutom annat att tänka på; efter några oväntat kraftiga 

- och högljutt melodiösa - krystvärkar kom barnets huvudsvål till synes. 

Under blod och hinnor kunde man se tunt, svart, stripigt babyhår, och så 

långt var allt väl. Men när det lilla skrynkliga och fostervattenslemmiga 

ansiktet blev synligt upptäckte Anita att det hade en otäck, blålila färg 

som kom sig av att navelsträngen olyckligtvis satt hårt lindad runt den 

smala halsen. 

Med visst bistånd av undersköterskan fick hon efter något lite krångel 

ut den lille och kunde sedan snabbt befria honom från strypsnaran. Så 

fort luftvägarna var fria började han genast andas normalt, såvitt hon 

kunde bedöma. Lättad konstaterade hon att det nog inte var någon fara 

med barnet, men sådant kunde man å andra sidan aldrig veta helt säkert. 

Man fick väl vänta och se. Hur som helst: hon hade gjort vad hon 

kunnat, och så var det med det. 

Vidare slog hon geschwint och på rutin fast att det var en pojke och att 

han hade alla fingrar och alla tår på sina rätta platser. För övrigt var han 

nog som nyfödda spädbarn var mest; tämligen ful. 

Anita lyfte försiktigt upp den blodstrimmiga pojken till hans mors 

bröst så att hon skulle få se och känna honom. Den nyblivna modern 

sade inte ett ljud men drog försiktigt sitt ena pekfinger över den lilles 
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kind, som för att försäkra sig om att han fanns på riktigt. Den blå färgen 

började redan vika från babyansiktet, men ögonen var hårt slutna. 

Därnäst blev det som det brukade; känslosamt och lite gråtmilt, 

bortsett från sådana osmakliga detaljer man som förälder helst glömde 

bort när allt så småningom var över: efterbörd, blod, slem och liknande. 

Sedan började eländet om. Kvinnan - som hette Kerstin enligt 

journalen Anita just ögnade igenom på jakt efter någon anteckning från 

psykvården - hade inte haft sin nyfödde son på bröstet mer än kanske tio 

minuter förrän hon satte igång med sången igen. Tack och lov inte så 

högt som tidigare, för då hade Anita antagligen slagit första bästa 

instrument - som vid närmare kontroll visade sig vara ett spekulum - i 

huvudet på den galna kvinnan. 

”We skipped the light Fandango, turned cartwheels ‘cross the floor…” nynnade 

hon stilla och ganska falskt medan hon vaggade det lilla barnet fram och 

tillbaka med ena handen. Det påminde om hur småflickor utan 

tillräckligt utvecklad motorik brukar vyssa sina dockor, lite för snabbt 

och med kärleksfull, okontrollerad vårdslöshet. 

Det hela såg både komiskt och oerhört tragiskt ut på en och samma 

gång, och Anita undrade om det här med att bli mamma verkligen var 

rätt sak för denna alltför unga och inte helt friska flicka. Hon kunde inte 

låta bli att fundera på hur det gått till när hon blivit gravid, medan hon 

fortsatte letandet i journalen. Inte det rent praktiska förstås, tänkte hon 

roat. Det där förfarandet kunde hon nämligen både utan och innan 

eftersom hon inte bara var nyutexaminerad utan dessutom nygift. Nej, 

snarare gällde det vem pappan kunde vara och hur han tänkt när han gett 

sig i lag med den uppenbart psykiskt sjuka nu nyblivna mamman. Visste 

han ens om att han skulle bli pappa, eller var hon bara ett sådant där 

tragiskt engångsligg i en skogsbacke som han redan glömt bort? 

Anita visste mer än väl att det inte var hennes sak att snoka runt i sina 

patienters privata angelägenheter, men när textraden ”one of sixteen vestal 

virgins” dök upp lika falsksjungen som resten av sången kunde hon inte 

längre hålla sig. 

Hon gled upp vid sängens långsida och släppte ifrån sig några 

standardfraser, sådant hon av erfarenhet visste att alla unga mammor 

älskade att höra om sina barn. Hur fin han var nu när den blåa färgen 

ersatts av en mer normal rosa nyans, och annat av samma sort som inte 

betydde ett dugg, men som på ett smidigt sätt ledde fram mot den 

egentliga frågan. 



93 

 

”Vad ska han heta?” undrade Anita slugt utan att lyckas få ögonkontakt 

med Kerstin, som verkade fullt upptagen med att studera något i den 

lilles ansikte. 

”Erik” svarade hon aningen frånvarande och blev sedan tyst, vilket av 

oklar anledning irriterade Anita omåttligt och gjorde henne än mer 

beslutsam att ta reda på hur det egentligen förhöll sig med faderskapet. 

”Jaha…” sade hon dröjande. ”Vilket fint namn. Är det efter pappa?” 

fortsatte hon lismande med honung i rösten och nästan omärkligt 

smalnande ögon. 

”Nej” svarade Kerstin kort och avvisande, som om hon inte ville tala 

mer om saken. Vilket bara drev på Anita ytterligare. 

”Nehej, inte det. Vad heter pappa då?” undrade hon, fortfarande med 

en ton av spelad sockersöt aningslöshet som borde fått vem som helst 

utom Kerstin att ana oråd. 

Först verkade inte frågan ha gått fram och det var nära att Anita 

upprepade den efter en plågsamt lång stunds tystnad, men plötsligt såg 

flickan i sängen upp mot henne med ett uttryck i ansiktet som nog var 

avsett som ett glatt leende, men mer gav intrycket av att förtvivlad gråt 

inte var långt borta: 

”Han heter Johannes, och han finns på riktigt!” sade hon eftertryckligt 

med darrande röst, varpå hon återupptog sin ständigt repriserade sång 

där hon blivit avbruten. 

Anita rynkade pannan, men insåg det meningslösa i att pressa den 

stackars tokstollan ytterligare. Istället nickade hon spelat förstående och 

försökte fyra av ett av sina i vanliga fall vinnande leenden för att 

åtminstone något skyla över sin oprofessionella indiskretion, men det 

ignorerades fullständigt av flickan som på nytt tagit upp det omilda 

vyssandet. 

Legitimerade barnmorskan Anita Gustavsson suckade och 

konstaterade bara sakligt torrt att den nyfödde gossen nog inte skulle 

komma att få det alltför roligt under sin uppväxt. Men det var en sak hon 

inte hade minsta möjlighet att påverka, så varför bekymra sig? Istället 

fyllde hon förstrött i journalen med de sedvanliga standard-

formuleringarna, men kunde inte låta bli att göra en minimal anteckning i 

marginalen, så som i förbigående och redan långt bort i tankarna. ”Pat. 

sjunger A Whiter Shade Of Pale” skrev hon, utan vidare förklaring. Föga 

anade hon med vilket intresse hennes lilla och knappt synliga notering 

skulle skärskådas ett knappt halvsekel senare. 
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* * * 

 

Kerstin var lycklig, i vad mån hon ännu kunde uppleva den sortens 

känslor. De gångna månadernas gränslösa sorg och längtan efter den 

försvunne Johannes - som hon nu utan minsta tvivel förstod måste ha 

varit hennes livs största och enda kärlek - hade inte på minsta vis 

bleknat, men den relativa lyckokänsla hon ändå upplevde kom sig av 

barnet hon för tillfället fick ha hos sig. Det var matdags och den lille låg 

vid hennes bröst och sög rytmiskt i stilla förnöjsamhet sedan den värsta 

hungern och glupskheten lagt sig. Han hade varit vrålhungrig i ordets 

mest bokstavliga och enerverande betydelse när personalen på BB långt 

om länge kommit in och surmulet deponerat honom i Kerstins famn. 

Det hojtande och vilt fäktande barnet tycktes dessutom ha röstresurser 

som - för att uttrycka sig försiktigt - på intet vis tedde sig onormalt 

underdimensionerade, vilket möjligen kunde vara orsaken till de 

ogillande minerna som onekligen åtföljde överlämnandet. 

Kerstin misstänkte att han skrikit en god stund innan sköterskan med 

den tunna, snipiga munnen till sist konstaterat att det nu gått fyra timmar 

sedan det senaste målet, och att det därför äntligen var dags för ett nytt i 

enlighet med fastlagt schema. 

Just det där med att det skulle vara prick fyra timmar mellan målen var 

av mycket stor betydelse, enligt personalen på BB-avdelningen. Barn 

skulle inte skämmas bort och förresten behövde de inte mat oftare än så, 

varför en sådan bagatell som lite skrik - nåja, kanske inte fullt så lite 

förresten - inte var något att fästa större vikt vid. Men för att noga se till 

att det inte fuskades med näringsdetaljen förvarade man de nyfödda i ett 

särskilt rum, noggrant avskilda från sina blöthjärtade och bortklemande 

mödrar som annars lätt föll till föga och gav sina barn mat för ofta bara 

för att undvika skrikandet. 

Där låg alltså spädbarnen i sina transparenta plastbaljor på hjul, i 

militäriskt snörräta rader och med personalens uttalade intention att 

synkronisera dem till det av någon överläkare fastställda och teoretiskt 

rätta mat- och sovintervallet. Vilket alltså inte fungerade eftersom barn 

blir hungriga eller trötta helt utan att ta hänsyn till när de enligt gällande 

norm borde bli det. Det blev alltså en hel del gap och skrik i det där 

rummet, vilket möjligen kunde förklara den tydliga missnöjdhet de flesta 
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sköterskor på avdelningen ogenerat visade upp när de överlämnade de 

små illvrålande gaphalsarna åt respektive moder. 

Särskilt illa var det i Eriks fall. Han verkade följa en något annorlunda 

mat- och sovrytm eftersom han till personalens irritation och synnerliga 

oförståelse tycktes bli hungrig var tredje timme istället för var fjärde. Det 

var högst onormalt och skulle därför rättas till innan man skickade hem 

mor och barn efter den nästintill obligatoriska veckan på sjukhusets BB-

avdelning. 

Det gick väl sådär, kan man säga. Den alltmer frustrerade personalen 

gjorde inga märkbara framsteg i sin strävan att tvångsanpassa lille Erik till 

sjukhusets stalinistiskt standardiserade normalitet, vilket i förlängningen 

gick ut över Kerstin som i egenskap av mamma till det bångstyriga 

barnet tycktes hållas ansvarig för hans högst onormala och störande 

beteende. 

Nå, nu låg han i alla fall vid hennes bröst och sög sig mätt, vilket gav 

inte bara honom utan även henne en känsla av lugn och harmoni. Hon 

nynnade stilla på den sång som ständigt fyllt hennes huvud varje vaken 

stund sedan hon träffat Johannes, under det att hon kärleksfullt 

betraktade sin nyfödde lille son. Han var vacker med sitt svarta, fjuniga 

hår, lilla barnsliga uppnäsa och runda, rosiga babyansikte. Han höll hårt 

om hennes ena pekfinger, och hon brydde sig inte om att man hade sagt 

åt henne att det bara var en reflex och ingen medveten handling. Varför 

kunde hon inte bara få tro att han faktiskt ville hålla henne i handen? 

Det enda som störde henne var att han ännu inte öppnat ögonen. Han 

hade behållit dem hårt slutna ända sedan han föddes, och nu var det 

hans fjärde dag i livet. Det hade oroat henne till en början, men 

personalen försäkrade alltmer trött gång på gång att det var helt normalt, 

vilket var ett ord de tydligen älskade att använda både till uppmuntran 

och till förebråelse. Det normala i just det här sammanhanget bestod i att 

Erik sannolikt hade huvudvärk till följd av den för hans del aningen 

besvärliga förlossningen - klämd och halvkvävd som han var - och att 

han därför inte förmådde uthärda skarpt ljus. Alltså blundade han. 

Kerstin accepterade den förklaringen eftersom hon inte hade anledning 

att tro att man ämnade driva med henne om en så allvarlig sak som 

hennes sons hälsa, men hon kunde ändå inte låta bli att tycka att det var 

lite konstigt. Erik skulle alltså ha haft huvudvärk i fyra dagar, och så svår 

att han inte ens förmått glänta på ögonlocken? Hon tyckte inte att det lät 

särskilt bra, men visste heller inte vad hon skulle göra för att hjälpa 
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honom. Hon lät det helt enkelt bero, tills vidare trygg i sköterskornas 

försäkringar om att det var normalt. 

Hon betraktade Eriks lilla ansikte medan han lojt avslutade måltiden 

för att slutligen släppa hennes bröst, äntligen mätt. Han smackade med 

munnen, och det var så näpet att hon inte kunde låta bli att ömt stryka 

honom över hans babymjuka kind. Han andades lugnt och hon anade 

hans hjärtas lätta och snabba slag där han låg tryckt mot henne, varm och 

tillfreds. Jo, tänkte hon medan hon fortsatte nynna på de sista 

textraderna i sången, hon var nog faktiskt lycklig ändå. Nästan. 

Hon var precis på väg att börja om från början när det inträffade. Hon 

lade plötsligt märke till att Eriks ögonlock fladdrade lite lätt och förde 

därför sitt ansikte närmare hans, förväntansfull och uppfylld av 

moderskärlek över att kanske äntligen få se honom ”på riktigt”. 

Ellen brukade - ofta med hyttande pekfinger - påstå att ögonen var 

själens spegel, vilket Kerstin nu plötsligt kom att tänka på medan hon 

försiktigt petade lite på Erik för att han äntligen skulle öppna sina små 

hopknipna streck. När det visade sig vara mer eller mindre verkningslöst 

lät hon istället pekfingret följa konturen av hans öra, sedan ner över 

kinden mot hakan och slutligen upp mot munnen. Hon avslutade med 

att nudda vid hans nästipp i barnslig förhoppning om att det kanske 

skulle göra honom tillräckligt nyfiken för att vilja se efter vad det kunde 

vara. 

”Erik! Titta på mamma, Erik!” försökte Kerstin glatt och skakade 

honom lite grann. ”Se på mig, Erik!” 

Och som om han förstått henne slog han plötsligt upp ögonen, precis 

som hon bett honom, och det är inte otroligt att det var i just det 

ögonblicket som Kerstin - om hon inte varit det innan - verkligen blev 

ohjälpligt och oåterkalleligt galen. 

 

Undersköterska Stina Andersson hade huvudet fullt av funderingar kring 

vad hon och hennes make skulle ha till kvällsmat, när hon plötsligt mitt i 

sin kulinariska beslutsvånda avbröts av ett blodisande illtjut. Hon var på 

väg mot expeditionen och hade precis passerat sal fem när någon där 

inne oväntat började skrika i falsett, tydligen i vild och gränslös panik. 

Det var det absolut värsta skrik Stina Andersson någonsin hört, och då 

ska man veta att hon arbetat många år som undersköterska på flera olika 

avdelningar och både hört och sett sådant som inte lätt lät sig kläs i ord. 
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Hon tvärstannade, som om hon väntade på att det fasansfulla ljudet 

skulle upphöra så att hon kunde fortsätta som om ingenting hade hänt. 

Men det ville liksom inte ta slut. Det tog några sekunder innan hon kom 

sig för att reagera, det vill säga att gå in och se efter vad som stod på. 

Men under den korta tidsperiod hon tvekade hann den som skrek göra 

slut på luften i lungorna, dra efter andan och sedan börja om med 

samma ohyggliga, ångestfyllda avgrundsvrål. Barn började gråta, 

mammor protestera. Någon ropade på hjälp, och möjligen var det 

slutligen det som bröt hennes snöpliga förlamning. 

Hon vände på klacken och skyndade in på salen där det var mer eller 

mindre kaos. Fyra kvinnor låg där inne i varsin säng, tre av dem 

upprörda med gråtande och rädda barn som de desperat försökte trösta 

utan framgång. Den fjärde vilt stirrande i affekt på sitt eget barn som 

lugnt såg tillbaka på henne, tydligen helt oberörd av det myckna 

oväsendet hans mor och de andra barnen alstrade. Stina skyndade fram 

mot deras säng och fick genast syn på den skrikande kvinnans ansikte - 

fasansfullt förvridet av obegriplig, gränslös skräck. Hon tjöt i vild panisk 

förtvivlan, som om det hon sett varit någon outsäglig ohygglighet snarare 

än hennes eget nyfödda barn. 

Stina förstod absolut ingenting, men insåg ändå att hon kvickt som 

ögat måste få tyst på oljudet så att de andra i salen skulle lugna ner sig. 

Det gick emellertid inget vidare, tvingades hon strax konstatera efter att 

ha skakat och till och med örfilat den gallskrikande kvinnan utan minsta 

resultat. Hon kastade en snabb blick på barnet, som konstigt nog varken 

tycktes bry sig särskilt om sin mammas rädsla eller oljudet som kom ur 

hennes mun. Han låg lugnt kvar i hennes krampaktiga famntag och 

betraktade henne med en min som till Stina Anderssons förvåning 

närmast tedde sig uttråkad. 

”Men herregud kvinna, varför skriker du?” skrek Stina för att om 

möjligt försöka överrösta Kerstins oartikulerade panikvrål, och råkade i 

upphetsningen dela ut ett par örfilar till - även dessa fullständigt 

verkningslösa. Vid det här laget hade oväsendet utvecklats till full 

kalabalik inne på salen. Alla skrek; undersköterska Stina Andersson, 

Kerstin, de tre andra mammorna (som alla verkade tävla om vem som 

bäst kunde överrösta sina barn), och snart två sköterskor och en 

barnmorska som kommit inrusande för att ta reda på vad som stod på. 

Den ende som var tyst var Erik, och han verkade underligt nog helt 

likgiltig inför uppståndelsen. 
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Hur man än försökte gick det inte att få tyst på den gallskrikande 

Kerstin. Och för att göra en lång och sorglig historia om inte mindre 

sorglig så åtminstone kortare; det slutade med att man efter många om 

och men blev tvungen att ge henne en lugnande spruta, varpå man 

återbördade den nu stillsamt sovande Erik till hans till säng förklädda 

plastbytta. Där sov han sedan drömlöst i flera timmar medan en läkare 

undersökte hans på nytt synnerligen upprörda och i princip okontaktbara 

mamma, med det enda men mycket dystra resultatet att man helt enkelt 

blev tvungen att spänna fast henne i sängen och ge henne mer lugnande 

medel. Ingen kunde förstå vad som utlöst den plötsliga psykosen, men 

det spelade heller ingen roll eftersom det inte verkade finnas någon hjälp 

att få för den stackars Kerstin. 

Efter några dagar utan minsta tecken till förbättring överfördes hon till 

en av de låsta avdelningarna på Sankta Maja, det stora mentalsjukhuset i 

Helsingburg, eftersom man inte visste vad man annars skulle ta sig till 

med henne. 

Efter ett minimum av byråkratiskt krångel fick således den en vecka 

gamle Erik följa med sin mormor och morfar hem till lägenheten i 

Risbyslätt. Han märkte inte mycket av den nedstämdhet som sänkt sig 

som en våt filt över den stympade familjen i lägenheten ovanför 

konditoriet, utan ägnade sig bara åt att sova och äta modersmjölks-

ersättning i tretimmarsintervaller, utan att någon protesterade mot det 

statistiskt felaktiga i den saken. 

Ellen gav honom mer än gärna mat så ofta han ville, varje timme om så 

vore. Det gav ju henne en chans att drömskt sjunka in i hans intensiva, 

till färgen obestämbara ögon som utan hennes vetskap händelsevis 

råkade vara en kopia av hans försvunne fars. Faktiskt var de så till den 

grad lika att man lätt skulle kunna förledas att tro att den äldre tagit plats 

i den yngre, och således helt enkelt låtit sig inkarneras i en ny kropp. 

Orimligt? Så klart, men icke desto mindre det sista Kerstin olyckligtvis 

tyckt sig se, och möjligen på sitt förvirrade sätt trott sig förstå innan hon 

drabbades av den slutgiltiga stora och irreversibla galenskapen.  
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ohannessons tös har åkt in på syked! 

Denna enkla, kärnfulla och ofrånkomligen sanna mening spreds som 

en löpeld genom Risbyslätt med omnejd redan fem minuter efter att 

Ellen och Ture kommit hem med Erik - utan hans mamma. Nyfikna fru 

Larsson satt på pass i sitt köksfönster och såg allt. Därefter behövde hon 

bara fullständiga bilden genom att lägga ihop nya kunskaper med gamla, 

och voilà: familjen Johannesson hade nu officiellt en mentalsjuk dotter. 

Ellen bar med högburet huvud in sitt i praktiken föräldralösa barnbarn 

i en nyinhandlad barnvagnsinsats, medan Ture utan vidare framgång 

försökte bära in resten av sakerna så diskret som möjligt. Vilket hastigt 

kom av sig när en av hans kassar rämnade mitt på övergångsstället vid 

fiket och spillde ut sitt innehåll av blöjor och barnkläder över hela gatan 

till många intresserade åskådares förnöjelse. Ture svor och levde rövare 

innan han fått bort allt från skvallertanternas åsyn, vilket naturligtvis bara 

ökade deras skadeglädje. Det hela var mycket sorgligt. 

Det var med stor förstämning man kom hem med sitt barnbarn. Inget 

av den glädje som i normala fall fyller nyblivna morföräldrar kunde 

uppammas eftersom både Ture och Ellen hade tankarna hos stackars 

Kerstin. Trots deras ytterst allvarligt menade men fallerande försök att 

lugna ner henne, hade hon gallskrikit sig igenom en halv, fasansfull 

eftermiddag. 

Det hade inte tagit lång tid att bestämma hur man skulle göra med 

Erik. Hans far var som bekant okänd och hans mor var för tillfället 

oförmögen att ta hand om både sig själv och sitt barn, varför två val 

ganska snabbt utkristalliserade sig; fosterhem hos någon utomstående 

familj tills Kerstin blev bättre, eller fosterhem hos Ellen och Ture. 

J 
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Läkaren de talat med hade särskilt förordat det senare alternativet, i all 

synnerhet som det ändå borde vara där lille Erik skulle ha bott om inte 

hans mamma blivit plötsligt psykotisk. Om läkaren förstått 

familjeförhållandena rätt, vill säga? 

Det hade han, bekräftade Ture med illa dold dysterhet. Vilket möjligen 

missuppfattades av den grånade doktorn som sett det mesta under sina 

år på Ängelholmes lasarett, och ibland stött på en del konservativa fäder 

som varit våldsamt missnöjda med sina döttrars kyskhet, så att säga. 

Nu var det ju inte riktigt där skon klämde, försökte Ellen förklara när 

läkaren började föreläsa om hur viktigt det var att herr Johannessons 

eventuella missnöje inte skulle få komma att gå ut över barnet, som ju 

alls inte hade något med hans mors - här drog han lite på det innan han 

bestämde sig för ordvalet - frivoliteter att göra. Av alla ord han kunde ha 

valt. 

Ture blev blixtarg och lämnade läkarens kontor och överlät därmed 

hela problematiken åt Ellen, som med eget inte obetydligt förstånd 

lyckades styra saken så att Erik fick följa med dem hem och därmed 

åtminstone för stunden undgick att placeras hos någon som bara tog 

hand om honom för pengar. 

Så långt hade väl allt varit väl mitt i bedrövelsen, men sedan kom de 

hem och då hann slutligen alla mörka tankar ifatt dem. Här satt de med 

Kerstins nyfödda barn medan hon själv satt skrikande i ett låst rum på 

Sankta Maja, bortom all hjälp såvitt de själva kunde bedöma. Det var 

sannerligen ingen rolig tanke. 

Men medan dagar blev veckor och snart nog månader infann sig till sist 

ofrånkomligen ändå någon sorts vardaglighet, om än bister den första 

tiden. Det var som att börja om från början; det var blöjor, skrik, kräk, 

sömnlösa nätter och alldeles, alldeles underbart. Det enda smolket i 

glädjebägaren - och det var sannerligen inte obetydligt - var Kerstins 

tillstånd, som inte tycktes förbättras mer än rent marginellt. Hon hölls 

fortfarande på den låsta avdelningen, men hade åtminstone slutat skrika. 

Kontaktbar var hon emellertid inte. Oftast när Ellen och Ture kom för 

att besöka henne möttes de bara av en tom blick och den nu högst 

förhatliga sången. Det slog aldrig fel; varje gång de kom in på Kerstins 

formalinstinkande rum med kala vita väggar började hon sjunga den 

ständigt återkommande, i evighet upprepade melodin. Det började alltid 

på samma sätt: med svag, knappt hörbar röst kom de första orden som 

ur munnen på en förväxt fågelunge: 
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”We skipped the light fandango…” kraxade hon och gungade överkroppen 

så att hon verkligen såg ut som det hon var, nämligen skvatt galen. 

Hennes fortfarande kortklippta hår stod på ända och hon såg blek och 

en aning tärd ut. Det var som om hon höll på att förvandlas till något 

främmande som inte längre var Kerstin. 

Ellen och Ture försökte desperat pigga upp henne; Ture berättade 

roliga historier och Ellen talade lugnande och försökte få till så mycket 

kroppskontakt som möjligt, vilket nästan alltid visade sig omöjligt. 

Kerstin ville varken hålla i någons hand eller bli kramad. Allt hon ville 

var att sjunga i stilla förtvivlan och att bli lämnad ifred, innesluten i sitt 

eget blytunga mörker. 

Det hjälpte inte ens att Ture och Ellen en gång - men bara den enda 

gången, av skadan blir man nämligen vis - haft med sig Erik i hopp om 

att det skulle kunna pigga upp deras dotter. Effekten blev dessvärre den 

rakt motsatta. Så fort Kerstin fick syn på Erik slutade hon både sjunga 

och gunga, men gav istället upp ett högt och synnerligen gällt skrik. Ture 

tänkte med bröstet fyllt av svart hopplöshet att hon inte bara såg ut som 

en mager fågel, hon lät som en också; en som blivit skadeskjuten och 

håller på att dö. 

När skriken inte upphörde utan snarare stegrades kom personal 

inrusande för att lugna ner henne medelst någon lugnande injektion, vars 

domnande effekt inte var mindre plågsam att tvingas åse. Det var som 

om livet rann ur deras dotter i samma stund medicinen började verka. 

Hennes blick blev slö och skrikandet mattades något även om det inte 

upphörde helt. 

Efter det besöket erkände Ture motvilligt för sig själv att han 

antagligen inte skulle ha någon vidare lust att hälsa på fler gånger, 

åtminstone inte förrän Kerstin var bättre. Ellen höll för en gångs skull 

med honom, reservationslöst. Trots det fortsatte de pliktskyldigast 

besöken, precis som det förväntades av dem. Men båda två visste alltför 

väl hur det egentligen förhöll sig, trots att det hann gå flera år innan 

någon av dem accepterade tanken fullt ut. Och när de äntligen gjorde det 

var det bara för att de inte längre hade något val; de hade förlorat sin 

enda dotter. Kanske för alltid. 

 

* * * 
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Erik Johannesson kunde inte med bästa vilja i världen påstås vara ett 

vanligt barn. Alldeles bortsett från de underliga omständigheterna vid 

hans födelse - allt det där med ”ickeljud”, buxbomsdoft och galna eller 

frånvarande föräldrar - hade han en egendomlig förmåga att nästintill 

förhäxa var och en som såg på honom och plötsligt råkade få 

ögonkontakt. 

Ellen brukade nöjt konstatera att han var ett ovanligt vackert barn, det 

var inte tu tal om saken. Särskilt ögonen med sin obestämbara färg 

kunde fånga hennes uppmärksamhet på ett nästan magiskt sätt och 

förtrolla henne så att hon helt glömde bort vad hon höll på med. Ibland 

kom hon på sig med att ha suttit och stirrat på honom mer än en 

halvtimme utan att ha märkt tiden som gått. Det var faktiskt nästan lite 

kusligt hur han - utan att själv ännu vara medveten om saken - i rent 

bokstavlig mening kunde trollbinda både sin mormor och morfar bara 

genom att se på dem. 

Det verkade dessutom som om Erik vid vissa tillfällen liksom skärpte 

blicken så att man fick en underlig och irrationell känsla av att den växte 

och sög åt sig allt i sin närhet, för att därefter reflektera tillbaka det mot 

betraktaren. Exakt hur det gick till eller hur det bäst skulle beskrivas 

kunde Ture för sin del inte reda ut, men klart var att han kände visst 

obehag när Erik fixerade honom på det där speciella sättet. Kanske var 

det bara som Ellen trodde, att förtrollningen berodde på att han hade så 

ovanligt vackra ögon, men Ture var inte så säker. Snarare var han ytterst 

tveksam. 

Klart var i alla fall att lille Erik skrämt slag på mer än en nyfiken dam 

som stuckit in huvudet i liggvagnen för att ta sig en närmare titt på 

”Tosa-Kerstins” barn, bara för att strax finna sig ohjälpligt fångad i den 

intensiva, sugande blicken. Vissa av dessa snokande skvallertanter 

reagerade genom att med en häftig inandning snabbt dra sig tillbaka, 

plötsligt skrämda och åtminstone tillfälligt botade från sin förvetenhet. 

Andra ville liksom inte komma ut igen när de väl stoppat in huvudet 

under suffletten. En gång hade Ture blivit tvungen att ta tag baktill i den 

nyfikna damen - det var konstigt nog nästan alltid kvinnor som prompt 

skulle dyka ner med huvudet i Eriks högst privata sfär - och dra ut henne 

med milt våld så att de skulle kunna fortsätta sin avbrutna promenad. 

Damen ifråga hade gjort dem ytterst förlägna när hon så fort hon hämtat 

sig svamlade något obegripligt som varken Ellen eller Ture begrep, och 
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därefter med sänkt huvud neg djupt framför barnvagnen. Och till råga på 

allt mitt ute på Storgatan där vem som helst kunde se spektaklet. 

Ture körde därifrån så fort han kunde, och Ellen var inte sen att följa 

efter. Men naturligtvis hjälpte deras brådska inte det minsta; snart spreds 

ändå ryktet om hur fru Andersson på Mejerigatan fått spader mitt på 

blanka eftermiddagen när hon tittat på Johannessons underliga barnbarn. 

 

Sommaren när Ture och Ellen kommit hem med Erik hade omärkligt 

övergått i först höst och sedan vinter, och snart hade det varit sommar 

igen. Fyra gånger hade världen hunnit vända sedan dess och Kerstin var 

fortfarande inspärrad på Sankta Majas mentalsjukhus. 

Ellen och Ture brukade besöka henne med några månaders mellanrum, 

men det var skam till sägandes inget de egentligen såg fram emot 

eftersom det hela var ytterst plågsamt. Deras dotter visade vid dessa allt 

mer sällsynta tillfällen aldrig minsta tecken till att lägga märke till att de 

ens fanns i rummet, än mindre till att känna igen dem. Plötsligt kunde 

hon utan någon som helst synbar anledning brista ut i högljudd sång, 

som lika snabbt kunde förbytas i förtvivlad gråt bara för att minuten 

senare övergå till kompakt, ogenomtränglig tystnad. Det gjorde ont att se 

henne på det viset, och det var naturligtvis anledningen till de fåtaliga 

besöken. 

I sina svartaste stunder funderade Ture på om det inte var hans och 

Ellens fel - egentligen mest hennes enligt hans åsikt - att Kerstin blivit 

som hon blev. Kanske hade mycket kunnat undvikas om hon bara fått 

växa upp som andra barn, med lekkamrater och utan ständig 

övervakning, funderade han. Men kom strax via manlig och ganska 

fantasilös logik fram till att han antagligen var orättvis mot Ellen. Kerstin 

hade alltid varit en aning udda, och nu så här när man satt med ett 

omåttligt dystert facit i hand var det lätt att se att det onda helt säkert 

funnits dolt strax under ytan redan när Kerstin varit liten. Hon hade haft 

det i sig hela tiden, och ingen hade förstått det. 

Ture kom vid dessa självrannsakande stunder av själslig tortyr oftast 

fram till att Kerstins sorgliga tillstånd således inte kunde skyllas på någon 

av dem. Det var inte Ellens fel. Inte heller hans eget. Möjligen kunde 

man lägga en del av skulden på Eriks okände far Johannes, även om det 

skulle vara dumt att inbilla sig att han varit något annat än bara en 

antändande gnista; droppen som fått bägaren att rinna över, för att 

använda sig av en tämligen sliten metafor. 
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Det hela var egentligen oerhört enkelt i all sin sorglighet; deras dotter 

hade helt enkelt drabbats av någon sorts psykos helt utan någon annans 

förskyllan, en psykos så svår att inte ens läkarna visste hur den skulle 

kunna hävas. 

”Men jag undrar ändå om inte Ellen borde ha gett Kerstin lite lösare 

tyglar…” kunde han tänka när hans destruktiva funderingar fullbordat ett 

varv och han börjat älta om samma saker från början igen, med 

anklagelser och allt. Det var i de lägena han blev arg på sig själv och 

bestämde sig för att se framåt, och att samma sak inte på villkors vis 

skulle få upprepas med Erik. Han skulle minsann inte spärras in och 

förnekas en normal uppväxt, det skulle Ture bli man för. 

Så mycket med den där utlovade manligheten blev det emellertid inte, 

för sedan kom Ellen och kommenderade och röt, och då gjorde han 

ändå som hon sade. Svarade ”ja Ellen” och ”nej Ellen” och ”naturligtvis 

Ellen” och så vidare i all oändlighet så att han med råge gjorde skäl för 

det i smyg allmänt begagnade öknamnet Ture Toffel. Han visade sig 

sålunda något svag när det kom till att göra uppror mot sin egen hustru, 

vilket knappast förvånade någon av de många utomstående och ytterst 

intresserade betraktarna i Risbyslätt. 

Det var alltså fullt möjligt att allt skulle ha kunnat upprepa sig i väl 

beprövat och obrytbart mönster á la Kerstin beträffande barns fri- och 

rättigheter - till exempel detta med att riskera att bli älskad halvt till döds 

av välmenande morföräldrar. Det vill säga om det inte vore för att Erik 

var så totalt annorlunda jämfört med sin mamma. 

Fyra år hade som sagt gått och han var inte längre ett skrynkligt 

spädbarn utan en liten pojke med mörkt, sidbenat hår och en vit, jämn 

mjölktandsrad som visades upp varje gång han log stort, vilket dessvärre 

inte skedde särskilt ofta. Han var ett allvarligt och inåtvänt barn som inte 

sällan verkade försjunka i grubblerier. Han satt ofta hemma i lägenheten 

och stirrade ut mot ömsom ingenting, ömsom mot något bara han själv 

tycktes kunna se. Ibland verkade han följa något med blicken, något som 

rörde sig i rummet runt honom men som uppenbarligen var osynligt för 

alla andra. Mycket små barn brukade göra så där, men knappast 

fyraåringar, påstod Ellen bestämt. Vilket inte särskilt bekymrade Erik, 

som med fortsatt intresse betraktade sina inbillningar utan att bry sig om 

morföräldrarnas ofrånkomliga frågor. 

Ellen tyckte inte om att behöva erkänna det, men runt Erik stod då och 

då en ogripbar aura av svårförklarlighet som inte gick att ignorera. Ibland 
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var det som om själva luften runt honom liksom roterade och gav 

upphov till en vag förnimmelse av svindel som hon verkligen inte kände 

sig bekväm med. Hon hade talat med Ture om saken, men hennes 

träbock till man hade naturligtvis inte blivit det minsta oroad, eftersom 

han helt enkelt bara bestämt sig för att allt var som det skulle med hans 

barnbarn. Vidare hade han med värdigt lugn och en stor portion sansad 

logik förklarat att det säkert bara var Kerstin och hennes sjukdom som 

spökade i Ellens huvud, vilket i så fall förstås inte var särskilt förvånande. 

Det skulle nog gå över så småningom. Alltså; allt var bara fint med Erik, 

och så var det med den saken. 

Dock, denna nästan löjligt jordnära avspändhet till trots; det fanns ändå 

tillfällen när inte ens Ture kunde undgå att tycka att saker och ting var 

lite underliga. På Eriks fjärde födelsedag, när man i all ensamhet hade lite 

privata festligheter - familjen hade inte större umgänge nu än när Kerstin 

var liten; inget alls för att vara exakt - hände en konstig sak som gav både 

Ture och Ellen anledning att på allvar börja fundera på om det ändå inte 

var något… speciellt med Erik. Utöver det speciella som är med alla barn, 

vill säga. 

Man satt vid köksbordet och åt prinsesstårta med grönt marsipanhölje 

och hade precis hurrat för Erik, när denne utan synbarlig anledning 

plötsligt frågade varför den vithåriga tanten ute i trappan inte kom in 

istället för att bara stå utanför dörren och lyssna? Ture och Ellen såg 

klentroget på varandra och frågade honom vad han menade: vad var det 

för vithårig tant han talade om? 

Erik förklarade ingående och utan att tveka hur hon såg ut, och det 

gick inte att ta miste på vem beskrivningen passade in på. Konsternerad 

och aningen förgrymmad eftersom han någonstans i sitt skeptiska inre 

trots allt anade att Eriks påstående kanske inte bara var något barnsligt 

påhitt, reste sig Ture och gick med bestämda steg ut i hallen och ryckte 

upp ytterdörren för att ta den nyfikna och över förväntan fräcka fru 

Larsson på bar gärning. 

Men det fanns ingen där. Inte längre vill säga, för han kunde höra 

snabba tassande steg och strax därpå hur porten smällde igen nere i 

trappen, lämnande ett långt avslöjande eko efter sig tillsammans med en 

alltför välbekant doft av en speciell sorts tantparfym. Erik hade haft rätt; 

det såg verkligen ut som om den nyfikna skatan fru Larsson hade stått 

utanför deras lägenhetsdörr och tjuvlyssnat. Och i och med detta 

avslöjande gick det med ens upp för honom hur det gått till när vissa 
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mycket privata omständigheter läckt ut på byn oförklarligt snabbt, vilket 

dessvärre lade sordin på resten av tårtätandet. 

Detta var typiskt för Erik. Han kunde när som helst och ofta som i 

förbigående slänga ur sig påståenden om saker han omöjligt kunde veta 

något om, men som strax visade sig stämma förvånansvärt väl. Mer 

skrockfulla personer hade sannolikt kallat honom synsk eller möjligen 

klärvoajant, men trots att Ellen och Ture insåg att deras barnbarn 

tydligen begåvats med någon underlig förmåga utöver det vanliga, var det 

inget konstigt eller övernaturligt med det. Sådana saker existerade 

nämligen inte i sinnevärlden annat än som tragiska exempel på övertro 

och vidskepelse. 

Vad Erik beträffade hade han helt enkelt fötts med en ovanligt stor 

portion tur och möjligen, säger möjligen, en stark förmåga att känna på 

sig saker, vilket säkert skulle vara honom till stor nytta senare i livet. Om 

inget annat så åtminstone när det gällde att få många rätt på stryktipset, 

menade Ture. 

 

Eriks förhållande till andra jämnåriga Risbyslättare vid denna tid var som 

man kunde förvänta sig av en försiktig, lite klent byggd fyraårig pojke 

utan syskon som härdat honom. Han lekte gärna med andra barn, men 

bara om de var lika honom själv i sättet. De värsta busarna höll han sig 

sålunda nogsamt ifrån och backade hellre än tog strid, vare sig det gällde 

tillträde till de rostiga gungorna eller den av katter grovt förorenade 

sandlådan på lekplatsen i parken. 

Beträffande detta med de värsta busarna skulle man kunna exemplifiera 

saken med den i byn redan ökände odågan Ronny, med efternamnet 

Jönsson. Denne Ronny var en sällsynt bråkig fyraåring, sannolikt 

utrustad med minst en bokstavskombination av synnerligen elakartat 

slag, även om den sortens diagnos inte skulle se dagens ljus förrän 

åtminstone tjugo år senare. Dock, diagnos eller ej; att försiktigt och 

diplomatiskt påstå att han bara var sällsynt överaktiv och alls inget hår av 

hin skulle under alla omständigheter te sig som en skrattretande och till 

och med korkad underdrift. Han var helt enkelt för jävlig. Men mer om 

honom senare. 

Ellen hade till en början försökt applicera sitt och familjens 

förhållningssätt till andra människor på lille Erik, men det hade inte gått 

som hon tänkt. Hon hade inte alls samma makt över honom som hon 

haft över Kerstin, men om det berodde på hans starka personlighet eller 
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bara på det faktum att hon själv blivit äldre och förlorat i viljestyrka var 

inte lätt att veta. 

Exempel på för Ellen nesligt förlorade strider fanns det emellertid gott 

om; om hon försökte hålla Erik borta från andra barn ute i parken räckte 

det oftast med att han såg henne djupt i ögonen och påpekade att han 

visst ville leka med dem, för att hon utan vidare protester skulle ge med 

sig. 

Om hon tyckte att det var dags för honom att gå och lägga sig spände 

han blicken i henne och talade sedan helt enkelt om att han inte var trött 

ännu, och så fick han vara uppe en halvtimme till. Minst. 

Om hon sade att han och Ture alls inte kunde ge sig iväg på en biltur 

upp på skogsvägarna på Sydåsen eftersom Ture inte hade tid med den 

saken, hjälpte inte Tures lama protester det minsta. Men om bara Erik 

såg strängt på sin mormor och påpekade att det var fint väder och att 

han gärna ville se ”vilddjur” - med vilket avsågs rådjur, harar och en eller 

annan räv - var det inte längre några som helst problem. Han bara tog 

Ture i handen och drog med honom ut till familjens röda Saab och sedan 

bar det av på den där bilturen i alla fall. 

All denna ”slapphet”, som Ellen utan tvivel skulle ha uppfattat 

fenomenet tjugo år tidigare, gjorde att Erik kunde växa upp under 

någotsånär normala familjeförhållanden. Vilket antagligen var hans smala 

lycka, med Kerstins olyckliga öde i plågsam hågkomst. 

Men inget varar för evigt, inte ens en någorlunda idyllisk barndom 

genomsyrad av en osannolik och märklig gudagåva. I synnerhet inte en 

sådan, vilket är lätt att inse med bara ett minimum av nykter pessimism. 

Erik skulle för sin del smärtsamt upplysas om den saken ett år senare, 

när han passerat femårsdagen med några månader. Det var i slutet av 

sommaren och en av de där heta rötmånadsdagarna när luften liksom 

dryper av fukt och fylls av söt, motbjudande stank av ruttnande frukt; 

när närgånga, aggressiva getingar försöker rycka maten ur munnen på en 

och när en del äldre herrar med lätthet fyller mataffären med sin 

överväldigande lukt av veckogammal svett.  

Det hade börjat som så många andra gånger; med en idé, en plötslig 

ingivelse. Erik hade fått för sig att han nu blivit tillräckligt gammal för att 

på egen hand gå till lekplatsen i parken, utan övervakande morföräldrar i 

släptåg som ville förbjuda än det ena, än det andra. Han skulle 

naturligtvis aldrig ha fått Ellen att gå med på något sådant, inte ens med 

hans vanliga metod. Så väl kände han sin mormor. Och eftersom han 
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sannerligen inte var dum väntade han med att lägga fram saken tills hon 

gått till affären för att handla till kvällens middag. 

Ture, som efter en kort stunds intensiv och livlig avoghet fick svårt att 

värja sig, bestämde sig plötsligt och oväntat för att det nog ändå var en 

alldeles lysande idé att låta den femårige Erik själv passera en av 

Risbyslätts mest trafikerade gator, gå tvärs över torget - där risken för att 

det lokala raggargänget skulle hålla polsk riksdag aldrig var obetydlig - för 

att slutligen under obestämd tid befinna sig på en lekplats som när som 

helst kunde fyllas av illasinnade barn vars föräldrar inte hade en aning 

om var de befann sig, och inte heller hade något större intresse av att 

veta det. Erik skyndade sig iväg innan Ture plötsligt skulle ångra sig. 

Lekplatsen var tom när han kom fram till parken och allt såg till en 

början ut att gå precis som han tänkt. Solen stekte från en molnfri 

himmel, skuggorna var sensommaraktigt diffusa i kanterna, getingar 

svärmade kring en överfull papperskorg. Det luktade sopor och nyklippt 

gräs. Erik hade på sig ett par nya gröna gabardinbyxor av senaste modell, 

utsvängda och flaxiga i benen och en blå kortärmad tröja med gula 

kronor. Han hade själv valt kläderna i byns enda affär för dylika varor 

och kände sig stolt eftersom han tyckte att han var fin, något varken 

Ellen eller Ture försummat att tala om för honom. Han var mycket glad. 

När han efter visst besvär krånglat sig upp i den största bildäcksgungan 

och äntligen lyckats få upp lite fart med hjälp av en del tafatt bensprattel, 

hände det som inte fick hända. Plötsligt gjorde nämnde Ronny Jönsson 

och två av hans kamrater dramatisk entré. Utan föregående varning kom 

en tom läskflaska singlande genom luften och landade med ett dovt 

”ploff!” i sanden inte långt från gungan Erik satt i. Förvånad upphörde 

han med sina försök att få upp farten ytterligare och betraktade istället 

den liggande flaskan som lika gärna kunde ha träffat honom i huvudet, 

men hann inte reflektera särskilt över saken eftersom skrik och skratt 

hördes genom de omgivande höga häckarna. 

Han identifierade omedelbart rösterna, misslynt konstaterande att en 

av dem måste tillhöra den där bråkige Ronny. Det skrämde honom dock 

inte särskilt, eftersom han var säker på att kunna övertala vem som helst 

att lämna honom ifred med samma effektiva metod han brukade 

använda mot Ellen och Ture. Dessutom insåg han inte hur grymma och 

elaka de flesta barn faktiskt kan vara. 

De tre små huliganerna hann inte mer än komma in på lekplatsen 

förrän den störste av dem - Ronny - fick syn på honom, log elakt och 
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högt tillkännagav att han hade för avsikt att gunga. I just den gunga Erik 

satt, trots att det fanns två andra som var uppenbart lediga. 

”Flytta på dig!” kommenderade han kort och tog ett steg mot Erik, 

som lugnt satt kvar och förundrat såg på busen eftersom dennes sätt att 

tala inte passade i en femårings mun. Han verkade äldre bakom sitt 

barnsliga ansikte. 

”Va fan, hör du med röven, din dumme jävel?” fortsatte Ronny 

underligt brådmoget men med ett tydligt nöjt uttryck i sitt inte särskilt 

rena ansikte när svaret uteblev. Det såg ut som om han ätit kladdigt 

godis som varit för stort att få in i munnen, men som ändå tvingats in 

och därför lämnat fullt synliga spår i mungiporna. Möjligheten att det 

kunde vara överbliven lingonsylt efter en tänkbar lunch fanns förstås 

också.  

Erik kunde inte låta bli att förvånat betrakta den elakt flinande och 

smutsiga munnen, men hajade till vid de oväntade svordomarna. Han var 

inte särskilt van att höra den sortens ord eftersom sådant inte 

begagnades i någon större omfattning hemma. Invektiven Ellen brukade 

slå i huvudet på Ture när så behövdes var definitivt av annat slag och 

nästan alltid hemmagjorda. Fraser som ”Förblingade latoxe!” och ”Du är 

dummare än halvfemtåget!” kunde han utan och innan, men sådant som 

rörde sig kring himmel och i synnerhet helvete - för att inte tala om vissa 

svordomar syftande på människans mer intima kroppsdelar - hade han 

överhuvudtaget ingen erfarenhet av. 

Han tvingade sig att slita blicken från orenheten i Ronnys ansikte och 

lade då strax märke till att det inte bara var ansiktet som var smutsigt; 

kläderna var inte heller i bästa skick, vilket förvånade honom mycket. En 

vuxen hade rimligtvis genast förstått att det här var fråga om ett 

vanvårdat barn, men Erik visste inget om sådant och gjorde förstås som 

barn alltid gör när de ser något de aldrig sett förut eller inte förstår; han 

tittade ogenerat uppifrån och ner på Ronny, vars hånleende börjat falna 

när han såg vart Erik riktade blicken. 

”Va fan är det? Vad glor du på, din jävla skitunge?” hävde han ur sig 

och mulnade ytterligare när han trodde sig se förakt skrivet i Eriks 

ansikte, när allt som fanns där egentligen bara var förundran över det nya 

och okända. 

Erik ryckte till vid de obegripligt aggressiva orden och såg upp mot den 

andres ansikte, och ryckte sedan till igen när han såg blicken som riktades 

mot honom. Den var kall och full av ilska, och någonstans bakom allt 
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det hårda fanns dessutom en sorts vuxen rädsla som mer kunde anas än 

ses, men som detta oaktat passade synnerligen illa hos ett barn. Han 

förstod ingenting; han skulle ju bara gunga, och det fanns gungor så det 

räckte åt alla. Så varför… 

”Kan du inte prata, eller?” hånade Ronny och nu lade Erik märke till 

att en av de andra passiva pojkarna höll en avlövad pilgren i handen som 

han hotfullt svängde fram och tillbaka, ibland långsamt så att den ritade 

mönster i sanden, ibland fort så att det ven olycksbådande. 

”Jo…” svarade Erik dröjande, men var fortfarande inte rädd eftersom 

han inte förstod faran. 

”Men svara då, för helvete!” sade Ronny med höjd röst i ett försök att 

verka större än han uppenbarligen var. 

”På vad?” undrade Erik, som nu på allvar började begripa att något 

verkligen var mycket konstigt med de här tre fridstörarna. 

”Vad det är du glor på…?” morrade Ronny med sammanbitna tänder 

och tog ännu ett steg mot den fortfarande sittande Erik, som dessvärre 

inte kom sig för att sluta stirra. 

”Om du inte sticker härifrån nu ska du få stryk” hotade Ronny när han 

med ens begrep att Erik tydligen inte skulle göra som han blev tillsagd, 

en omständighet som egentligen gjorde den unge översittaren mer 

förvånad än arg. Han slet nöjt åt sig pilepiskan och slog den prövande 

genom luften några gånger för att understryka sakens allvar, dock utan 

att Erik gjorde minsta ansats att lyda. Ronny konstaterade med ett elakt 

flin att den här killen måste vara ovanligt dum i huvudet, ett omdöme 

han senare skulle sprida till alla och envar som inte vågade låta bli att 

lyssna. 

Om nu Erik helt enkelt gått därifrån som alla andra barn i Risbyslätt 

utan tvivel skulle ha gjort redan innan ordväxlingen tagit sin början, är 

det möjligt att den här historian skulle ha fått helt andra och mer 

normala proportioner. Det gjorde han emellertid inte, vilket möjligen var 

det första tydliga steget på vägen mot hans ofrånkomliga öde, på gott 

och ont och till många människors lycka eller undergång. 

Istället såg han den ytterst vanartige Ronny Jönsson djupt i ögonen på 

exakt samma sätt som han brukade göra med Ellen och Ture, i ett försök 

att helt enkelt bli av med problemet på det vanliga, bekväma sättet. Till 

en början verkade det fungera; Erik kände den andres vilja sakta brytas, 

kände hans jag vekna och vika undan. Men sedan dök plötsligt något 

oväntat upp; något han aldrig tidigare stött på, åtminstone inte med 
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sådan styrka. Det rev och slet för att ta sig loss, det sprattlade och 

kämpade emot och till sist gick det helt enkelt inte att hindra. Det var 

rädsla, obändig, fruktansvärd rädsla som tyglats genom år av daglig 

exponering av sådant Erik inte ens skulle kunna drömma om. 

Om han kunnat analysera sina känslor på ett mer moget sätt hade det 

inte behövts särskilt mycket föreställningsförmåga för att inse att Ronny 

fått utstå en hel del bara under dessa hans fem första levnadsår. Men det 

kunde Erik givetvis inte och förstod därför inte vad det var hos denne 

pojke som skiljde sig så kraftigt från alla andra han lyckats vända sinnena 

på. Det var förvirrande, och med ens var det som om denna 

kontrollerade rädsla började krypa över till honom själv och besmitta 

honom så att han kände hur greppet om den andre sakta lossnade. 

Sedan bröts kontakten tvärt och i nästa ögonblick måttade Ronny ett 

snabbt och kraftigt slag med sin hemmagjorda pilepiska mot Erik så att 

den träffade hans vänstra handrygg, där den genast ristade ett blodrött 

streck. Det gjorde så fruktansvärt ont att ögonen omedelbart tårades av 

den plötsliga smärtan, och han drog snabbt åt sig handen och försökte 

förstå vad det var som hände. Han började flytta sig för att sent omsider 

göra Ronny till viljes, nu lika rädd och panikslagen som alla andra barn 

skulle ha varit i samma situation. Men innan den försvarslöse och nu 

ytterst skärrade Erik hann göra något mer än att börja be om förlåtelse 

för att han inte genast lämnat över gungan for Ronny på honom med ett 

avgrundsvrål, ivrigt påhejad av sina kamrater. Han drog ner honom från 

gungan med ett bestämt grepp om nacken och slog sedan sin smutsiga 

knytnäve hårt i Eriks mellangärde flera gånger. Därefter slängde Ronny 

utan besvär ner honom i sanden där han chockad och gråtande låg kvar, 

väsande och kippande efter andan, oförmögen att röra sig. 

Erik var nu rädd, han hade aldrig tidigare varit så rädd i hela sitt liv. 

Det var en helt ny upplevelse, och knappast en angenäm sådan. Men hela 

tiden fanns det under rädslan ändå en sorglig känsla av att det var Ellen 

och Ture det var synd om, inte honom själv. De skulle utan tvivel bli 

alldeles ifrån sig när de fick höra vad de andra pojkarna gjort med 

honom, och det var på sätt och vis hans eget fel. Han skulle bli tvungen 

att berätta, och det var alltså han som skulle komma att göra dem ledsna 

när de förstod vad som inträffat på lekplatsen, vilket i sin tur gjorde 

honom själv oerhört sorgsen. 

Ronny och hans kamrater hånskrattade tillgjort högt och rått när de såg 

hans ynklighet, och medan Erik försökte resa sig för att ta sig därifrån så 
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fort som möjligt spatserade Ronny fram och tillbaka framför hans 

ansikte, hela tiden utspottande olika oförskämdheter och svordomar. 

Erik grät nu gällt och förtvivlat, vilket bara spädde på de andras hån. 

Möjligen var det den ömkliga gråten som drev Ronny att gå ett steg 

längre i någon sorts primitiv och infam översittarglädje, eller så var det 

helt enkelt bara ett sätt för honom att ge tillbaka för något ont han själv 

utsatts för; kanske av sina föräldrar, kanske av något annat barn. 

Han sjönk ner på knä uppe på Eriks rygg så att det blev ännu svårare 

att andas. Erik fick sand i munnen och försökte spotta mellan 

snyftningarna, äcklat och andlöst. Det här lade Ronny antagligen märke 

till, för nu böjde han sig fram över huvudet på Erik och talade lågt, men 

ändå tillräckligt högt för att hans av skratt skrikande kamrater skulle 

kunna höra honom: 

”Gillar du sand, skitunge? Va? Gör du det? Jag tror du behöver lite 

mer!” 

Varpå han tvingade in flera nävar förorenad sandlådegrus i Eriks mun, 

som i paniken över att inte få luft råkade svälja ner en hel del så att det 

rev och fastnade i halsen. Han genomfors av kväljningar, vilket verkade 

roa Ronny omåttligt. 

”Såja, lite till, skitunge. En för pappa, och en för din idiot till mamma. 

Gott, va?” 

Erik slutade kämpa emot, hans krafter var slut. Han lät övergreppet 

fullbordas eftersom han inte kunde annat. Tydligen var det vad Ronny 

väntat på, för när han märkte att Erik inte längre gjorde motstånd reste 

han sig och spottade på den nu smutsiga och förstörda blå tröjan med 

gula kronor. 

”Du ser för jävlig ut” hånade han och sprätte lite sand på 

gabardinbyxorna med ena foten, varpå han och hans kamrater gick sin 

väg. Utan att så mycket som se åt den nu lediga gungan. 

Erik låg kvar när de gått, ensam och tillintetgjord. Han visste att han 

måste gå hem, men förmådde inte resa sig. Det gjorde ont i kroppen, 

men det var inget mot den skada hans självförtroende, för att inte säga 

själva hans själ, lidit. 

Han kunde inte för sitt liv begripa vad som egentligen hänt; han hade 

ju gjort exakt samma sak som han brukade när han spände blicken i 

Ronny, men ändå hade allt gått fruktansvärt fel. 

Något han aldrig förut känt, en bedövande och fasansfull förnimmelse, 

hade växt inom honom och snart överröstat alla andra känslor under 
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själva misshandeln, och nu ville den inte lämna honom. Den fyllde 

honom fortfarande, sakta strypande hans öppna, sanna jag som nu slutat 

kämpa emot och böjde sig inför det ofrånkomliga. Den fick hans kropp 

att skaka och hans sinne att krympa samman till en liten, hård boll av 

sargat medvetande, hukande i skydd undan den starkaste kraft 

människosläktet känner, men sällan erkänner. Nämligen rädsla. 

På sätt och vis kan man kanske påstå att det var först i denna stund - 

liggande på mage i en sandlåda i den lilla skånska byn Risbyslätt med 

munnen full av sandblandade kattexkrementer - han på allvar föddes, 

eftersom det var först nu han upplevde det alla andra människor dagligen 

vadar omkring i; ett tröstlöst träsk av olika rädslor. 

Han var fylld av skam, ensamhet, bestörtning och förtvivlan, men 

framförallt av en bedövande fruktan. Det första svåra steget på hans 

jordelivs långa, krokiga väg var taget. Många fler skulle följa innan allt var 

fullbordat.  
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5. 
 

 

nsdagen den 17 augusti 1977 var en dag att minnas för många 

barn och föräldrar i Risbyslätt. Inte bara där förresten, eftersom 

de flesta av Sveriges blivande försteklassare denna dag gick till skolan för 

allra första gången. 

Det var färg och fest med hissad flagga på skolgården och 

sommarbruna lärarinnor som draperade i tunna, blommiga 

sommarklänningar hälsade sina blivande elever välkomna. Lite som 

skolavslutning faktiskt, fast tvärtom. 

Erik och Ellen var bland de sista att stiga in i klassrummet några 

minuter innan det ringde in. Menande blickar kastades i smyg mot dem; 

alla kände naturligtvis till Kerstins olycksaliga öde, men också de 

historier som gick om Erik och hans märkliga förmåga att påverka folk 

genom att se på dem. Nu var förstås den senare saken inte riktigt aktuell, 

eftersom denna kusliga talang dramatiskt förminskats sedan ett par år. 

Ellen var inte riktigt säker på orsaken, men hon hade sina misstankar. 

När Erik varit fem år hade han till mormoderns förtvivlan råkat ut för ett 

av de där otäcka barnen som drev omkring vind för våg i byn. Pojken 

hade gett sig på Erik, varefter Ellen likt en ilsken tigerhona hade gett sig 

på pojkens mor. Verbalt, för att undvika missförstånd. Men med råge. 

Tyvärr hade den efter konstens alla regler grundligt utförda 

utskällningen inte lett till något annat än ett elakt hånskratt och en uttalad 

förhoppning om att Ellen mycket snart skulle avsluta sin jordavandring, 

och därefter färdas till en tämligen varm och obekväm plats där det 

skulle stoppas onämnbara ting i flera av hennes kroppsöppningar, så att 

hon på så vis skulle lära sig att hålla truten och att inte lägga sig i sådant 

som inte angick henne. 

O 
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Odågans mor hade därefter passat på att smälla igen dörren rakt i 

ansiktet på Ellen, som chockad över såväl språk som dess oerhörda 

innebörd inte kunnat göra annat än att kippa efter luft samtidigt som hon 

gripit vilt omkring sig för att försöka fånga en lämplig replik att sända i 

retur. Hon hade inte funnit någon. 

Så var det alltså; efter den där ytterst obehagliga upplevelsen på 

lekplatsen hade Erik slutat upp med att försöka påverka Ellen och Ture 

genom att se befallande på dem, vilket på många sätt hade varit en 

lättnad. Ellen kunde trots dåligt samvete inte låta bli att i viss mån 

uppskatta att det hade blivit så mycket enklare att styra Erik som hon 

ville, även om hon självklart önskade att han vant sig av med sitt 

hypnotiska stirrande på något annat trevligare sätt. 

De första dagarna efter misshandeln i parken hade Erik inte varit sig 

riktigt lik. Han hade på ett nästan maniskt sätt försökt få Ellen och Ture 

att förklara varför någon ville slåss bara för lusten att göra andra 

människor illa. Han tycktes inte kunna förstå hur det överhuvudtaget var 

möjligt? 

Vissa var bara sådär, ”av födsel och ohejdad vana”, påstod Ture om 

och om igen, tafatt och svamlande efterhand som hans 

formuleringskonst sattes på allt hårdare prov. Han sade samma sak på 

säkert tio olika sätt, men utan att för den skull göra sig ett dugg mer 

förstådd. Hans desillusionerade barnbarn lät sig inte imponeras. 

Till slut drog sig Erik tillbaka till sitt rum - som var Kerstins gamla - 

och satt sedan i tre hela timmar och bara stirrade ut genom fönstret, 

upprepande ordet ”varför?” med gråt i rösten. 

Då blev Ellen orolig och försökte få gossens uppmärksamhet riktad 

mot något annat än det där hemska han utsatts för, vilket inte visade sig 

fullt så enkelt som hon trott. Hon blev tvungen att ta till det stora 

artilleriet. 

Erik gillade som bekant djur av alla slag. Därför tänkte hon att det 

kanske skulle vara bra med en tur till Ängelholmes hembygdspark för att 

skingra tankarna. Hästar, påfåglar och glass kunde i varje fall knappast 

göra saken sämre, resonerade hon. Ture instämde och gick utan knot 

med på arrangemanget, trots att han nog hellre hade velat stanna hemma 

och läsa tidningen i lugn och ro. 

Man lastade alltså än en gång in sig i den röda Saaben och ägnade 

därefter hela eftermiddagen åt att titta på livrädda kaniner, smutsbruna 

griskultingar och uttråkade älgar. Efter en stund av detta tröstlösa 
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tamdjursskådande blev Ellen på riktigt gott humör och skojade om att 

den ena älgen tuggade precis som Ture brukade göra; omständligt 

idisslande med tom blick. Oavsett om det fanns sanning i påståendet 

eller inte verkade ingen tycka att det var ett särskilt roligt skämt, förutom 

Ellen själv som med sitt hesa skratt råkade skrämma bort den stackars 

älgen till andra änden av hägnet, där den återupptog sitt misstänksamma 

starrbligande och stilla tuggande. Efter det uppenbara misslyckandet gav 

hon upp och drog istället med sig familjen bort till den stora lekplatsen. 

Men; lika lite som Erik visat något intresse för mer eller mindre tama 

djur, tycktes han nu lockas av gungor och karuseller. Han spjärnade emot 

och vägrade gå innanför det låga staket som omgärdade och avgränsade 

lekplatsen från resten av parken. Där innanför fanns det ju en massa 

andra barn som skrek och kastade sand, och en del av dem påminde 

tvivelsutan om den hemske Ronny. Erik höll sig således krampaktigt fast 

i Ellens klänning när hon utan framgång försökte fösa in honom bland 

de små ligisterna, och allt slutade med att Ture tröttnade på spektaklet 

och surmulet insisterade på att äntligen få köra hem. 

Ellen gjorde ytterligare några lama försök att muntra upp Erik, men 

resignerade till sist när inget verkade hjälpa. Pojken fick visserligen 

tillbaka sitt goda humör efter några dagar, men han hade också blivit 

skygg och protesterade inte längre när Ellen schasade bort i stort sett alla 

barn som ville leka med honom. Visst kunde han sakna jämnårigt 

sällskap då och då, men den känslan brukade försvinna när antingen 

Ellen eller Ture tog sig an honom och skingrade tankarna med något 

spel eller en utflykt. 

Året efter, när Erik börjat förskolan, hade utanförskapet cementerats 

genom att han nu på eget initiativ drog sig undan de andra barnen. Om 

han fick bestämma helt efter eget huvud höll han sig helst för sig själv i 

ett hörn och byggde pärlplattor eller lade pussel. Det spelade ingen större 

roll vad han gjorde, bara han fick vara ifred. 

När han och Ellen så denna sensommardag för första gången steg in i 

klassrummet på den tegelröda Risbyslättskolan, var han alltså redan en 

ensling utan vare sig vänner eller behovet av dem. Det senare en sak som 

snart skulle visa sig vara en grovt felaktig bedömning. 

Uppropet började exakt på utsatt tid, vilket till den medelålders, 

uggleglasögonprydda lärarinnans tydliga irritation gjorde att man fick 

börja om från början när en familj av den mer avslappnade typen - vilket 

särskilt framgick av pappans supknäppta skjorta och ofrivilligt vilda frisyr 
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- släntrade in några minuter för sent. Man bad helt enligt regelboken om 

ursäkt, men gjorde det på ett så nonchalant och nästan omedvetet sätt att 

det var uppenbart att det mest gick på rutin. 

När det avbrutna uppropet återupptogs efter en myckenhet skrapande 

med stolar och teaterviskande konversation om vem som skulle sitta var, 

hann den respektingivande klassföreståndaren - nu med snörpande mun 

- inte mer än fyra eller fem namn in på listan förrän nästa störning gjorde 

bullersam entré. Klassrumsdörren öppnades bryskt utan föregående 

knackning, och in steg en pojke som Erik med förfäran bara alltför väl 

kände igen. Det var den ohygglige Ronny Jönsson, som utan att vare sig 

hälsa eller be om ursäkt för sin sena ankomst helt sonika gick in och satte 

sig på en ledig stol. 

Naturligtvis kom han ensam; hans far satt för tillfället i fängelse för en 

illa genomförd stöldturné där han tagits på bar gärning bokstavligen med 

byxorna nere. Han hade nämligen drabbats av plötslig diarré under ett 

inbrott i ett fritidshus olyckligtvis ägt av en polis, som dessutom haft den 

dåliga smaken att komma hem just som hans toalett å det grövsta nyttjats 

av obehörig. Båda lär ha fått en ytterst obehaglig överraskning, särskilt i 

den efterföljande kalabaliken. 

Ronnys mor däremot var inte upptagen, men hade ändå omsorgsfullt 

uttryckt åsikten att han säkert klarade av uppropet på egen hand, för det 

var väl inte hennes sak att springa till skolan stup i kvarten? Den saken 

hade hon förresten fått nog av redan när hon gått i sjuan, påstod hon. 

Vilket knappast torde förvåna någon av dem som visste vem kvinnan 

ifråga var. 

Skolfröken Ingegerd Feaurepique - vars galliskklingande efternamn 

ofta lockade till skratt i mindre finkänsliga kretsar i Risbyslätt eftersom 

det i en del öron tycktes ha viss erotisk klang - spände ögonen i Ronny 

och upplyste honom noga om att här knackar man innan man öppnar 

dörren, och ber dessutom om ursäkt när man kommer för sent. Så det 

så. 

Ronny struntade i att svara, vilket fick fröken Ingegerd att prassla 

irriterat med sina papper medan hon försökte komma ihåg vilket namn 

hon senast ropat upp. Hon fann det och började om. 

Den här gången gick det bättre; hon blev inte avbruten förrän mot 

slutet av listan när en mamma - tillsynes med ett kraftigt överskott av 

testosteron av hennes allmänna anatomi och röst att döma - bekymrat 

och med illa dold och gnällig missnöjdhet påpekade att hennes sons 
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namn faktiskt uttalades på uppsvenskt vis och inte med skånsk 

satsmelodi som fröken visst råkat göra. Själv begagnade hon sig av någon 

sorts akademisk ickedialekt som fick flera av de närvarande att antingen 

rysa av obehag eller le i mjugg. Fröken Ingegerd för sin del log stelt och 

konstaterade knastertorrt att Mårten åtminstone var närvarande, och att 

hon säkert skulle försöka tänka på det där med uttalet i fortsättningen. 

Vid det här laget började hon längta tillbaka till det nyss avslutade 

sommarlovet, och än starkare blev den känslan när hennes sinnesslöa 

åhörare satte igång med att ställa frågor om sådant hon redan informerat 

dem om. Till exempel detta med att anmäla sjukfrånvaro: hon hann inte 

mer än berätta vilket nummer man skulle ringa förrän någon frågade 

vilket nummer man skulle ringa för att anmäla sjukfrånvaro. En sak som 

hon besvarade både en, två och tre gånger, eftersom några dumhuvuden 

till föräldrar - som fört en teaterviskande konversation om sommarens 

väder - inte hört vad hon sagt. Hon gnisslade tänder och upprepade 

snällt allt ännu en gång, men kostade samtidigt på sig ett leende som inte 

med bästa vilja i världen skulle kunna tas för vänligt. 

Men inte hjälpte det. Snart påpekade den dialektalt efterblivna och 

därtill tunnformade kvinnan med basröst att hennes Mårten inte tyckte 

om gröna ärtor och därför ville slippa sådana i skolmaten. Kunde det 

möjligen gå att ordna? Vilket genast fick en annan mamma - en spetsnäst 

och tillsynes aggressiv typ - att undra om det verkligen gick för sig att 

begära specialkost, eftersom det i så fall skulle vara en orättvisa hon inte 

utan vidare kunde acceptera. Det måste ju vara lika för alla, eller hur? 

Varpå Mårtens mamma morrande och med i frustration dallrande 

dubbelhakor började försvara sin son som om det gällt liv eller död, bara 

för att omedelbart bli slagen i huvudet med socialrealistiska argument om 

bristen på solidaritet genom positiv särbehandling, vilket inom loppet av 

några sekunder orsakade allmän debatt och tumultuarisk oreda. Ett 

tillstånd den nu tämligen uttråkade Ronny - som inte längre klarade av att 

sitta stilla på sin stol - utnyttjade genom att påpassligt kleta snor på sin 

granne; en liten, tunn flicka med rosa rosetter på sin tills alldeles nyss 

oklanderligt vita sommarklänning. Den stackars flickan gav upp ett högt, 

gällt tjut ackompanjerat av en min fylld av fullt begripligt äckel, men det 

förmådde knappast överrösta de båda polemiserande, nu påfallande 

tigerlika mammorna. 

Det tog fröken Feaurepique mer än en timme att klara av detta första, 

förfärliga möte med sin nya klass, och efteråt var hon lika irriterad som 
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trött. Framför sig hade hon tre långa år tillsammans med de här 

vedervärdiga människorna, och hon hatade dem redan. Det var 

sannerligen inget att glädjas åt, och hon förbannade sin i hennes tycke 

högst osmakliga otur. 

Men vad hon inte kunde veta denna första skoldag i augusti 1977, var 

att hon dessutom hade hand om en liten, tystlåten och för tillfället 

vettskrämd pojke hon inte ens lagt märke till eftersom han satt längst bak 

i klassrummet med sin mormor utan att göra minsta väsen av sig. En 

pojke som så småningom skulle komma att bli den mest omtalade elev 

hon någonsin haft eller någonsin skulle komma att få. 

 

* * * 

 

Det var inte i första hand förtvivlan som drev henne, inte så här många 

år efteråt. Den hade med tidens hjälp snarare transformerats till ett sorts 

hat, även om Kerstin själv aldrig skulle ha benämnt det så. Hon tänkte 

sig snarare saken som en stor och allt överskuggande irritation hon måste 

få utlopp för på något sätt. Efter mycket funderande insåg hon att det 

bara fanns ett sådant sätt, och bara en enda möjlig väg att gå. 

I början av sitt uppvaknande - det var så hon kallade det - hade det väl 

mest varit frågan om att helt enkelt få slut på alltihop; att en gång för alla 

konstatera att han inte längre fanns kvar där. Eller, vilket hon i svaga 

ögonblick innerst inne alltid hade hoppats - att återfinna honom och på 

så vis läkas och bli hel igen. Hon hade som sagt funderat mycket på 

saken men snart förstått att om hon träffade honom igen skulle allt bli 

precis som förra gången; allt hennes hopp och all hennes kärlek skulle än 

en gång dras i smutsen. Förlöjligas och förringas ner till en ovärdig, ful 

nivå av köttsliga drifter och gråtmild galenskap. Han hade lurat och 

bedragit henne en gång och skulle säkert göra det igen, och det var med 

den insikten den stora irritationen slutligen börjat gro i hennes bröst.  

Hennes till en början tämligen svala ilska hade växt dag för dag i flera 

månader tills den slutligen fyllt hela hennes jag och blivit till en 

bubblande, oresonlig, rödglödgad vrede. Samtidigt som hon gradvis blivit 

alltmer klar i huvudet, hade hon mer och mer fyllts av ett svart begär att 

ställa saker och ting tillrätta, att till sist äntligen få ett oåterkalleligt slut på 

alltsammans. 

Förändringen från passivt och förtvivlat offer för olyckliga 

omständigheter till aktivt planerande mordängel hade sitt ursprung i ett 
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försök med ny medicin; ett hugskott som hennes i allmänhet 

ointresserade läkare plötsligt bestämt sig för att genomföra i ett infall av 

lika oväntat som obegripligt engagemang. Förklaringen till denna 

överraskande experimentlusta var emellertid oerhört enkel; han hade 

varit på seminarium med efterföljande dyblöt ”firmafest” betald av ett 

stort läkemedelsföretag, och där förevisats det nya medlets undergörande 

effekter och fördelar gentemot andra - förvisso mer väldokumenterade 

men mindre vinstgivande - preparat av en slipprig och drinkbjudande 

säljare vars enda jobb var att veta vilka knappar han skulle trycka på för 

att övertyga motstridiga läkare. I det här fallet hade det kostat lite sprit 

och en del smicker, men inte så mycket mer. 

Men om just den olyckliga detaljen visste Kerstin förstås ingenting, och 

det hade inte heller spelat den minsta roll om hon vetat. Allt som fanns 

kvar hos henne denna höst, efter åtta års lidande i ett obegripligt hav av 

svart förtvivlan, var nämligen det rasande behovet av att göra slut på 

alltsammans. Johannes måste bort. Men eftersom hon antagligen inte 

skulle kunna komma åt honom - hon förutsatte att han fortfarande höll 

sig gömd - skulle hon åtminstone försöka omintetgöra det han ställt till 

med. Det vill säga utplåna det ondskans frö han planterat i henne. Såvitt 

hon förstod fanns det bara ett enda sätt att göra det på, och ju förr dess 

bättre. 

 

Kerstin grep första bästa tillfälle att omsätta sina nattsvarta drömmar i 

bister praktik, vilket inträffade på hösten samma år hennes son börjat i 

första klass på Risbyslättskolan. Det var - ur hennes perspektiv - lyckliga 

omständigheter och en fullständigt osannolik tur som gjorde att hon med 

sådan lätthet lyckades genomföra första delen i sin plan. 

Egentligen berodde framgången på ett rent sammanträffande; dels på 

slarv från en övertrött nattarbetande sjuksköterska som missat att 

ordentligt dra igen dörren till den låsta avdelning Kerstin fortfarande 

befann sig på, dels på ett anfall av oförklarlig sömnlöshet just denna natt, 

vilket hon såg som ett tecken. 

Själva flykten var fullständigt odramatisk och genomfördes utan minsta 

buller eller våldsamhet. Hon gick helt enkelt bara ut, tvärtemot vad som 

borde vara möjligt för en sådan patient som hon. Efter en händelselös 

promenad på mindre än två minuter genom tomma sjukhuskorridorer 

befann hon sig utomhus på egen hand efter åtta år i fångenskap. 
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Kylig, svart nattluft svalkade hennes sinne, men gjorde henne inte 

mindre beslutsam. Snarare hjälpte den henne att tänka klarare, vilket var 

precis det som behövdes för att hon skulle kunna utföra sitt självpåtagna 

uppdrag så säkert och framgångsrikt som möjligt, utan att riskera att på 

nytt bli inlåst innan hon var klar. 

Hennes första delmål var att ta sig så långt bort från sjukhuset som 

möjligt utan att väcka uppmärksamhet. Det var ganska enkelt, särskilt 

med tanke på att klockan inte var mer än halv fyra på morgonen. Vid ett 

tillfälle - just när hon börjat känna sig säker och därför rört sig med 

mindre försiktighet - blev hon förstås en aning skärrad, eftersom en 

tidningsbil kom rullande med helljuset på och hon blev tvungen att 

hastigt söka skydd bakom en låg häck. Hon var ganska säker på att hon 

lyckats komma undan osedd, men kunde ändå inte veta säkert. Efter det 

blev hon mycket försiktigare, och tog sig sakta smygande mellan buskage 

och hus tvärs genom staden upp till dess nordöstra del där hon visste att 

det fanns en hållplats med bussar som skulle kunna ta henne dit hon 

ville. 

Halv sex kom den första, men då visade det sig till hennes förfäran att 

hon förbisett en viktig sak; det kostar pengar att resa kollektivt, och hon 

hade inte ett öre på sig. Hon försökte övertala den misstänksamt 

blängande och morgonsure chauffören att ändå ta henne med, men han 

var oresonlig. Inga pengar, ingen bussresa. 

Det var nära att hon gav upp när hon såg bussens bakljus försvinna 

bort i dunklet, men så insåg hon att det inte skulle låta sig göras. Hon 

hade sitt uppdrag att tänka på och en så enkel sak som en missad buss 

skulle inte få sätta stopp för det. Alltså började hon gå österut, med 

utsträckt tumme varje gång det kom en bil. Hon fick förstås gå ett par 

kilometer innan någon stannade i den glesa morgontrafiken, men då 

hade hon å andra sidan en släng av den där sällsynta turen igen och fick 

skjuts nästan ända hem utan att en enda fråga ställdes. 

Halv sju stod hon på torget utanför Gästis i centrala Klätten, huttrande 

i det svala och dimmiga gryningsljuset. Hennes beslutsamhet hade växt i 

takt med att hon närmade sig slutet på sin resa, och nu var den 

överväldigande och oresonlig. Återstod alltså bara att ordna några 

praktiska saker innan hon lämnade den sömniga bruksorten, sedan var 

det dags att en gång för alla ställa saker och ting till rätta. 

Samhällena runt Sydåsen vaknade sakta och intet ont anande till en ny, 

vanlig dag. Hon däremot, var nästan framme vid vägs ände. 
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* * * 

 

Erik hade haft en ovanligt vidrig dag i skolan. Den ständigt lika 

irriterande, korkade och framförallt elake Ronny Jönsson hade återigen 

gjort livet surt för honom. Inte genom våld den här gången utan helt 

enkelt genom att ta hans mössa och trä den på sin egen flottiga skalle, 

samtidigt som han hoppade omkring som en apa med slappt hängande 

armar, hojtande och levande rövare. 

Varken stölden av toppluvan eller det sinnesslöa utstötandet av 

gutturala läten var emellertid det värsta. Den största förnedringen infann 

sig med klasskamraternas råa skrattsalvor när Erik flaxande och 

hoppande försökte ta tillbaka mössan, som vanligt utan större framgång 

men pinsamt lik den orangutanghärmande Ronny. 

Det här var knappast något unikt i Eriks tämligen grå vardag. Det hade 

inte tagit många veckor efter skolstarten förrän han förvandlats till 

klassens självklara driftkucku. Kanske berodde det på att han helst höll 

sig lite avsides, kanske på något annat mer svårfångat i hans personlighet. 

Eller så berodde det helt enkelt på hans utseende, där ögonen ibland 

kunde upplevas som lite för intensiva för att det skulle kännas bekvämt 

för den som blev betraktad. Och detta alltså trots att hans blick mattats 

betydligt sedan de första, lyckliga åren med Ellen och Ture som lydiga 

marionetter. 

Oavsett vilket det var, ledde det i kombination med Ronnys ständiga 

påhopp till att Eriks klasskamrater skydde honom som pesten, möjligen 

för att i görligaste mån undvika risken att själva bli drabbade av samma 

omilda behandling. Han hade redan vant sig vid deras feghet, till och 

med kommit att acceptera den. Och det var väl gott nog, antog han; för 

det mesta kände han ingen förtvivlan över sin situation, bara en stor 

trötthet. 

Det var alltså inte så konstigt att han var alldeles ensam när han som 

sista elev lämnade klassrummet och gick hem efter avslutad skoldag. Det 

var inte heller så konstigt att han valde att ta en annan väg än den vanliga 

in i sitt hus, när han med en hård klump i magen upptäckte att Ronny 

och ett par av hans otäcka och om möjligt ännu dummare vänner stod 

utanför fiket och otåligt verkade vänta på något eller någon. Det tog inte 

Erik många sekunder att räkna ut vad som nu var å färde; de elaka 

idioterna var väl helt enkelt kaksugna och hoppades antagligen att med 
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hans motvilliga hjälp kunna tigga till sig ett par wienerbröd, väl medvetna 

om att Lisbeth på fiket hade ett gott öga till honom. Eller till Ellen, för 

att vara exakt. 

Det skulle lismas och dunkas i ryggen. Ronny skulle lägga sin arm om 

Eriks axlar och falskt försäkra honom att de var de bästa vänner, om han 

bara kunde göra dem den enda lilla tjänsten. Och när fjäsket inte skulle 

fungera - vilket naturligtvis var uteslutet - skulle det börja hotas med 

stryk om han inte ställde upp. Han visste precis hur det skulle bli, och 

det fick honom att må illa. Det var inte första gången operation kaka 

hade för avsikt att genomföras, snarare den tredje. Minst. 

Men den här gången hade Erik inte den minsta lust att vara ens 

aningen tillmötesgående, varför han som sagt valde att ta en säkrare väg 

in än den vanliga via porten strax till höger om konditoriet; nämligen 

genom källaren. Det var inget trevligt alternativ, men det var ändå 

mycket bättre än att hamna i klorna på Ronny och hans imbecilla gäng. 

Erik rundade huset utan att bli upptäckt och slank obemärkt in i den 

unkna kulverten innanför den tämligen svåröppnade källardörren, tryckte 

på ljusknappen och skyndade fram för att komma bort därifrån så fort 

som möjligt. Han tyckte inte om den ekande och kala källaren, den 

kändes hotfull till och med när han var i sällskap med Ellen eller Ture. 

Kanske var det de mörka utrymmena som skrämde honom, kanske 

lukten av gammalt damm eller de lindade rören i taket. Det spelade 

förstås mindre roll vilket; otäckt var det under alla omständigheter. 

När han gått bara fem meter och just passerade öppningen in mot 

cykelkällaren, kastade han en snabb blick in i det smutsiga rummet där en 

naken glödlampa i taket spred ett elakt och ogästvänligt ljus. Det var som 

vanligt tomt, med undantag för några gamla cyklar som antagligen inte 

använts på många år, och han hann tänka att övergivna cyklar var väldigt 

sorgligt på något sätt. Sedan rundade han hörnet där kulverten gjorde en 

tvär sväng åt höger, och för ett ögonblick trodde han att hans hjärta 

skulle stanna. 

Rakt framför honom, kanske tre meter bort, spärrades vägen av en 

mager kvinna med härjat utseende. Hon hade kortklippt, råttfärgat hår 

som stod på ända i nacken, och under den sneda luggen glimmade en 

vansinnesglöd i hennes bleka, något rödsprängda ögon. Hon blinkade 

irriterat, som om hon stått i mörker en längre stund innan Erik plötsligt 

klev in och tryckte på ljusknappen. För övrigt rörde hon inte en min. 
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Hennes kusliga uppenbarelse skulle ha kunnat vara sinnebilden av en 

gengångare, dömd att aldrig lämna källarens dunkel; att vandra mellan 

tvättstuga och cykelkällare för tid och evighet. Hennes vita skinn 

skrämde Erik; hon var så onaturligt blek att hon nästan tycktes honom 

genomskinlig. Och kläderna satt illa på henne, som om de inte var 

hennes egna. Allt detta sammantaget borde ha fått honom att vända sig 

om och fly ut ur källaren illa kvickt, om det inte varit för att det fanns 

något vagt bekant hos henne, något undflyende Erik till en början 

avfärdade som ren inbillning men som ändå höll honom kvar. 

Efter att under spöklik tystnad noga ha betraktat honom uppifrån och 

ner, granskande och med något oväntat hungrigt i blicken, talade hon 

slutligen. Hennes bleka läppar rörde sig knappt och Eriks hjärta satte av i 

sken, hårt dunkande i plötslig skräck när hennes röst överföll honom; 

sprucken och sträv av att ha använts för lite, men för övrigt död. 

”Vem är du?” frågade hon och fortsatte betrakta honom med sina 

stirrande, obehagliga ögon. Erik kunde inte få fram ett ljud. Rädslan 

snörpte åt hans strupe och gjorde det svårt att andas, och det blev inte 

lättare av att hennes blick hårdnade, eller att hon oväntat och med kuslig 

snabbhet tog ett steg närmare honom. 

”Vem är du?” kraxade hon på nytt och lade med en hastig rörelse 

huvudet en aning på sned så att hon kom att påminna om en jättelik 

råka, dock utan att släppa honom med blicken för en enda sekund. Det 

var som om hon lapade i sig varenda detalj i hans utseende, medan han i 

sin tur försökte undvika att se på hennes sjukliga ansikte eftersom det 

fyllde honom med både avsmak och olust. 

Erik kom att tänka på den förfärliga skräckbilden av en kvinnlig 

vampyr som av grym lusta leker med maten innan det är dags att äta, 

men inte nödvändigtvis formulerat med sådan exakthet. En iskall känsla 

av starkt hot sköljde i varje fall över honom, vilket lyckligtvis fick honom 

att börja andas igen. Om än i ren desperation. 

”Erik…” pep han ynkligt och drog sig försiktigt baklänges, men 

förstod genast att det inte var rätt svar eftersom hennes magra, vita 

ansikte sprack upp i ett ytterst obehagligt leende. Han borde självfallet ha 

sagt att han hette något annat, vad som helst. Kanske till och med 

Ronny. 

Med ett kallt varggrin förde hon sin hand mot ena jackfickan, som om 

hon tänkt plocka upp något. Hon tog ytterligare ett steg mot honom, nu 
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med handen nere i fickan och Erik tyckte sig se att hon var på väg att ta 

fram något ohyggligt; något vasst och blänkande. 

”Erik Johannesson?” frågade hon med märkbar upphetsning och såg 

honom för första gången djupt i ögonen, vilket omedelbart avslöjade 

hennes förfärliga avsikter. Det var nu bortom allt tvivel; hon var döden, 

och hon hade kommit för hans skull. 

I vild skräck gjorde då Erik det enda han för tillfället kunde komma att 

tänka på, eller om det möjligen var på ren instinkt; han vek inte undan 

med blicken så som han alltid gjort efter det första, katastrofala mötet 

med Ronny Jönsson. Inte heller försökte han fly som vilket annat barn 

som helst skulle ha gjort i hans situation. Istället låste han hennes giriga 

blick med sin och lyckades på så vis och till sin egen stora förvåning 

genast få den vampyrlika kvinnan ur balans. 

Med ens var det som om hon frös till is och Erik kunde med stigande 

förvåning se - han kunde faktiskt bokstavligen se - hur hennes nackhår 

reste sig och hur greppet om det som fanns i hennes ficka gradvis 

lossnade. Vansinnesljuset som lyst så starkt ur fågelkvinnans ögon 

mattades och en ynklig jämmer steg plötsligt ur hennes strupe, först 

knappt hörbar men sedan alltmer högljudd tills den blev till ett ordlöst 

panikvrål som höll på att skrämma vettet ur honom, dock utan att det 

fick honom att släppa greppet om henne. 

Hon drog sig baklänges tillbaka in i kulverten, fortfarande vilt 

skrikande och hennes blick, hela hennes ansiktsyttryck, var fyllt av fasa. 

Hon snubblade och föll baklänges och föremålet hon så krampaktigt 

hållit fast i men nu släppt föll ur hennes ficka och landade med skrammel 

och ljusreflexer på källargolvet. Erik hörde ljudet av skarpslipad, 

blänkande metall mot betong, och i det ögonblicket bröts förtrollningen. 

Blixtsnabbt vände han sig om och sprang mot källardörren, hela tiden 

med den hemska känslan av att hon var honom hack i häl och skulle 

lyckas fånga honom innan han hunnit ut. När han kom fram till dörren 

var den stängd, och han konstaterade torrsnyftande att den inte gick att 

öppna. 

Han drog hysteriskt i handtaget, men inget hände. Bakom sig kunde 

han höra monstret närma sig, och han kastade sig med dunkande hjärta 

och kortsluten hjärna i förtvivlan mot dörren, som på tredje försöket 

rubbades en liten aning och därmed släppte in en kort glimt av grått, 

hoppingivande dagsljus. Plötsligt kunde han tänka igen, och till sin 

oerhörda lättnad insåg han att det bara var dörrstängaren som höll emot. 
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Han lade hela sin ringa tyngd mot dörren och lyckades med visst besvär 

till sist trycka upp den så pass mycket att han kunde klämma sig ut. 

Sedan rusade han i panik ut ur källaren, fortfarande med kvinnans 

vansinnestjut jagande efter sig. Han sprang allt vad han förmådde; runt 

huset och förbi den förbluffade Ronny och hans kamrater vid fiket utan 

att de hann stoppa honom, upp genom trappen och in genom 

lägenhetsdörren där han darrande och kippande efter luft föll ihop och 

till sist äntligen började gråta. 

Det tog inte Ellen lång tid att få ur Erik vad som hänt, och när han 

dessutom påstod att kvinnan i källaren varit lite lik flickan som fanns på 

fotot som stod på TV:n, blev hon bestört. Bilden Erik talade om var en 

gammal porträttbild från en annan tid; den föreställde Kerstin som 

elvaåring. Det var den enda bild Ellen och Ture hade framme av dottern, 

eftersom de föredrog att tänka på henne som hon varit då. Sedan hade 

det blivit det för sorgligt, och sorgliga saker gjorde man bäst i att gömma 

undan och aldrig tala om, för då upphörde de nämligen att existera. Till 

Erik hade de i alla år sagt att flickan på bilden var en gammal släkting. 

Det här var naturligtvis ännu ett av de många obetänksamma misstag 

Ture och Ellen gjort sig skyldiga till som mer eller mindre tvivelaktiga 

barnuppfostrare. Det var dessutom ett av de allvarligare, vilket antagligen 

skulle komma att straffa sig förr eller senare. Förr, tycktes det nu, när 

Ellen plötsligt kände ett starkt behov av att för en gångs skull tala 

sanning för Erik. Men först efter att noggrant ha låst ytterdörren och 

ringt ett samtal till den låsta avdelning där Kerstin borde befinna sig, där 

man genast bekräftade att hon var borta och därtill tackade för tipset. 

”Erik…” började Ellen försiktigt när hon darrande och kallsvettig ställt 

ifrån sig den grå kobratelefonen. Det här skulle inte komma att bli roligt, 

och hon svalde torrt innan hon fortsatte: ”Vi har aldrig berättat det här 

för dig tidigare, men flickan på bilden du pratar om är inte vilken 

gammal släkting som helst, som vi har sagt. Hon… hon är din mamma.” 

Ellen fick alldeles rätt; det blev verkligen inget roligt samtal. 

 

* * * 

 

Det tog Kerstin mindre än fem minuter av förvirrat inre resonemang att 

komma fram till att det aldrig skulle gå. 

Hon satt skakande och huttrande av skräck på det hårda och kalla 

betonggolvet, uppkrupen i fosterställning med ryggen mot den skrovliga 
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väggen. Hon begrundade sitt snöpliga misslyckande, och förbannade 

innerligt alla de krafter som ständigt motarbetade henne i allt hon tog sig 

för. Morgonens osannolika tur var redan bortglömd, skingrad ur hennes 

medvetande som dagg för solsken. 

Plötsligt brast hon i gråt; en hejdlös, högljudd och bitter gråt som drog 

genom hennes kropp med våldsam kraft, men som samtidigt löste upp 

den fasansfulla panikångest det lilla djävulsbarnet utan större 

ansträngning framkallat hos henne. I samma ögonblick hon fått riktig 

ögonkontakt med honom hade den gamla skräcken kommit över henne 

igen. Hon dolde ansiktet i händerna, skälvande i hela kroppen av 

förtvivlade snyftningar. Alltsammans var förfärligt och hon tyckte 

mycket synd om sig själv. 

När hon lugnat ner sig en aning upptäckte hon att en stor, svart 

källarspindel satt i ett hörn några meter ifrån henne och hon rös av 

obehag. Hon tyckte inte om spindlar, hade aldrig stått ut med åsynen av 

deras långa, hotfullt krökta ben. Det var antagligen det som fick henne 

att inse att hon inte ville sitta kvar på golvet och vänta tills personal från 

sjukhuset skulle komma och hämta henne. För det skulle de naturligtvis 

göra, frågan var bara när. 

Hon torkade sina tårstrimmiga kinder och reste sig mödosamt upp. 

Det sved på ryggen, och hon förstod att hon måste ha rivit sig när hon i 

förtvivlan sjönk ner mot den vassa och ojämna väggen, men det spelade 

ingen större roll. En idé dök nämligen lika plötsligt som överraskande 

upp i hennes huvud; en infallsvinkel hon trodde sig ha förbisett tidigare, 

inriktad som hon var på att börja med Johannes förskräckliga avkomma. 

Vid närmare eftertanke var kanske allt ändå inte förlorat? 

Hela saken hade sin upprinnelse i Djupe Skreva, till en början som en 

vacker dröm hon under många år vårdat ömt i sitt hjärta, men som hon 

knappt längre vågade minnas eftersom den gjorde så förfärligt ont. Den 

resterande delen - det som hänt efter hennes älskades försvinnande - 

fanns kvar som en svart, ständigt eskalerande mardröm. En 

skrämmande, bottenlös malström i vars centrum den undflyende 

Johannes befann sig som ett olycksaligt nav. 

Det var han som var roten till hela hennes olycka, han och ingen 

annan. Därför var det honom hon måste försöka oskadliggöra, för att 

sedan - när bättre tid och möjlighet fanns - ta sig an det han lämnat efter 

sig. 
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Denna nya tankegång - som egentligen inte var ny eftersom hon helt 

enkelt bara glömt bort att det var där hon från början startat sina 

funderingar kring hämnd och gottgörelse - fyllde henne med nytt hopp 

och hon sökte frenetiskt i sitt sinne efter en framkomlig väg. Hon fann 

bara en, och första ledet i den fanns i cykelkällaren. 

Hon skyndade sig fylld av ny fördärvlig energi in i det trånga utrymmet 

och fann genast vad hon sökte, väl medveten om att det här var det enda 

som skulle duga: en flickcykel, till förväxling lik hennes egen gamla 

förkomna. Förargad upptäckte hon emellertid att den var låst, men 

lyckades utan särskilt besvär och med bara en gnutta våld få upp det 

enkla låset på mindre än en minut. Nöjd ledde hon ut cykeln men var 

ytterst försiktig när hon öppnade källardörren. Hon ville för död och 

pina inte bli påkommen och hindrad, särskilt inte av någon av hennes 

nästan bortglömda föräldrar; då visste hon inte vad som skulle kunna 

hända. 

Ute var det fortfarande gråmulet, och inte ett spår syntes av pojken 

som vid det här laget egentligen borde ha varit grundligt tömd på både 

blod och liv. Hon skakade irriterat bort tanken på sitt försmädliga 

misslyckande och försökte istället fokusera på sin nya uppgift, samtidigt 

som hon skyggt såg sig omkring medan hon drog igen dörren efter sig. 

Det fanns såvitt hon kunde se ingen i närheten, och alltså inte heller 

någon som skulle kunna skvallra på henne. 

Snabbt svängde hon benet över ramen och satt upp, och tvingades 

omedelbart konstatera att det inte fanns särskilt mycket luft kvar i 

däcken. Det blev följaktligen en mycket hård och obekväm resa med 

både förstörda däck, fälgar och öm rumpa som given konsekvens. 

Efter ett par kilometers färd under bister tystnad - hon sjöng inte 

längre, inte sedan hon börjat med den nya medicinen - blev hon tvungen 

att stanna och avlägsna det som var kvar av däcken. Hon använde kniven 

hon tidigare under dagen stulit på Konsum i Klätten, men som inte 

kommit till sådan användning som hon både hoppats och trott. 

Färden gick sålunda skramlande vidare på bara fälgarna, vilka snart 

började förlora sin perfekta cirkelform. Efter att ha fallit av den alltmer 

tilltygade cykeln ett par gånger - beroende på att det blev aningen halt 

utan gummidäck - tröttnade hon och dumpade den helt sonika i diket. 

Hon var nästan framme, så det spelade ingen större roll. 

De sista kilometerna gick hon över stubbiga fält och genom höstvåta 

skogsdungar, eftersom bilförare som passerat saktat in och undrande 
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betraktat henne genom sidorutorna. En bilist hade till och med stannat 

och erbjudit henne skjuts, men snabbt kört iväg när hon aggressivt och 

salivstänkande tackat nej. Mannen i bilen blev av förklarliga skäl aningen 

stött, men kunde åtminstone köra vidare med ett rikligt utökat förråd av 

inte helt rumsrena kraftuttryck. 

Kerstin hade ännu inte avslutat sin svavelosande och knappast diskreta 

tirad, när hon insåg att risken för att någon från sjukhuset skulle komma 

förbi och upptäcka henne blev större för varje minut som gick. Eftersom 

hon inte hade för avsikt att så att säga falla strax före målsnöret, fattade 

hon därför snabbt beslutet att välja den besvärligare men säkrare vägen 

genom terrängen upp till den för säsongen stängda dansrestaurangen. 

Det var redan långt lidet på eftermiddagen när hon var framme vid 

Djupe Skrevas låsta grindar. Hon var trött och blöt, eftersom hon 

överraskats av ett regnoväder mitt ute på en åker där inget skydd fanns. 

Visst hade hon svurit och förbannat de ondsinta vädergudarna, men 

obehaget spelade henne ändå ingen större roll nu när hon äntligen var 

tillbaka efter åtta års plågsam bortavaro. Nu skulle hon bara se till att ta 

sig in. 

Först försökte hon bända upp grindarna med all den blygsamma styrka 

hon lyckades uppbringa, vilket naturligtvis bara resulterade i ett kapitalt 

misslyckande. Det skulle ha behövts stor kraft för att få upp dem på det 

sättet, och hon var ju dessvärre mest lik en mager fågelunge till 

kroppsbyggnaden; den unga kvinna som en gång cyklat hit, vilt 

sjungande och full av livslust och ungdomlig vigör var sedan länge borta. 

Hon svor tyst och skakade ilsket grindarna, till en början fast och 

bestämt men snart med hysterisk häftighet. När inte heller det hjälpte 

började hon utstöta höga rop och förbannelser och underströk sin 

frustration ytterligare genom att dunka huvudet mot låsblecket i ren 

desperation. Det enda som hände var att smärtan fick henne att besinna 

sig så att hon på nytt kunde börja tänka aningen mer sansat. 

Hon insåg tämligen omgående att det inte skulle gå att komma in den 

här vägen, såvida hon inte ville klättra över med risk för att fastna på de 

vassa spetsar som krönte järngrindarna. En risk hon inte såg som 

obetydlig, eftersom hon inte var särskilt vältränad och säkert skulle tappa 

fotfästet just som hon skulle häva sig över och in. Om det blev 

verklighet, skulle man hitta henne spetsad och livlös nästa gång någon 

kom hit. Eller kvidande och vid liv, i värsta fall. Hon insåg att det inte 

var värt risken och torkade förstrött bort en rännil blod som letat sig ner 
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i ansiktet från såret hon slagit upp i pannan när hon försökt använda 

huvudet för att få upp grinden. Nu beslöt hon att istället försöka 

använda det på ett mer konstruktivt sätt. 

Snabbt tänkte hon över vilka alternativ som stod till buds. Antingen 

skulle hon börja med att ta sig in, precis som hon haft för avsikt när hon 

cyklat hit. Eller så skulle hon börja med en skogspromenad för att om 

möjligt försöka finna den undanglidande Johannes på det ställe där han 

lämnat henne åt sitt öde för så många år sedan. Båda alternativen hade 

uppenbara nackdelar, men hon valde ändå det senare eftersom hon för 

tillfället inte kunde lista ut hur hon skulle bära sig åt för att ta sig in på 

dansbaneområdet. Att det skulle vara närmast en bagatell att ta sig 

genom den till grindarna anslutande och förvisso täta men knappast 

ogenomträngliga häcken föll henne aldrig in - ett faktum som med 

största sannolikhet kunde skyllas på hennes allmänpsykiska tillstånd i 

kombination med stark och ansvarslös medicinering på försöksstadiet. 

Hon följde sålunda den höga häcken åt vänster längs dess krökning 

runt dansrestaurangen, och fann sig efter en kort promenad stå precis 

där den trädlösa slätten slutade och bokskogen började. Ett enda steg 

behövdes för att stiga in i dunklet under de väldiga trädkronorna, nu 

förvisso mer glesa eftersom lövfällningen pågått några veckor, men 

fortfarande majestätiska och respektingivande. Hon tvekade ett kort 

ögonblick, som om hon tyckt sig höra hur skogen fortfarande upprepade 

namnet Johannes om och om igen, men slog sedan bort sin 

räddhågsenhet med en föraktfull fnysning. Hon var inte rädd, vare sig för 

honom eller för skogen. Om någon borde känna rädsla var det i så fall 

snarare den stackare som råkade komma i hennes väg, särskilt nu när 

hon på nytt var fast besluten att döda. Hon log när hon tänkte på hur 

Johannes blod skulle pumpas ut i en tjock, pulserande stråle på skogens 

smutsiga golv av mossa och gamla löv ända tills hans förhatliga hjärta 

slutade slå och bara ett stilla sipprande återstod. Hon skulle stå där och 

se livet rinna ur honom, och hon skulle njuta av vartenda ögonblick. 

Hon stack ner handen i fickan och grep om skaftet på kniven. Den 

fick henne att känna sig trygg och fullständigt säker på sin sak. Med 

bestämda steg klev hon så in i skogen och omvärvdes genast av alla dess 

dofter; det var multnande löv, djurspillning och en svag aning av - 

buxbom. När hon kände den välbekanta doften kunde hon inte hålla 

tillbaka en rysning, men bet sedan ihop tänderna och kämpade sig 

uppför den branta åsbacken utan minsta förbannelse eller gny.  Hon 
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visste nämligen redan att hon - till skillnad mot förra gången - skulle 

finna den hon sökte. Nu gällde det bara att fånga honom. 

Det tog henne mer än en timme att leta sig fram till det hon trodde var 

rätt ställe, och under tiden hade det börjat skymma. Den grå dagern hade 

sjunkit ner mot kvällsdunkel mellan de höga träden, till en början så 

långsamt och omärkligt att hon inte upptäckt det annalkande mörkret 

förrän det varit för sent att vända om. Ju närmare hon kommit den 

magiska platsen desto underligare hade hon känt sig, och nu när hon till 

sist steg ut i skogsgläntan där hennes barn blivit avlat var overklighets-

känslan och yrseln så överväldigande att hon blev tvungen att ta stöd 

mot en trädstam. Att till sist befinna sig där hela hennes stora olycka tagit 

sin början sökte henne rent fysiskt, men hon tvingade sig ändå vidare - ut 

under den bara himlen. 

När hon närmade sig mitten av gläntan märkte hon plötsligt att 

marken blivit underligt mjuk under henne, och hon såg ner mot sina 

fötter och upptäckte förundrad att de lämnade djupa avtryck i mossan. 

Hon sjönk hastigt ner på huk och drog med handen över den onaturligt 

sammetsmjuka, mörkgröna ytan och översköljdes genast av det halvt 

bortträngda minnet av Johannes; av den kärleksfulle, undersköne och 

helt igenom perfekte Johannes hon skulle ha kunnat offra allt för. Det 

var minnet av en helt annan man än den grymme bedragare hon nu 

sökte, och tårar steg upp i hennes ögon när hon med svåruthärdlig 

klarhet såg honom för sitt inre. Hon försökte stålsätta sig mot de vackra 

bilderna för att inte förlora fokus och därmed sin nödvändiga 

beslutsamhet. Efter att omsorgsfullt än en gång ha gått igenom alla de 

oförätter han utsatt henne för lyckades hon. 

Med ny välgörande och bedövande vrede pumpande upp genom 

kroppen reste hon sig och såg sig omkring, men drabbades då nästan 

genast av ett annat minne; ett gammalt diffust minne där hon såg sig 

själv planlöst irrande mellan trädstammarna, barfota och i förtvivlan 

ropande Johannes namn. 

Hon blundade och stack ner handen i fickan för att försäkra sig om att 

kniven verkligen fanns där den skulle, vilket den till hennes stora lättnad 

naturligtvis gjorde. Hon stod så en lång stund: med hårt slutna ögon och 

det kalla knivskaftet i ett fast grepp medan hon tyst gång på gång 

upprepade hur gränslöst hon hatade honom. 

Hon hade kommit till den punkt i sina mörka tankar där hon brukade 

föreställa sig hur hon långsamt och med stor njutning skar halsen av 
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honom, när en plötslig vindil drog över hennes ansikte och fick henne att 

häftigt dra efter andan. Fortfarande blundande kunde hon med stigande 

förvåning tydligt känna hur luften fylldes av något främmande. Först den 

förhatliga lukten av buxbom, och sedan något betydligt mer subtilt och 

svårfångat; doften av tydlig men flyktig närvaro. 

Men det måste vara fel; närvaro i sig kunde inte ha någon doft. Och 

ändå… 

Träden rörde sig oroligt och hon kunde svära på att hon hörde ett 

svagt eko av löv som viskade den förhatliges namn så att hennes nackhår 

ställde sig rakt upp. Hon var övertygad om att han äntligen fanns nära 

henne. 

Då slog hon upp ögonen, fylld av kokande vrede och med ett vilt 

hopp om att få se honom stå framför sig, som ett lamm redo för slakt. 

Hon tog ett hårdare tag om sin kniv och fylldes vid beröringen av en 

triumfatorisk, våldsamt destruktiv glädje. 

Emellertid blev hennes besvikelse stor när hon fann att hon 

fortfarande var ensam i skogsgläntan. Hon svor högt och grovt, men 

upphörde genast när hon insåg att hennes sinnen inte på villkors vis 

kunde lura henne så till den milda grad att hon inbillade sig alltsammans. 

Det var helt enkelt inte möjligt. Han fanns visst här någonstans, hon var 

helt säker eftersom hon inte känt hans närvaro på det här sättet sedan 

danskvällarna för så länge sedan. 

Det var förvisso sant att hon inte kunde se honom, men han befann 

sig antagligen bara någonstans bortom hennes synfält, kanske någonstans 

inne i dunklet bland de omgivande träden. Hon var säker på att hon 

skulle finna honom ganska fort om hon bara letade. Men i det fick hon 

fel: det var nämligen han som först fann henne. 

Medan Kerstin som i feber försökte urskilja om något rörde sig ute 

bland träden var hennes uppmärksamhet bakåt satt på undantag, och 

hon märkte inte mannen som ljudlöst gled upp bakom henne. Inte 

förrän han talade, vill säga. 

Det kom som en fullständig överraskning för henne, men ändå hade 

hon på något oförklarligt vis varit beredd på just den saken, och 

reagerade därefter. 

”Kerstin… Min älskade Kerstin, vad är det du håller på med?” 

undrade han mjukt. Hon svängde hastigt runt, fick smidigt upp kniven ur 

fickan och drog den genast tvärs över hans hals, allt i samma blixtsnabba 

roterande rörelse. Upphetsad och som i en synnerligen våt dröm kunde 
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hon känna bladet skära genom hans hud och senor till och med innan 

hon fått honom riktigt i fokus, och hon skalv i sin tunna fågelkropp av 

den plötsliga förlösningen. Men till hennes stora förfäran stod han bara 

lugnt kvar och såg på henne med sina vackra, förtrollande ögon. Det 

fanns inte ett märke på hans hals, trots att hon tydligt känt hur kniven 

både träffat och svårt skurit honom. Hon stirrade vilt på knivbladet som 

inte hade ett uns blod på sig, och sedan på den fortfarande mjukt leende 

mannen som såg exakt likadan ut som han gjort för så många år sedan. 

Sakta skakade hon på huvudet eftersom det hon bevisligen såg inte 

kunde vara möjligt. Han kunde inte stå där oskadd efter ett sådant hugg, 

ändå var det precis vad han gjorde. 

Hon betraktade honom med gapande mun under några sekunder 

medan hon på nytt arbetade upp sin vrede, tillfälligt dämpad av högst 

begriplig häpnad. Därefter for hon i en explosiv rörelse ut i ett kraftigt 

hugg underifrån, vilket träffade honom rakt i mellangärdet och genast 

borde ha fällt honom. Hon suckade nästan njutningsfullt när knivbladet 

med ett vått, smackande ljud stöttes in i hans kropp ända upp till skaftet. 

Ett sådant hugg skulle med all sannolikhet ha skurit rakt genom 

magsäck, tarmar och flera viktiga organ och därtill ha punkterat stora 

kroppspulsådern, det visste hon säkert fast hon inte kunde särskilt 

mycket om anatomi. Trots detta reagerade han överhuvudtaget inte; han 

visade inte någon som helst antydan till att känna smärta. Men 

framförallt blödde han inte när hon fylld av obeskrivlig förfäran över det 

omöjliga drog ut kniven ur hans kropp, som med ett vattnigt ljud genast 

slöt sig efter det fortfarande blanka metallbladet. 

Det fanns inte ens ett märke i de kläder han bar, vilka hon med fasa nu 

kände igen från danskvällarna från förr. Det här kunde helt enkelt inte 

vara sant! Hon måste drömma; hela den här scenen måste vara 

framkallad av de demoner som brukade besöka henne på sjukhuset om 

nätterna. Hon hade aldrig berättat om dem eftersom hon mycket väl 

visste hur sådant skulle uppfattas av hennes läkare, men nu gick det ändå 

för långt och hon undslapp sig ett gällt, förtvivlat skri. 

I panik högg hon ytterligare en, två, tre gånger och kände vid varje stöt 

hur det tog emot när kniven träffade och gled in i hans kropp; hur den 

stötte mot revben och brosk; skar genom lager av fettvävnad och 

muskler. Hon stötte och stötte, hela tiden utan någon som helst reaktion 

från hans sida. Hon högg honom i magen, i halsen, i underlivet. Hela 
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tiden log han vänligt mot henne, vilket bara ökade på hennes äcklade, 

ilskna förvirring. 

Till sist var hon tvungen att backa undan, helt enkelt för att hon inte 

längre hade ork att fortsätta. Kniven var på väg att sakta glida ur hennes 

hand, men hon tog ett nytt krampaktigt tag om den samtidigt som hon 

genom ett rött och ytterst obehagligt dis såg på den fullständigt oskadde 

Johannes. Hon kände sig mycket, mycket trött. 

Han såg sorgset tillbaka på henne, med huvudet något på sned. Sedan 

upprepade han till hennes förfäran sin obesvarade fråga exakt som 

tidigare, som om den bara ekat ur honom utan hans medvetna 

inblandning: 

”Kerstin… Älskade Kerstin, vad är det du håller på med?” 

Rösten var full av medlidande och hon hatade intensivt varje del av 

honom, för att inte tala om hennes eget vidriga liv. Magsyra steg i hennes 

hals, blod dunkade oroväckande i tinningarna. 

I det ögonblicket släppte hon äntligen kniven, ordlös och fylld av fasa. 

Det tog den en evighet att singlande falla till marken, och när den 

landade gav den ifrån sig ett högt, metalliskt läte som var som en protest, 

eller möjligen en ursäkt. Hon klarade inte av att avgöra vilket, och 

förresten spelade det inte längre någon som helst roll. 

Johannes stod orörlig framför henne, oskadd, mild, vacker och precis 

så underbar som hon mindes honom från förr. Hon avskydde honom 

intensivt. Doften av buxbom var nu så stark att den fanns överallt och 

blev nästan kväljande. Hon kände mycket tydligt hur den höll på att driva 

henne över något slags gräns, oklart om det var mot bot eller mot 

fullständig förstörelse. Plötsligt sträckte han ut ena handen mot henne, 

som om han bad henne följa med någonstans, och hon kände igen 

gesten från kvällen då han lurat med henne ut i skogen. Det blev 

slutligen för mycket för stackars Kerstin och hon sjönk jämrande ner på 

den mjuka, mossbeklädda marken, yr och oförmögen att andas. 

Hon låg så vid hans fötter en god stund - eller om det bara var ett 

ögonblick, det var omöjligt att avgöra vilket - utan att någon av dem 

rörde sig. Det väste och pep i hennes hals, och hon var övertygad om att 

hon skulle dö. Sedan kände hon plötsligt en hand på sin axel och 

upptäckte i samma stund att allt hennes hat var som bortblåst, trots att 

hon kämpade emot så gott hon förmådde. Det enda som återstod var en 

känsla av inre frid, vilket var något hon inte känt sedan 1969. Det var 

naturligtvis fullständigt orimligt, men med tanke på vilka absurda scener 
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hon just blivit vittne till var det ändå inte mycket att höja på ögonbrynen 

åt. Den enda rimliga förklaringen till alltsammans var att hon drömde, 

och att det därför måste vara en sådan där dröm där man är medveten 

om att man sover och att inget är på riktigt. I så fall var allt som det 

skulle. Så måste det ju vara, eller hur? Förvirrad märkte hon hur han 

försiktigt hjälpte henne på fötter, och allt under det att den mentala 

bortdomningen tilltog lät hon sig villigt hanteras efter hans ömsinta 

godtycke. 

Vad som sedan hände var i stort sett det omvända mot den där sista 

danskvällen för så många år sedan. Efter att ha rest henne upp - vilket 

inte kan ha varit särskilt enkelt eftersom hon vid det här laget glidit allt 

längre in i något som starkt påminde om kraftig berusning - tog han 

hennes hand i sin och började gå ner mot det stängda och övergivna 

danspalatset. Hon var foglig som ett lamm och gjorde inget motstånd 

utan lät sig snällt ledas nedför sluttningen mellan de höga, släta 

trädstammarna. Vid en lika plötslig som snabbt övergående klarsyn 

noterade hon att träden slutat viska hans namn, och att tystnaden på 

något sätt tycktes henne olycksbådande. Men så fort tanken dök upp 

motades den bort, vänligt men bestämt och möjligen utan hennes egen 

inblandning, och strax sjönk hon på nytt ner i samma drömlika och 

faktiskt ganska behagliga dåsighet. 

Utan att hon visste hur det gått till stod hon och Johannes plötsligt 

utanför grindarna som ledde in till dansbaneområdet. Det var inte de 

höga metallgrindarna på framsidan, utan en aningen lägre järnskodd 

trävariant som Kerstin i ett nytt ögonblick av plötslig vakenhet kände 

igen som baksidans port ut mot skogen. Såvitt hon kunde förstå borde 

de här vara lika svårforcerade som de hon tidigare försökt ta sig in 

genom, men det verkade inte bekymra Johannes, som fortfarande höll 

henne i ett milt men fast grepp. Han sträckte ut sin fria hand och sköt 

helt enkelt upp träportarna utan att möta minsta motstånd, och detta 

trots att Kerstin mycket väl såg både hänglåset och det kraftiga låsblecket 

som höll ihop dem och satt där för att hindra obehöriga från att ta sig in. 

Hon begrep aldrig hur det gick till, vilket så klart kan ha berott på 

hennes halvsovande tillstånd och på det välkända faktum att det inte 

finns någon egentlig logik i drömmar. Men när de passerade in mellan de 

tunga portarna lade hon märke till att hänglåset låg på marken och såg 

underligt deformerat ut. Hon tyckte sig se kraftiga avtryck efter fingrar i 

det, som om det knycklats ihop och smält inne i handen på den som 
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hanterat det, vilket naturligtvis måste vara fel. Det gick inte att göra så 

där, det insåg hon naturligtvis. Men det skrämde henne och gjorde henne 

med ens mer alert, vilket i sin tur genast ledde till ny påtvingad 

kraftlöshet. 

Medan hon leddes vidare föll huvudet ideligen framåt eller rullade åt 

sidan som om hon hela tiden nickade till, och i plötsliga glimtar av 

medvetande såg hon var de befann sig. De korsade dansbanan och 

passerade tätt förbi scenen där hon plötsligt tyckte sig se en ung, 

arrogant musiker som pekade menande mot huvudet. Sedan gled de 

uppför trappan mot den stora slottsliknande träbyggnaden mellan rader 

av halvt synliga människor som tonade in och ut ur synfältet, och stod 

slutligen framför dörren som ledde in i restaurangdelens inre. 

Hon kunde inte längre avgöra vad som var dröm, hallucination eller 

verklighet, och det tycktes inte heller spela henne den minsta roll. Hon 

var mycket trött, men var samtidigt vagt medveten om att det någonstans 

i hennes inre fanns en liten, flämtande låga som möjligen kunde vara den 

innersta kärnan av hennes sanna jag, och som i panik kämpade för att 

komma loss och ta sig upp till ytan ur det medvetslöshetens hav där den 

höll på att drunkna. 

Han ledde henne in till matsalen - ett stort och elegant rum med 

kristallkrona hängande från det höga taket. Bord och stolar fyllde salen 

och skapade tillsammans med några döda flugor som låg på 

fönsterbrädena en stark känsla av ödslighet och övergivenhet. Möjligen 

var även detta en inbillning, men det var för ögonblicket omöjligt att 

avgöra - åtminstone för Kerstin som knappt kunde hålla ögonen öppna. 

Johannes fick ner henne på en stol vid ett av de centralt placerade 

borden och stöttade sedan upp henne så att hon inte skulle falla av när 

han släppte taget. När han försäkrat sig om att hon satt säkert tog han ett 

steg tillbaka och såg ömt på henne. 

”Älskade Kerstin…” började han tvekande, men avbröt sig och såg 

bort mot den fortfarande öppna dörren de kommit in genom, varpå den 

omedelbart slog igen utan synbar anledning. Kerstin reagerade knappt, 

vare sig på det omöjliga i situationen, eller ens på det plötsliga ljudet 

eftersom hon hade fullt upp med att försöka hålla sig vaken. Dock kunde 

hon inte undgå att notera att hans röst var vacker som ljudet av lekfullt 

porlande vatten i en till brädden fylld vårbäck. Hon trodde att hon 

älskade honom. Även om han gjorde lite konstiga saker. Och även om 

hon egentligen hatade honom mer än något annat. 
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”Jag är så ledsen för din smärta” sade han sedan enkelt, och utan att 

hon förstod varför gick en plötslig ilning genom hennes kropp, och den 

var inte enbart av obehag. Han gled närmare henne och nu kunde hon 

tydligt känna doften av skog igen, trots att de befann sig inomhus. Det 

fick henne att kvickna till, lika mirakulöst och underligt som när hon 

tidigare mot sin vilja förpassats in i skymningslandet. Men det fick också 

galenskapen i henne att på nytt blossa upp och med ens var hon 

klarvaken. 

Johannes stod nu precis framför stolen hon satt på, och han betraktade 

henne på sitt vanliga, intensiva vis. Hon hade just tänkt säga något som 

eventuellt skulle kunna tolkas som en anklagelse, när han utan ett ljud 

men mycket beslutsamt böjde sig ner mot henne. 

Demonen som bodde i henne skrek i protest, men hon ignorerade 

den. Hon fogade sig på samma sätt som hon alltid gjort som barn när 

Ellen bestämt saker åt henne, och det gick en skälvning genom hela 

hennes fågeltunna kropp när hon kände Johannes svala andedräkt mot 

sin hud. Allt ställdes på huvudet. 

Någonstans djupt inom sig hoppades hon att allt nu skulle börja om; 

att allt skulle bli annorlunda den här gången. Hatet som hon levt med 

och omsorgsfullt närt fanns inte, hade aldrig funnits. Inget var på riktigt, 

det hade aldrig hänt. Hon hade aldrig varit inlåst på något sjukhus, hade 

aldrig försökt döda ett barn som omöjligt kunde vara hennes eget, 

eftersom hon överhuvudtaget inte kunde minnas att hon någonsin fött 

ett. Vad var det förresten för barn hon tänkte på? Med ögon som 

Johannes, och med doft av skog och kyrkogård? Ett demonbarn? Nej, en 

inbillning. 

En vagt bekant melodi letade sig fram över hennes läppar. Samtidigt 

som hon började nynna de första textraderna - we skipped the light fandango, 

turned cartwheels ’cross the floor - började hon sakta gunga överkroppen fram 

och tillbaka. Något hade blivit bättre, och sämre. Hon var inte galen. Inte 

ens lite. Eller… 

Till sin förvåning kunde hon nu se att han grät; stora tårar rullade 

nerför hans vackra kinder, och hon ville ta honom i sin famn och trösta 

honom. Men hon förmådde inte lyfta armarna och istället fortsatte hon 

sjunga, lågt och tonlöst. Under några sekunder var hennes sång det enda 

som hördes i den stora matsalen. Sedan tog Johannes hennes magra 

ansikte i sina händer och upprepade sorgset vad han precis sagt, och det 

var det sista hon någonsin hörde honom säga: 
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”Jag är så ledsen för din smärta.” 

Därefter kysste han henne lätt på pannan och i ett enda underbart, 

blixtrande, fasansfullt ögonblick återfick hon både sitt vett och sin sans 

och såg hela vidden av sin egen galenskap, men bara för att sekunderna 

efter på nytt hjälplöst förlora alltsammans när han på ett tillsynes 

fullständigt omöjligt vis lämnade rummet och henne genom att helt 

enkelt glida ut genom den stängda dörren. 

Hon skrek i vild förtvivlan när hon förstod vad som höll på att hända 

och rusade upp för att följa efter honom, men hon kunde inte passera 

dörren som plötsligt verkade ha gått i baklås. Hon ropade högt hans 

namn och slog i desperation händerna mot dörren om och om igen, men 

utan att få svar. Alltsammans var som en grym upprepning av något hon 

trodde sig ha varit med om tidigare. Eller inte, kanske var det bara i en 

dröm? En annan, som påminde om den här? Hennes förvirring var 

under alla omständigheter nu så exempellös att hon inte lyckades reda ut 

någonting överhuvudtaget. 

Med ens upptäckte hon förfärat hur mörkt det var i rummet, något 

som ytterligare förstärkte hennes känsla av mardröm och overklighet. 

Hon försökte hitta kontakten till lamporna som naturligtvis måste finnas 

här någonstans, men det gick inte och hon kände paniken komma 

framvällande. Hon trevade sig jämrande runt väggarna, men det var 

förgäves. 

Mörkret tycktes vilja kväva henne, hon måste jaga bort det! Hon 

försökte ta sig in i angränsande rum, men alla dörrar var låsta. Paniken 

steg; hon kunde inte komma ut, hon var fast, hon var fångad som en 

råtta! Snart skulle de vara här från sjukhuset, de skulle komma och hämta 

henne och sedan skulle hon aldrig mer bli utsläppt. Hyperventilerande 

började hon frenetiskt söka igenom varje skrymsle och låda hon kunde 

hitta, oklart i jakt på vad. 

Klaustrofobin och den hastigt påkomna mörkerrädslan tycktes vara 

nära att döda henne när hon plötsligt fann sig hållande i en ask 

tändstickor. Hon hade antagligen fiskat upp den ur en låda i en stor 

sekretär som stod nära ingången, men hon var inte säker. 

Darrande misslyckades hon med de tre första försöken att få 

åtminstone lite ledljus, men på det fjärde lyckades hon äntligen 

frammana en liten, flämtande låga. Kvick som en iller skyndade hon sig 

att sätta eld på första bästa brännbara sak hon fick tag i, vilket 

olyckligtvis visade sig vara en bordsduk. 
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Först log hon åt de allt högre lågorna som lyste upp den stora salen, 

men strax - när de spred sig till en gardin som hängde nära den ena 

bordsändan - började hon ana oråd. När elden tog sig ytterligare och 

började vandra från gardin till gardin och dessutom slickade taket på ett 

högst oroväckande vis, började hon skrika. Hon stampade på stället och 

försökte i ett anfall av plötslig dödsångest dämpa lågorna genom att blåsa 

på dem, vilket naturligtvis inte fungerade. Då försökte hon dra ner ett 

par av de brinnande, tunga tygstyckena, men det gjorde bara saken värre 

eftersom de landade på dukar som ännu inte fattat eld. Efter några 

sådana totalt misslyckade försök till räddning slog det henne på nytt att 

hon måste ta sig ut. Huset skulle brinna ner, men det spelade ingen roll 

eftersom inget av det här hände på riktigt. Alltså kände hon än en gång 

på alla dörrarna, men de var fortfarande låsta. 

Då blev hon på nytt rädd och tog en stol som hon försökte kasta mot 

ett av de många höga fönstren, men antingen var hon för svag eller så 

var fönsterglaset för starkt. Stolen studsade bara tillbaka. 

Hon gjorde om manövern med ett annat fönster, men inte heller det 

försöket ledde till någon som helst framgång. 

”Fönsterhakarna” tänkte hon medan hon förtvivlat försökte gnida bort 

svedan ur ögonen, orsakad av den tjocka, svarta rök som nu börjat fylla 

rummet, ”jag måste få upp fönsterhakarna!” 

Hon försökte på flera ställen, men det ledde föga förvånande till 

ingenting annat än brutna naglar och förnyad panik. 

Hon rusade runt, runt utan att finna någon som helst väg ut ur det 

brinnande infernot. Elden hade vid det här laget spritt sig till rummets 

alla gardiner, och taket hade också börjat brinna på vissa ställen. Hon 

försökte skrika på nytt, men lyckades inte dra in så mycket luft i lungorna 

att det räckte till ens ett litet rop på hjälp. Hon hostade, förbannade och 

grät, men intalade sig samtidigt att inget av det här var sant, inte kunde 

vara det. Hon var fortfarande kvar i drömlandet, och om hon bara 

lyckades vakna skulle allt bli bra. 

Den insikten hjälpte förstås inte mot den besinningslösa skräck 

kroppen nu på egen hand framkallade, och hon tjöt i vettskrämd falsett 

samtidigt som hon planlöst började rusa runt i cirklar för att finna en väg 

ut. Det var så ohyggligt varmt att det började svida och göra ont i 

skinnet, och hon jämrade sig förtvivlat mellan fruktansvärda hostattacker 

orsakade av den allt tätare brandröken. 
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Det som börjat som en liten, flämtande låga hade nu förvandlats till en 

dånande helveteseld som omgav henne på alla sidor och förfärande fort 

åt sig in mot rummets mitt där hon stod. Hon försökte skrika på 

Johannes att han måste komma och hjälpa henne, att han måste få ut 

henne härifrån innan det var för sent, men hennes kraxande skulle inte 

ha hörts ut ens om det varit tyst i rummet och någon stått på andra sidan 

dörren och lyssnat. 

Ingen kom till hennes räddning. 

Inte Johannes, och inte någon annan. 

Hon fortsatte ändå skrika, eftersom stora brännblåsor nu börjat slå 

upp överallt på hennes kropp. 

Inte förrän hennes kläder och hår till sist fattade eld förstod hon 

äntligen att allt verkligen var på riktigt, och först då tystnade hon.  
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en första riktigt betydelsefulla förändringen i Erik Johannessons 

liv kom på hösten 1982, närmare bestämt i september när han 

hunnit bli 12 år, 3 månader och 24 dagar gammal, och den skedde tio 

över åtta på morgonen. 

En så petigt exakt tidsangivelse kunde naturligtvis te sig aningen 

överdriven, men det var alltid så Erik själv efteråt tänkte på den där 

speciella dagen då hans liv oväntat fick lite färg. 

Det hade alls inget att göra med det nyligen genomförda svenska 

regimskiftet, som han ärligt talat inte skulle ha ägnat en tanke om inte 

hans politiskt tämligen högerinriktade lärare uppbragt och på gränsen till 

tårar berättat att det nu var slut med både Sverige och friheten, särskilt 

som vårt land under den nya vänsterregeringen på nytt riskerade att bli 

en sovjetisk lydstat. Ett uttalande som fick en del känsliga barn att sova 

mycket dåligt i flera nätter, samt en del föräldrar att gå i taket. Inte så 

mycket av politiska skäl som av förstörd nattsömn förstås, men dock. 

Inte heller hade det något att göra med att NASA råkade hitta fyra nya 

månar runt Saturnus - som därmed antogs ha 21 stycken, kan man tänka 

sig! - eller ens med det faktum att Time Magazine det året gav den 

åtråvärda utmärkelsen Man Of The Year till datorn, som en liten 

påminnelse om vart världen tydligen var på väg. Nå, det senare hade Erik 

förstås behövt vara orakel för att känna till, eftersom datorn ifråga - en 

klumpig och inte särskilt vacker representant för idén med avancerade 

räkneapparater - inte prydde den amerikanska tidningens omslag förrän i 

december samma år. 

Det hade inte heller något att göra med att hans mor varit spårlöst 

försvunnen och inte hade hörts av sedan den där dagen för fem år sedan, 

D 
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då hon försökt mörda honom i källaren i huset där han bodde. Det där 

var ju förresten gammalt vid det här laget och inget han gick omkring 

och tänkte på. 

Beträffande Kerstin var det förresten precis som om hon hade 

uppslukats av jorden, eftersom ingen hade funnit minsta spår av henne 

någonstans. Och detta trots att polisen letat både ihärdigt och länge. Hon 

hade nämligen iakttagits av flera förbipasserande inte långt från den nu 

totalförstörda dansrestaurangen i Djupe Skreva, och det var inte svårt för 

vare sig polisen eller allmänheten att lägga ihop ett och ett. Mordbrand 

således, givetvis utförd av den försvunna. 

Mycket prat om denna för bygden osannolikt stora händelse blev det 

förstås, och många historier. Men de enda av dessa skrönor som verkade 

trovärdiga var de som berättades av dansrestaurangens grannar och som 

rörde sådant som var och en med ett minimum av fantasi redan lyckats 

föreställa sig. Till exempel fru Danielssons berättelse om hur hon vaknat 

av skarpa smällar, som hon vid en snabb titt ut genom köksfönstret 

genast identifierat som ljudet av takpannor som sprack av den 

fruktansvärda hettan från branden. Eller den nattarbetande 

taxichauffören Ebbe Brorsson som påstod sig ha sett flammor stiga mot 

natthimlen ända borta från Kvidingeby, mer än en mil bort. 

Den skyldiga till detta elände lyste emellertid med sin frånvaro. De 

flesta antog att hon lyckats rymma utomlands, kanske till Danmark, men 

ingen visste säkert. Klart var i alla fall att hon tycktes ha gått upp i rök, 

och så var det med den saken. Och det var ju som sagt gammalt, nästan 

sex år vid det här laget och därför knappast ett särskilt upphetsande 

samtalsämne längre. Men åter till Erik: 

Inget av allt det ovanstående bekymrade honom som sagt särdeles. 

Nej, företeelsen som kom att färglägga och ge glans åt Eriks dagar denna 

höst och för lång tid framåt var mer trivial - åtminstone för en 

utomstående betraktare - och hette Elektra. 

Vid morgonsamlingen - som man alltid började dagen med enligt fin 

gammal reaktionär tradition, dock utan bön och psalmsång - fanns hon 

bara där, vid ovan angivna tidpunkt. En ranglig, blek flicka med ljust, 

aningen stripigt halvlångt hår; inte direkt söt men rakt inte ful heller, och 

som alltså lystrade till det inte helt vanliga namnet Elektra. 

Hon visades upp och presenterades noggrant och omständligt av 

klassföreståndare Otto Schönbeck till allmänt fnitter och i vissa fall 

öppet gapflabb, som magister Schönbeck lite halvhjärtat försökte tysta 
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ner. Det började sålunda knappast bra för lilla fröken Elektra Ström, 

nyinflyttad från den i förhållande till Risbyslätt väldiga staden 

Helsingburg. Och värre blev det. I synnerhet när magister Otto med 

spelad vänlighet undrade varifrån hon fått sitt, låt säga, ovanliga förnamn 

ifrån. Kanske kunde hon berätta för klassen? 

Det kunde hon. Det var inte konstigare än att hennes föräldrar under 

en resa till Amerika några år före hennes födelse varit på Metropolitan 

Opera House i New York och där sett den nyskrivna operan Mourning 

Becomes Electra, och därvid så till den milda grad fastnat för det ovanliga 

namnet att man beslutat sig för att använda sig av det vid första bästa 

tillfälle. Vilket alltså hade infunnit sig vid hennes födelse. En berättelse 

som ofelbart ledde till mer fniss samt en del oförsynt viskande. 

Unga fröken Elektra Ström visade då genast prov på sitt lynne - som 

hon ärvt från sin far, som var fackligt aktiv i elektrikerförbundet och 

tämligen välkänd såväl för vänster- som högerfolk - och underlät att 

rodna klädsamt så som hon av de flesta kanske förväntades göra. Istället 

knep hon ihop sina redan tunna läppar så att de nästan försvann och 

bildade ett hårt streck, samtidigt som hon noga betraktade de värsta 

skrattarna, liksom memorerande deras ansikten. 

Magister Otto kunde inte heller avhålla sig från att åtminstone le en 

aning försmädligt, eftersom han var en av de ovan nämnda mer uttalat 

politiska fienderna till hennes far. Men så insåg han strax att han i 

egenskap av klassföreståndare dessvärre måste föregå med gott exempel, 

varför han med löjlig och malplacerad högtidlighet räckte fram handen 

och presenterade sig: 

”Jaha,” sade han, fortfarande leende, ”själv heter jag Otto, men det går 

bra att kalla mig magistern.” 

Elektra betraktade hans framsträckta hand med smalnande ögon ett 

ögonblick för länge innan hon tog den. Erik fick för sig att hon övervägt 

att helt enkelt vägra hälsa på honom, eftersom det var uppenbart att hon 

upptäckt att han gjort sig lustig på hennes bekostnad. Men sedan svarade 

hon honom, och det var då Erik insåg att det hänt något viktigt i klassen 

även om han inte förrän senare skulle förstå dess verkliga, fullständigt 

omvälvande betydelse. 

”Otto? Med ”to” i bägge ändar då?” undrade den späda lilla flickan 

med stenansikte, vilket var en anmärkning som trampade magister 

Schönbeck på en mycket öm tå. Vad Elektra Ström naturligtvis inte 

kunde veta var att den synnerligen skånska ordvitsen - där ordet ”to” 
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råkar vara synonymt med behåring - hade brukats så flitigt under 

magister Ottos skoltid (och inte utan anledning) att han kommit att hata 

det tvivelaktiga skämtet besinningslöst, och därtill alla som vågade 

använda det. 

Hans leende stelnade genast, varpå han snabbt släppte hennes hand 

som om den bränts och kort bad henne gå och sätta sig. 

”Där, vid sidan om Erik kan du sitta” kommenderade han och all 

påklistrad vänlighet var med ens som bortblåst. Ronny Jönsson, som satt 

några bänkrader ifrån Erik, började göra en del försmädliga ljud, men 

blev genast nertystad av den nu ilsket blängande ”To-Otto”, som han 

hädanefter skulle komma att kallas av alla i klassen. När han inte kunde 

höra dem, vill säga. 

Elektra arbetade sig ner mellan bänkarna, och Erik tyckte sig se ett 

nöjt leende nästan omärkligt spela över den tunna flickans bleka ansikte. 

Det ingav honom visst hopp, men det grusades strax när hon slog sig ner 

och gav honom ett fientligt ögonkast, kanske i tron att han varit en av 

dem som skrattat åt hennes namn. Han viskade ett försiktigt ”hej” åt 

henne, kanske för att visa att han inte var som de andra i klassen, men 

hon svarade honom inte. Och han sade inte heller något mer till henne, 

inte förrän tre veckor senare när hon äntligen visade sitt rätta jag. 

 

I mitten av oktober tycktes allt åter ha normaliserats i klassen efter 

Elektra Ströms ankomst. Till en början hade ingenting varit sig likt, vilket 

till stor del berodde på ”To-Ottos” alltför tydliga motvilja mot den 

viljestarka och tillsynes oåtkomliga flickan. Hon hade utan undantag fått 

de svåraste frågorna under de muntliga läxförhören, ständigt blivit 

bannad om hon så mycket som öppnat munnen utan att vara ombedd att 

göra så, och hela tiden varit påpassad på ett sätt ingen annan elev i 

klassen behövde stå ut med. Hon hade kort sagt blivit något av en 

hackkyckling, fast då bara från lärarens sida, eftersom ingen av de andra 

eleverna vågade ha något med henne att göra. 

Hennes isolering hade inte så mycket med To-Ottos inställning att 

göra, snarare handlade det om hennes minst sagt bestämda sätt att 

bemöta alla försök till lustigheter kring hennes person. Hon betalade 

alltid tillbaka med samma mynt, och alltid på ett mycket fyndigare sätt än 

angriparen lyckats prestera. Vilket naturligtvis resulterat i att hon inte fått 

en enda vän i klassen, eftersom hon snart sagt något mer eller mindre 

elakt till nästan alla. 
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Erik hade klarat sig än så länge, kanske för att han var en så obetydlig 

personlighet att hon egentligen aldrig riktigt lagt märke till honom. Det 

var åtminstone vad han själv trodde. Han för sin del höll sig alltid på 

behörigt och säkert avstånd, men i hemlighet beundrade han henne. Hon 

gjorde nämligen precis det som han själv velat göra under alla år av mild 

förnedring, men aldrig klarat av eftersom han var alldeles för räddhågsen 

av sig. 

I början av skoltiden hade folk retats med honom, kastat elakheter 

efter honom och varit allmänt bråkiga, men av oklar anledning hade det 

beteendet klingat av något med åren. Med undantag för Ronny Jönsson 

då, som fortfarande kunde finna visst nöje i sin sinnesslöa men tämligen 

brutala pennalism. 

Eriks väl beprövade recept att försöka vika undan med blicken om han 

märkte att någon ville ställa till bråk fungerade tillfredsställande, och det 

fanns helt enkelt ingen anledning för honom att ta strid om mer eller 

mindre betydelselösa saker. Åtminstone inte om han kunde komma 

undan bara genom att svälja förtreten och den ibland framvällande men 

fullt kontrollerbara ilskan. 

Just det där med att vika undan med blicken var ju lite speciellt i hans 

fall. Hans ögons intensitet hade mattats betydligt av det kuvande 

skyddslock han lagt över sig själv, vilket inte berodde på att egenskapen 

gått helt och hållet förlorad även om den var kraftigt försvagad. Snarare 

brukades den inte längre av undermedveten rädsla för att råka ut för 

något som eventuellt kunde motsvara det Ronny gjort med honom på 

lekplatsen vid torget för så många år sedan. Det fanns alltså vid denna tid 

inte längre så många som mindes hans speciella förmåga, åtminstone inte 

bland hans klasskamrater. Där förresten den sista delen av ordet var en 

klar överdrift, för att inte säga ett hån. 

Han hade inga kamrater, och så enkelt var det med den saken. 

Möjligen var det därför som han hyst visst hopp när den argsinta och 

pojkaktiga Elektra kom till klassen. Det hade ju stått klart redan från 

början att hon var en outsider precis som han själv, och han hade 

hoppats att de skulle finna någon sorts gemenskap i utanförskapet. 

I tre veckor hade den förhoppningen kommit på skam, men på 

förmiddagsrasten en tisdag i oktober stjälptes allt över ända. Inte bara 

detta med hans ensamhet, utan faktiskt hela maktstrukturen i klass 6c. 

Det började som det brukade, nämligen med att Ronny Jönsson var en 

aning uttråkad och således sökte meningsfull sysselsättning. Möjligen 
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sökte han också lite upprättelse för det faktum att Elektra gjort en ful 

grimas åt honom när han skrattat hånfullt åt henne för att hon svarat fel 

på en av To-Ottos evinnerliga frågor under föregående lektion. Erik 

hade gjort misstaget att i sin tur skratta med Elektra - eller snarare åt 

hennes min som var i hans tycke fullständigt obetalbar - vilket genast 

missförstods av Ronny, som därvid gjort en ytterst hotfull gest mot Erik 

med knuten näve. 

Så var det alltså, och nu höll sig Erik nogsamt ur vägen för de andra 

barnen eftersom han ville synas så lite som möjligt för att på så vis 

minska risken att utsättas för plötslig och orättvis hämnd. Som väntat 

hjälpte det naturligtvis inte det minsta, eftersom Ronny trots 

försiktighetsåtgärderna lätt fått syn på honom där han stod och tryckte i 

ett undanskymt hörn av skolgården. Den elakt flinande och något 

förvuxne pojken kom nu lojt släntrande mot Erik med händerna djupt 

nedstuckna i byxfickorna. 

”Hallå horunge, var har du gjort av din sketfula fjälla?” öppnade han 

stilenligt konversationen och passade på att som i förbigående knuffa till 

Erik lagom hårt så fort han kommit inom räckhåll. Lagom hårt innebar i 

det här fallet för löst för att Erik skulle falla omkull, men tillräckligt hårt 

för att det skulle göra ont. 

Erik gned armen och såg ner i marken, men svarade inte. Han hade 

varit med om det här så många gånger förut att han visste vad som skulle 

komma; om han bara ignorerade den avsevärt starkare och kraftigare 

”klasskamraten” skulle den store skitstöveln till sist tröttna och ge sig på 

någon annan istället. 

”VA?” gapade Ronny rakt i Eriks öra när han inte fick något svar, och 

passade samtidigt på att slå sina knogar upprepade gånger mot den redan 

ömmande överarmen. 

”HÖRDE DU INTE ATT JAG FRÅGADE DIG OM EN SAK, 

HORUNGE?” 

”Lägg av…” fick Erik till sist ur sig när det började göra för ont både i 

armen och i örat, och gjorde samtidigt ett lamt försök att dra sig undan. 

Kanske hoppades han få syn på någon vuxen som kunde lägga lock på 

Ronnys aggression, det var nämligen det enda som brukade hjälpa. Men 

därvidlag hade han den här dagen en förskräcklig otur. 

Ute på skolgården spatserade nämligen To-Otto omkring i egenskap 

av ytterst uttråkad rastvakt, och aktade sig i vanlig ordning noga för att 

rikta blicken åt det håll där eventuellt bråk var under uppsegling. För 
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hans vidkommande var detta med att vara rastvakt nämligen varken mer 

eller mindre än tjugo minuters påtvingat frysande, och det vore väl själve 

den om han dessutom skulle bli tvungen att lägga sig i elevernas futtiga 

och barnsliga mellanhavanden. Dessutom ansåg han att det daltades 

alldeles för mycket med barn nuförtiden. De måste ju lära sig att försvara 

sig, och då var ett eller annat litet slagsmål inget att bli upphetsad över. 

Särskilt inte om det var till för att fastställa rangordningen eleverna 

emellan. ”Starkast vinner, sådan är naturens lag” brukade han tänka och 

titta bort så länge han vågade, det vill säga precis så länge att det efteråt 

inte skulle verka konstigt för resten av lärarkåren, vilken till största delen 

dessvärre utgjordes av löst folk från olika kommunistiska fraktioner. Sett 

ur hans något mer högerorienterade - för att inte säga fascistoida - 

perspektiv, alltså. 

Denna To-Ottos socialdarwinistiska inställning kände naturligtvis 

Ronny väl till, varför han alltid valde att ge sig på någon under de raster 

magister Schönbeck var ansvarig för ordningen på skolgården. Som nu, 

således. 

När Erik upptäckte hur To-Otto demonstrativt försvann runt ett hörn 

där det var lite lä och inte fullt så kallt, insåg han med stigande nervositet 

att det kanske trots allt inte skulle gå så lätt att komma undan Ronny den 

här gången. Han svalde hårt medan han med flackande blick försökte 

finna en möjlig flyktväg ut mot mitten av skolgården för att på så vis 

tvinga den ointresserade svinpälsen till lärare att ingripa. 

”Nå?” fortsatte Ronny hotfullt och passade samtidigt på att lägga mer 

kraft bakom slagen så att Erik tyckte sig känna hur blåmärken redan 

började framträda på den ömmande armen. Det gjorde mycket ont. 

”Hur har du det nu med fjällan? Och vad flinade du åt, din jävla 

pissråtta? Hur fan kan du sitta hos henne, så ful som hon är? Men det 

gillar du väl? Eller hur, horunge? Va? Tar hon dig på kuken under 

bänken, eller…?” 

Vid den sista för Erik nästan obegripligt vulgära frågan gjorde han ett 

plötsligt utbrytningsförsök som tydligen överrumplade Ronny, för denne 

hann inte genast få tag på Erik, som nu förtvivlat rusade tvärs över 

skolgården i riktning mot To-Otto. Långt hann han emellertid inte, 

eftersom Ronny for efter honom som skjuten ur en kanon och efter bara 

några få meters vild jakt lyckades sparka undan benen för Erik, som 

därmed stöp och skrapade upp både knän och handflator. 
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”Ditt lilla svin…” väste Ronny ilsket och försökte lyfta upp den 

sprattlande och vilt fäktande Erik i jackkragen, dock utan större 

framgång eftersom tyngden blev för stor till och med för ”Starke-

Ronny”, som han kallades av en del likasinnade mobbare på skolan. 

Istället släpade han med sig Erik i riktning mot gungställningen, lämpligt 

och standardiserat placerad mitt i en stor sandlåda för att minska risken 

för skador vid fall från gunga. 

”Du ska fan inte sitta och flina åt mig som en jävla idiot…” fortsatte 

han mellan sammanbitna tänder, och fick ur sig en hel rad mer eller 

mindre obegripliga invektiv, vilka alla dock lät ytterst hotfulla. 

Erik började nu förstå att saker och ting inte skulle bli som de brukade, 

och han anade dessutom vad Ronny tänkt ut åt honom; det skulle 

antagligen komma att bli en obehaglig repris på deras första möte. Han 

undrade med stigande panik om han den här gången skulle kunna låta bli 

att svälja sanden som stoppades i munnen på honom, om det nu 

verkligen gick så långt. Och om han skulle klara av förnedringen inför 

alla nyfikna som ofelbart skulle stå i ring runt honom och Ronny och 

sannolikt heja på den senare, och dessutom ropa ”slagge, slagge!” i 

vällustig och blodtörstig talkör. Han kallsvettades och kände sig 

illamående, särskilt som han påminde sig att allt nu hängde på hur 

mycket To-Otto frös, och hur långt hans välvilja skulle sträcka sig. Det 

var sannerligen ingen uppmuntrande tanke. 

Redan började folk samlas runt dem, och Erik gjorde sitt bästa för att 

värja sig mot den nu rasande Ronny, som tycktes bli mer upphetsad ju 

större övertag han fick och ju mer publiken hojtade. Efter en serie slag - 

där det värsta träffade Erik i mellangärdet så att han tappade andan och 

vek sig dubbel - böjde Ronny sig framåt och tryckte ner Eriks huvud i 

den kalla och fuktiga sanden. Han stod bredbent över den flämtande 

Erik och gjorde sig just färdig att proppa in en hel näve grus i munnen 

på sitt liggande offer, när han plötsligt stannade upp mitt i rörelsen och 

gav ifrån sig ett halvkvävt kvidande vars natur Erik först inte kunde 

identifiera. Det lät som om något överrumplat Ronny och fyllt honom 

med lika delar dum förvåning och oväntad smärta. 

Ett långt ögonblick stod han kvar i samma ställning, med den ena 

handen full av sand och den andra med ett fast tag i Eriks krage. Men så 

lossnade greppet sakta, och med en kraftansträngning lyckades Erik vrida 

sig loss och få runt huvudet så att han såg vad som hände. Just i det 

ögonblicket kom nästa överraskning, och den kom i form av en fot som 
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med ett dovt och stumt ljud träffade Ronny bakifrån mitt mellan benen. 

Erik insåg att han precis måste ha hört samma ljud omedelbart innan 

hans plågoande gett ifrån sig det där ynkliga kvidandet, och förstod 

förbluffad att det här måste vara spark nummer två. Han begrep absolut 

ingenting. 

Ronny föll plötsligt ihop på sidan och verkade kämpa för att få luft, 

samtidigt som han vred sig som en mask ömkligt uppträdd på metkrok. 

Hela tiden ömsom jämmerligt ojande sig över hur ont det gjorde, ömsom 

ösande allehanda fiffiga svordomar över allt och alla. Erik noterade 

förbluffat att synen av den oskadliggjorde busen som höll ett 

krampaktigt tag om sin… ja, stället där han blivit sparkad, fyllde honom 

med något han inte ofta känt, nämligen ren och skär skadeglädje. För all 

del uppblandad med ett visst mått av lättnad över att tydligen ha kommit 

undan, men ändå. 

Med ens var det knäpptyst bland åskådarna. Det var ingen som riktigt 

trodde sina ögon, inte ens Erik som nu darrande försökte ta sig upp på 

fötter för att dra sig undan medan han ännu hade en chans. Framför 

honom stod Elektra, och hon fullständigt lyste av ursinne. Hennes i 

vanliga fall behagliga men lite bleka anletsdrag var så till den grad 

förvridna att till och med Erik blev rädd, trots att hon uppenbarligen 

kommit till hans räddning när ingen annan vågat. Eller velat, tänkte han 

utan särskild bitterhet eftersom han var så van vid det förhållandet. 

Men än var det inte slut på överraskningarna. Plötsligt vräkte sig den 

klena pojkflickan ner över den betydligt större och fortfarande jämrande 

Ronny (”Aj aj aj, mina kulor, mina kulor!”) och tog ett fast tag om hans 

råttfärgade kalufs och skakade våldsamt hans huvud fram och tillbaka. 

Ytterligt förvånad lade Erik märke till att Ronny börjat gråta. 

”Var det sand han skulle äta?” frågade Elektra Ström kallt och drog nu 

Ronny så hårt i håret att han mellan snyftningarna började utstöta höga 

och ynkliga rop om att håret gick av, och annat i viss mån förklenande 

om flickors förstånd i allmänhet och om Elektras i synnerhet. Erik hade 

kommit på fötter och undrade förbluffad hur hon bar sig åt för att kunna 

hantera den mycket större Ronny så respektlöst, men var samtidigt noga 

med att ta ett steg bakåt ifall denne plötsligt skulle återhämta sig och få 

för sig att på nytt fara på både honom själv och Elektra. Om Erik inte 

blivit misshandlad förut skulle han sannerligen bli det då, det visste han 

och det hade han ingen som helst lust med. 
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På samma gång insåg han vagt att han nu hade chansen att en gång för 

alla ge tillbaka för all den förnedring och rädsla Ronny utsatt honom för 

genom åren. Men vad skulle han göra? Och var det inte lite fegt att ge sig 

på någon som redan var slagen, även om det bara var den vedervärdige 

Ronny Jönsson? Han tvekade, vilket antagligen var rätt val eftersom det 

gav Elektra utrymme att avsluta saken efter eget huvud. 

Resolut började hon proppa in så mycket sandlådegrus i den 

sprattlande och ylande Ronny att han tvingades höra upp med gapandet, 

och det hjälpte inte hur mycket han än spottade och fräste och vred sig 

under henne. In skulle det, och in kom det, alltmedan publiken 

återhämtade sig från sin första chockerade förvåning och nu vilt började 

heja på Elektra enligt gängse skolgårdspennalistiskt mönster: man ställde 

sig alltid på den starkares sida. Oavsett övriga sympatier. 

Den späda fröken Ström slutade plötsligt mata ”Starke-Ronny” med 

sand eftersom hon tydligen tyckte att han fått tillräckligt. Sedan väste 

hon så hotfullt hon kunde: 

”Rör du honom en enda gång till ska jag slå dig så hårt på pillen att du 

aldrig mer kommer att kunna använda den ens till att pissa med…” 

Hon betraktade honom med avsmak under några andlösa sekunder, 

och sedan avslutade hon sin handfasta tillrättavisning genom att helt 

sonika spotta honom rakt i ansiktet, som ett uttryck för sitt bottenlösa 

förakt. Dock efter att först länge och omständligt ha harklat sig som en 

hel karl. 

Erik förutsatte att poängen gick hem, eftersom Ronny började ulka 

och kväljas mycket högljutt; ett vedervärdigt ljud som omedelbart 

dränktes av publikens bullersamma jubel. Vilket slutligen fick den 

motvillige rastvakten To-Otto att ta sig fram till och bryta igenom ringen 

av hojtande åskådare. 

När han således till sist såg vad som var å färde - och framförallt vem 

som satt överst - tog det hus i helsike, minst sagt. Det skulle bli 

anmärkning och kvarsittning och samtal med föräldrarna och 

hudflängning och offentligt skamstraff, och så vidare i all oändlighet. 

Åtminstone så länge den högröde To-Otto gitte fortsätta sitt ilsket 

lustfyllda uppräknande av möjliga eller omöjliga bestraffningar. 

Elektra lyftes omilt bort från Ronny, som låg kvar som en trasig, 

tillintetgjord och snyftande spillra av sitt forna jag. Erik kom på sig med 

att nästan tycka synd om honom, men påminde sig genast att det lika 
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gärna kunde ha varit han själv som legat där. Om inte Elektra kommit till 

hans räddning, vill säga. 

Han såg fundersamt efter henne där hon hårdhänt leddes bort av To-

Otto, och medan han betraktade henne vred hon plötsligt på huvudet så 

att deras blickar möttes. Det tog bara bråkdelen av en sekund, men det 

räckte. För första gången - men sannerligen inte sista - gav hon honom 

ett varmt, vänligt leende och passade samtidigt på att göra en knappt 

märkbar men för henne typisk grimas som värmde honom ända in i 

hjärtat. Han torkade sig om näsan. Han var inte längre ensam. 

 

* * * 

 

Fröken Elektra Ström visade sig snart vara en riktig trollkonstnärinna, 

om det nu är så det heter när magikern ifråga råkar vara av kvinnligt kön. 

Inte för sin oväntade förmåga att slåss - vilken visserligen var högst 

anmärkningsvärd, åtminstone med Eriks mått mätt - utan snarare för sin 

positiva påverkan på honom som person. Det hade inte tagit många 

minuter sedan de väl börjat tala med varandra förrän orden formligen 

forsade ur honom. 

Han behövde alltså inte känna sig försagd och bortkommen i hennes 

sällskap, snarare verkade hon få honom att bli lugn och avspänd bara 

genom att finnas nära. Något liknande hade han aldrig varit med om 

tidigare, inte ens med sin mormor och morfar som annars var de 

människor han kunde vara mest naturlig med. 

Med Elektra var det således något annat, något underligt och 

svårfångat. Möjligen skulle det kunna ligga nära till hands att anta att han 

helt enkelt förälskat sig i den bleka och taniga pojkflickan, men själv var 

han säker på att så inte var fallet. Inte för att han hade någon särskild 

erfarenhet av sådan kärlek som ibland kan uppstå mellan en pojke och en 

flicka, men ändå… 

Han tyckte visserligen om henne oerhört mycket, blev glad och varm 

inombords när han såg henne, och rentav salig när hon började 

grimasera på sitt speciella vis. Han njöt av att höra hennes röst lika 

mycket som han älskade när hon fixerade honom med sina stora, 

grågröna ögon, eller för den delen bröt ihop i hejdlöst fnitter. Men det 

var ändå inte den sortens kärlek, konstaterade han lillgammalt gång efter 

annan när han satt ensam på sitt rum och noga tänkte över fenomenet. 

Det kändes verkligen inte så. För hade han åtminstone inte velat pussa 
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lite på henne om han tyckt om henne som tjej? undrade han och kliade 

sig i huvudet samtidigt som han omedvetet gjorde en karaktäristisk 

dumskallemin hämtad från Elektras breda och mycket lustiga repertoar. 

Han trodde det, men hur han än funderade fick han ingen riktig rätsida 

på det. 

Nej, med Elektra Ström var det snarare som om hon på något mystiskt 

vis var en saknad men nu återfunnen del av honom själv. Som om hon 

bar omkring på en liten del Erik Johannesson i sig, vilket i hans 

förvirrade tolvåriga huvud kunde tänkas vara en rimlig förklaring till 

varför han inte kände sig hel om han inte var nära henne. 

Ibland föreställde han sig att han i hela sitt liv bara väntat på att hon 

skulle dyka upp. Som om han omedvetet gått omkring och längtat utan 

att veta efter vad. Det var verkligen som om hon var den saknade 

pusselbiten i hans personlighet; en bit som radikalt förändrade honom så 

fort den fick kontakt med resten av det som var han. Det var lite som 

kemi, tänkte han och log när han påminde sig en sak han sett på TV; hur 

två var för sig stabila ämnen blandats ihop och under rökutveckling och 

vilt fräsande bildat ett tredje ämne, ett helt nytt med nya egenskaper. Det 

var på något sätt så där det var med honom och Elektra. Om han känt 

till ordet och dess bildliga betydelse skulle han kanske ha beskrivit henne 

som en katalysator. Hans egen personliga katalysator. Han tyckte i alla 

fall om tanken. Ganska mycket, faktiskt. 

Det som särskilt gladde honom var att hon verkade känna något 

liknande, åtminstone såvitt han kunde bedöma. När han babblade på 

som värst talade hon lika snabbt och i mun på honom och vice versa. 

Ändå verkade det som om båda uppfattade allt den andre sade, trots att 

ingen av dem egentligen gav sig tid att vara tyst så länge att de borde haft 

en rimlig chans att uppfatta något överhuvudtaget. 

Så där hade det blivit redan samma dag som Elektra gett Ronny stryk. 

Hon och Erik hade haft sällskap hem från skolan - kanske för att minska 

risken för repressalier - och inte hunnit särskilt långt innan båda verkade 

förstå hur de påverkade varandra. Med ett minimum av förlägenhet - 

men med desto mer förtjusning - hade de snart varit mitt inne i ett livligt 

samtal, varför det tagit dem mer än en halvtimme att gå den blygsamma 

sträckan hem. Det var fantastiskt. Fast ännu anade ingen av dem vilket 

starkt band som just fjättrat dem samman, faktiskt ända tills döden skulle 

komma att skilja dem åt, som det heter.  
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Det hade inte gått särskilt lång tid efter Ronnys nesliga nederlag förrän 

han hämtat sig tillräckligt för att börja tänka på revansch. Han hade 

gnisslat tänder de första dagarna, men samtidigt varit så öm i skrevet att 

han inte riktigt vågat sig på företaget. Men i samma takt som svullnaden 

gått ner hade ilskan stegrats till en nivå där inget annat än gruvlig hämnd 

varit tänkbart, varför han lagt upp en i hans tycke listig plan för hur han 

skulle gå tillväga. 

Denna plan var tämligen enkel, det måste man nog erkänna även med 

hänsyn tagen till hans tråkiga uppväxtförhållanden och klena förstånd. 

Den byggde nämligen uteslutande på en enda sak, närmare bestämt rå 

styrka. Och om det var så illa att hans egen inte räckte till fick han väl 

skaffa understöd, vilket var ganska lätt ordnat eftersom han kände om 

inte alla så åtminstone de värsta bråkstakarna på Risbyslättskolan. 

En ny kraftmätning var således nära förestående. En blek, höstsolig 

onsdagseftermiddag hade Ronny fattat posto bakom ett tätt buskage av 

lågväxta enar strax invid den slingrande stig som gick genom den 

ljungbeväxta hembygdsparken bakom idrottshallen. Där satt han 

tålmodigt väntande, tillsammans med nämnda förstärkning bestående av 

beundrarna Mange och Lasse, båda något klenare i kroppen men ett år 

äldre. De räknades alltså som högstadieelever, vilket fick Erik att 

förskräckt inse att den fruktade katastrofen nu plötsligt var ett faktum.  

Han och Elektra var på hemväg från skolan, i vanlig ordning vilt 

gestikulerande, högljutt pratande och fullständigt blinda för omvärlden. 

De hade just kommit ut på ljungheden i miniatyrformat när de tre 

olyckorna klev fram ur sitt gömställe och hotfullt spärrade vägen. 

Erik blev alldeles kallsvettig och kände hur han bleknade. Elektra 

däremot visade inte med en min att hon blivit precis lika rädd, vilket han 

misstog för ofattbart men dumdristigt kurage. Själv började han genast 

som av gammal vana söka efter en möjlig flyktväg, men fann ingen som 

verkade tillräckligt säker. Han bestämde sig därför för att avvakta 

Elektras reaktion, förvissad om att hon nog skulle klara dem ur knipan. 

”Jaha ja” började Ronny med armarna självsäkert i kors över bröstet, 

men utan att stå särskilt bredbent. ”Här kommer ni” konstaterade han 

som för att ge prov på sina intellektuella förmågor. Hans underhuggare 

gjorde förstås sitt bästa för att se lika viktiga ut som han, men lyckades 

bara till hälften eftersom det var nästan smärtsamt uppenbart att posen 

båda intog - samma som Ronny, fast med benen aningslöst isär - var 
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tydligt inövad och därmed enbart löjlig. En sak Elektra omedelbart 

uppfattade och till Eriks oförställda fasa var tvungen att berätta för dem. 

Då knöt de istället sina nävar och morrade hotfullt något om att 

småhoror bara skulle hålla flabben om de inte ville ha jävligt mycket 

stryk, men tystnade när Ronny började skratta högt och rått. 

”Jaså, du trodde att det skulle funka att vara oförskämd, ditt fula lilla 

luder!” flinade han elakt och harklade sig sedan omständligt men utan att 

spotta. Elektra suckade tungt och log en aning trött medan hon skakade 

på huvudet. 

”Du är en fjant, Ronny. Jag tycker synd om dig” fastslog hon svalt och 

tog Erik i handen och försökte dra honom med sig, men det var som om 

det var just det här Mange och Lasse väntat på, för nu vräkte sig båda två 

över henne och drog genast ner henne på marken. I fallet slets hennes 

hand ur Eriks, och ögonblicket efter landade hon på rygg och dunkade 

med ett otäckt stumt ljud bakhuvudet i den hårda stigen. Hon gav ifrån 

sig ett högt och gällt tjut, och Erik tog ett förskräckt steg bakåt. Förfärad 

gick det nu upp för honom att Elektra alls inte hade situationen under 

kontroll så som han först trott. I hennes plötsliga rop av förvåning och 

ilska fanns en underton av både smärta och skräck, och det fick Erik att 

vilja gråta. Han ville inte se dem göra henne illa, bara tanken på det fick 

det att snurra oroväckande i hans inre. 

Stel av skräck betraktade han passiv spektaklet utan att veta vad han 

borde göra. Han kunde ju knappast hjälpa Elektra; han var alldeles för 

liten och klen för att rå på de mycket större högstadieeleverna. Mange 

och Lasse höll nu brutalt ner den kämpande och skrikande pojkflickan 

genom att helt enkelt sätta sig på knä rakt över hennes överarmar. Den 

större av dem, Mange, tryckte till så hårt att Erik för en sekund trodde 

att han tänkt bryta Elektras arm - det såg ut att göra mycket ont. Hon 

tjöt av smärta och sprattlade vildsint med benen för att försöka ta sig 

loss, men utan resultat. Möjligen försökte hon också få in en träff på 

någon av sina plågoandar, men det var lönlöst eftersom de hela tiden var 

mycket noga med att hålla sig utanför hennes räckvidd. 

Ronny höll sig också på behörigt avstånd och Erik lade märke till att 

hans ansikte var fyllt av ett obehagligt, elakt leende. Han sade inte ett 

ljud; hejade inte ens på sina medhjälpare eller förolämpade den hjälplösa 

Elektra. Istället verkade han köra runt något i munnen, som om han 

samlat ihop till en ordentlig spottloska. Det var i så fall inte särskilt svårt 

att räkna ut hans avsikt. 



155 

 

Erik svalde hårt, övermannad av äckel. Inte bara av vad Ronny tänkt 

göra, utan lika mycket av sin egen ofantliga feghet. Han trampade runt på 

stället, full av en obehaglig blandning av ångest, rädsla, ilska, skam och 

något han inte lyckades identifiera, men som kändes bekant på ett flyktigt 

och avlägset sätt. 

Ronny hade börjat gå fram mot Elektra, utstuderat långsamt och 

liksom njutande varenda sekund som om han inte kunde få nog av 

situationen. Den sadistiska långsamheten kunde förstås också bero på att 

han ville ge sig tid att noga inpränta varje detalj i minnet så att han bättre 

skulle kunna återkalla alltsammans senare, som en vidrig mental souvenir 

att glädjas åt när tiden tycktes honom lång eller trist. 

Elektra vred sig som en ål på marken i ren desperation, vilket inte på 

minsta vis hindrade Mange från att - på ett tecken från sin småleende 

Rottenführer - hårt och omilt bända upp hennes nu hårt hopknipna mun. 

Erik såg med gråten stigande i halsen hur den store pojkens fingrar 

grävdes in i hennes kind så att de svarta sorgkanterna på hans naglar 

nästan helt försvann. 

Till Eriks bestörtning började Elektra nu jämra sig och gråta högljutt, 

vilket bara fick de tre översittarna att skratta hånfullt och slänga åt henne 

ännu fler elaka tillmälen. Grova invektiv av typen ”hora”, ”sprutluder” 

och ”jävla fitta” regnade över henne, och Erik kunde nu inte längre hålla 

tillbaka gråten. Han förstod att han måste göra något nu genast även om 

det naturligtvis skulle sluta med katastrof också för honom själv. Nå - det 

fick bli precis hur det ville med den saken; han stod inte ut längre. 

I ett förtvivlat men fåfängt försök att få slut på alltihop tog han ett 

snabbt steg fram och ställde sig i vägen för Ronny, som förvånat 

stannade men genast sken upp när han långsamt insåg att Erik faktiskt 

verkade ha för avsikt att obstruera den nästan verkställda hämnden. Det 

här kunde minsann komma att bli mycket roligare än han tänkt sig. 

”Snälla, låt henne vara!” bad Erik i en ton som om det gällt Elektras 

liv, och kände i samma stund hur tårarna flödade över och hjälplöst rann 

över hans kinder. ”Snälla, snälla…” 

Inom sig förbannade han sig själv för att han måste gråta, men också 

för att han bad om nåd istället för att göra som Elektra gjort när han 

varit den som legat hjälplös på marken. Han borde ha gjort som hon; 

helt enkelt gått till anfall utan att för en sekund tänka på konsekvenserna 

för egen del. Insikten lade sig som en våt filt över honom samtidigt som 
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han stammande fortsatte be för Elektra: han var feg. Han vågade inte 

ställa upp för den enda människa som någonsin ställt upp för honom. 

I samma ögonblick som hon sparkat Ronny mellan benen måste hon 

ha vetat att hon i och med det löpte stor risk att utsättas för något 

liknande det som nu hände. Ändå hade hon inte tvekat. Och hon hade 

gjort det för hans skull. 

”Du schka ockschå få, horunge” sade Ronny tillsynes lyckligt och 

nästan helt utan att spilla något av den myckenhet saliv och slem han 

harklat upp och samlat i munnen. ”Men du får vänta lite tillsch det blir 

din tur…” 

Erik knuffades likgiltigt åt sidan, men med sådan kraft att han for ut i 

gräset och föll omkull. När han kom på fötter såg han hur Ronny redan 

böjde sig över Elektra. Han hörde hur hon kved i förtvivlan när hon 

insåg vad som skulle ske, och han tyckte sig höra hur hon försökte ropa 

hans namn. 

Ljudet av hennes skräckslagna, äcklade röst skar som knivar i kroppen 

på honom; det gjorde honom både arg och oerhört ledsen, men 

fungerade antagligen samtidigt som någon sorts effektiv väckarklocka. 

För plötsligt hände något underligt med honom; det blev liksom på 

samma sätt som det blivit när han och Elektra för första gången börjat 

tala med varandra. 

Då hade han i förundran och glädje med ens upptäckt att han inte 

längre behövde vara den vanlige, kuvade Erik - den tyste och 

tillbakadragne pojke vars liv grovt förorenats och förstörts av Ronny den 

där dagen på lekplatsen mitt i byn. Han hade genom den lite farliga men 

vänliga pojkflickan blivit till någon annan, till den han borde vara: en fri 

och verbal människa, en människa bortom alla de spärrar och bojor 

andra omsorgsfullt fjättrat honom med under år av tyst förtryck. 

Det var verkligen så; tillsammans med Elektra - och bara med henne - 

var han sig själv, och han var inte rädd. Han var aldrig rädd när hon 

fanns i närheten, påminde han sig. Och när han inte var rädd kunde han 

släppa loss sitt instängda och hämmade jag, och när han gjorde det blev 

allt med ens så oerhört mycket lättare. 

Rädsla var det tyngsta oket en människa hade att bära, insåg han i 

plötslig klarsyn. Inte det man var rädd för, utan rädslan i sig. Elektra 

hade inte avlägsnat det han var rädd för, men hon hade tagit bort hans 

rädsla och det var därför han kände sig så fri med henne. 
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Och nu låg hon här på marken, hjälplös och mycket nära att skändas 

av själva den utlösande faktorn till hans egen repressiva räddhågsenhet. 

Och han gjorde ingenting för att stoppa det, eftersom han ömkligen lät 

sig övermannas av just det han trott sig vara fri från tillsammans med 

henne - den allt överskuggande, slipprigt blekgröna rädslan. Alltsammans 

var en ren förolämpning mot själva kärnan i deras vänskap; ja, till och 

med mot henne som person. Hon, som var den mest betydelsefulla 

människa han någonsin mött. 

Elektra skrek igen, och nu lät det så ynkligt och panikslaget att det fick 

honom att må illa av ren vanmakt, och av att hans usla feghet var så 

monumental. Men plötsligt - han kunde efteråt inte riktigt förklara hur 

det egentligen gått till - förbyttes hans passiva skräck mot blint raseri. 

Det var som om det på något diffust sätt hängde ihop med det hon 

utstrålade där hon låg på rygg med tre övermäktiga, totalt okänsliga busar 

över sig; med hennes skriande förtvivlan som blev till något rent fysiskt 

för honom. Han kunde känna den, kunde nästan ta på den. Den omgav 

honom i alla riktningar och den gick inte att fly från. Den sipprade in i 

hans sinne och tvingade honom att känna exakt det Elektra kände; den 

transformerades och fyllde honom än en gång med avsmak inför hans 

fula, lumpna feghet. Därpå rörde den vid något i hans inre som han inte 

visste fanns där, något som tydligen fungerade som en sorts avtryckare. 

För när processen väl startats gick den inte att stoppa. 

Med ens var det som om en kemisk reaktion utlöstes mellan honom 

och Elektra - hon exciterade honom, lyfte honom till en högre, mer 

energirik nivå; över en tröskel vars existens han inte vetat om, vidare upp 

i ett plan av utökat medvetande och större närvaro. Återigen var hon 

hans katalysator, och reaktionen som följde var explosiv. 

Utan att tänka en enda harhjärtad tanke till gjorde Erik en tjurrusning 

mot Ronny och knuffade undan honom bakifrån med sådan kraft att den 

drumlige skolgårdstyrannen föll framstupa just som han skulle avleverera 

sin hopsamlade saliv ner i Elektras med våld uppspärrade svalg. Istället 

råkade det nu komma på Lasses byxben, och denne for upp vilt svärande 

så att Elektra plötsligt fick sin vänstra arm fri. 

Trots att hon fortfarande grät högljutt var hon inte sen att utnyttja 

tillfället och smällde påpassligt och stenhårt sin nu fria knytnäve rakt i 

nyllet på Mange, som genast stöp och därefter höll sig hårt om näsan 

medan han i omilda ordalag talade om hur ont det gjorde, ungefär på 

samma sätt som Ronny gjort när han blivit sparkad mellan benen. Om 
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smärtan verkligen var av samma magnitud får väl lämnas därhän, men av 

hans ordförråd att döma rörde det sig definitivt om något liknande. 

Ronny för sin del svor grovt och mångordigt men kom snabbt på 

fötter, och när han ilsket vände sig mot Erik flammade en ohygglig glöd i 

hans smalnande ögon som skvallrade om förestående mord. 

Vid det här laget hade det normalt bara varit att lägga benen på ryggen 

och springa för allt vad man var värd, det visste alla som någon gång 

tvingats möta den blicken. Men det här var inte i vanliga fall, vilket alla 

snart skulle bli varse. Nu hade nämligen något satts i rullning i den klene 

Erik Johannesson, och det gick inte att stoppa. 

Han befann sig med ens utanför sig själv, åtminstone var det så det 

kändes. Det var en oerhört underlig känsla - som om hans medvetande 

sträckte sig utanför hans fysiska kropp och lade sig över och runt dem 

alla, så att han kunde känna dem snarare än se dem. Han förnam 

Elektras vanmakt blandas ut med hennes nyväckta hopp, likaväl som han 

anade Lasses äckel över sitt nersölade byxben och Manges smärtfyllda 

vrede och rädsla över att näsan skulle vara bruten. Men mest av allt 

kände han hur en vansinnig ilska formligen strålade ut från Ronny, och 

om det bara räckt med detta hade han nog fortsatt att betrakta den store 

översittaren som inget annat än just det; en stor och korkad kille som 

njöt av att göra andra illa. 

Men det fanns mer, och det störde honom. Under det rödglödande 

raseriet skymtade något litet och tunt, fladdrande och ömtåligt. Något 

som blivit sönderstött, klämt och misshandlat i tolv långa och vidriga år. 

Något som skylde sig bakom pennalism och elakhet, därför att det inte 

visste hur det annars skulle överleva i en värld där alla ville det illa. 

Det var Ronnys innersta sanna jag Erik kunde se, och det gjorde 

honom beklämd så till den grad att han nästan förlorade kontrollen över 

sin ”förmåga”, som han senare skulle komma att kalla fenomenet i brist 

på bättre och mer rättvisande terminologi. 

Som i blixtljus stod det nu dessutom plötsligt klart för honom vad den 

här underliga, utomsinnliga varseblivningen egentligen handlade om. Det 

fanns inget nytt eller egendomligt över den, tvärtom. Han kände igen 

alltsammans från en del diffusa, bleknade minnen från när han var liten 

och Ellen förgäves försökt få honom att göra som hon ville. Känslan 

hade tveklöst varit densamma: utan att vara helt medveten om vad han 

gjort hade han sökt sig in i sin mormors medvetande, och där sannolikt 
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styrt om hennes tankar. Som han mindes det hade det alltid fungerat. 

Ända tills den där dagen på lekplatsen, vill säga. 

Förfärliga ögonblicksbilder visade honom hur Ronny hade gett honom 

stryk; hade proppat in sand i hans mun tills han storknat; hade förstört 

hans kläder som han varit så stolt över. Ronny hade avslutat med att 

skratta rått och hånfullt när allt till sist äntligen varit över. För honom 

hade det varit en stunds förströelse under en för övrigt ganska trist dag; 

för Erik hade det lilla tidsfördrivet blivit till en kronisk mental stympning 

han fått bära med sig mer än halva livet. 

Och nu stod han alltså här, sju år senare och var på väg att göra om 

samma dåraktiga sak; han utmanade Ronny öppet med sin ”förmåga”. 

Han insåg aningen matt att det mycket väl kunde sluta i katastrof, precis 

som sist. Men det fanns trots allt en avgörande skillnad som verkade till 

hans fördel; då, för sju år sedan, hade han inte haft någon som Elektra på 

sin sida. 

Så fort hon tagit sig loss och kommit på fötter hade hon dragit sig 

närmare honom, och han kände snarare än såg hur hon långsamt 

återhämtade sig från chocken över den omilda behandling Mange och 

Lasse mer än gärna utsatt henne för. Hennes närhet ökade hans 

självförtroende, och med ökat självförtroende följde en helt ny pondus 

som bokstavligen lämnade flyktiga, subtila avtryck i de andras 

medvetanden. Det ojämna styrkeförhållandet svajade plötsligt, och slog 

sedan utan föregående varning om. 

Resolut skärpte Erik nu på nytt sina sinnen och sträckte ut 

medvetandet mot den anstormande Ronny, men höll samtidigt de andra 

två busarna under uppsikt för att slippa överraskas av ett plötsligt anfall 

bakifrån eller från sidan. När han var säker på att Mange och Lasse skulle 

hålla sig lugna, såg han Ronny djupt i ögonen och noterade med stigande 

obehag att den rosenrasande, förvuxne fånen befann sig inte mer än tre - 

fyra steg bort. Erik hade alltså en sekund eller mindre på sig för att 

avvärja en fruktansvärd misshandel. Det fanns ingen tid för tvekan. 

”Ronny!” kommenderade han ordlöst, vilket inte tedde sig det minsta 

underligt eftersom deras sinnen från och med den stunden länkades 

samman och blandades till ett enda gemensamt medvetande där hans del 

var den solkart överordnade. Förhållandet måste redan inledningsvis ha 

varit minst tio mot ett, insåg han senare när han fick tid att tänka över 

vad som egentligen hänt. Och än mer anmärkningsvärt; det hade hela 

tiden ökat. 
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Han kände genast hur det där lilla, rädda i Ronny fladdrade till och 

tvekade, dock utan att genast böja sig vilket fick honom att lägga ännu 

mer kraft bakom sin ordlösa begäran. 

”Lyssna på mig!” fortsatte han och tvingade - nej, öste sin vilja över 

den nu i princip stillastående förväxte pojken, och såg genast hur något 

ogripbart försvann i Ronnys blick; den blev aningen simmig, som om 

han var på väg att förlora medvetandet. Samtidigt falnade den elaka och 

hårda glimten i hans ögon, den som för alltför många brukade bekräfta 

det ibland grovt felaktiga ordspråket ”ögonen är själens spegel”. 

Erik visste i just det ögonblicket att den omedelbara faran nu var över 

för hans och Elektras del; Ronny var inte i stånd att skada vare sig dem 

eller någon annan så länge Erik höll honom insvept i sitt expanderade 

jag. Men vad skulle hända när han släpptes fri och blev sig själv igen?  

Det var inte särdeles svårt att räkna ut, och något måste därför göras. 

Men vad? 

Svaret kom till honom utan att han behövde söka efter det. Medan han 

stod där, tätt sammanblandad med Ronnys läckande tankar och känslor, 

började vedervärdiga scener rullas upp inför hans syn. Det var allt från 

vanlig tanklös hårdhänthet till ren fysisk misshandel; från elaka gliringar 

till råa, känslolösa utskällningar med en sådan vokabulär att Erik bara 

hört maken ur Ronnys egen mun. Men värst av allt; det var total brist på 

kärlek. Begreppet verkade inte existera annat än som en ren abstraktion i 

Ronnys sorgliga medvetande. 

Erik gjorde då något som han inte helt skulle förstå förrän många år 

senare, när sju sorger och åtta bedrövelser förpassat honom till en ny och 

fullständigt oförutsägbar verklighet. Fortfarande utan att veta exakt hur 

han bar sig åt - eftersom det mesta skedde intuitivt snarare än logiskt 

viljestyrt - blev han till en sorts länk mellan Ronny och… något annat. 

Det var lika påtagligt som om han öppnat en osynlig dörr på vid gavel i 

sitt medvetande. Genom denna imaginära, mentala portgång kom nu en 

obeskrivlighet forsande med samma kraft som vattenmassor genom en 

rämnande fördämning. Först uppfattade Erik det som om ett annat 

medvetande - ett väsen så främmande att det inte på villkors vis gick att 

sätta ord på - forcerade honom, villkorslöst och oresonligt. 

Sedan insåg han att den beskrivningen var helt felaktig. Det handlade 

inte om en annan vilja, utan snarare om en störtflod av varm, god energi 

som förmedlades via honom. Ja, ungefär så var det; han lät en sorts 

främmande men ändå välbekant energi flöda genom sitt vidöppna sinne 
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och vidare rakt in i Ronny, som omedelbart dränktes i något som 

närmast kunde beskrivas som en gigantisk omfamning. 

Det lilla fladdrande, rädda jaget som var den verklige Ronny flämtade 

till, kämpade emot ett kort ögonblick och lät sig sedan hjälplöst svepas 

med ut i strömvirvlarna, där det långsamt transformerades till det det 

borde ha blivit om inte andra människor genom tanklös själviskhet gjort 

sitt bästa för att förvrida och förstöra det. Erik föreställde sig hur Ronny 

plaskade omkring i en bassäng fylld av blomdoftande nektar, barnsligt 

lycklig och bortom alla bekymmer - och till hans stora förvåning gladde 

det honom. Det var som om den stora energigenomströmningen hade 

en sorts läkande effekt även på honom själv, och han njöt av 

alltsammans. 

Men sedan kände han plötsligt hur flödet verkade mattas av, och då 

stängde han genast den tänkta porten. Dagsljuset - som i Eriks 

medvetande reducerats till grått skymningsljus när genomströmningen 

började - återvände så fort energivågen ebbat ut, och med ens blev han 

på nytt medveten om de andra tre sinnena som fanns strax intill. Mange 

och Lasse verkade vettskrämda, medan Elektra var samlad men tydligt 

fundersam. Långsamt lämnade känslan av utomkroppslighet honom, och 

så släpptes Ronny fri. 

Erik blinkade förvånat ett par gånger och såg sedan på Elektra. 

Hennes stora, grågröna ögon betraktade honom allvarligt, och han kunde 

inte genast tolka uttrycket i dem. Hon var - precis som han känt innan 

han dragit sig tillbaka in i sig själv - ytterst konfunderad, men det fanns 

också något annat som han inte genast fick grepp om. Han lät det tills 

vidare vara och drog henne försiktigt i ärmen för att hon skulle följa 

med. Sedan började de gå, och ingen vare sig stoppade dem eller kastade 

fler glåpord efter dem. 

När de kommit något tiotal meter bort vände sig Erik om för att 

snabbt kontrollera att de inte förföljdes av bråkmakarna, och såg då till 

sin förvåning att Ronny sjunkit ner på en sten och lutade ansiktet i 

händerna. Hela hans kropp skakade, som om han faktiskt grät. Mange 

och Lasse stod en bit ifrån honom och såg ut som imbecilla 

orangutanger i sin tröga tafatthet. Det syntes att de skämdes över 

honom. 

Elektra mumlade något halvt ohörbart som i Eriks öron tycktes vara 

en ramsa grova svordomar, möjligen avslutad med orden ”lika gott åt 

den jävla idioten”. I princip höll han med, men brydde sig för tillfället 
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inte om att berätta att Ronny knappast grät för att han var ledsen, arg 

eller förnedrad - utan för att han var så överjordiskt lycklig. 

 

* * * 

 

”Hur fan gjorde du det där?” frågade Elektra Ström en dryg halvtimme 

senare när de satt på Eriks rum och drack saft och åt nybakade 

kanelbullar som Ellen serverat dem på en bricka. 

”Vilket?” undrade Erik för att retas lite vänskapligt med sin bästa - och 

enda - vän som ibland svor som en borstbindare, vilket Erik tyckte om. 

Han tyckte om allt hon gjorde. 

”Lägg av” snäste Elektra och försökte se sträng ut, vilket hon lyckades 

ganska bra med tack var att hennes redan stora ögon nu var vitt 

uppspärrade så att de därför såg ännu större ut. ”Säg nu!” 

Erik suckade tungt. Han hade ingen aning om hur han skulle kunna 

förklara vad han hade gjort, och än mindre hur han hade gjort det. Det 

var lika omöjligt som om han skulle försöka beskriva för en blind 

utomjording hur man gjorde när man använde sina ögon och hur man 

bar sig åt för att se med dem. Det var ju bara en sak man gjorde; det 

krävde ingen medveten medverkan utan fungerade bara alldeles av sig 

själv, liksom. 

”Nå?” frågade Elektra otåligt och knep ihop läpparna på välkänt 

manér så att munnen blev till ett smalt streck. 

Erik tog en tugga på sin fortfarande varma kanelbulle och såg ut 

genom fönstret en stund, som om han försökte tänka efter. Sedan såg 

han Elektra rakt i ögonen och sade som det var. 

”Jag… jag vet verkligen inte. Det bara hände…” började han, men 

gjorde sedan ändå ett ärligt menat försök att beskriva hur han ibland 

kunde gå in i andra människor och liksom ”känna” dem och påverka 

dem med någon sorts tankekraft. Elektra, som stoppat munnen full, 

slutade tugga vid ordet tankekraft varpå hon tappade hakan så att hon 

kom att visa en del av den till tämligen äcklig degklump förvandlade 

bullen. 

”Stäng” sade Erik finkänsligt. ”Det drar.” 

Elektra fann sig genast och tog en stor klunk gul saft och svalde undan 

allt innan hon plötsligt blev ivrig. 

”Wow!” sade hon, ”Så du menar att du liksom är… psykisk?” 
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Erik rynkade pannan. Tja… Han visste inte riktigt vad hon menade 

med det ordet, men antog att det kunde vara en beskrivning så god som 

någon. Eftersom det överhuvudtaget inte fanns någon vettig beskrivning 

av fenomenet. 

”Så du kan hypnotisera folk och så?” fortsatte Elektra glatt och 

proppade hastigt in resten av bullen så att vidare konversation för en 

kort stund blev omöjlig. Åtminstone för hennes del. 

”Njaä…” velade Erik, men berättade sedan om sin bortglömda 

förmåga. Och om hur han förlorat den genom Ronnys försorg när han 

bara var fem år gammal. 

”Jamen du är ju psykisk!” konstaterade Elektra glatt och tog en bulle 

till, utan att kommentera den sorgliga delen med Ronny. ”Du vet:” 

fortsatte hon utan att ge Erik en chans att svara, ”när jag hade tagit mig 

loss och du gjorde det där med Ronny, då kändes det nästan som om det 

fanns någon inne i mitt huvud. Och det kändes som om det var du. Det 

var skitkonstigt!” 

”Mmm…” svarade Erik fundersamt, ”men var det inte lite konstigt att 

inte Mange och Lasse for på oss medan jag och Ronny var… 

sammanlänkade?” 

”Hur då?” undrade Elektra och gjorde samtidigt utan att vara 

medveten om det en så rolig grimas att Erik inte kunde låta bli att brista i 

skratt. ”Vad?” fortsatte hon och såg ännu roligare ut, vilket fick Erik att 

genast sluta skratta eftersom han plötsligt kom på sig med att tycka att 

hon var riktigt söt när hon såg så där dum ut. 

”Förlåt” log han förläget, ”Vad sade du?” 

Hon snörpte på munnen. ”Hur menar du att de skulle ha hunnit fara 

på oss igen? Du och Ronny stod ju bara och såg så där på varandra i ett 

par sekunder, inte mer i alla fall. Och sedan gick vi.” 

Det var en upplysning som gjorde Erik fundersam. För själv hade han 

kunnat svära på att det tog minst fem minuter innan han släppte taget 

om Ronny, inte bara ett par sekunder. Det var mycket underligt, men å 

andra sidan: fanns det något som inte var svårt att förstå sig på i det här 

sammanhanget? 

”Men du?” fortsatte Elektra ivrigt, ”Vad menade du egentligen med att 

du och Ronny var sammanlänkade? Jag tror inte att jag fattade den biten 

riktigt.” 

”Tja…” velade Erik igen, ”Jag gick liksom in i honom. Jag såg honom 

i ögonen och sedan fanns jag inne i och runt honom. När man gör så där 
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kan man se gömda saker, och ibland går det att få folk att göra som man 

vill.” 

”Psykisk” konstaterade Elektra än en gång och började på en tredje 

bulle. Den sista på fatet faktiskt, men Erik unnade henne gärna den. Hon 

hade råkat hemskt illa ut och det var egentligen mest på grund av 

honom, påminde han sig med ett styng av dåligt samvete. Å andra sidan 

hade han räddat dem båda från den vedervärdige Ronny; för all framtid 

om de hade tur. 

”Men det var något mer…” fortsatte han och såg ut genom fönstret 

igen, ”Plötsligt kom det liksom någon sorts energi rakt igenom mig och 

hjälpte Ronny på något sätt. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Det 

var jättekonstigt.” 

”Vad fan säger du?” avbröt Elektra bryskt och spärrade på nytt upp 

ögonen. ”Hjälpte du Ronny? Är du inte klok?” 

”Jag vet inte, det var inte riktigt så…” ursäktade sig Erik generat. 

”Men jag tror att han kommer att lämna oss ifred i fortsättningen, i alla 

fall.” 

”Hm. Då så” godkände Elektra hans förklaring utan vidare omsvep. 

”Men du såg väl hur den jävla idioten bölade när vi gick därifrån? Det 

smakade fågel.” 

Att något ”smakade fågel” var ett uttryck Elektra snappat upp från 

Ellen, som en ålderdomlig och något lantlig omskrivning för sådant som 

var bra. När Eriks mormor använde det lät det inte det minsta konstigt, 

men i lilla fröken Elektra Ströms mun lät det förfärligt underligt. Vilket 

sannolikt var den viktigaste orsaken till att hon begagnade sig av det. 

”Jodå” bekräftade Erik, ”det såg jag.” 

Men han sade inte ett ljud om att det var lyckotårar som runnit över 

Ronnys kinder, varken nu eller senare.  
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7. 
 

 

en 21 december - som var en tisdag det året - hade man 

terminsavslutning på Risbyslättskolan. Det var doft av granris, 

saftglögg, pepparkakor och RX-lim, där det senare använts till diverse 

mer eller mindre finurliga julpyssel som till många föräldrars fullt 

förståeliga förfäran nu skulle tas hem. 

Det var kyrkobesök, långdans och glada lärare som önskade sina elever 

god jul. Till och med To-Otto verkade vara på ovanligt gott humör, 

vilket i och för sig mest berodde på att han såg fram emot att slippa ifrån 

sina i hans tycke hemska elever i flera veckor. Trots hans absoluta 

oförmåga att skapa julstämning i klassrummet - det hjälpte inte att han 

krängt en löjlig tomteluva över skallen - var det ändå en känsla av ro och 

frid som låg över alla barnen. Just det, alla barnen, Ronny Jönsson 

inräknad. 

Saker och ting hade blivit mycket annorlunda sedan den där dagen när 

han och de två ligisterna från sjuan hade försökt misshandla Erik och 

Elektra. Han var som förbytt, och ingen vare sig i lärarkåren eller bland 

eleverna förstod ett dyft. To-Otto hade till och med skickat iväg Ronny 

till skolsystern ett par dagar efter den där plötsliga omvändelsen för att 

försäkra sig om att den före detta ärkebusen inte var sjuk och bar 

omkring på något virus som kunde smitta ner halva klassen hux flux. 

Den stökige, aggressive och känslokalle tyrannen alla hade varit 

livrädda för hade som genom ett trollslag förvandlats till en 

eftertänksam, tystlåten och någorlunda vänlig pojke. Det tog förstås ett 

tag innan man i allmänhet började inse att förändringen verkligen var 

äkta och inte bara ett fult trick för att i vanlig ordning narra de lättlurade 

att gå i någon utstuderad, djävulsk fälla. Men när det sakta men säkert 

D 
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gått upp för folk att något verkligen hade hänt med Ronny - vilket blivit 

ställt utom allt rimligt tvivel när denne hittat en död kaninunge i en 

rabatt på skolgården och tårögd begravt den under ett hemmagjort kors 

av pinnar - verkade de flesta slappna av och låta sin naturliga försiktighet 

gentemot honom flyga och fara. 

Särskilt var det händelsen med kaninen som gjorde intryck. Den gamle 

Ronny hade förstås också tagit hand om kadavret, men knappast genom 

att ge det en värdig begravning. Högst sannolikt hade det snarare 

återfunnits i någon av flickornas skolväskor, möjligen med uppskuren 

buk om han varit på sitt värsta humör. 

När denna nya ”svaghet” - som vissa benämnde hans totalt förändrade 

sinnestillstånd - stod klar för alla, föll det sig naturligt att några 

dumdristiga och klent begåvade barn tog tillfället i akt att försöka ge 

tillbaka för gammal ost. Sålunda var det tre killar som nu såg en chans 

inte bara till rättmätig hämnd, utan också till avancemang i skolans 

brutala hierarki genom att helt enkelt slå ner den som fram tills nu varit 

herre på täppan. 

En dag i mitten av november gensköt de Ronny när han var på väg 

hem från skolan. Det hade just ringt ut och det var många elever i 

rörelse, vilket naturligtvis var avsiktligt eftersom ett maktövertagande 

med våld måste vara så offentligt som möjligt för att få legitimitet. 

De arma dårarna använde sig dumt nog av Ronnys egen taktik; att med 

förolämpningar och knuffar försöka få igång ett slagsmål med bara en 

möjlig utgång. Den som är arg och upphetsad slåss nämligen sämre än 

den som är kall och beräknande, vilket de lärt sig genom att betrakta den 

de nu skulle ”sätta på plats”. 

Möjligen var det rätt tänkt, men det fungerade inte. Till en början bad 

Ronny dem bara att sluta upp med sina dumheter, men när de inte ville 

höra på det örat suckade han tungt och satte omsorgsfullt ner sin 

plastkasse som tjänstgjorde som skolväska på marken. Därefter gav han 

dem - alla tre på en gång - så mycket stryk att de inte ens i sina vildaste 

fantasier skulle komma på tanken att mucka gräl med honom igen. 

Någonsin. Varpå han efter avslutad misshandel utan brådska hämtade sin 

kasse och fortsatte sin avbrutna promenad hem. 

Erik, som hade sett det hela på avstånd, noterade att Ronny visserligen 

slogs på samma brutala sätt som alltid, men att han gjorde det utan den 

infama glädje han brukade uppvisa under liknande situationer. Det såg 

mer ut som om det bara var ännu ett trist arbete som måste utföras 
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innan han var ledig för dagen, ett nödvändigt ont han inte kunde komma 

undan. Ett faktum som till Eriks förvåning fyllde honom med sympati, 

och dagen efter fick honom att tilltala Ronny. De hade inte sagt ett ljud 

till varandra efter ”den stora omvändelsen”, och Erik tyckte kanske att 

det var dags att mer formellt begrava stridsyxan. 

Men så fort Erik sagt hans namn hade den store före detta busen ryckt 

till och tittat förskräckt på den betydligt mindre Erik och sedan helt 

enkelt rusat därifrån, som om han blivit rädd. Likadant hade det varit när 

Erik gjort ett nytt försök några dagar senare, mest för att se om den 

märkliga situationen skulle upprepas. Det gjorde den. Faktiskt skulle det 

visa sig att han hade talat färdigt med Ronny, i stort sett för gott. Med 

undantag för ett par meningar dryftade i en ytterst offentlig situation 

många år senare, när allt blivit mycket annorlunda. 

 

Erik älskade julen. Det var inte bara detta med julklappar, vilket tycktes 

vara centralt för de flesta av hans klasskamrater. Som för övrigt aldrig 

försatt en chans att jämföra värdet av varandras presenter, för att på så 

vis utskilja och platta till de som hade föräldrar utan godkänd - det vill 

säga betydande - ekonomisk inkomst. 

Nej, det var snarare den speciella stämning som alltid uppstod när man 

tog in julgranen dagen före lillejulafton, och ljus och dofter radikalt 

förändrades i det Johannessonska hemmet. Det var lite som att drömma, 

tänkte han ibland, och påmindes alltid om tanken när julen var över och 

allt återgick till det normala. Det kändes som att vakna upp ur en vacker 

overklighet, och tiden som förflutit mellan julens början och dess 

definitiva slut i januari fanns liksom inte på riktigt. Det sistnämnda var 

alltid mycket sorgligt, och det var likadant varje år. 

Julens slut var emellertid inget han grubblade över nu när han 

promenerade hem med en muntert och kanske aningen underligt 

sprittande Elektra i ett lätt snöfall. Det var kallt för en gångs skull och 

”molnbasen” - en fackterm han snappat upp från Ture, som kände ett 

par av flygflottiljens meteorologer - låg på minst femhundra meter, vilket 

gjorde att luften kändes hög och klar trots att det faktiskt var mulet. Han 

älskade den sortens väder. 

Elektra berättade att hon skulle åka hem till sin farmor och farfar över 

julen och antagligen inte skulle komma hem förrän i mellandagarna, 

vilket egentligen inte gjorde Erik särskilt mycket. Han var visserligen glad 

att hon var ständigt närvarande eftersom hon utan tvivel var hans bästa 
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vän, men julen ville han helst fira som vanligt. Det vill säga ensam med 

Ellen och Ture, instängd i sin privata dröm och bortkopplad från all 

vardaglighet. Beträffande julfirande var han traditionsbunden på ett 

närmast löjligt sätt. 

”Här” sade Elektra när de kommit fram till Eriks port vid sidan om 

det in absurdum julpyntade konditoriet, där granris, tomtar, kulor, 

klockor, änglar och marsipangrisar fanns i sådan mängd att det föreföll 

som om man varje år försökte överträffa föregående års julskyltning, och 

nu kommit till en punkt där det visat sig bli till en i princip omöjlig 

uppgift eftersom utrymmet i skyltfönstret sedan länge var förbrukat. 

Hon räckte honom ett styvt kuvert med glitter i guld och silver. 

”Det är bara ett julkort, men telefonnumret till min farmor och farfar 

står där. Och… eller… äsch, du vet, om du skulle vilja få tag i mig och 

jag inte är hemma…” 

Erik tog genast emot kortet, men han var ganska övertygad om att han 

inte skulle ringa henne. Inte över julen, åtminstone. Men han log 

tacksamt mot henne, utan att för en sekund reflektera över att hon på 

flickors vis kanske hade förväntat sig att han skulle ha tänkt som hon 

och därför gett henne något liknande i utbyte. 

Hon såg på honom med uppspärrade, stora ögon och bet sig lite i 

underläppen, som om det var något mer hon ville säga men inte riktigt 

kunde få fram. I alla fall fick han en bestämd känsla av att det var något 

hos henne som han inte riktigt kände igen, men han sköt det åt sidan så 

länge. Möjligen skulle han ha kunnat ta reda på det om han velat, men 

hon var svår på den punkten. Han använde inte den sortens knep mot 

henne. I egenskap av hans bästa vän var hon helig mark och som sådan 

obeträdbar. Varför han alltså lät saken bero. 

När han inte sade något fortsatte hon tveksamt och aningen 

bortkommet medan hon såg ner på sin ena fot, vilken tillsynes utan 

hennes medvetna medverkan ritade någon figur misstänkt lik ett par av 

fikets juldekorationer i nysnön. Pepparkakshjärtan, närmare bestämt. 

”Vi… kanske kunde träffas på lovet? Du vet, när jag inte är bortrest.” 

Erik kunde inte låta bli att förvånat höja på ögonbrynen. Naturligtvis 

skulle de träffas under lovet, varje dag om hon ville. Undantaget själva 

juldagarna förstås, men då skulle hon ju ändå inte vara hemma. 

Han förstod inte hennes plötsliga och underliga försagdhet. Visserligen 

hade hon varit lite lustig hela dagen, men det hade mer tagit sig uttryck i 

en sprittande, obändig energi än den här konstiga, nästan lite sorgsna 
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sinnesstämningen hon nu visade upp. Han bestämde sig för att det trots 

allt var bättre att fråga henne direkt än att gå och fundera ut egna, 

påhittade orsaker. 

”Vad är det?” frågade han utan krusiduller, med rynkad panna. ”Du 

verkar lite… konstig?” 

Hon hajade till, nästan som om han slagit henne. Sedan såg hon 

honom djupt i ögonen och stammade något osammanhängande vilket 

fick honom att allvarligt börja oroa sig för hennes hälsa, trots att hon 

samtidigt råkade göra en av sina typiska miner som höll på att locka 

honom till ett antagligen ganska opassande skratt. Han lyckades 

emellertid hålla sig när han såg det plötsligt plågade uttrycket i hennes 

ögon. 

”Jag… du…” började hon, men avbröt sig nästan genast, dock utan att 

släppa honom med blicken. Hennes grågröna ögon var större än 

någonsin, och hennes underläpp darrade lite. Sedan verkade hon rycka 

upp sig och det var som om något främmande som växt till i hennes 

blick plötsligt mattades av och försvann, och hon såg generat på honom. 

”Äsch…” sade hon och såg bort. ”Det var bara en sak jag drömde 

inatt. Inget konstigt.” 

”Vad?” undrade Erik utan att fatta ett dyft, men nu var det som om 

Elektra plötsligt fick bråttom. Hon suckade lite och plockade förstrött 

med sin skolväska innan hon såg på honom igen. 

”Inget” konstaterade hon kort och log matt. ”Det var inget. Men vi ses 

under lovet, eller hur?” 

”Så klart, men…” 

”Bra. God jul, Erik!” avslutade hon och började gå hemåt över torget 

och bort mot parken, med något av den sprittande energin åter i 

kroppen. Erik stod kvar och såg bekymrat efter henne ända tills hon 

försvann bakom torgkioskens ena hörn, sedan vände även han om och 

gick in genom sin port. Där inne doftade det av julbak och en svag aning 

av stearinljus, vilket fick honom att glömma allt annat och lätt om hjärtat 

rusa uppför trapporna, in till sin väntande juldröm i rött och guld. Och 

på marken utanför porten försvann sakta den redan svaga konturen av 

ett oformligt och barnsligt format hjärta under fallande nysnö. 

 

Elektra tog god tid på sig för att komma hem. Så fort hon kommit utom 

synhåll för Erik hade hon dragit ner på tempot och strosade nu sakta 

genom parken och noterade som i förbigående att snön börjat lägga sig 
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ordentligt, vilket i normala fall skulle ha fyllt henne med yster glädje. 

Dock inte idag. 

Hon var nämligen helt uppfylld av en annan känsla, som på något 

underligt och obegripligt vis hade sitt ursprung i en egendomligt levande 

dröm hon haft under natten. Hon mindes inte dess detaljer, bara att Erik 

funnits i den och att den berört henne på ett sätt hon inte kunde minnas 

att hon någonsin tidigare varit med om. 

Under dagen hade den först fyllt henne med en stor och varm glädje 

och fått henne att göra en del knasiga och obetänkta saker, exempelvis 

som det där kortet hon gett Erik. Hon undrade förresten med viss bävan 

vad han skulle säga när han öppnade det… Men sedan hade den 

kvardröjande känslan från drömmen alltmer fått henne att känna sig 

sorgsen, som om något kärt tagits ifrån henne. Hon anade själv hur sjukt 

det var, men hon kunde bara inte hjälpa det. 

När hon kom hem gick hon raka vägen in i vardagsrummet och letade 

fram en i hennes tycke uråldrig väska full av lika gamla kassettband. Hon 

visste att den låg där undanstoppad och halvt bortglömd bland en massa 

annan bråte av musikalisk art; gamla LP-skivor från 60- och 70-talet, och 

till och med en trave illa åtgångna stenkakor. Allt ”bra att ha”. 

Om hon mindes rätt skulle det band hon letade efter finnas där 

någonstans, såvida det inte var bortkastat. Men den risken visste hon var 

minimal eftersom hennes föräldrar aldrig kastade något som inte var 

trasigt. Annat än av misstag förstås. 

Och mycket riktigt; efter mindre än två minuters letande fann hon 

kassettbandet och tog genast med det in på sitt rum. Hon bar det 

försiktigt i sina händer som om det varit en dyrbar klenod, och stoppade 

sedan in det i sin bandspelare och spolade tillbaka det till början. Medan 

kassettbandspelaren väste och krånglade passade hon på att leta upp sin 

pappas hörlurar, som hon snabbt och vant kopplade in i sin egen stereo 

och sedan satte på huvudet. Hon lade märke till att hon darrade en aning 

men förstod inte riktigt varför. Av upphetsning, kanske. 

Med ett ljudligt klick som fick henne att hoppa till av överraskning 

tillkännagav bandspelaren att den nu spolat klart bandet, och hon tryckte 

genast igång det. 

Först hördes bara det ojämna men avsevärda bruset från det gamla 

magnetbandet, men sedan kom det. Hon liksom smälte inombords redan 

när hon hörde de inledande tonerna, och med ens kom emotionerna från 

drömmen tillbaka till henne, lika kraftiga som under den gångna natten. 
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Hon sträckte sig efter en kudde som hon kramade hårt i brist på bättre, 

medan hon fylld av bitterljuva känslor manade fram bilden av hans 

ansikte framför sig. Sedan började hon nynna med i sången, men det var 

först när hon kom till slutet av första refrängen som hon kunde texten 

någorlunda. Hon sjöng inte högt eftersom det skulle ha låtit ganska roligt 

- musiken hördes ju inte ut i rummet - men passade på att krama kudden 

hårdare medan hon viskade fram de för henne nästan helt obekanta men 

ändå egendomligt rörande orden: 

”That her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale…” 

 

* * * 

 

Erik vaknade med ett ryck. Det var natten mellan julafton och juldagen 

och först trodde han att det varit något han drömt som väckt honom så 

hastigt. Möjligen något som var relaterat till någon av de många trevliga 

julklappar han fått föregående kväll kanske? En sorts uppspelthet som 

trängde igenom sömnens slöjor och väckte honom flera timmar för 

tidigt. Men efter en snabb koll på klockan insåg han att det nog ändå 

måste vara något annat. Hon var inte mer än tjugo i två, och om han 

vaknat av den anledning han först trott borde det åtminstone ha börjat 

närma sig tidig morgon. Nej, det var något annat. 

Han låg på rygg och försökte urskilja detaljer i det mörka rummet, men 

inte mycket syntes trots gatlyktorna precis utanför fönstret. Blekt 

elektriskt ljus läckte in genom glipan mellan väggen och rullgardinen och 

blev till en optisk villa med fullt synliga strålar. Han försökte somna om, 

men det gick dåligt och istället funderade han en stund på allt och inget. 

Till exempel på Elektra och på hennes underliga uppförande samma dag 

de slutat skolan. Förläget drog han sig till minnes att hon gett honom ett 

kort han faktiskt inte tittat på än. Han skämdes lite och lovade sig själv 

att göra det så fort han vaknade imorgon bitti. Om han nu kunde somna 

om, vill säga. 

Vilket dessvärre verkade ganska svårt, eftersom det var något som 

störde honom. Vad kunde han emellertid inte lista ut förrän han hörde 

det igen; ett kusligt, väsande ljud som sannerligen inte borde finnas i 

hans rum klockan kvart i två på natten. Han blev iskall i hela kroppen 

och fick gåshud på armarna när han efter att ha avfärdat sitt logiska 

sinnes alla mer eller mindre fantasifulla - men naturligtvis fullt 
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förnuftsmässiga - krumbukter till motargument, till sist tvingades inse 

faktum; det var någon som andades i hans rum. 

Det lät inte som när man delar sovrum med någon och man hör den 

andres lugna, sövande andhämtning. Inte alls på det sättet. Här hördes 

nämligen bara ett enda andetag, och sedan var det tyst igen. Som om 

någon plötsligt kommit på att man visserligen borde andas, men sedan 

slutat upp för att det tydligen inte behövdes. 

Erik låg blickstilla och lyssnade intensivt, men vågade inte längre titta 

ut i rummet. Tänk om han skulle få syn på något, om någon skulle finnas 

där bara en eller två meter från hans säng? Vad skulle hända om någon 

tagit sig in i lägenheten? Men vem skulle… 

Och med ens dök en nästan bortglömd skräckbild upp i hans minne; 

bilden av en mager, fågelliknande kvinna med hungriga, kalla ögon. Hon 

smög sakta allt närmare honom med långsamma, försiktiga rörelser, och i 

ena handen hade hon en stor, blänkande kniv. Erik drog förskräckt upp 

täcket över huvudet för att slippa se. Om han struntade i det skulle det 

kanske försvinna. 

Dessvärre blev det snart alldeles för varmt under täcket. Syret tog slut 

nästan genast, vilket till sist tvingade honom att försiktigt kika fram trots 

den uppenbara risken att då få se något förfärligt. Men till hans oerhörda 

lättnad fanns det inget där; rummet var tomt. 

Naturligtvis var det tomt. Vad hade han egentligen väntat sig? 

Han drog en djup suck av lättnad och lät än en gång blicken glida över 

de välbekanta men knappt synliga sakerna i rummet. Plötsligt förstod 

han hur löjlig och barnslig han var; han var ju faktiskt för gammal för att 

vara mörkrädd. På sitt eget rum, dessutom. Elektra skulle ha skrattat åt 

honom, och han var själv nära att brista ut i ett befriande fnitter vid 

tanken på hennes obetalbara gummiansikte, när det begynnande skrattet 

fastnade i halsen på honom. 

Nackhåren reste sig, och han började frysa av ängslan. Något var 

verkligen fel i rummet, det var inte bara inbillning och mörkerrädsla. 

Han såg det inte genast, men när han nervöst lät blicken löpa fram och 

tillbaka över de ljusa väggpartier där gatubelysningen läckte in, upptäckte 

han att det fanns någon sorts avvikelse där. Det var som om ljuset bröts 

och missfärgades på ett ställe mellan honom och väggen, och han kom 

på sig med att hålla andan i ren förskräckelse. 
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Det var då det hördes igen; ett långsamt, tungt men dessvärre 

omisskännlig ljud av mänsklig närvaro; ett andetag. Ett enda, och sedan 

inget mer. 

Erik trodde att han skulle svimma. Fylld av fasa gick det plötsligt upp 

för honom att ljusets underliga missfärgning berodde på att det 

passerade genom den knappt synliga konturen av en människa. Han blev 

så rädd att han inte ens förmådde krypa ner och gömma sig under täcket. 

Sedan blev det både värre och bättre på en och samma gång. För 

plötsligt halvt såg, halvt anade han hur den nätt och jämnt synliga 

gestalten gled in mot rummets mitt, närmare honom. Just det var 

definitivt på minussidan och det fick honom att ge ifrån sig ett ynkligt 

pip, som dock inte på långa vägar var så högt att det skulle förmå väcka 

Ellen eller Ture. Desperat önskade han att de ändå skulle komma in och 

rädda honom undan det förfärliga som tydligen letat sig in på hans rum 

medan han sov. 

På plussidan måste emellertid räknas det faktum att han i och med 

gestaltens förflyttning fick syn på dess ansikte, och då närmast med 

förvåning konstaterade att det var nyfikna fru Larsson i granntrappan. 

Rädslan rann delvis av honom när han insåg att det bara var hon och 

inget hemskt monster, men återkom tillfälligt när han upptäckte hur 

hennes bleka, halvt genomskinliga ögon trevande söka hans. Som om 

hon ville säga honom något; kanske förklara för honom hur det kunde 

komma sig att hon befann sig i hans rum mitt i natten, lika fläckfritt 

transparent som Ellens nyputsade fönster. 

Tanken att hon kommit på ett nytt och fräckt sätt att spionera på 

familjen Johannesson for genom Eriks huvud, och han kände hur han 

blev irriterad. Men sedan drog hon ett nytt, långsamt andetag som bara 

nätt och jämnt hördes, varpå hon spikrak i ryggen och med ytterst stor 

värdighet - vilket var mycket olikt henne - bugade sig djupt för honom, 

vände på klacken och skred ut genom ytterväggen. 

Det tog några sekunder för honom att förstå vad som hänt och vad 

han egentligen sett. Men sedan gav han upp ett högt rop av fasa, tog sitt 

täcke och drog det långt upp över huvudet och kom inte fram förrän på 

juldagens morgon, när solen redan sken in genom rullgardinen. 

 

* * * 

 



174 

 

”Sluta genast upp med det där tramset!” kommenderade Ellen bestämt 

när Erik för minst trettionde gången på annandagens kväll försökte 

övertyga henne om att nyfikna fru Larsson var död. 

”Men…” försökte han, och blev naturligtvis genast avbruten. 

”Den gamla skatan är inte mer död än jag är, det kan jag försäkra dig” 

påpekade Ellen mycket bestämt och fortsatte med sin avbrutna 

sysselsättning, nämligen att plocka undan resterna av julmaten från 

köksbordet. ”Jag såg henne i affären häromdagen och då var hon 

minsann mer levande än man någonsin kunnat önska. Jag förstår inte var 

du har fått de där dumma idéerna ifrån!” sade hon medan Erik hängde 

efter henne som en svans in i vardagsrummet, där hon antagligen skulle 

hämta något. Ett uppläggningsfat, visade det sig. 

”Som idé betraktat var det väl inte så dumt…” inflikade Ture 

frånvarande utan att ta blicken från TV-rutan, där en ytterst slätkammad 

Lennart Swahn kikade tillbaka på honom genom voluminösa och 

färgglada glasögon av kvardröjande sjuttiotalssnitt. 

”Tig med dig!” beordrade Ellen irriterat. ”Är du dum, eller? Du ska väl 

inte uppmuntra honom, din… din jädrans bobbe!” 

”Jag menade bara”, förtydligade Ture utan att nämnvärt ta åt sig av sin 

hustrus i hans tycke onödigt frimodiga omdöme om hans person, ”att 

om hon nu verkligen vore hädangången - vilket jag starkt betvivlar 

eftersom ont krut sällan förgås så lätt som man för all del kunde önska - 

vore det väl ingen större katastrof, eller hur?” 

”Va?” sade Ellen irriterat. ”Prata så man förstår dig, gubbtjyv!” 

Ture fnös ogillande men lade inte märke till hur Erik smålog eftersom 

Ellen vid ordet ”gubbtjyv” slagit en våt disktrasa i nacken på honom. En 

sak som starkt dominerade hans sinnesintryck för stunden, så att säga. 

”Jo” sade Ture när han hämtat sig så pass att han åter kunde tala, ”jag 

sade att damer som nyfikna fru Larsson sannolikt brukar leva betydligt 

längre än vad som i allmänhet anses önskvärt. Varför det skulle komma 

som en glad överraskning för många om hon plötsligt gått och dött. 

Förstår du nu?” 

”Dummare än halvsjutåget…” muttrade Ellen misslynt och gick 

tillbaka in till köket, fortfarande med Erik tätt i hälarna. Just som han 

skulle öppna munnen för att på nytt försöka övertyga henne, tystade hon 

honom med uppsträckt varnande pekfinger. 

”Nej!” sade hon så strängt att han häpnade, eftersom han så gott som 

aldrig sett sin mormor så hotfull och samtidigt så bestämd. ”Nu vill jag 



175 

 

inte höra ett enda ljud till om det här! Man går inte omkring och sprider 

falska rykten om folk hur som helst, det borde vi i vår familj veta bättre 

än någon annan, och…” 

”Men jag såg henne!” envisades Erik desperat och stampade med foten 

i golvet för att understryka sin absoluta övertygelse. ”Hon var på mitt 

rum och hon var genomskinlig som glas, och sedan gick hon ut genom 

väggen!” 

”Men det gör henne inte död!” röt Ellen nu så att Erik kände sig 

tvungen att snabbt dra sig baklänges. ”Du hade en dröm där du såg 

nyfikna fru Larsson, så långt kan jag sträcka mig. Men hon var inte på ditt 

rum, Erik. Det måste du väl ändå förstå?” 

Det sista lät egentligen mer som en vädjan än som en absolut 

befallning om att i fortsättningen hålla tyst med redogörelser för dylika 

spöksyner, men det var ändå som det senare Erik tolkade Ellens ord; 

som en mycket bestämd uppmaning att tiga.  Besviken gav han till sist 

upp de fruktlösa försöken att övertyga sina morföräldrar om att det 

faktiskt låg en död människa i en lägenhet i granntrappen. 

För första gången på hela julen kom han nu att tänka på Elektra, och 

att hon i alla fall säkert hade trott på honom. Han skulle bra gärna ha 

velat tala med henne, men såvitt han visste hade hon inte kommit hem 

ännu. Han kunde ju förstås ringa henne, om han bara vetat 

telefonnumret till hennes farföräldrar. För visst var det dit hon skulle? 

När han tänkt så långt mindes han med ett stänk av dåligt samvete att 

han inte blivit färdig att titta på kortet hon gett honom än, trots han fått 

det för nästan en vecka sedan. Och om han inte mindes fel, hade hon 

sagt att numret skulle stå där. Han kanske ändå borde ringa henne…? 

Håglös av de många misslyckade och tröttande försöken att övertyga 

Ellen och Ture gick han in på sitt rum, men var noga med att inte stänga 

dörren helt ifall något nytt spöke skulle dyka upp. Han ville för allt i 

världen inte försitta chansen att i så fall få visa upp det för sina skeptiska 

morföräldrar, om så bara för att bevisa att han inte for med osanning. 

Men när varken gengångare eller gast visade sig - något han naturligtvis 

knappast förväntat sig på fullt allvar - suckade han igen och letade istället 

fram sin skolväska. Överst i den låg kuvertet han fått av Elektra, men det 

var först nu han lade märke till med vilken omsorg hon hade dekorerat 

det med glitter och snirklig text. Om han kände henne och hennes brist 

på tålamod rätt hade hon lagt ner minst dubbelt så lång tid som hon i 

normala fall borde ha gjort på ett liknande projekt. Vilket i sin tur 
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sannolikt innebar att hon måste ha blivit ordentligt arg i ett par, tre olika 

omgångar. 

Leende såg han framför sig hur hon grovt svärande och med klister 

och glitter upp till armbågarna hade kämpat med att göra färdigt kortet. 

Ännu bredare log han när han föreställde sig hur hon i uppgiven ilska 

måste ha putat med underläppen på sitt karaktäristiska sätt, och kanske 

dessutom gett sig hän i en orgie av andra missnöjda grimaser och lustiga 

miner, vilket värmde honom alldeles extra. 

Och han hade alltså bara låtit frukten av all denna möda ligga kvar 

orörd i skolväskan i nästan en hel vecka. Det var en störande tanke som 

fick honom att skämmas på nytt. Nu skulle han emellertid reparera 

skadan och titta noga på vad det var hon egentligen gett honom. 

Varsamt vände han kuvertet i handen för att se om något stod skrivet 

på baksidan, men där var det tomt. Då sprättade han upp det med 

pekfingret och fann att det tvärtemot vad han trott var ett vanligt vykort, 

och alls inget hemmagjort julkort. Kanske hade det trots allt inte varit 

särskilt mycket svärande och grimaserande när allt kom omkring. 

Han rynkade pannan när han med stigande förvåning betraktade det 

totalt oväntade motivet. Framför sig hade han bilden av praktfull och röd 

solnedgång i hav med omslingrat och sannolikt förälskat par i 

förgrunden. En bild som han hade svårt att förstå med tanke på att den 

kom från den pojkaktiga och ytterst osentimentala Elektra. 

Men ännu mer förvånad - för att inte säga bestört - blev han när han 

läste den tryckta textremsa som slingrade sig tvärs över hela bilden och 

knappast gick att missuppfatta. 

”Men vad i…?” tänkte han medan han förbryllat vände på kortet både 

en och två gånger för att om möjligt försöka finna någon förklaring som 

förhoppningsvis skulle vända allt till ett sorts udda Elektra-skämt. 

Men icke. Han tvingades till sist konstatera att kortets enda budskap - 

förutom ett telefonnummer som stod klottrat på baksidan med Elektras 

karaktäristiskt spretiga handstil - var den förtryckta text som knappast 

gick att missförstå ens om man skulle vilja. 

”Jag älskar dig!” stod det, och vid tanken på vad hon haft för avsikt 

med att ge honom ett sådant kort ilade det till i magen på honom. Sedan 

började det snurra i huvudet också, och då blev han tvungen att sätta sig 

på sin säng för att försöka få ordning på sin förvirring. Det gick väl 

sådär, kan man säga. 
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Än en gång tänkte han att det måste vara ett skämt; ett lite 

egendomligt förvisso, men dock ett skämt. Men sedan mindes han att 

hon verkat en aning underlig när de skilts åt utanför hans port. Hon hade 

stått och skrapat med foten i nysnön och faktiskt till och med verkat en 

aning förlägen, vilket i normala fall var en total otänkbarhet. Med 

stigande obehag drog sig Erik nu till minnes att allt hennes omständliga 

fotskrapande resulterat i en figur som varit misstänkt lik ett hjärta. Det 

ökade bara på hans redan onda aningar, och till sist tvingades han inse att 

hon antagligen menade precis det han var rädd för. 

När han kommit så långt i sina funderingar blev han plötsligt smickrad 

och började med något blossande kinder föreställa sig hur det skulle vara 

att exempelvis kyssa henne. Eller bara hålla henne i handen och kanske 

krama henne, vilket vid närmare eftertanke fyllde honom med… tja, 

någon sorts ömhet. 

Men om han skulle vara riktigt ärlig kunde han inte frammana rätt 

sorts känslor för henne, för hur han än försökte såg han henne mer som 

en syster än som en vanlig tjej. Trots att han ärligt kunde säga att han 

älskade henne, var det ju inte på det där mer… tja, vuxna sättet. Fast det 

förstås; han tyckte ju att hon var rätt söt mitt i sin pojkaktighet, och 

hennes miner var som sagt obetalbara. Men ändå... 

Lusten att ringa henne för att berätta om nyfikna fru Larssons 

förmodade död hade med ens runnit av honom. Han visste nämligen att 

så fort han fick henne i luren skulle hon veta att han sett hennes 

kärleksförklaring, och då skulle han vara tvungen att göra henne ledsen. 

Det var det sista han ville, för han tyckte verkligen oerhört mycket om 

henne.  Men inte på det sätt hon tydligen ville. 

Han funderade en stund och kom ganska snart fram till att han nog 

ville skjuta upp samtalet åtminstone till imorgon. Hade han tur hade hon 

kanske hunnit komma hem, och då kunde de träffas istället. Han 

bestämde sig därför för att visa henne hur mycket han tyckte om henne, 

men samtidigt försöka få henne att förstå hur det var fatt med hans 

förälskelse. Eller snarare bristen på den. 

Det skulle inte bli roligt, men han måste göra det eftersom han som 

sagt faktiskt - och helt utan att ta för stora ord i sin mun - älskade henne. 

Fast på sitt eget kamratliga vis. 

 

Dagen därpå, den första i en ganska lång rad av julgransbelysta 

mellandagar, skyndade Erik hem till Elektra och fann precis som han 
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hoppats familjens bil på garageuppfarten. De hade alltså kommit hem, 

vilket visserligen besparade honom ett obehagligt telefonsamtal men 

istället skänkte honom ett lika obehagligt samtal mellan fyra ögon. 

Han gick igenom hur han skulle formulera sig medan han frysande 

stod och väntade nedanför familjen Ströms spruckna trappa, men 

alltsammans kom av sig när det var Elektras mamma som öppnade. Röd 

i ansiktet och med dammsugarslangen i högsta hugg berättade hon att 

Elektra var sjuk och inte kunde träffa honom idag. Bekymrad frågade 

Erik om det var något allvarligt, men det var det nog inte, trodde hennes 

mamma och undslapp sig ett blekt leende åt hans lillgamla fråga. Elektra 

hade faktiskt varit lite krasslig hela julen, fortsatte hon. Förkyld. Fast 

utan snor, för att göra en långrandig och alltför detaljerad redogörelse 

över hennes tillstånd tillräckligt kort. 

Med det lät sig Erik nöjas och traskade hem igen genom snöslasket. 

Han bekymrade sig inte särskilt för Elektra. Lite förkylning skulle hon 

säkert tåla, tänkte han medan han plaskade fram genom vätan, och 

ägnade henne sedan inte mer tankemöda den dagen. Han hade ju för all 

del sina julklappar att sysselsätta sig med, om inget annat. 

Varför han alltså lät eftermiddagen försvinna med några partier 

”Drakborgen” - ett sorts äventyrsspel som gick ut på att stjäla en del av 

en enorm guldskatt från en sovande drake inom ett visst antal drag - med 

först Ture och sedan Ellen. Den senare begrep emellertid inte reglerna 

till fullo och förstörde därför hela tiden spelet genom att högljutt oja sig 

för varje ny fälla och nytt monster som dök upp på spelplanen, och detta 

så till den milda grad att Erik efter avslutat parti bestämde sig för att hon 

aldrig mer skulle få vara med, såvida hon inte kunde lära sig att hålla tyst. 

Vid det laget var han nämligen ordentligt trött på alla ”Jösses Amalia!”, 

Köss mi i nacken!” och ”Koss! Kryss i taged!” som han tvingats lyssna 

till varje gång mormodern tyckt sig ha anledning att ge uttryck för sitt 

stora engagemang i spelet. 

Kvällen fördrev han med ett pussel bestående av ettusen mycket små 

och mycket snarlika bitar vars minimala olikheter han försökte finna i det 

varma skenet från den elektriska julgransbelysningen. Detta alltmedan 

Ture snarkande sov den rättfärdiges sömn med vidöppen mun i sin TV-

fåtölj, och Ellen - som försökte höra vad de sade på TV medan hon 

stickade - hyschade irriterat på honom. Då och då - när dessa hennes 

mer finkänsliga vinkar inte tycktes hjälpa - fick hon nog och stack sin 

man med en strumpsticka i revbenstrakten för att på så vis tysta honom. 
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Vid något tillfälle tog hon i sin förbittring i lite för hårt, så att han 

halvsovande gav upp ett högt och oartikulerat - men tämligen kort - vrål 

i protest (”OAAH!”), varpå han genast somnade om. Till sin hustrus 

outsägliga och högst verbala förtrytelse. Erik tyckte för sin del att han 

hade det alldeles förträffligt, eftersom han uppskattade när allt var som 

det brukade. 

Natten däremot, blev i så motto något han knappast uppskattade. 

Drömmen - som till sist skulle komma att väcka både honom och hans 

morföräldrar eftersom han skrek så högt att ingen utan öronproppar eller 

hörselskador rimligtvis kunde sova vidare - gestaltade sig som en 

fasansfull stilstudie i eld. 

Till en början var den förstås inte särskilt skrämmande. Ett 

välkomnande varmt, rött sken omslöt honom, och som han efteråt 

mindes det hade han upplevt drömmens inledning som enbart behaglig. 

Värre blev det emellertid när skenet sakta men säkert växte och snart 

hade transformerats till ett rasande, dånande inferno, omöjligt att 

undkomma. 

Så långt tedde sig förstås allt som en vanlig mardröm. Men sedan kom 

hon. 

Mitt i den brinnande helveteselden framträdde långsamt konturerna av 

en människa som halvt dansade, halvt hasade sig fram mot honom med 

spöklika, sinnessjuka rörelser. Det var en kvinna och hon snurrade runt, 

viftande med armar och ben i något som kunde vara en hånfull imitation 

av indisk tempeldans, och hon kom hela tiden närmare. Erik försökte i 

panik springa ifrån den ohyggliga uppenbarelsen, men utan att lyckas 

röra sig en enda millimeter. 

När han märkte att alla hans förtvivlade försök att komma undan var 

fullständigt utan resultat, försökte han istället fly genom att blunda. 

Dessvärre hjälpte det inte det minsta, eftersom han kunde se precis lika 

bra genom sina hårt slutna ögonlock som han skulle ha gjort om han haft 

ögonen vidöppna. Sak samma om han vände sig bort från den delvis 

brinnande gestalten; vart han än tittade så fanns hon där, mitt i hans 

synfält. 

Till sist var hon ända framme vid honom, men då upphörde allt som i 

ett enda, förskräckligt trollslag. Plötsligt var allt stilla. Det var som om 

någon tryckt på pausknappen på en videobandspelare. Allt, verkligen allt, 

stannade. Eller åtminstone nästan allt; elden frös mitt i sin flammande 

rörelse, och det enda som ännu verkade ha liv var kvinnan som nu 
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stannat mitt framför honom och betraktade honom med en sorts galen 

girighet lysande ur spruckna ögon halvt dolda under förkolnade 

ögonlock. Monstret for runt med blicken över hans ansikte, och det var 

först då han kände igen henne; det var den galna fågelkvinnan från 

cykelkällaren. Människospillran som enligt Ellen alltså skulle vara hans 

mor - ett påstående han djupt i sitt inre faktiskt tillät sig tvivla på. 

Han skakade som i frossa, desperat famlande efter någon form av 

begriplighet, någon väg bort från detta förbrända avgrundsodjur - men 

fann ingen. Han var ofrånkomligt fångad i ett osynligt hörn, och den 

enda vägen bort gick genom henne. 

Han vred sig i panisk förskräckelse och försökte förgäves dra sig 

undan när hon stelt och utan vidare brådska sträckte fram en svartbränd 

hand mot honom. Tvärtemot vad han fruktade nöjde hon sig med att 

försiktigt stryka honom över kinden istället för att strypa eller knivhugga 

honom. Det lugnade honom en aning, men bara marginellt eftersom 

hennes uppenbarelse bokstavligen var som uppstigen rakt ur helvetet. 

Hennes beröring var inte särdeles behaglig även om den verkade 

uttrycka någon sorts ömhet; den sönderbrända och svartnade huden på 

hennes hand raspade sträv och torr över hans kind och han började gråta 

i äcklad vanmakt, vilket fick henne att snabbt dra tillbaka handen. Hon 

lade huvudet på sned och betraktade honom allvarligt, och hennes likhet 

med en stor, svart kråkfågel blev än mer slående. 

Hon såg oförstående på honom medan han grät och hulkade i 

utlämnad, skräckslagen övergivenhet. Men sedan var det som om han 

genom sina tårars välsignade regnridå tyckte sig se en förändring i hennes 

blick. Den veknade och något nytt skymtade fram i de döda, torkade 

ögonen, något som berörde honom oerhört illa. 

Det var inte illvilja, inte ens likgiltigt ogillande. Det var kärlek. 

Erik gjorde ett nytt förtvivlat försök att undkomma henne, men fann 

genast att han nu inte bara var orörlig som tidigare, utan snarare 

totalförlamad - ett faktum som fick paniken att stegras till nya oanade 

höjder. Dessutom lade han märke till att hon börjat nynna, först tyst men 

sedan allt starkare. Det var en hemsk och halvt bekant melodi som ända 

sedan han varit liten skrämt skiten ur honom, för att använda Ronny 

Jönssons i viss mån bristfälliga vokabulär. Så också nu. 

Hon sjöng allt högre, och medan hon kraxade fram ”…one of sixteen 

vestal virgins…” började hennes ansikte förändras inför Eriks blick. Till 

hans outsägliga fasa såg han hur det förvreds på ett sätt som antydde att 
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det var gjort av något flytande material snarare än av hud, muskler och 

ben, och han blundade på nytt hårt men såg ändå varje liten detalj i den 

hemska förvandlingen. Själva processen var visserligen ytterst 

skrämmande, men resultatet var ändå vida bortom hans föreställnings-

värld. Inte för att varelsen antagit ett nytt, fruktansvärt utseende, utan för 

vem den kommit att likna. 

Framför honom stod inte längre det sönderbrända, levande lik som 

eventuellt skulle föreställa hans mor, och det var i detta ögonblick - när 

resultatet av den fasansfulla förvandlingen till sist stod klar för honom i 

all sin vidrighet - som han skrek så högt att han väckte alla i lägenheten. 

Hans panikslagna ångestskri blandades med sången som vältrade sig 

fram mellan hemsökelsens tunna, välbekanta läppar i hån mot allt det 

den hiskeliga uppenbarelsen utsatts för under sin alltför korta 

jordavandring. Det fanns så mycket smärta, så mycket… orättvisa. Och 

på något oförklarligt sätt kändes det som om allt detta föll tillbaka på 

Erik själv. 

Monstret ändrade nu karaktär igen; efter att uppenbarligen ha gjort 

några små justeringar i sin metafysiska konstitution sjöng det plötsligt 

fram texten - ”that her face, at first just ghostly” - med ljus flickaktig röst. Till 

hans obeskrivliga fasa hade nu vidundret fullständigt förvandlats och 

blivit till en exakt kopia av hans bästa och enda vän Elektra Ström. 

I samma stund som Ellen kom inrusande i Eriks rum för att se vad 

som stod på, föll odjuret sönder inför hans blick i en sista kvardröjande, 

ohygglig mardrömsvision, avslutad med en serie tydligt framträdande 

men obegripliga bilder; brinnande gardiner, en svartnad ruin, en steril bit 

askbeströdd mark mitt inne i ett tätvuxet snår. Alltsammans avslutat med 

en känsla av att falla handlöst in mot en gigantisk strömvirvel, i vars mitt 

han själv redan befann sig. 

Han vaknade av att Ellen skakade honom, förskräckt ropande hans 

namn om och om igen. När han kallsvettig och darrande till sist lyckats 

kasta av sig de sista resterna av den avskyvärda nattmaran, kom insikten 

krypande som en iskall förlängning av mardrömslik overklighet. Under 

stigande ångest insåg han skälvande att förkylning knappast kunde vara 

Elektra Ströms verkliga problem. 

 

* * * 
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Redan på morgonen dagen därpå skyndade han sig hem till Elektra, men 

inte heller denna gång vill hennes mamma släppa in honom. 

”Hon mår inte alls bra, Erik” försökte hon avfärda honom när han 

envisades. ”Hon har hög feber och sover nästan hela tiden. Om inte 

febern går ner idag tror jag faktiskt att vi måste åka in till akuten med 

henne…” funderade hon högt och såg förbi honom ut mot den grå, 

gräsbevuxna vallen på andra sidan gatan, sannolikt utan att se något. 

”Men snälla, jag måste få träffa henne nu, det är viktigt!” bönade Erik, 

vilket fick Elektras i vanliga fall mycket vänliga och förstående mamma 

att surna till. 

”Tyvärr, Erik” klippte hon av och fick något hårt och tydligt avvisande 

i blicken. ”Du får komma tillbaka en annan dag när Elektra mår bättre. 

Men jag ska hälsa henne att du har varit här.” 

Och så drog hon igen dörren mitt framför näsan på Erik, som kunde 

höra hur dammsugaren genast startades igen. Han undrade om hon 

aldrig gjorde något annat än att stöka runt, samtidigt som han med 

stigande oro uppfattade ljudet av hårdhänt, stressad städning. Han stod 

kvar med bankande hjärta och övervägde om det var nu han borde 

aktivera plan B. Han hade funderat över det nu uppkomna scenariot hela 

morgonen, väl medveten om att det fanns en ganska stor risk att han 

kanske inte skulle komma att bli insläppt. Han hade därför noggrant vänt 

och vridit på problemet och betraktat det ur alla upptänkliga vinklar, 

endast för att gång på gång komma fram till att det fanns bara en enda 

möjlig lösning. Kanske inte den mest önskvärda eller ens smidigaste, 

men den för tillfället enda tänkbara. Plan B, således. 

Han tog ett par djupa andetag, sedan tryckte han på nytt in ringklockan 

hårt och målmedvetet. Han släppte inte knappen förrän han hörde hur 

dammsugaren stängdes av, följt av det något oroväckande ljudet av 

mycket bestämda - för att inte säga ilskna - steg. Strax därpå slogs dörren 

upp av en nu tämligen irriterad fru Ström, som såg ut att vilja be honom 

fara och flyga till en icke namngiven men sannolikt mycket varm plats. 

Den eventuella utskällningen visade sig dock genast gå upp i blå luft, 

eftersom Erik i samma stund dörren öppnades kopplade på sin förmåga 

och sedan såg Elektras mamma rakt in i ögonen medan han tillfälligt 

kortslöt hennes vilja. Varpå han på gammalt hederligt och ordlöst manér 

helt enkelt talade om för henne att han skulle träffa Elektra. Nu genast. 

Det tog omedelbart skruv, och fru Ström tog precis som han hoppats 

ett snabbt steg bakåt och släppte beredvilligt in honom i hallen. Erik 
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drabbades genast av dåligt samvete när han såg hennes förbryllade och 

osäkra ansiktsuttryck; det såg ut som om hon inte förstod ett dyft av vad 

som hänt, men ändå anade att något inte stod riktigt rätt till. Det var 

både komiskt och sorgligt. 

Erik kände hennes stigande förvirring följa honom hack i häl medan 

han skyndade uppför trappan som ledde till övervåningen i det 

hundraåriga brutalt renoverade huset. Man hade av allt att döma försökt 

dölja dess verkliga ålder och karaktär under ett trist sjuttiotalsskal, men 

bara lyckats delvis. Sneda väggar, synliga bjälkar och blygsam takhöjd 

talade sitt tydliga språk. 

Elektras rum låg till höger strax ovanför den gamla knarrande 

trätrappan och var ett gavelrum vars enda fönster vette ut mot ett stort 

och vildvuxet körsbärsträd. På våren och sommaren - särskilt under 

blomningen - bjöd det på en förföriskt vacker utsikt, men så här på 

vintern var det mest ett sorgligt virrvarr av torra grenar som rörde sig 

fram och tillbaka i den iskalla vinden. 

Dörren in till hennes rum stod öppen och innan Erik steg in knackade 

han lätt i dörrkarmen för att visa att han fanns där. När han inte fick 

något svar steg han ändå in i dunklet. 

Det var värre än han kunnat föreställa sig. Mycket värre. 

Luften var unken, som om man inte vädrat på flera dagar, och känslan 

av sjukdom lade sig som en våt filt över hans medvetande i samma 

ögonblick han satte foten innanför tröskeln. Han darrade och kände sig 

gråtfärdig. 

I sängen låg Elektra med slutna ögon, blek och blank i ansiktet. På 

huvudet hade hon ett par omoderna stereohörlurar som var alldeles för 

stora för henne, och hon utgjorde en alltigenom mycket sorglig syn. Erik 

gick fram till henne och lyfte försiktigt på den ena luren för att försöka 

väcka henne, men det var nära att han ryggade tillbaka i ren 

förskräckelse. 

Tunt och svagt men dock fullt hörbart strömmade musik mot honom, 

och inte vilken musik som helst. ”That her face, at first just ghostly…” hann 

han höra innan han något oförsiktigt släppte tillbaka luren över Elektras 

öra så att ett stumt, aningen lustigt ploppande ljud uppstod. Hon rörde 

oroligt på sig och Erik tog ett steg bakåt, skrämd av att plötsligt tvingas 

höra just den där obehagliga musiken här, i sin bästa väns rum. Men så 

sansade han sig och gick på nytt fram till henne. Han följde 

hörlurssladden och fann bandspelaren den satt kopplad i, och tryckte 



184 

 

genast på stoppknappen. Effekten blev lika ögonblicklig som 

skrämmande. 

Med en djup, panisk inandning slog Elektra upp ögonen och stirrade 

vilt omkring sig. För ett ögonblick såg hon ut som om hon fått en 

hjärtattack, eller andats in flera liter insjövatten i lungorna. Men när hon 

såg Erik stå vid hennes säng lugnade hon ner sig, och det vettskrämda 

ansiktsuttrycket försvann och förvandlades gradvis till ett slipprigt, 

ömsint, sockersött leende som nästan fick Erik att rynka på näsan av 

avsmak. Som tur var lyckades han undvika att visa henne några som helst 

känslor, men det hade dessvärre inte den dämpande effekt han hoppats: 

”Erik…” sade hon med svag röst och sträckte händerna mot honom. 

”Jag är så glad att du är här, jag har tänkt så mycket på dig…” 

Han log halvhjärtat mot henne men kom sig inte för att svara. Han 

förnam redan den egentliga orsaken till hennes sjukdom; den var 

visserligen väl dold men var ändå fullt märkbar som en dissonant ton i 

ett för övrigt perfekt musikstycke. 

”Du har väl sett mitt kort, Erik? Visst har du väl det?” fortsatte hon 

och log på ett sätt Erik uppfattade som direkt stötande, eftersom det var 

fullt av en sorts glödande hunger och rå girighet som egentligen inte var 

hon. 

”Erik, jag… jag älskar dig. Du är mitt allt. Jag kan inte leva utan dig. 

Snälla Erik…” bönade Elektra och nu var Erik tvungen att svälja hårt för 

att inte övermannas av äckel. Han betraktade avvaktande de framsträckta 

händerna, men tog dem inte och svarade henne inte heller. Då började 

hon gny och klaga så högljutt att det bara var en tidsfråga innan hennes 

mamma skulle komma uppför trappan för att se efter vad som stod på, 

och då skulle Erik behöva koncentrera sig på två viljor samtidigt. Eller 

hur många det nu fanns i rummet, tänkte han olustigt och drog ett djupt 

andetag innan han fattade Elektras kallsvettiga hand, varpå världen 

vändes ut och in. 

Att ta sig in i Elektras medvetande var lätt. Nästan för lätt, tyckte han 

eftersom han helst inte ville se in i henne på det här sättet. Hela hennes 

integritet och alla hennes bäst bevarade hemligheter for nämligen i och 

med hans mentala intrång all världens väg, och var på så vis förlorade för 

evigt. Hon skulle naturligtvis kunna bygga upp en ny bank av 

hemligheter, men de som hon fram till denna dag samlat på sig och som 

fanns i hennes sinne var nu även hans. 
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Han tyckte inte om det eftersom hon efteråt naturligtvis skulle förstå 

precis hur det förhöll sig. Han tyckte inte heller om bilderna som rusade 

förbi och nästan överföll honom när han väl hade blandat sitt 

medvetande med hennes och rivit ner alla spärrar dem emellan. 

Han såg hennes innersta drömmar; hennes mest välbevarade, hemliga 

pinsamheter; hennes tillkortakommanden och hennes livs lyckligaste 

stunder. 

Han kunde knappt värja sig mot den väldiga strömmen av intryck, och 

innan han fått kontroll över situationen hade han tvingats se hur hon 

varit olyckligt förälskad i en pojke i hennes gamla skola; hur hon stått 

framför badrumsspegeln och med oproportionerligt stor oro studerat 

sina ännu knappt befintliga bröst och tänkt att de kanske aldrig skulle bli 

större; hur hon ätit grönt snor som liten flicka och tyckt om det; hur hon 

innerligt hatat sin mammas kålsoppa för att den luktade precis som 

moster Rut, men ändå ätit av den bara för att inte göra henne ledsen; och 

så vidare. 

Det var på det hela taget mycket sorgligt, men han tröstade sig med att 

han faktiskt inte hade något val. Han var tvungen att utsätta både Elektra 

och sig själv för denna gränslösa förnedring om han överhuvudtaget 

skulle kunna hjälpa henne. I värsta fall skulle denna hans desperata 

”räddningsaktion” kunna kosta dem deras vänskap, och det var ett pris 

Erik sannerligen inte var säker på att han var beredd att betala. Men i 

samma stund som han blev ett med Elektra och därmed fick syn på det 

som klingat så falskt i henne, fanns det inte längre någon plats för 

betänkligheter. 

Ett något - som han inte kunde finna en enda användbar glosa för 

eftersom han aldrig tidigare upplevt något liknande - fanns invävt i 

hennes medvetande; instängt tillsammans med henne. En sorts 

transparent och främmande - men inte nödvändigtvis viljestyrd - kraft 

dränkte in hela hennes sinne med sin egen tunna, knappt synliga men 

ändå fullt märkbara existens. Erik försökte närma sig detta främmande 

med stor försiktighet, men det var inte lätt eftersom det var så förföriskt 

vackert. 

I samma stund han kom i kontakt med det var det som om han 

uppfylldes av en känsla av drömsk förälskelse, och han var mycket nära 

att ge efter och låta sig uppslukas. Bilder av honom och Elektra 

tillsammans blixtrade förbi och han hade kunnat svära på att han faktiskt 
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älskade henne. Inte som vän som han tidigare trott, utan på ett 

kärlekskrankt, ångande pubertalt sätt. 

Trots den överväldigande, lustblandade lyckokänslan lyckades han 

värja sig, kanske mest för att det någonstans mitt i det underbara fanns 

en sorts trist ofullkomlighet. Det var som när man knackade på en 

sprucken träbit; man hörde direkt att den var trasig även om man inte 

omedelbart kunde se sprickan. 

I samma ögonblick som han insåg det gravt felaktiga och destruktiva i 

de heta, oäkta känslor som försökte prackas på honom, slog han bakut 

och sköt bestämt alltsammans ifrån sig. Möjligen använde han mer kraft 

än han tänkt sig, för det tog inte mer än någon sekund förrän den nästan 

gränslösa kärleken hastigt byttes ut mot något som närmast kunde 

beskrivas som ren illvilja, och den fick honom att må fysiskt illa. 

Det som sedan hände lyckades han efteråt aldrig beskriva, varken för 

Elektra eller för någon annan. Han visste helt enkelt inte exakt hur det 

gått till, och därför än mindre hur det skulle kunna förklaras. Men om 

han försökte skildra saken med hjälp av en någorlunda fattbar metafor, 

fick åhöraren ohjälpligt en otäck bild av en tämligen brutal 

brottningsmatch där Erik tvingades hålla fast det obeskrivbara, samtidigt 

som han bit för bit bände loss dess många slingrande, fingerförsedda 

armar från ett stycke grovmaskigt tyg som i sin tur fick symbolisera 

Elektras andliga jag. 

Ett annat lite snällare sätt att beskriva saken var att ta hjälp av bilder ur 

växtvärlden. Det som letat sig in i Elektras medvetande kunde på så vis 

möjligen jämföras med ogräset kirskål, och hur dess karaktäristiska 

rotsystem brukade flätas samman med andra växters rötter så att det 

nästan inte gick att skilja dem åt utan att skada dem båda. 

Försiktigt, mycket försiktigt, lyckades Erik till sist leta upp och dra ut 

de sista små vita rottrådarna - alternativt de fingerförsedda, ormliknande 

armarna - och befria Elektra från hennes i allra högsta grad ovälkomna 

gäst. 

När han så kände att det främmande - som ändå på ett skrämmande 

vis hade något otäckt bekant över sig - äntligen hade lämnat Elektras och 

hans sammanblandade medvetanden drog han sig tillbaka ut ur henne. 

Han flämtade och såg vita prickar segla förbi framför ögonen, och 

plötsligt gled hennes hand ur hans och lämnade kvar en otäck känsla av 

avdunstande handsvett. Han såg oroligt på henne och blev bestört när 

han upptäckte hennes makabra blekhet, för att inte tala om hennes 
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blanka, vidöppna ögon som stirrade tomt upp i taket. Ett förfärligt 

ögonblick trodde han att hon var död, men sedan blinkade hon förvirrat 

och såg sig yrvaket om. När hon fick syn på honom försökte han le 

uppmuntrande mot henne - vilket möjligen bara såg fåraktigt ut - och 

reaktionen lät inte vänta på sig. 

Med ett ilsket och blodisande vrål for Elektra utan förvarning upp ur 

sängen och kastade sig över honom. Han försökte värja sig, men hon 

lyckades ändå få in ett par ordentliga knytnävsslag rakt i hans 

mellangärde så att han tappade andan och väsande föll omkull på den 

grå, fläckade heltäckningsmattan. 

”Din jävla idiot!” skrek hon och vältrade sig tungt över honom 

samtidigt som hon ursinnigt passade på att klösa honom först i ansiktet 

och sedan på armarna när han förgäves försökte skydda sig. Han rullade 

ihop sig till en boll för att komma undan den rasande Elektra, och när 

hon märkte att hon inte längre kom åt honom reste hon sig 

förvånansvärt vigt och såg ut att vilja sparka honom där han låg 

försvarslös på golvet och kippade efter luft. 

”Hur i helvete kunde du, Erik? Hur kunde du…?” klagade hon 

högljutt och såg plötsligt mycket ledsen ut när ilskan oväntat rann av 

henne. Så brast hon i förtvivlad gråt och sjönk åter ner på sängen och 

dolde ansiktet i händerna. Erik vågade först inte titta upp av rädsla för att 

bli än värre hanterad, men när inget hände kikade han till sist försiktigt 

fram. 

Det han såg var mycket sorgligt, men ändå hoppingivande. Framför 

honom satt Elektra - den Elektra han kände så väl - med de för stora 

hörlurarna fortfarande trädda på huvudet. Det verkade emellertid som 

om de var på väg att falla av eftersom de satt synnerligen snett över 

hennes ljusa, livlösa hår. Synen fyllde Erik med ömhet. 

Hon skakade av återhållen gråt, och han kunde inte undgå att känna 

hennes sorgsenhet som var så stor att den tycktes fylla hela rummet. Han 

reste sig omständligt - fortfarande med vissa andningssvårigheter - och 

sjönk sedan försiktigt ner på sängen bredvid henne. Det knakade i 

madrassen och utanför fönstret kunde han se kala, blöta 

körsbärsträdsgrenar mot grå vinterhimmel. 

Han försökte komma på något att säga, något som skulle få henne att 

brista i skratt, men fann inget. Han ville trösta, men visste inte hur. 

Osäker på om han skulle få mer stryk lade han ändå till sist ena armen 

över hennes axlar och drog henne intill sig, men hon protesterade inte. 
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Istället tilltog hennes gråt, och efter några sekunder av fullt synlig tvekan 

smög hon försiktigt sina barnsligt smala armar om hans lika smala hals. 

Erik höll om hennes tunna, pojkaktiga kropp medan den värsta gråten 

drog förbi. Han var inte längre rädd för att vara nära henne på det här 

intima sättet, inte som han varit när han först kommit in på hennes 

flickrum. Den han nu höll om var nämligen hans bästa och enda vän 

Elektra, och bara hon. Det främmande som funnits i henne var borta 

och hon var sig själv igen. Hon ”älskade” honom inte längre; ett faktum 

som knappast gjorde honom särskilt ledsen. 

Sedan rättade han sig när han insåg vad han just tänkt; hon älskade 

honom visst. Men hon gjorde det bara på sitt eget, friska, Elektra 

Strömska sätt. Den känslan var han noga med att suga åt sig och bevara i 

hjärtat som en ovärderlig skatt för kommande, grå dagar. 
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et här är bara inte klokt! utbrast Ellen när hon försäkrat sig om att 

det hon sett verkligen var sant. Eftersom det rimligtvis inte borde 

kunna vara så protesterade hennes logiska jag å det bestämdaste, och fick 

henne att noga tänka över saken en gång till. Men med samma 

nedslående resultat, dessvärre. 

Hon rev sig fundersamt i sitt alltmer grånade hår och kikade på nytt 

ner över kanten på familjens balkongräcke. Nedanför såg hon 

begravningsentreprenör Holgerssons svarta likbil, prydligt parkerad vid 

grannporten och med bakluckan öppen på det mest olycksbådande sätt. 

”Det kan inte vara sant…” mumlade Ellen för sig själv när hon såg 

hur nämnde Holgersson och hans unge lärling och medhjälpare visade 

sig nere i porten. De ställde upp dörren med en kil och kånkade sedan 

inte utan besvär ut en kista som var av den temporära typ Ellen sett flera 

gånger när hon råkat passera samhällets ålderdomshem vid liknande 

tillfällen. Holgersson svor till när han råkade klämma sin tumme, men 

efter något vändande och vridande fick de till sist ändå ut den otympliga 

lådan. De stuvade snabbt in den i bilens lastutrymme och smällde sedan 

utan vidare respekt igen bakdörrarna så det sjöng i den tunna bilplåten. 

”Men hur i hela fridens namn…?” fortsatte Ellen klentroget när de 

svartklädda männen tog plats i framsätet och sedan med visst besvär 

lyckades starta likbilen, som antagligen sett sina bästa dagar redan på 70-

talet. Det rök och stank alldeles förfärligt tyckte Ellen, men hon härdade 

ändå ut för att inte gå miste om denna på sätt och vis inte helt 

oangenäma syn. Det var inte många i Risbyslätt som skulle sörja 

skvallerkäringens bortgång. 

D 
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Ellen stod kvar och betraktade tankfullt nyfikna fru Larssons 

hädanfärd, vilken både stilenligt och effektfullt draperades i ett svart och 

sorgligt moln av synnerligen orena dieselavgaser. 

”Avfärd, inte hädanfärd” rättade hon sig snabbt när det stod klart att 

hon använt fel ord. Det där andra var såvitt hon förstod redan avklarat. 

Och nu lämnade alltså den gamla haggan huset på ett synnerligen 

passande sätt; i ett stinkande, svart rökmoln. 

”Förvednare käring får en leta efter…” tänkte hon högt, men 

skyndade sig sedan att knipa igen munnen när hon insåg att hon 

antagligen inte var ensam om att stå på balkongen och betrakta 

spektaklet. I värsta fall var närmaste granne bara någon meter bort, och 

då gick det inte för sig att stå här och läsa eder över en död, även om den 

döda ifråga bara var fru Larsson. 

Ellen stod kvar och såg fundersamt efter likbilen när den i sakta mak 

rullade norrut mot begravningsbyrån mindre än trehundra meter bort. 

Frånvarande lade hon märke till hur balkongdörrar öppnades och 

stängdes. Bistert leende hörde hon sina grannar lämna första parkett en 

efter en, men själv kunde hon inte förmå sig att gå in på en lång stund 

eftersom hon nu på allvar börjat fundera över Erik. Hur kunde han 

egentligen vara så säker på att nyfikna fru Larsson dött? Ju mer hon 

tänkte på det, desto egendomligare tedde sig alltsammans. 

Men till sist började hon frysa i den kalla vinterluften, och då avslutade 

hon genast sina spekulationer i ämnet eftersom de ändå inte ledde 

någonvart. Åtminstone inte till annat än vansinniga och osannolika 

slutsatser som hon kunde vara utan. Hennes stympade familj hade redan 

haft sin beskärda del av galenskap, och man behövde sannerligen inte 

göra saken värre genom dumma fantasier eller tokiga påhitt. De var 

normala, allihop; hon själv naturligtvis, Erik och… Ture. Jo, de var helt 

normala, även om hon av gammal vana dragit lite på omdömet 

beträffande Ture. Normala. Det var inget konstigt alls med någon av 

dem. 

Alltså bestämde hon att Eriks makabra förutsägelse hade varit ett rent 

sammanträffande. Ett något märkligt sådant förvisso, men dock; endast 

ett sammanträffande. 

Just som hon lyckats vifta bort hans kusligt korrekta gissning som 

trams och tur, slog det henne att hon egentligen inte hade en aning om 

vem som låg i kistan. Ingen hade sagt att det var nyfikna fru Larsson, det 

var bara en sak hon tagit för given. Å andra sidan hade hon inte sett till 
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den gamla skatan sedan julafton, så gissningen att det trots allt var hon 

som burits ut av Holgersson med lärling var inte särdeles långsökt. 

Nå, det var en sak som snart skulle visa sig, även utan allt hennes 

tjatiga resonerande. Men innan dess skulle hon i alla fall ha ett allvarligt 

samtal med Erik om hur det kunde komma sig att han mardrömde så där 

pricksäkert. 

 

Samtalet fick emellertid anstå till eftermiddagen samma dag, eftersom 

Erik dröjde sig kvar hos Ströms taniga och pojkaktiga dotter längre än 

Ellen trott. I hemlighet undrade hon om det var någon förälskelse på 

gång och hur hon i så fall skulle kunna avvärja saken, men kom vid varje 

bekymrad fundering fram till att det i så fall inte kunde vara särskilt 

allvarligt. De unga tu var ju trots allt bara tolv år gamla. 

”Annat var det med Kerstin…” suckade Ellen och torkade bort en tår 

som trängt fram i ögonvrån så fort hon drog sig till minnes den 

försvunna dottern. Känslan av sorg förbyttes förstås blixtsnabbt i 

irritation när hon tänkte på hur lättvindigt Ture hanterat saken. Var det 

inte han som släppt iväg henne den där ödesdigra dagen när hon tagit 

cykeln upp till syndens näste nummer ett, Djupe Skreva? Den förbaskade 

bobben, den korkade, late drummeln hade helt sonika somnat och låtit 

Kerstin ge sig av till våldtäkt, olycka och allmän moralisk förstörelse. 

”Om jag bara stannat hemma och sett till att hålla stackars Kerstin 

inlåst hade säkert allt sett annorlunda ut” fortsatte Ellen plåga sig medan 

hon vred sina händer och oroligt trampade runt i vardagsrummet i 

väntan på Erik. Ju mer hon funderade, desto mer eldade hon upp sig. 

Och bättre blev det förstås inte av att den alltid lika välinformerade Ella 

Bigardht plötsligt kom och ringde på, upphetsat spridande nyheten om 

att den döda i granntrappen mycket riktigt varit nyfikna fru Larsson, hon 

och ingen annan. Och att denna dessutom hade varit död sedan juldagen, 

minst. Alltså ungefär när Erik börjat tjata om saken. Ellen spelade 

förvånad och sade inget till Ella Bigardht om att hon på sätt och vis 

redan fått beskedet. Hon tyckte inte om att ljuga och hon blev 

sannerligen inte mindre irriterad av att hennes barnbarn haft så 

egendomligt rätt i sin olycksaliga gissning. Snarare tvärtom. När den 

unge ofrivillige spåmannen steg in i lägenheten vid fyratiden på 

eftermiddagen var det således en synnerligen lättretlig Ellen som mötte 

honom i hallen. 
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Erik märkte genast hur det var fatt och gjorde därför ett lamt försök 

att smita in på sitt rum innan förhöret tog fart på allvar, men det var 

lönlöst eftersom Ellen inte drog sig det minsta för att följa efter honom 

in trots att han försökte stänga dörren bakom sig. 

”Nu ska du och jag prata om en sa… Men herregud Erik, vad har 

hänt?” avbröt hon sig förskräckt när hon fick se klösmärkena efter 

Elektras naglar i Eriks ansikte. Han hade gjort ett fåfängt försök att dölja 

dem genom att hålla ansiktet bortvänt, men eftersom Ellen hade en blick 

som en ung örn var det naturligtvis dömt att misslyckas. 

”Eeh… nej, det är inget” ljög han. ”Vi var vid häxträdet i parken och 

då var det en gren som slog upp i huvudet, bara.” 

Ellens ögon smalnade och hon såg misstänksamt på honom. ”Bara 

det?” undrade hon och granskade noga hans ansiktsuttryck, kanske i jakt 

på en möjlig osanning. 

”Bara det” bekräftade han tvärsäkert och log brett men kanske aningen 

tillgjort mot sin mormor. Att han skulle kunna använda sin nygamla 

”förmåga” för att enkelt klara sig ur situationen föll honom aldrig in. 

”Nå” sade Ellen, och till Eriks lättnad verkade den vita och tämligen 

oskyldiga lögnen ha gått hem, ”nu måste jag fråga dig om en sak, och jag 

vill att du svarar mig helt sanningsenligt. Även om det innebär att jag får 

ett svar jag egentligen inte kommer att tycka om.” 

Erik höjde häpet ögonbrynen; han var verkligen inte van att höra sin 

mormor uttrycka sig så förhållandevis välformulerat. Ärligt talat hade 

han faktiskt inte ens trott att hon kunde. Men sedan han hämtat sig från 

den första förvåningen nickade han tyst och väntade på fortsättningen, 

det vill säga själva frågan. Men det kom ingen och efter en flera sekunder 

lång och pinsam tystnad fick han med ens för sig att Ellen drev med 

honom, kanske för att göra honom osäker. För om hon lyckades få 

honom ur balans skulle han antagligen börja babbla, och då skulle det 

inte dröja länge förrän bluffen om rivmärkena var avslöjad. Misstanken 

om att hon försökte lura av honom sanningen kom emellertid på skam 

när hon överraskade honom genom att med stort och nästan komiskt 

allvar istället fråga om nyfikna fru Larsson, och om han fortfarande 

trodde att hon var död. 

Han blinkade ett par gånger som om han först inte begrep vad fru 

Larsson hade med saken att göra, men sedan förstod han plötsligt. Något 

hade hänt som äntligen fått Ellen att bli intresserad av hans påstående. 

Snabbt berättade han på nytt hur han sett henne i sitt rum på julnatten, 
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och att han vid det här laget hade vetat om dödsfallet i flera dagar. Så 

svaret på hennes direkt ställda fråga måste vara: jodå, nyfikna fru Larsson 

var död. 

Ellen knep ihop munnen till ett tunt, missnöjt streck och betraktade 

honom igen under tystnad, så länge den här gången att han till sist 

började skruva på sig av obehag. Men när han försiktigt flyttade sig en 

aning i sidled lade han märke till att hennes blick fortfarande var riktad åt 

samma håll; ut genom fönstret mot den så gott som helt svarta 

kvällshimlen. Hon såg honom inte. 

Han förstod genast att han just nu upplevde något mycket ovanligt, 

nämligen hur Ellen brottades med sig själv för att försöka passa in ett 

ovedersägligt faktum av låt säga rund form i hennes tämligen fyrkantiga 

bild av verkligheten. Det gick förstås inte hur hon än försökte, och Erik 

misstänkte att hon desperat var i färd med att plocka fram en fiktiv 

slägga för att med våld tvinga ner den runda formen i det fyrkantiga 

hålet, för att fortsätta på den inslagna metaforiska vägen. 

Det gick naturligtvis inte särskilt bra, och till sist tvingades hon ge upp. 

Erik kunde se i exakt vilket ögonblick det skedde; det var som om det 

varma skenet från upplysningens ljus plötsligt slocknat i hennes ögon 

och i dess ställe lämnat plats för kaos och förvirring. Hon fattade med 

andra ord absolut ingenting, eftersom det just visat sig att något hon hela 

sitt liv trott vara en absolut, obestridlig sanning i själva verket bara var en 

snabbt avdunstande vrångbild av en ny och främmande verklighet. Det 

var något Ellen inte utan vidare kunde acceptera. Erik hade sålunda gjort 

något som inte gick att göra. Vilket följaktligen var en omöjlighet, eller 

hur? Alltså kunde det inte ha hänt. 

Han gav henne ytterligare någon minut av hypnotiserat 

fönsterstirrande innan han harklade sig i ett försök att återkalla henne till 

verkligheten. Vilken - slog det honom så att han med ens blev full i skratt 

- plötsligt tedde sig tämligen flytande och obestämd; subjektiv snarare än 

objektiv. 

Ellen ryckte till och såg på honom med trött förvåning, och i ett lika 

snabbt uppdykande som försvinnande ögonblick upptäckte Erik hur 

gammal hon plötsligt såg ut. Hon var rynkig och slapp i ansiktet, och 

håret var på gamla kvinnors vis flygigt och på väg mot helgrått. Huden 

på handryggarna hade förlorat sin spänst och - vilket var det värsta av allt 

- ögonen hade blivit matta, som om en ålderdomens hinna dragits över 

dem. Erik fick en plötslig impuls att gå fram och krama om henne, men 
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den försvann snabbt när Ellen som genom ett ont trollslag blixtsnabbt 

återfick sin vanliga skärpa i både ögon och röst: 

”Nå Erik, då är det nog bäst att du förklarar för mig hur du kunde vara 

så säker på att fru Larsson var död. Utan att egentligen veta, menar jag.” 

Erik suckade eftersom han nu insåg att han skulle få ett drygt jobb 

med att förklara för Ellen hur han vetat. Egentligen hade han ju redan 

berättat om saken hur många gånger som helst, men då hade ingen velat 

lyssna på honom. Nu var det förstås annorlunda, och utan att vidare 

tänka över saken berättade han än en gång vad som hänt. 

Nyfikna fru Larsson hade alltså - precis som han sagt för bara någon 

minut sedan - plötsligt varit i hans rum på julnatten. I kroppslös form, 

men vid full andlig hälsa. Av detta hade Erik föga förvånande dragit den 

inte särskilt långsökta slutsatsen att hon var död. Och svårare än så var 

det inte. 

Trots att hon uttryckligen bett om den, var det en förklaring Ellen inte 

fann vidare informativ, så att säga. Vad hon efterlyste var istället ett 

klargörande kring hur Erik kunde ha vetat, förklarade hon långsamt som 

om hon trodde att han hade svårt att förstå. Det var ju det hon frågat 

efter, eller hur? Inte dumt prat om spöken och andar, eftersom hon 

trodde sig veta allt om hur det förhöll sig med sådana. Nämligen att de 

bara fanns i huvudet på folk. Så hur var det nu då? Egentligen? 

Varpå Erik gjorde ett nytt försök att övertyga henne om att han bara 

berättade exakt vad han sett, eftersom det han sett faktiskt funnits där i 

rummet med honom. 

Nej, menade Ellen alltmer strängt, det hade inte funnits något i 

rummet förutom honom själv. Och så var det med den saken. Vad hon 

ville veta mer precist var istället hur han hade kunnat ”se” hur nyfikna 

fru Larsson legat död i sin lägenhet. Hon uttalade för övrigt ordet ”se” 

på ett sådant sätt att det tydligt skulle framgå att hon inte menade se i 

vanlig bemärkelse utan i någon sorts utökad betydelse som Erik inte 

riktigt kunde förstå. 

Han försökte protestera och en gång för alla övertyga Ellen om att han 

bara återgav precis det han sett och inget annat. Hennes hår hade nu 

börjat resa sig i gråa testar eftersom hon hela tiden rev sig i det som ett 

sorts omedvetet uttryck för den själsliga kris hon just genomgick, men 

inget han sade kunde få henne att tro. Hon hade med stor möda kommit 

så långt att hon till nöds möjligen kanske kunde acceptera att han sett 

nyfikna fru Larsson, men inte till sådana ytterligheter som att den döda 
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funnits där i verkligheten. För det hade hon naturligtvis inte gjort, eller 

hur? Bara att tänka tanken var… omöjligt. Och så återkom hon än en 

gång och envisare än någonsin till frågan hur Erik bar sig åt för att ”se” 

sådant som egentligen inte kunde ses eftersom det inte fanns. 

Det var nog där någonstans Erik till sist gav upp sina fruktlösa försök 

att få Ellen att förstå. Han fick väl tills vidare nöja sig med att hon 

åtminstone inte längre trodde att allt bara var en vanlig, banal mardröm. 

Men om han hoppades att det därmed skulle vara slutdiskuterat misstog 

han sig grundligt. Ellen gick nu nämligen vidare med att avkräva honom 

ett högtidligt löfte om att aldrig mer göra om det. 

”Vilket då?” undrade Erik misstänksamt. 

Jo, det skulle hon minsann säga honom; det där med att veta saker han 

inte borde kunna veta. Det skulle han genast sluta upp med om han inte 

ville göra sig till ovän med folk. Så kunde han inte vara så snäll att stänga 

av den där underliga och obegripliga delen av sig? 

Erik, som nu var helt utmattad av sin mormors lika totalt aningslösa 

som huvudlösa resonemang, orkade inte längre säga emot. Det var inte 

lönt att försöka få henne att förstå, eftersom hon helt enkelt inte ville. 

När hon till sist lämnade rummet - efter att först ha talat vitt och brett 

om risken med att tro sig se saker som inte fanns - hade hon tvingat 

honom att lova sådant han visste att han inte skulle ha någon som helst 

möjlighet att hålla. Han hade motvilligt och inte så lite trött gått med på 

att aldrig mer säga eller ens uppleva sådant som inte var ”normalt”. 

Han var vid det laget fullständigt övertygad om att han i fortsättningen 

bara hade två alternativ; antingen skulle han strunta i det idiotiska och 

omöjliga löftet och istället berätta sanningsenligt om sådant han såg och 

upplevde, och då sannolikt bli tvungen att stå ut med en hel del av den 

här sortens tröttande diskussioner och föreläsningar. 

Eller så skulle han helt enkelt tiga. Åtminstone så länge Ellen 

hårdnackat bestämt sig för att inte acceptera det som för honom själv var 

lika naturligt som att solen gick upp om morgnarna; hans ”förmåga”, den 

som samtidigt var hans förbannelse. 

Men han gav som sagt ett löfte. Vilket snart skulle visa sig vara 

tämligen dumt gjort. 

 

* * * 
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Vintern hade nästan passerat när det var dags igen. Åsen reste sig brun 

och kal i fonden, och i Risbyslätt var gatorna fulla av sand och smuts 

som långsamt torkade i det vassa men ännu inte särskilt värmande 

solskenet. 

Allt var i stort sett tillbaka till det normala efter vinterns största 

händelse - nyfikna fru Larssons oväntade frånfälle. Den gamla 

bytelegrafens fallna mantel hade emellertid snabbt plockats upp av en 

något yngre förmåga, en av den avlidnas många antagonister som snart 

och därtill med bravur lyckats ikläda sig rollen som Risbyslätts nya 

skvallerkärring nummer ett. Hon gjorde sig förvånansvärt fort känd som 

ett riktigt plågoris eftersom hon uppenbarligen älskade att tämligen högt 

kommentera avvikande utseende, felparkerade cyklar, felaktigt upphängd 

tvätt eller annat relativt ovidkommande men dock absolut felaktigt. 

Vilket oftast skedde från parkbänken utanför fiket, där hon tillbringade 

dagarna med sina likasinnade väninnor. Det fanns till och med de som 

påstod att de längtade tillbaka till nyfikna fru Larssons tid, vilket sade en 

hel del om den allmänna inställningen till denna nya epok av skvaller, 

nyfikenhet och allmän odräglighet. 

Erik och Elektra berördes inte särskilt av den nya regimen på bänken 

utanför konditoriet och Eriks port, möjligen på grund av att de var 

alltför upptagna av varandras problem och egenheter för att orka bry sig 

om andras. 

De hade talat mycket om Eriks minst sagt egendomliga förmåga att så 

att säga se in i andra människor, men Elektra hade för sin del upphört att 

förvåna sig. Hon tyckte faktiskt inte att det var särskilt underligt längre, 

inte sedan hon själv upplevt fenomenet på nära håll. Och till hennes 

lyckosamma räddning, får väl tilläggas. 

Det där senare hade de också lagt en hel del tid på att försöka förstå; 

hennes besynnerliga insjuknande under jullovet. Hon hade ovanligt 

mångordigt berättat om saken i detalj för Erik, som åtminstone till en 

början lyssnat uppmärksamt. Efter några dagar med Elektras aldrig 

sinande ordström hade han istället gått över till att försöka slå dövörat till 

så fort julincidenten kom på tal. Informationen hon försökte stoppa i 

hans hals var på tok för detaljerad; hon tycktes ha bestämt sig för att alla 

hennes hemligheter också var hans. Han hade ju redan sett allt som 

fanns att se, verkade hon felaktigt resonera och gjorde emellanåt Erik 

ordentligt generad genom att öppenhjärtigt berätta om sådant som 
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definitivt undgått honom vid hans besök i hennes medvetande; sådant 

som helt klart borde ha förblivit okänt för honom. 

Hon hade återhämtat sig oerhört snabbt efter sin sjukdom, vilket 

förstås var väldigt bra. Vad som däremot var mindre bra var att hennes 

mamma börjat uppvisa tydliga tecken på misstänksam nervositet varje 

gång Erik kom för att hälsa på hemma hos Elektra. En gång hade de 

kommit på fru Ström med att stå i köket och snabbt försöka linda 

aluminiumfolie runt huvudet, sannolikt för att hon ansåg sig vara i behov 

av någon sorts avskärmning mot elakartade hjärnvågor eller vad hon nu 

kunde tänkas tro att det var Erik spred omkring sig. Det var ganska 

komiskt, men Erik hade lagt märke till att Elektras skratt varit aningen 

ansträngt. Han förstod henne helt och fullt och valde att inte göra sig 

lustig över hennes mammas märkliga ansträngningar att försöka skydda 

sina tankar och känslor mot ”psykiska” inkräktare. 

Mindre lustigt blev det emellertid när de kom till skolan en måndag i 

slutet av februari. Det var en strålande vacker vårvinterdag med vasst 

soljus, hög luft och knivskarpa kontraster mellan skuggor och dagrar. 

Känslan av att ha vårlig lätthet nästan inom räckhåll kom emellertid av 

sig när magister To-Otto med en min av bistert gravallvar informerade 

de församlade barnen om att en pojke i parallellklassen drabbats av en 

mycket allvarlig sjukdom och nu var inlagd på sjukhus. Han var som sagt 

mycket sjuk och man skulle därför särskilt tänka på att behandla hans 

lillebror - som gick ett par årskurser under Eriks klass - med respekt och 

hänsyn. Med vilket sannolikt menades att man helst skulle undvika 

honom helt och hållet. 

På nästföljande rast hade sålunda To-Otto i egenskap av rastvakt tänkt 

sig att åtminstone hans elever skulle hålla sig på mattan. Särskilt hade han 

ögonen på den notoriske bråkstaken Ronny, som för all del lugnat ner sig 

på ett högst anmärkningsvärt sätt sedan i höstas, men ändå var den som 

åtminstone enligt hävd låg närmast till hands vad gällde att ställa till bråk. 

Som människor genom hela världshistorien gång på gång tvingats inse 

- förvånansvärt ofta under stor vånda och ännu större häpenhet - blir det 

sällan som man tänkt sig, en insikt som nu också drabbade magister To-

Otto. För medan han höll noggrann uppsikt över Ronnys förehavanden 

passade den förbenade Erik Johannesson i sällskap med den förargliga 

och nosiga arbetarungen Elektra Ström på att slå i den sjukes lillebror att 

brodern dött bara några minuter tidigare, vilket naturligtvis resulterade i 
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ett fasligt liv. Helt i onödan dessutom, eftersom det uppenbarligen inte 

var sant. 

Gråtande hade den stackars pojken rusat in till sin klassföreståndare 

och hulkande berättat om hur Erik kommit och sagt elaka och lögnaktiga 

saker om hans storebror, som visst inte var död och alls inte fanns på 

skolgården bland de andra barnen. 

Pojkens klassföreståndare blev rasande och kallade genast in både Erik 

och Elektra, varpå hon ilsket bad om en förklaring till det synnerligen 

smaklösa skämtet. Förklaringen hon fick - att det inte var något skämt - 

gjorde henne inte mindre arg. Blossande i ansiktet och irriterat 

bortstrykande en blond hårtest som ideligen föll ner över hennes något 

för stora glasögon skällde hon ut dem, grundligt och efter noter så att 

båda omedvetet hukade sig. Sedan frågade hon dem på nytt varför i hela 

världen de burit sig så grymt och tanklöst åt? 

Elektra - som vid det här laget tyckte att hon fått nog - ryckte skamset 

på axlarna och sneglade på Erik. Det såg ut som om hon hoppades att 

han skulle hitta på någon lögnaktig men åtminstone godtagbar förklaring 

som kunde rädda dem ur knipan så fort som möjligt. Han såg det, men 

brydde sig uppenbarligen inte om hennes tysta vädjan. Istället stod han 

på sig; jo, storebrodern var dessvärre död. Det var bara så det var och 

sannerligen varken hans eller Elektras fel. 

Nu bytte den fortfarande lika ilskna lärarinnan taktik: för att få den 

envise ungen att ta reson slutade hon skälla. Istället började hon lirka 

med honom; var det ändå inte så att alltsammans bara varit ett dumt 

skämt som spårat ur? Om han erkände skulle saken vara ur världen med 

en ursäkt, det förstod han väl? Nå, hur var det nu? Egentligen? 

Erik suckade. Sedan upprepade han det han sagt redan från början, 

nämligen att pojken tyvärr var död. Oavsett vad den nu högröda 

lärarinnan tyckte om saken. Dessutom började han efter en ny omgång 

tröttande ovett lägga till detaljer som han bevisligen inte kunde ha en 

aning om, till exempel exakt klockslag för dödens inträdande, hur det såg 

ut i salen där den döde låg, vilka som var närvarande och en rad andra 

detaljer så specifika att den nu av vrede kokande lärarinnan inte tvekade 

att stämpla honom som mytoman av allra värsta sort. Dock utan att 

framföra just den åsikten högt, även om hon för all del sade mycket 

annat hon senare skulle komma att beklaga. 

Efter att på detta vis ha manglats in absurdum - dock utan att ångra 

eller ta tillbaka en enda liten detalj, utom möjligen det lämpliga i sättet de 
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förmedlat nyheten på - skickades Erik och Elektra tillbaka till sitt 

klassrum, där de sannolikt skulle få utstå ännu en utskällning, denna gång 

från den koleriske och halvt psykopatiske To-Otto. 

Och mycket riktigt. Följande lektion tvingades klassen - hela klassen, 

inte bara Elektra och Erik - att skriva ner en massa tänkvärda men till 

outhärdlighetens gräns utslitna moralkakor under det att To-Otto spände 

blicken i dem varje gång han levererade något nytt schablonartat uttryck, 

exempelvis av typen ”Tala är silver, tiga är guld” och ”Den som gräver 

en grop åt andra faller ofta själv däri”. Det hela var förutom tröstlöst 

dessutom sövande, och om det inte vore för Eriks upprördhet över den 

orättvisa behandling han och Elektra utsatts för skulle han antagligen ha 

gäspat sig igenom hela lektionen. 

När To-Otto till sist tvingades anse sig färdig med sin sedelärande 

föreläsning hade nästan tre kvart gått av dubbeltimmen i matte, och det 

var med viss lättnad eleverna tilläts lägga undan sina ”strafflappar” och 

istället ombads plocka fram matteböckerna för räkning på egen hand. 

Ingen protesterade eller ens suckade ogillande vid denna vanligtvis 

impopulära order, vilket gav en klar vink om hur trist och ledsamt det 

hela varit. 

Nu ska det förstås sägas att det knappast var på To-Ottos eget initiativ 

den utstuderade och till lektion maskerade uppläxningen upphörde. Om 

han inte blivit avbruten i sin lustfyllda straffpredikan av en försiktig 

knackning på klassrumsdörren hade han säkert kunnat hålla på dubbelt 

så länge som han redan gjort. 

Utanför stod den kvinnliga läraren som så grundligt skällt ut Erik och 

Elektra en stund tidigare, och hon var mycket blek och sammanbiten när 

hon bad om en liten pratstund. Blek var däremot knappast To-Otto när 

han efter ett par minuter åter steg in i klassrummet. Snarare blossande 

röd. Och ilsken som ett bi. 

”Erik och Elektra, ni ska omedelbart följa med mig till rektorn!” 

kommenderade han och pekade med hela handen mot klassrumsdörren. 

”Ni andra - räkna!” 

Det var osäkert om han verkligen trodde att resten av klassen skulle 

ägna sig åt matematik medan han levererade missdådarna till rektorns 

kontor, men det verkade inte spela någon större roll för honom. 

Huvudsaken var istället att få klämma till Erik och Elektra så hårt det 

gick, särskilt den senare eftersom hennes pappa alldeles avgjort hade fel 

politisk färg, så som tidigare påpekats. Hur det förhöll sig med Eriks 
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familj visste han förstås inte, men anade det värsta trots att morfadern 

var militär. 

”Varför ska vi gå till rektorn?” dristade sig Elektra att fråga när de 

passerat flera tomma korridorer utan att ett ord sagts, men fick bara ett 

kort och kärvt militäriskt ”Tyst!” till svar. 

Erik för sin del hade redan räknat ut vad allt det här rörde sig om, och 

det förvånade honom att Elektra ens ställt frågan. Naturligtvis hade 

kunskapen om den sjuke pojkens död nu nått skolan, och nu skulle de 

skällas ut en gång till för att de haft oturen att säga sanningen innan den 

var officiellt tillkännagiven. 

I princip hade han förstås helt rätt i detta antagande. Det enda som 

visade sig bli annorlunda mot vad han befarat var sättet de blev utskällda 

på. Rektor Erlandsson - en äldre och vid det här laget ganska luttrad man 

- höjde inte rösten en enda gång under den segdragna och omständliga 

tillrättavisningen. Istället nöjde han sig med att se ytterligt sorgsen ut, 

samt att skriva vars ett brev adresserat till föräldrar respektive 

morföräldrar, i vilket det redogjordes i detalj för den pinsamma och trista 

historian. 

När så allt det formella var avklarat undrade han om de hade något att 

säga till sitt försvar? Varför hade de egentligen gett sig till att skoja så 

grymt med den stackars pojken som nu så tragiskt - för att inte säga 

olägligt - förlorat sin storebror? Nå? 

Det blev Erik som svarade. Inte för att Elektra på något vis var 

svarslös - det misstänkte Erik med viss oro att hon inte på långa vägar 

skulle vara - utan snarare för att det var han som ställt till alltihop genom 

sin sällsamma gåva, förvisso för tillfället olyckligtvis parad med Elektras 

spontanitet och missriktade välvilja. 

Han gjorde ett första tafatt försök att få till en både sann och begriplig 

förklaring, men insåg tämligen omgående att denna inte föll i god jord. 

Rektorn mulnade märkbart när Erik började försöka förklara hur han 

kunde se saker på avstånd, och till och med inne i huvudet på folk. Vilket 

förstås inte var att undra på eftersom allt naturligtvis lät som en i hast 

uppdiktad historia, lika dum som osannolik, och vars enda syfte var att 

skjuta skulden på någon eller något annat. Alltså bestämde Erik sig 

snabbt för att byta till en annan, i och för sig mer riskabel taktik men 

med största säkerhet också mer effektiv om den lyckades. 

Kvick som en iller och om möjligt ännu mer försiktig tog han sig - 

förhoppningsvis obemärkt - in i rektorns huvud och läste kvickt av 
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första bästa tanke som dök upp, tydligen en återkommande och tämligen 

envis tycktes det. Sedan formulerade han om den till ett påstående, varpå 

han bollade tillbaka den - den här gången verbalt - till den bistre rektorn. 

”Den ligger i andra skrivbordslådan uppifrån, under några papper” 

upplyste Erik avmätt. 

”Förlåt? Vilken då?” undrade rektorn misstänksamt, men 

övermannades nästan genast av illa dold nyfikenhet och började strax 

som i smyg söka igenom nämnda låda med ena handen. Han trevade 

fram och tillbaka medan han betraktade Erik med intensiv, till hälften 

fientlig, till hälften hånfull blick, vilket Erik bemötte med så nollställt 

ansikte han förmådde. Plötsligt stelnade rektor Erlandsson till, bleknade 

en aning och plockade sedan häpet upp en väl inrökt pipa med rakt skaft 

och huvud av kastanj ur andra skrivbordslådan. 

Han betraktade den några ögonblick, därefter lade han försiktigt ner 

det älskade och tills nu saknade rökverktyget framför sig på skrivbordet 

och såg sedan forskande på Erik. Det var naturligtvis ett lustigt 

sammanträffande, det kunde han inte förneka. 

Han rådgjorde snabbt med sig själv medan han försökte trycka tillbaka 

impulsen att likt ett gapande barn som precis sett en trollkarl utföra ett 

enkelt men obegripligt nummer, fråga Erik hur han burit sig åt. Pipan 

hade varit försvunnen i en hel vecka, och hur han än letat hade den inte 

stått att finna någonstans. Inte ens i lådan han just plockat upp den ur. 

Ändå var han tveksam. Han beslöt därför att pröva pojkens synbara - 

men enligt all logik omöjliga - förmåga; om han mot förmodan skulle 

lyckas prestera ett tredje ”sammanträffande”, ett av lite svårare karaktär 

den här gången, skulle hela saken möjligen hamna i ett annat ljus. 

”Hmm…” hummade rektor Erlandsson och försökte se skarpsinnig 

ut, vilket fick Elektra att undrande snegla mot Erik, som om hon 

plötsligt insett att allt kanske ändå inte bara var en fråga om att försöka 

slingra sig så framgångsrikt som möjligt. 

”Jag har en syster som heter Barbro” sade rektorn och såg outgrundlig 

ut när han hummat färdigt. ”Hur har hon det nuförtiden?” 

Erik rynkade pannan. Ville verkligen rektorn att han skulle ta reda på 

en sådan sak? Och insåg han att det kunde bli mycket obehagligt om 

Erik blev tvungen att söka igenom mannens huvud efter svaret på 

frågan? Innan han gjorde något så drastiskt upplyste han rektorn om den 

saken, och passade på att hänvisa till Elektra som ganska mångordigt, på 

gränsen till pladdrigt, upplyste honom om hur det kändes att ha någon 
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annan inne i huvudet. Vilket inte för ett ögonblick verkade få den 

avskräckande effekt Elektra antagligen avsett. Istället envisades rektorn 

och sade sig själv stå för konsekvenserna, vilket i Eriks öron bara lät 

dumt. Men hade han sagt det så… 

Det tog Erik några sekunder att finna den efterfrågade Barbro i rektor 

Erlandssons huvud. Hon var instoppad och undangömd bland en massa 

diffusa barndomsminnen, omgiven av ett idealiserande, utslätande 

skimmer. Hon var i fyraårsåldern och klädd i gammalmodiga kläder och 

sågs springa över en gårdsplan av grus, glad och utan minsta bekymmer. 

Hon var dessutom tämligen död, vilket hon varit i mer än fyrtio år. Hur 

hon för tillfället mådde var således inte särskilt lätt att säga ens för Erik. 

Han behövde inte lägga någon särskild möda på att berätta om saken 

för rektorn, som blek och skakad av den mycket obehagliga känslan av 

att få huvudet genomsökt av en utomstående betraktare, inte längre 

tvivlade på att Erik faktiskt hade någon sorts egendomlig förmåga. 

Rune Erlandsson var en ärlig, ödmjuk och intelligent man som för det 

mesta vågade erkänna när han haft fel om något. Det första han därför 

gjorde när han hämtat sig var att be att få tillbaka breven till föräldrarna, 

varpå han utan minsta tvekan rev dem mitt itu och kastade dem i 

papperskorgen. Det andra var att å det strängaste förmana både Erik och 

Elektra att aldrig, aldrig, aldrig någonsin mer - oavsett situation eller 

bevekelsegrund - använda förmågan till att hur som helst sprida 

information till höger och vänster. Även om det skulle visa sig att 

informationen ifråga var fullständigt korrekt. De fick lova högtidligt på 

sina hedersord och dessutom bekräfta löftena med handslag innan han 

släppte iväg dem. 

Sedan fann de sig plötsligt stå ute i korridoren, förbluffade men lättade 

över att ha kommit så lindrigt undan. Lättnaden blev emellertid inte 

särskilt långvarig, eftersom To-Otto - så fort han fått reda på rektorns i 

hans tycke fullständigt huvudlösa beslut - nu tog saken i egna händer och 

helt sonika ringde hem först till Ellen, och sedan till Elektras föräldrar. I 

det senare fallet hade han ingen framgång, eftersom de inte var hemma 

utan på sina respektive arbeten. Men med Ellen var det en helt annan 

femma, vilket Erik bittert fick erfara i samma stund han steg in genom 

dörren efter skoldagens slut. 

Först skällde hon ut honom med ett ursinne han inte trott henne 

mäktig. Sedan föll hon plötsligt i gråt och frågade honom upprepade 

gånger vad det var i hans uppfostran som hade gått fel; en fråga som 
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naturligtvis lämnades obesvarad eftersom hon aldrig gav honom tillfälle 

att svara. 

Avslutningsvis låste hon till Eriks förfäran först in honom på hans rum 

och gick sedan raka vägen till telefonen, bläddrade en stund i 

telefonkatalogen och slog slutligen numret till barn- och ungdoms-

psykiatriska mottagningen på Ängelholmes lasarett. Darrande och 

egentligen utan att tro sina öron hörde han hur hon korthugget och 

sakligt förklarade sitt ärende, lämnade hans personnummer och tydligen 

dessutom lyckades utverka en besökstid åt honom nästkommande tisdag. 

Varpå hon efter avslutat samtal med mycket bestämda steg och med 

hälarna hårt i golvet klampade tillbaka till hans rum, låste upp och fann 

honom uppflugen och skrämd på sin säng med knäna uppdragna mot 

hakan. Hon betraktade honom några sekunder under tystnad och med 

ett främmande uttryck i ögonen han inte förmådde tyda. Sedan berättade 

hon vad som bestämts. 

Med iskyla i rösten sade hon att nu skulle den här saken minsann 

utredas en gång för alla. För så här kunde man inte ha det, det förstod 

han väl själv? Det måste bli slut på dumheterna, och ju fortare desto 

bättre. Och nej, det fanns ingenting att diskutera. 

Varefter hon lämnade honom att tänka över sin situation i ensamhet, 

vilket markerades med att dörren stängdes med demonstrativ 

bestämdhet, allt avslutat med att nyckeln på dess utsida på nytt vreds om. 

I det ögonblicket saknade Erik Elektra mer än han någonsin tidigare 

gjort, eftersom hon var den enda människa i världen som förstod 

honom. Han trodde att hon till och med kunde förstå det han hade inom 

sig, åtminstone så gott det gick utan att själv ha den så kallade 

”förmågan”. 

Men han visste också att hon inte skulle ha kunnat hjälpa honom även 

om hon varit hos honom i detta nu, när hela hans tillvaro kom rasade in 

över honom. Inga av hennes miner eller lustiga ansiktsuttryck skulle ha 

hjälpt, åtminstone inte på annat vis än genom att tillfälligt pigga upp 

honom. Det verkligt betydelsefulla - och sorgliga - var nämligen att Ellen 

hade bestämt sig för att han inte dög som han var, och så var det med 

den saken. Punkt. 

 

* * * 
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Våren och sommaren året 1983 blev minst sagt turbulenta, för att inte 

säga katastrofala. Ellens föga omtänksamma initiativ hade vänt upp och 

ned på hela Eriks värld, det fanns i stort sett inget som var sig likt. 

Till att börja med hade hon talat med Elektras föräldrar, som blivit 

utom sig av oro; naturligtvis inte så mycket för Eriks skull som för sin 

dotters. I synnerhet gällde detta fru Ström, som ännu mindes den otäcka 

incidenten från i vintras när Erik tvingat sig in till Elektra med hjälp av 

något underligt och obehagligt trick som tyckts henne totalt obegripligt. 

Fram tills nu, vill säga. 

Ellens telefonsamtal hade också kastat nytt ljus över Elektras märkliga 

sjukdom, den som både brutit ut och gått över så förunderligt snabbt att 

ingen av dem egentligen förstått vad som hänt. Alla hade ju trott att det 

handlade om en vanlig banal förkylning eller möjligen en släng av 

influensa, men efter att de fått höra en del hårresande detaljer om saken, 

omsorgsfullt förmedlade och filtrerade genom Ellens tämligen trångsynta 

och fyrkantiga perspektiv, blev det förstås en helt annan sak. Nu fick 

Erik skulden för den också - det vill säga den förmodade ”snuvan” - 

trots att ingen av de halvt hysteriska föräldrarna hade någon vettig 

förklaring till hur han i så fall skulle ha burit sig åt. Fattades bara att han 

skulle anklagas för att låta sin mjölkhare tjuvmjölka grannens kor också, 

eller för att göra nattliga flygturer till Blåkulla ridande på Elektras pappa 

som på plats naturligtvis skulle luras att spela flöjt med ändan medan 

djävulen stampade takten, tänkte Erik förbittrad när han plötsligt förstod 

hur 1600-talets häxerianklagade måste ha känt sig. 

Det hela var förstås mycket sorgligt, för att inte säga enastående 

orättvist. Dock; hysterin var ett faktum. Elektra förbjöds i enlighet med 

denna huvudlösa men icke desto mindre föräldraframkallade moralpanik 

att ha någon vidare kontakt med Erik, vilket naturligtvis var ett 

fullständigt omöjligt - och därtill löjligt - förbud med tanke på att de gick 

i samma klass och dessutom var bästa vänner. 

Men även om Ellen - det handlade mest om henne eftersom Ture i 

vanlig ordning bara följde med som ett viljelöst mähä i allt vad hans 

hustru bestämde - och Elektras föräldrar tyckte sig se något synnerligen 

misstänkt hos Erik, var Elektra själv i alla fall precis som vanligt. Hon 

kunde häva ur sig långa, osande haranger över sina föräldrar, som enligt 

henne var så korkade och trångsynta att de ”inte ens fattade vad de skulle 

ha röven till”. Vilket var en aning motsägelsefullt, eftersom de i hennes 

fortsatta resonemang var ”upp till öronen fulla av skit”. Må så vara att 
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hon möjligen menade att detta inte kunde komma ut den vanliga vägen 

och därför istället kom genom munnen i form av verbala fekalier. Men 

ändå. 

Hennes solklara ställningstagande för Erik hjälpte emellertid inte ett 

dyft; från och med Ellens telefonsamtal var de ständigt påpassade. 

Självklart ville exempelvis To-Otto mer än gärna dra sitt strå till stacken 

genom att noga se till att de båda vännerna satt så långt ifrån varandra i 

klassrummet som det bara var möjligt och att de hamnade i olika grupper 

vid grupparbeten, gymnastik och så vidare. 

Och som för att göra livet lite extra surt för Erik - och kanske också 

för sitt eget höga nöjes skull - placerade den ständigt lika påhittige 

klassföreståndaren den i hans föreställningsvärld fortfarande aggressivt 

brutale Ronny på Elektras gamla plats, så att Erik och han blev 

bänkkamrater. Så mycket till kamratskap blev det förstås inte fråga om 

eftersom Ronny visade starka tendenser till att vilja resa sig upp och 

springa iväg varje gång Erik gjorde minsta rörelse eller bara såg åt hans 

håll. Så var det förstås inte tänkt, och till sist förbarmade sig To-Otto 

över den allt mer nervklene Ronny och flyttade honom till andra änden 

av klassrummet, närmare Elektra. 

Bättre gick det inte när näste man placerades vid sidan om Erik. Det 

var precis som om en ond aura nu omgav honom, och alla verkade 

livrädda vid blotta tanken på hans närvaro. Rykten spreds blixtsnabbt 

över hela skolan om den konstige Erik Johannesson i sexan, han som 

kunde göra folk galna bara genom att titta på dem; han som kunde läsa 

ens tankar och i värsta fall knycka dem med sig så att man blev som ett 

viljelöst kolli; han som förtrollat inte bara en av skolans värsta busar utan 

även rektor Erlandsson, som enligt ryktet hade pinkat i brallorna när 

Erik Johannesson kommit in på rektorsexpeditionen. (I en annan och 

något mer vulgärt detaljerad version av händelsen var det betydligt mer 

som hänt i de rektorska byxorna, men det ryktet florerade mest i de lägre 

årskurserna där kiss- och bajshumorn ännu var på topp.) Det sades 

dessutom att Erik hade gjort sig skyldig till ännu värre saker än de ovan 

refererade. Vad dessa skulle bestå i var det lustigt nog ingen som hade en 

aning om. Men visst måste det ha hänt? Ingen rök utan eld, som en del 

lösmynta föräldrar brukade säga utan tanke på att deras barn lyssnade. 

Och sedan upprepade så fort de fick en chans… 

Snart visste alla som hade någon som helst anknytning till skolan 

precis hur det förhöll sig med Eriks förfärliga förmågor, och ingen 
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vågade vara nära honom ens på rasterna. Att ha blivit skolans paria tog 

honom förvånansvärt hårt, och om inte Elektra lyckats smyga till sig en 

och annan pratstund med honom hade han förmodligen förlorat sig i 

mörka tankar mycket fortare än som nu skedde. 

Värst var emellertid de återkommande besöken på BUP, barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken i Ängelholme. En gång varannan vecka 

hade han att infinna sig på avdelningen tillsammans med Ellen som 

ömsom grät, ömsom babblade sig igenom alla dessa mer eller mindre 

sinnessjuka möten, där barnpsykologen Carl-Uno Knutsson - en man 

vars största professionella drivkraft verkade finnas i hans väl tilltagna 

lönekuvert - gjorde sitt bästa för att övertyga Erik om att hans så kallade 

”förmåga” inte existerade i sinnevärlden annat än som en djupt rotad 

vanföreställning. 

Det hjälpte inte att Erik bedyrade att han inte för ett ögonblick trodde 

sig vara speciell på något sätt, eller att han faktiskt i ren desperation vid 

ett flertal tillfällen och på högst handgripligt vis kunnat ge exempel på sin 

förmåga. Som ju alltså egentligen inte fanns. 

Visst kunde Knutsson känna av att något hände i rummet när Erik 

påstod sig läsa av dem som fanns där inne, men det förklarade han 

genast som ett utslag av högt ställda förväntningar i kombination med 

ren inbillning. Folk som ombads känna efter - oavsett vad saken gällde, 

det spelade nämligen ingen roll - kunde i nio fall av tio förnimma 

någonting, vilket sedan tolkades som just det man för tillfället förväntades 

känna. 

”Hjärnan spelar oss ofta spratt” var psykologens stående favorituttryck 

varje gång Erik försökte överbevisa honom om att ”förmågan” 

existerade. Och den förbaskade Knutsson log alltid när han sagt det där. 

På ett överseende, nedlåtande sätt som mer än något annat bevisade för 

Erik att han var chanslös. C-U (som han kallades av sina vänner) hade ju 

redan bestämt sig för hur det var, och då hjälpte inga bevis i världen. 

Erik tyckte att han påminde om Ellen. 

När hon vid ett besök berättade om hur Erik en natt sagt sig se döda 

men fortfarande nyfikna fru Larsson inne på sitt rum, brast Carl-Uno 

Knutsson ut i ett högt och hjärtligt skratt, varpå han omständligt och 

med stor inlevelse förklarade för sin buttra patient hur den sortens 

hallucinationer kunde uppstå. Det hade visst något att göra med tillfälligt 

felaktiga synapser i hjärnan, och möjligen också med någon sorts kemisk 

obalans, om Erik - som bara lyssnade med ett halvt öra eftersom han inte 
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för ett ögonblick tog den självgode psykologen på minsta allvar - förstått 

saken rätt. 

Men, lugnade Knutsson sina gapande åhörare, det fanns numera 

effektiva mediciner som lätt kunde råda bot på den sortens besvär. Det 

var alltså inget att oroa sig för. 

Och så där höll det alltså på i flera månader, tills Erik istället för att bli 

kvitt sina ”besvär” nästan reducerats ner till det han varit innan han 

träffat Elektra; en osäker, kuschad och tämligen hämmad pojke, försedd 

med en farlig men absolut icke existerande ”förmåga”… 

Det fanns under den här perioden två ting han saknade mer än allt 

annat; Elektra och att få vara ifred. Ingetdera kunde han få. 

När han var i skolan vaktades han av To-Otto, som var minutiöst noga 

med att se till att inga otillåtna kontakter togs mellan honom och Elektra. 

När han var hemma vaktade Ellen honom som en hök, fast besluten om 

att samma hemska öde som drabbat hans mor inte skulle drabba honom 

själv. Varför det var av yttersta vikt att han helt bröt med det gamla som 

fått honom att bli sjuk. Oklart förstås exakt vad detta skulle ha varit, men 

att det var något skadligt tycktes ju ställt utom allt rimligt tvivel. 

Och just det; sjuk. För nu talades det inte längre om några ”speciella 

förmågor”, utan om hans sjukdom. Och det spelade ingen som helst roll 

hur mycket han än protesterade. Ellen hade bestämt sig. Han var sjuk. 

Allt detta kunde ha varit inte bara katastrof utan dessutom total 

katastrof, om det inte varit för de korta pratstunderna han trots allt 

lyckades smyga sig till med Elektra. Det var naturligtvis underligt att det 

överhuvudtaget gick, det var han den förste att erkänna. Men det var 

troligtvis så osannolikt enkelt att han och Elektra tillsammans hade 

upptäckt en sak alla andra verkade ha förbisett mitt i den allmänna 

hysterin. Under vardagarna hade de ett andrum på tio desperata minuter 

tillsammans, eftersom ingen höll uppsikt över dem direkt efter 

skoldagens slut. Det var nästan för bra för att vara sant, men under detta 

korta tidsmässiga ingenmansland - som inföll precis i ”vaktavlösningen” 

mellan To-Otto och Ellen - kunde Erik och Elektra göra precis som 

vanligt, om än med lite större försiktighet. De gick sakta hemåt genom 

hembygdsparken medan de talade oavbrutet med varandra, inte sällan i 

mun eftersom så mycket fanns att säga och tiden var så knapp. Ibland 

höll de varandras händer, men bara när ingen fanns i närheten som 

kunde se. Promenaden hem tog som sagt bara tio minuter, men Erik 

älskade varje sekund av den. 
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Om man bortsåg från dessa kortvariga stunder av ljuvlig normalitet var 

det bara att konstatera att Eriks tillvaro blivit tämligen eländig, men dock 

fortfarande uthärdlig tack vare Elektra. Svårigheterna förde dem så nära 

varandra att Erik till sist inte förmådde tänka på hur det skulle ha varit 

utan henne, och kanske kände Elektra något liknande.  Hon gav honom i 

varje fall aldrig anledning att tro något annat. 

Men om de båda vännerna i sin barnsliga enfald trodde att saker och 

ting inte kunde bli mycket värre än de redan var, bedrog de sig grundligt. 

Det verkliga dråpslaget dröjde nämligen till strax efter sommarlovets 

början, men då var det också så förödande att dess konsekvenser skulle 

komma att bli lika fatala som oöverskådliga. 

Under en av de allt tristare kvällsmåltiderna hos familjen Johannesson 

meddelades det plötsligt och utan minsta förvarning att nu skulle 

minsann Ströms flytta. Det var Ture som släppte bomben, i vanlig 

ordning något disträ och lyckligt omedveten om vilken verkan nyheten 

skulle ha på åtminstone en vid bordet. 

Ellen verkade helt oberörd, som om hon redan visste allt om saken. 

Hon råkade dessutom undslippa sig ett litet leende, möjligen aningen 

försmädligt men troligare medlidsamt. Och nöjt. I och med flickan 

Ströms försvinnande skulle hon nämligen ha ett bekymmer mindre. 

Erik däremot förstod ingenting. Det var ju inte ens ett år sedan 

Elektras föräldrar köpt huset borta vid parken, de kunde väl inte bara 

flytta sådär? Han försökte protestera, säga att det måste vara fel. Att det 

måste vara ett falskt rykte, bara vanligt skvaller. Eller hur? Visst var det 

väl så? 

Orden stockade sig i halsen på honom så att alla hans förtvivlade 

invändningar blev knappt hörbara, men det spelade ingen roll. Ture 

skulle på sitt stillsamt ointresserade sätt ändå knappast lägga märke till 

dem. Och Ellen förblev moltyst, för en gångs skull. 

Jodå, konstaterade Ture torrt och utan tillstymmelse till finkänslighet 

när han svalt undan lite av pyttipannan han just stoppat i munnen. Den 

där Ström hade visst fått någon fin tjänst på facket hade han hört, och nu 

bar det sig inte bättre än att denna tjänst var i Stockholm, varför det 

förstås kunde anses en aning opraktiskt att bo i en liten sydsvensk ort 

som Risbyslätt. 

Ellen nickade genast medhåll. Jo, visst skulle det vara opraktiskt att bo 

kvar. Och det var väl klart att det var tråkigt att den där trevliga tösen 

skulle flytta. Ock, ock, ock så tråkigt. Men det förstås, hon och Erik 
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träffades ju ändå inte längre, eller hur? Så det gjorde kanske egentligen 

inte så mycket att hon skulle ge sig av, när allt kom omkring. 

Illamåendet sköt plötsligt upp i halsen på Erik, och det var endast med 

största ansträngning som han lyckades hindra sig från att kräkas rakt ut 

över bordet. Bara tanken på att Elektra skulle flytta så långt bort gjorde 

honom fullständigt gråtfärdig. Utan henne var han… ingenting. Och fast 

Ellens och Tures uppenbart omedvetna sätt att i missriktad välvilja slå 

undan benen för honom var ett av de värsta dråpslagen han någonsin 

råkat ut för, var det ändå ingenting i jämförelse med olyckan som låg i 

den hotande förlusten av Elektra. 

Trots detta nästintill totala haveri av den enda återstående del som 

fanns kvar av hans gamla, normala liv var det ännu inte slut. 

Katastrofens fulla omfattning stod inte klar för honom förrän någon 

timme senare, när Ellen milt leende klev in på hans rum och berättade 

för honom att den långa väntan äntligen var över. Vilken väntan? Jo, det 

skulle hon berätta om han bara lugnade ner sig och lyssnade på vad hon 

hade att säga. 

Hon fick honom att trots bleka, rädda protester sätta sig på sängen. 

Först när han satt helt stilla med ryggen mot väggen och benen osäkert 

uppdragna mot bröstet började hon berätta; 

Hon hade talat med hans psykolog för några veckor sedan, och 

tillsammans hade man bestämt att det nu äntligen kunde vara dags att 

prova ut medicin mot hans ”kemiska obalans”, så att han kunde bli kvitt 

sin sjukdom. Visst var det fantastiskt? Redan dagen därpå skulle man 

börja, och det skulle ske på plats inne på sjukhuset i Ängelholme. Men 

han behövde inte vara orolig: Ellen skulle låta sig läggas in tillsammans 

med honom, så han skulle aldrig behöva vara ensam. Och det blev nog 

inte så långvarigt. En vecka kanske, gissade hon. 

Erik blev fullständigt tillintetgjord av hennes besked, men inga av hans 

många förtvivlade böner hjälpte. När han gråtande och förkrossad till sist 

förstod att det inte skulle gå att krångla sig ur mardrömmen, frågade han 

henne varför hon inte sagt något tidigare? Då skulle han i alla fall ha fått 

en chans att förbereda sig, menade han och kunde inte längre dölja att 

han hackade tänder av gråt och rädsla trots att han visste att hans 

mormor ogillade den sortens känsloyttringar. 

Ellen betraktade honom med en sorts sorgsen irritation som inte gick 

att skyla över, trots att hon säkert försökte. Hon drog efter andan och 

såg fundersamt ut genom fönstret. Kvällssolen reflekterades i några 
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fönster på andra sidan torget och färgade hennes grå hårtestar gyllengula, 

alltmedan några dammkorn långsamt svävade runt i rummet i ett slags 

mikrokosmisk stjärndans. Det enda som hördes var Eriks hulkande, 

dämpade andetag. När en stund gått utan att Ellen gjort någon som helst 

ansats att svara honom frågade han henne igen; varför? 

Då vände hon sig mot honom, och i hennes ansikte såg han något som 

kunde vara medlidande. Hon förklarade med en suck att hon genom att 

inte säga något hade velat bespara honom oron inför det som 

oundvikligen ändå skulle komma. Och enligt barnpsykolog Knutsson 

fanns det inga andra alternativ; de var tvungna att vara på plats inne på 

lasarettet när man skulle försöka ställa in rätt dos av de ganska… potenta 

preparaten. 

”Psykofarkama… psykakarfa… psykafram… äsch, medicin mot din 

psykiska åkomma” förklarade Ellen tafatt när Erik oroligt frågade vad 

för sorts medicin det var mer exakt. Svaret hjälpte honom inte, eftersom 

det i hans öron var totalt intetsägande. Det enda begripliga han fick ut av 

henne var att det var fråga om stark medicin. Och att den var stark 

innebar samtidigt att det var bäst om man höll Erik under uppsikt 

medan… ja, den saken var det kanske bättre om Carl-Uno förklarade. 

Ellen tinade nu upp en aning, och gav sin dotterson ett uppmuntrande 

leende. 

”Det ordnar sig ska du se, Erik. Du kommer att bli frisk på nolltid när 

väl behandlingen börjar” sade hon spelat trosvisst och han kunde ana en 

plötslig anstrykning av illa dold tveksamhet i hennes röst som skrämde 

honom betydligt mer än hennes inbilska tvärsäkerhet. 

Hon såg på honom ett ögonblick, sedan var det som om något av 

hennes påklistrade glättighet tillfälligt vek undan. Hon suckade på nytt 

och såg ner på sina fötter, som om hon rådgjorde med sig själv. Till sist 

gick hon med sänkt huvud fram mot Eriks säng och sjönk mödosamt 

ner. Med ens såg hon mycket gammal ut. 

”Du förstår, Erik…” började hon och strök honom något 

bortkommet över ena benet samtidigt som hon gav honom ett nytt, blekt 

leende. ”Innan du föddes blev din mamma mycket sjuk. Det satt i 

huvudet på henne. Något hände som gjorde henne… mycket sjuk. 

Hon…” 

”Jag vet!” avbröt Erik med gråt i rösten. ”Hon blev galen! Du har 

redan berättat det!” 
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Ellen skruvade på sig. Det var tydligt att hon helst ville gå därifrån, 

men hon kunde inte förmå sig. Hon tyckte mycket synd om Erik, det 

gjorde hon verkligen. Men han förstod ännu inte sitt eget bästa, och tills 

den dagen kom var det hon som var ansvarig för honom och hans hälsa. 

Ja, rent formellt delade hon förstås det ansvaret med Ture, men med 

honom var det ju som det var. Han höll sig helst undan, och hade alltid 

gjort så. Det hade varit likadant när Kerstin varit liten. Hon suckade igen. 

”Ja” sade hon uppgivet. ”Jag har väl det. Men du måste förstå att jag 

inte vill att samma sak ska hända med dig, Erik! Det förstår du väl?” 

”Men det gör det ju inte!” protesterade han medan tårarna på nytt 

började rinna över hans kinder. ”Jag är ju inte sjuk! Du vet att jag inte är 

det!” 

Ellen log gråtmilt mot honom, som om hennes övertygelse var av helt 

annat slag. Hon försökte stryka honom över kinden, men han slog ilsket 

bort hennes hand och i samma stund som han gjorde det kände hon 

något förfärligt dra fram genom sitt huvud. I ett första fasansfullt 

ögonblick fick hon för sig att det var ett blodkärl som brustit i hennes 

hjärna, men det tog inte många sekunder - rysliga förvisso, men som sagt 

inte så många - innan hon med plötsligt uppflammande vrede förstod var 

känslan kom ifrån. 

Hon reste sig hastigt upp och spände blicken i Erik, men ryggade 

förskräckt tillbaka när hon såg den främmande och fruktansvärda glöden 

i hans ögon. Hon tyckte sig till och med under en förfärlig, 

hallucinatorisk mikrosekund se hur stora, svarta, läderartade vingar 

vecklades ut bakom hans rygg, men förstod naturligtvis genast att 

alltsammans bara var inbillning. Känslan i hennes huvud hade däremot 

inte haft ett enda dugg med inbillning att göra, och det gjorde henne 

rasande. 

Skulle han, hennes egen dotterson, frukten av den olycksaliga, 

skamlösa förbindelse som gjort hennes dotter bindgalen, nu komma här 

och på nytt dra olycka över dem alla med vanvettiga pajaskonster? Hon 

skakade av indignation och ursinne, men lyckades bemanna sig så pass 

att hon fick kontroll över sin röst, varpå hon röt häftigt åt honom: 

”Du gör inte sådär mot mig! Vet hut, unge!” 

Därefter vände hon på klacken och mer eller mindre rusade ut ur 

rummet. Hon slog igen dörren hårt bakom sig, skyndade sig därefter att 

låsa och lutade sedan pannan mot väggen, blundande medan hon 
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försökte återvinna fattningen. Hennes hals snördes för första gången på 

länge ihop av förtvivlan och hon fick kämpa för att inte börja gråta. 

Det var precis som hon sagt honom; hon kände visserligen medlidande 

med honom, men hon kunde bara inte låta honom gå samma grymma 

öde tillmötes som stackars Kerstin, det kunde inte komma ifråga. Om 

hon bara lät saker och ting ha sin gång skulle Eriks sjukdom eskalera, 

hon hade sett det förr och visste vad som väntade. För henne var det 

inget tänkbart alternativ. 

Alltså fanns det bara en enda väg att gå; den redan anträdda. Hon var 

övertygad om att hon gjorde rätt. Det var för övrigt en tanke hon 

upprepade om och om igen när hon senare tog plats framför TV:n, 

beväpnad med en stickning hon inte för ett ögonblick kunde koncentrera 

sig på. Det var rätt. Det var verkligen rätt… 

 

Erik kallsvettades. Det kändes som efter ett anfall av något slag; kroppen 

hängde slapp och seg i den lilla krok som var hans medvetande, och han 

översköljdes gång på gång av vågor av matthet och illamående. 

Något hade hänt; något underligt som han först inte riktigt kunde 

förstå. Och då avsåg han inte själva raseriutbrottet mot Ellen - som i och 

för sig varit unikt i sitt slag men knappast särskilt svårbegripligt - utan 

vad det hade gjort med honom. Eller snarare fått honom att göra. 

Hans ”förmåga” hade just uppvisat en sida han fram tills nu inte haft 

en aning om. Kraften som ibland gjorde det möjligt för honom att 

hämma andra människors vilja - eller låta honom leta sig in i främmande 

medvetanden för att blottlägga väl undangömda hemligheter - var något 

mer, något mycket större än han någonsin kunnat föreställa sig. 

Plötsligt insåg han att han nu för första gången faktiskt kunde känna 

denna egendomliga, svårförklarade kraft strömma genom honom, som 

ett mer eller mindre överdimensionerat energiläckage från någon okänd, 

dold källa. Om kraften var vatten, var han kranen som styrde dess flöde 

och temperatur. 

I och med att denna enkla men fullt begripliga bild dök upp i huvudet, 

var det som om hans ”förmåga” med ens hade blivit synliggjord för 

honom. Den visade sig vara något som närmast kunde jämföras med en 

diffus förlängning av hans egen sinnesstämning, fast tusenfalt förstärkt. 

Således blev den vad man gjorde den till, medvetet eller omedvetet; 

därför kunde den vrängas ut och in och plötsligt förvandlas till en 

fullständigt vansinnig destruktivitet vars konsekvenser mycket väl kunde 
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te sig… oöverblickbara. Insikten borde ha skrämt honom, men gjorde 

det inte.  

När han hämtat sig från den värsta överraskningen över att åtminstone 

delvis tro sig förstå något i grunden obegripligt, kom de mörka tankarna 

genast tillbaka. Vad skulle han egentligen med ”förmågan” till om han 

inte längre hade någon att dela den med? Elektra var den enda som 

verkligen förstod honom och hon skulle förpassas ut ur hans liv, för så 

hade man bestämt i sin välmenande hjärtlöshet. Och utan henne skulle 

allt vara meningslöst. Precis allt. 

Tryggheten - den lilla som återstod efter de där evinnerliga, 

förnedrande sjukhusbesöken - var borta. Kärleken till hans morföräldrar 

var om inte borta, så åtminstone ordentligt stukad. Och tilltron till 

sådana människor som var satta att vårda, skydda och lära ut - men som 

hela tiden gjorde raka motsatsen - var likaledes bortblåst. Alla hade vänt 

sig mot honom utan att han förstod varför. Han hatade varenda en av 

dem och önskade dem innerligt död och olycka, vilket naturligtvis bara 

ledde till mer hat och förtvivlan. 

Sedan - mitt i sin heliga vrede - kom han av sig eftersom han på nytt 

plötsligt såg hennes ansikte framför sig. Elektra. Hans enda sanna vän. 

Tagen ifrån honom. Bortflyttad, försvunnen - utom räckhåll. 

När han tänkte på olyckans fruktansvärda omfattning började han 

kallsvettas, och sedan dröjde det inte länge förrän illamåendet på nytt 

vältrade sig över honom. Ångesten klöste i bröstet och han överfölls 

hastigt av en panisk, klaustrofobisk känsla som hindrade honom från att 

andas normalt. Han insåg att han måste ta sig ur mardrömmen nu genast 

för att inte bli galen, och det fanns bara ett sätt; han måste få prata med 

Elektra. 

Men det skulle inte gå. Ingen skulle låta honom komma i närheten av 

henne, eftersom han var ”sjuk”. Han slöt ögonen och försökte förtvivlat 

återfinna sitt förlorade fotfäste, men det var omöjligt. 

Sedan slog en ny tanke klorna i honom och den ökade dramatiskt hans 

ångest; om han ville träffa Elektra innan han blev tvingad att börja 

medicinera bort sitt jag och sin personlighet var tiden mycket knapp. 

Noga räknat hade han bara ett par timmar på sig. Men hur skulle det gå 

till? 

Imorgon skulle han av allt att döma föras bort till något som han 

närmast uppfattade som en sorts medicinska experiment; avskärmad från 

den normala världen - utom räckhåll för all normalitet överhuvudtaget. 
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En ny våg av hat sköljde över honom och spolade bort lite till av det 

sunda förnuft han ännu trodde sig ha i behåll. I de skummande 

efterdyningarna började han desperat gripa efter de få halmstrån som 

fanns kvar. 

Han reste sig på ostadiga ben och gick stelt mot fönstret och såg ut 

mot det nästan folktomma torget. Solen hade försvunnit ner bakom 

huset han bodde i, och blåaktigt kvällsljus låg över Risbyslätts minimala 

centrum. Han kunde höra det lite sorgsna ljudet av koltrastsång läcka in 

genom den öppna fönsterventilen. Han tryckte sin högra handflata mot 

glaset. Om han bara vore där ute istället för här inne, då skulle väl allt 

vara annorlunda? Eller hur? Skulle det inte det? 

Jo, svarade han sig själv. Naturligtvis skulle det det. 

Beslutet kom oväntat och från ingenstans, och det var inte 

förhandlingsbart. Plötsligt visste han bara; han måste ut med en gång. 

Och det fanns bara en väg att ta. Genom fönstret. 

Han öppnade det oändligt varsamt för att inte i onödan locka till sig 

Ellens uppmärksamhet, och det var faktiskt det första som lyckades 

honom denna förbannade dag av besvikelser, katastrofer och ofattbara 

omvälvningar. 

Den ljumma sommarkvällen fyllde genast rummet. Dofter strömmade 

in och nästan bedövade honom med sin intensitet; det var kaprifol, ett 

kvardröjande stråk av bilavgaser, varm asfalt och het frityrolja från 

gatuköket på torget. Samma dofter hans mamma känt den där kvällen 

när hon för allra första gången gett sig av mot Djupe Skreva på sin 

flickcykel. 

Erik tänkte sig noga för en sista gång, men kom ändå fram till samma 

sak. Det fanns ingen annan väg ut. 

Han klättrade försiktigt upp i fönsterkarmen och såg ner. Det var inte 

så förfärligt högt, men ändå tillräckligt för att han skulle kunna slå sig 

ordentligt om han landade fel. Det skulle han emellertid inte göra, 

intalade han sig med den sanne dårens verklighetsfrämmande men 

lyckligt naiva övertygelse. 

Varpå han tänkte på Elektra, blundade och hoppade. 
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1. 
 

 

an vaknade som alltid när han haft drömmen badande i kallsvett, 

hjälplöst flämtande och med vildsint skenande hjärta. För några 

andlösa sekunder var han fullständigt övertygad om att höll på att dö. 

Just det var förstås en sak han trodde varje gång han tvingades slå upp 

ögonen på samma vidriga vis, med den kvardröjande maran envist 

klistrande vid sig. Pulsen hamrade i tinningarna, det susade oroväckande 

i öronen och ett fasansfullt något - som enligt flera läkare starkt påminde 

om kärlkramp, men tydligen ändå inte var det - arbetade målmedvetet 

och ilsket i ådrorna i övre delen av bröstkorgen och upp mot halsen och 

gjorde det ytterligt svårt att andas. Ofta önskade han att luften faktiskt 

skulle ta slut för honom, eller att hjärtat inte längre skulle orka. Inte för 

att han egentligen hade en uttalad önskan att dö, utan snarare för att han 

på så vis snabbt och förhoppningsvis lätt skulle bli kvitt den aldrig 

sinande ömklighet som var hans liv. Hans meningslösa, pinsamma, 

onödiga liv. 

Han försökte krångla sig ur de skrynkliga och svettvåta lakanen och 

hasade sig mödosamt upp till ett obekvämt halvsittande med ryggen mot 

den iskalla sänggaveln av lackerad lättmetall från Ikea. Han rös. Att det 

var tämligen oangenämt att sitta så var ju en självklarhet, men det var 

också det som var finessen. Om det gjorde ont eller kändes obehagligt 

skulle det nämligen bli betydligt svårare att falla i sömn igen, och just nu 

var det viktigare än allt annat. Han fick inte somna om. Fick inte. 

Han sträckte sig efter sin medicin och det halvfulla vattenglas som 

alltid fanns redo på nattduksbordet i händelse av drömmens uppdykande. 

H 
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Darrande svepte han i sig piller och vatten med lika delar vana och 

likgiltighet. Sedan lutade han sig åter mot sänggaveln och försökte andas. 

Han stirrade tomt framför sig ut i den blekgrå gryningsdagern som 

redan fyllde rummet och sålunda skvallrade om den annalkande dagen. 

En menings- och innehållslös, sannolikt. Ännu en. 

Året var 2009, vilket betydde att det var hans trettionionde. Klockan 

var tjugo i fem på morgonen, det var onsdag om han mindes rätt och det 

var den 22 april. Mitt i den förbannade våren, således. 

Han svor tyst och halvhjärtat för sig själv. Han hatade våren. Hatade 

det vassa solljuset som tvingade honom att kisa och gav honom ont i 

huvudet; hatade alla glada människor som plötsligt och av outgrundlig 

anledning skulle ut och visa sina anskrämliga, vinterbleka ansikten så fort 

det blev bara aningen varmare i luften; hatade småfåglarna som pep och 

levde om i de ännu kala träden. Just det; det var något högst irriterande 

med alla dessa små finkar och sparvar och mesar vars fåniga läten skar i 

hans öron. Han skämdes över det, men ibland hade han faktiskt känt en 

pockande lust att döda dem, att bryta sönder och krossa deras små 

kroppar så att han äntligen fick vara ifred. 

Men - även om han verkligen fått chansen att utföra ett sådant illdåd 

skulle han naturligtvis inte ha gjort det. Aldrig. Möjligtvis klappat lite i 

händerna för att skrämma bort dem, men inget värre än så. Aldrig döda. 

Aldrig. Han var ju inget monster. 

Tanken på fåglarna återförde honom olyckligtvis till drömmen under ett 

kort och obehagligt ögonblick, och detta enda ögonblick av bister klarsyn 

var trots sin flyktighet fullt tillräckligt för att kallsvetten på nytt skulle 

börja rinna. Egentligen var det underligt att han aldrig hade kunnat göra 

sig kvitt denna destruktivitet, denna själsliga anomali. Särskilt med tanke 

på hur många plågsamma terapitimmar som lagts på den saken. Eller så 

var det inte alls särskilt underligt, funderade han vidare medan bilderna 

passerade revy för honom; blekare och inte på långa vägar så livfulla som 

under drömmen. Men ändå… 

 

Han hade varit 12 år - och lycklig. Eller kanske snarare hel. Just det; han 

hade varit hel. I nio månader hade den underbara, nu nästan obegripliga 

känslan av liv uppfyllt honom. Som en mäktig ström av flytande, eterisk 

energi. 

Då och då försökte han återkalla minnena av den där tiden, men 

detaljerna hade för länge sedan gått förlorade och mycket av det han 
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trots allt trodde sig komma ihåg tycktes honom nu så underligt diffust att 

han ibland blev osäker på om det överhuvudtaget hade skett. Ändå visste 

han att alltsammans på något vis måste vara om inte helt och hållet sant, 

så åtminstone de sista kvarlämnade spillrorna av en bortglömd sanning. 

De hade varit som två sidor av samma mynt; oskiljaktiga, men ändå 

inte totalt sammanflätade. Det vill säga inte på det personlighetsupplösta, 

sammanväxta och därtill tragikomiska sätt som var så vanligt bland gifta 

gamla par. Nej, deras vänskap hade varit mycket större än så. 

Han smakade på hennes namn och försökte dra sig till minnes känslan 

av att ha henne nära, men utan att lyckas. Det enda som dök upp - och 

faktiskt gjorde det varje gång han tog sig igenom den här ”övningen” - 

var en känsla av bitterljuv förlust; en sådan där sorgsen, sentimental 

sinnesstämning som kunde drabba en när man sett en vacker film med 

lyckligt slut. Och under eftertexterna brutalt tvingades inse att filmen 

faktiskt inte hade ett enda dugg med ens eget liv att göra. 

Hon hade varit hans katalysator. Hon hade varit den saknade pusselbit 

som satt igång något som närmast kunde beskrivas som en kemisk 

reaktion; som på ett nästan explosivt sätt hade frigjort märkliga krafter 

inom honom. Inte skapat dem, för de hade alltid funnits där. Men 

återuppväckt dem. Lockat fram dem. 

Han kunde när han ville se hennes något pojkaktiga ansikte framför 

sig; hennes ljusa, raka hår, hennes sätt att omedvetet förvränga ansiktet i 

en mängd lustiga grimaser. Han hade särskilt älskat minen som uttryckt 

missnöje, och ibland också spelad sorgsenhet; ögonen som på bråkdelen 

av en sekund kunde förvandlas till stora, blanka sjöar modell hund, för 

att inte tala om den kraftigt putande underläppen. Möjligen hade han 

någon gång försökt kyssa henne när hon såg ut så där, men han var inte 

säker. Minnet spelade honom som sagt ofta elaka spratt, i synnerhet 

rörande just den där omvälvande perioden. Någonstans trodde han sig 

emellertid säkert veta att saker och ting inte hade varit på det sättet 

mellan dem; de hade varit vänner och inget annat. 

När han räknade efter kom han uppgivet fram till att allt det där… 

underliga måste ha inträffat för åtminstone 26 år sedan. Kunde det 

verkligen ha gått så lång tid sedan han senast sett och talat med henne? 

Han insåg bedrövat att det dessvärre var så. 26 långa år. Mycket hade 

hänt sedan han skilts från Elektra Ström. Och ändå inte. 

Med en rysning mindes han dagen då hela hans tillvaro lagts i ruiner. 

Vaga bilder, de flesta lika tunna och oskarpa i kanterna som allt annat 
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han upplevt före sammanbrottet, visade honom hur han hoppade ut från 

fönstret i sin och morföräldrarnas gamla lägenhet. Fritt fall under ett 

ögonblick långt som en smärre evighet - allt i ett desperat och 

ogenomtänkt försök att få träffa sin enda och bästa barndomsvän en 

sista gång innan det stora medicinexperimentet skulle påbörjas. 

Så här efteråt, med mångårig och ibland bitter erfarenhet av vården, 

insåg han att han den gången inte borde haft något särskilt att frukta. 

Även om barnpsykologen han gått hos förvisso varit en oansvarig och 

veritabel dårfink, var det man tänkt göra med honom sommaren 1982 

trots allt vida bättre än det som senare skulle komma att drabba honom. 

För så var det ju: man lade normalt inte in barn på det grymma sätt Ellen 

hotat med. Inte ens på den tiden. Men hur skulle han ha kunnat veta det? 

Han var ju bara 12 år. 

Men han hade alltså hoppat. Och helt enligt lagen om alltets absoluta 

och oresonliga jävlighet naturligtvis landat så olyckligt att han stukat 

foten. Inte bagatellartat som när man råkar trampa fel, utan snarare 

precis så illa som man förväntas göra när man hoppar ut från tre och en 

halv meters höjd. Det hade knakat högt och gjort så fruktansvärt ont i 

vristen att det varit omöjligt att resa sig, och då hade han ändå haft tur. 

Om han istället landat med huvudet före skulle han med stor sannolikhet 

ha brutit nacken, och då hade mycket blivit annorlunda. Men det var å 

andra sidan inget att grubbla över. Gjort var gjort; han hade inte landat 

på huvudet, och så var det med den saken. En enda sekund av desperat 

viktlöshet - och världen hade rasat runt honom. 

Ellen hade i stort sett omgående förstått vad som skett, eftersom det 

med ens blivit ett hiskeligt liv nedanför Eriks fönster. Människor hade 

rusat till för att hjälpa honom och han hade förgäves försökt få iväg dem 

så tyst och diskret som möjligt. Men snart hade jämmer och skrik - hans 

egna till största delen - gjort alla inom en radie av trettio meter 

uppmärksamma på hans belägenhet. Och för att göra en trist historia så 

kort som möjligt; han hade återbördats till sitt fängelse efter bara ett par 

tämligen nesliga minuter i frihet. 

Med smärtande fotled och känslan av den ljumma asfalten fortfarande 

levande mot huden hade han burits in i lägenheten under rop och vilda 

protester. Ellen hade stelt tackat dem som hjälpt honom, varpå hon 

vänligt men bestämt kört ut dem. När det var gjort hade hon tagit itu 

med honom. 



221 

 

Avsikten hade väl bara varit att tala honom tillrätta. Att få honom att 

förstå det idiotiska i det han gjort, och att hon bara ville hans bästa. Men 

istället hade hon hetsat upp sig och börjat skälla ut honom på ett så 

aggressivt och onyanserat sätt att han till sist inte stått ut längre. Han 

hade förlorat fattningen. 

Det var alltid där, med bilden av den ilsket grälande Ellen hotfullt lutad 

över hans säng, som drömmen började. 

Mitt i detta virrvarr av upprördhet och förvirrande känslor, mitt i 

smärtan från den stukade foten och sorgen över att inte få träffa Elektra, 

var det något som brast inom honom. Plötsligt hade han fyllts av en 

vrede så stark att han varken förr eller senare upplevt något liknande. 

Den hade förblindat honom, gjort honom till ett ursinnigt, ohejdbart 

oväder som fyllde varje millimeter av rummet med fördärvlig och skadlig 

energi. Han mindes det som om en malström av ett osynligt, virvlande 

något bildats runt honom; som om han var det stillastående ögat i en 

rasande orkan av psykisk ödeläggelse. 

Ibland tänkte han att det nästan varit som om någon annan agerat 

genom honom; att inget av det inträffade egentligen hade varit hans fel. 

Men han insåg skamset varje gång tanken dök upp att han föreställde sig 

saken så bara för att det var bekvämt; för att han på enklast möjliga sätt 

skulle kunna avhända sig ansvaret för det som hänt. Men det fungerade 

inte, det hade det aldrig gjort. Det som hade hänt hade hänt, och 

skammen var helt och hållet hans egen. 

Han hade gjort något oerhört; han hade släppt ut allt uppdämt hat, all 

kondenserad ilska, all ackumulerad frustration i en enda hänsynslös och 

fasansfullt oemotståndlig urladdning. Han hade inneslutit Ellen i en 

psykisk omfamning så kompakt, så vidrigt ångestsvart att hon i ren fasa 

gett ifrån sig ett högt skrik. Han kunde fortfarande höra hennes 

förskräckliga, gälla rädslerop och det var inte sällan han vaknade gråtande 

just för den saken. 

I drömmen återupplevde han alltid hela förloppet i detalj, lika grymt och 

skoningslöst som det varit när det hänt. Ellens höga jämmerskri fick för 

en gångs skull Ture att reagera; med andan i halsen och håret på ända 

kom han rusande för att ta reda på vad som egentligen stod på. Det var 

det absolut sämsta han kunnat göra. Under bråkdelen av en sekund 

vändes det mesta av den okontrollerbara destruktivitet som flödade fritt 

ur Erik mot den intet ont anande Ture, delvis av misstag. Den långe, 

värdige, mustaschprydde mannen Erik älskat så för hans vänlighets och 



222 

 

disträa jämnmods skull, tvärstannade i dörren med ett lika skräckslaget 

som förvirrat uttryck i sitt annars så lugna ansikte. Det syntes i hans 

uppspärrade ögon att han var totalt oförmögen att sätta ord på vad det 

var som angrep honom, bara att det var något obeskrivligt fruktansvärt 

och att det utan tvekan hade sitt ursprung i Erik. Förvåning, rädsla, 

besvikelse och uppgivenhet dök i tur och ordning upp som diffusa 

känsloströmmar, vilka Erik högst ofrivilligt snappade upp. Om det var 

något mer som for genom Tures medvetande i den stunden skulle 

emellertid aldrig någon annan få veta, för just i det ögonblicket gav något 

vika i huvudet på honom. 

Erik visste det i samma stund det hände; det var som om något 

väsentligt men ospecificerat plötsligt gått upp i rök mitt framför ögonen 

på honom, ungefär som när ett ständigt ljudande brum, pip eller sus 

oväntat upphör och lämnar efter sig ett tydligt, ekande tomrum. I detta 

plötsliga allegoriska vakuum blev han under ett fasansfullt ögonblick 

plågsamt medveten om att han uppfattade tystnaden bara för att den 

plötsligt uppstått i något som var dess raka motsats. I hans huvud fanns 

med ens en veritabel kakofoni av röster som talade i mun på varandra, 

ömsom långsamt och lågmält, ömsom snabbt och forcerat. Trots den 

inneboende orimligheten i detta förstod han ändå genast vad det var, 

eftersom han levt hela sitt liv sida vid sida med paradoxer och 

omöjligheter. Det han hörde var ljudet av tankar. 

Människors inre monologer överföll honom; kroppslösa röster som 

resonerade med sig själva om allt mellan himmel och jord, gnälligt, 

överlägset eller omedvetet som om tankeverksamheten gick på tomgång. 

Sannolikt kunde han bara höra dem som befann sig nära, kanske i 

grannlägenheterna eller strax utanför på gatan. Men naturligtvis hörde 

han också dem som befann sig i rummet med honom. 

Alla dessa hemliga och egentligen ohörbara röster blev han alltså 

plötsligt medveten om bara för att en av dem abrupt tystades. Där Tures 

inre, rika monolog funnits var nu bara ett djupt tomrum, och det lät sig 

inte fyllas. Tomhet och tystnad var allt som fanns kvar. 

Ellen måste ha känt samma sak trodde Erik, trots att hon var en 

notorisk förnekare av allt som inte kunde förnimmas med egna sinnen. 

Det måste ha varit så resonerade han, eftersom hon började skrika i vild 

förtvivlan redan innan något egentligen syntes på Ture. 

Detta hans tillstånd av synbar orördhet varade förstås bara i bråkdelen 

av en sekund. Sedan vek sig benen under honom och han föll framstupa 
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och landade med ett otäckt krasande rakt på ansiktet, med näsan före i 

linoleummattan. Han rörde sig inte sedan han fallit. 

I det här läget borde Ellen ha släppt allt för att i vild affekt kasta sig 

bort till sin redan döde make, men det gjorde hon inte. Istället vände hon 

sig sakta om och såg på Erik med ett hat han inte trott henne förmögen. 

”Du…” väste hon, och han kunde se hur en smal sträng saliv letade 

sig ner över hennes darrande haka, ”Du har dödat honom! Du har… 

dödat honom!” 

Erik försökte protestera, men över hans läppar kom inte ett ljud; han 

var alltför uppfylld av den koncentrerade fasa han spred omkring sig. 

Istället för att slösa kraft på att återvinna talförmågan vände han nu all 

uppmärksamhet och skadlig energi mot Ellen. Hon skälvde som i frossa 

när han lät sin blick falla på henne. Han kunde känna att hon fortfarande 

var full av ilska, men sorgen och rädslan höll definitivt på att övermanna 

henne. Om hon bara denna enda gång kunnat visa sig aningen svag hade 

antagligen mycket varit annorlunda. Men det kunde hon inte. 

I ett sista desperat och antagligen knappast genomtänkt försök att 

stoppa den fördärvlighet Erik lät strömma ut från sitt medvetande höjde 

hon handen, sannolikt i avsikt att slå honom. Om hon verkligen tänkt 

klippa till honom visste han förstås inte, inte ens då när det hände. Och 

nu, så här många år efteråt, var det ännu svårare att veta. Trots - eller 

kanske på grund av - att han vridit och vänt på minnesbilderna tills de 

förvrängts och blivit till något helt annat än de varit från början. 

Ellen höjde handen för att slå honom. Det var så han mindes det. 

Det var också det sista hon någonsin gjorde i sitt långa och egentligen 

ganska trista liv. För i samma ögonblick Erik såg henne måtta slaget 

vältes allt över ända. Utan att helt och hållet begripa konsekvenserna av 

det han gjorde, lät han en puls av svart energi - han hade fortfarande, 26 

år senare och efter otaliga nätters sömnlöst grubblande, inget bättre 

uttryck för det han släppt lös - fara genom rummet, genom Ellens 

medvetande och ut genom väggarna. På sin väg tvärs genom hans 

mormor förstörde denna obeskrivlighet allt som var hon. Inte bara den 

andliga sidan av henne, utan även den rent fysiska. Samtliga blodkärl i 

hennes hjärna rämnade och gav henne en massiv stroke av ett slag 

läkarvetenskapen i stort sett aldrig tidigare skådat. 

Ännu en röst tystnade. Ännu ett tomrum som inte kunde fyllas dök 

upp. 
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Hennes blick brast. Hon föll på samma sätt som Ture fallit strax innan, 

lealöst utan minsta antydan till styrsel. Hon var förvandlad till ett ting 

redan innan hon nått golvet. 

Erik stirrade förfärad på kropparna som fram tills för några ynka 

ögonblick sedan varit hans mormor och morfar men som nu plötsligt 

reducerats till dött kött, slapp hud, flygigt hår, gulnande naglar, 

stillastående hjärtan, koagulerande blod. En känsla av malande grå 

förtvivlan växte och vältrade sig över honom, medan det svarta som fyllt 

och omgivit honom sakta, sakta ebbade ut. Han förstod inte vad som 

hänt. Eller jo, det gjorde han nog, rättade han sig. Men han förstod inte 

hur det kunnat hända. 

Den florstunna hinnan mellan friskt och sjukt vibrerade några 

evighetslånga sekunder. Sedan sprack den mitt itu och lämnade honom 

gallskrikande på sängen med ryggen mot väggen tills polisen forcerade 

dörren en timme senare, efter larm från oroliga och skrämda grannar. 

När han kommit så långt i sin möjligen onödigt flagellantiska 

genomgång av den förskräckliga drömmen var det nog. Han hade stått ut 

ovanligt länge den här gången. Det normala var annars att han 

förträngde minnena av sitt ohyggliga övergrepp betydligt tidigare i 

skeendet, oftast redan vid scenen där Ellen började skrika och Ture kom 

inrusande. 

Han drog handen över pannan och noterade att han som vanligt var 

våt av kallsvett. Pulsen hade ökat markant medan han än en gång 

genomlidit våndan det onda minnet alltid förde med sig, och en 

obehaglig svaghet spred sig genom alla hans lemmar. Han orkade inte 

mer; klarade inte av de fruktansvärda minnesbilderna. Han stod helt 

enkelt inte ut längre. Men det var förstås ingen större nyhet. Han hade 

inte stått ut på så många år att det vid det här laget mot all rimlighet hade 

blivit hans normaltillstånd. 

Drömmen var hans straff för det han hade gjort. Den visade honom den 

enkla sanningen och inget annat. Han hade varit tolv år och gjort sig till 

mördare. Vilket han - när den värsta hysterin lagt sig - försökt förklara 

för de inbrytande poliserna och senare för de skeptiska tjänstemännen 

från socialtjänstens familjeenhet, dock i båda fallen utan minsta antydan 

till framgång. 

För naturligtvis var det inte hans fel att hans morföräldrar dött som de 

gjort, påstods det. Underligt var det förstås men definitivt inte hans fel, 

vad han än trodde. Den där vanföreställningen skulle man förresten 
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jobba med så fort saker och ting ordnat upp sig för honom. Ja, med 

bostad och så. 

Han hade blivit hysterisk igen, hade sagt sig vilja bo kvar i lägenheten 

själv, att det inte skulle bli några som helst problem med att klara sig på 

egen hand. Vilket bara hade lett till milda och sorgset förstående leenden. 

Det kom säkert att ordna sig, skulle han se. 

Och det gjorde det, åtminstone ur socialtjänstens grunda och kallt 

logiska perspektiv. I början av det nya, defekta liv han nu hade att leva 

hade man således placerat honom i ett familjehem i Klätten, men där 

hade han bara stannat några veckor medan hans fall var under utredning. 

Han mindes med avsmak hur han gjort livet mycket svårt för 

människorna på denna olycklighetens första akuta hållplats, trots att de 

egentligen varit ganska hyggliga mot honom. Så här efteråt var han 

emellertid oerhört tacksam för att han obstruerat deras tillvaro endast på 

ett högst konventionellt vis. Den monstruösa psykiska förmåga han 

begåvats med hade liksom på nytt skjutits i skymundan, vilket antingen 

hade med skuldkänslor att göra, eller också med den plågsamma 

skilsmässan från Elektra. Allt han vid tidpunkten var kapabel till var 

sålunda allmänt bråk och kiv; sådant vilken miniatyrligist som helst skulle 

ha klarat av att iscensätta. 

Beträffande den saken gjorde han trots sin relativa ovana mycket bra 

ifrån sig. Under den korta tid han vistades hos Klättenfamiljen hann han 

med att halvt skrämma ihjäl deras egna barn med hiskeliga spökhistorier, 

till stor del grundade på hans egna mardrömmar och upplevelser; att 

släppa ut luften ur däcken på familjens samtliga cyklar vid minst fyra 

tillfällen; att såga av stolpen till familjens torkvinda precis lagom mycket 

för att den vid full last strax skulle brytas av och avleverera skinande vita 

lakan i naturfärgad gräs- och lermatta; att fästa några tomma 

konservburkar i svansen på familjens gråspräckliga katt så att den rusade 

iväg i panik och inte hittades förrän följande dag, samt; att med en vass 

sten rista in ordet ”bajs” i motorhuven på familjens röda Ford Sierra. Allt 

under loppet av cirka tre, hemska veckor. 

Det var inte att undra på deras lättnad när de till slut äntligen blev av 

med honom. Det insåg han nu, många år senare och avsevärt klokare. 

Han hade verkligen behandlat dem illa, vilket han förstås varit väl 

medveten om redan då. Trots att de faktiskt försökt bemöta honom med 

respekt hade han bara lönat deras möda och omtanke med hån, gapflabb 
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och elakhet. Det var förstås en ytterst störande tanke, men eftersom den 

knappast var ny kunde han skjuta undan den ganska enkelt. 

Efter det korta mellanspelet i socialtjänstens familjehem i Klätten hade 

han hamnat på ett ställe av helt annan karaktär. Han hade mot sin vilja 

placerats hos en fosterfamilj i Urkelljunga som dessvärre visat sig vara 

bekännande kristna på det elakartat parodiska sätt som är så typiskt för 

många bokstavstroende nyfrälsta människor. Detta hade för evärdlig tid 

effektivt botat honom från allt vad religiositet hette. 

Pappan i familjen hade varit av den mer militant troende typen och 

stränga straff väntade oundvikligen den som slarvade med bords- och 

aftonböner, för att inte tala om söndagseftermiddagarnas högst 

enerverande och själsdödande psalmsång. Exempelvis hade Erik dömts 

till en hel veckas utegångsförbud för att han råkat himla opassande med 

ögonen och undsluppit sig ett ärligt menat ”herregud!”, när det påpekats 

för honom att bibeln var Guds egna ord, och i egenskap därav den enda, 

odiskutabla sanningen. Allt han lärt sig i skolan om exempelvis evolution, 

människosyn i samband med homosexualitet, för att inte tala om 

jämställdhet ur genusperspektiv - i synnerhet angående kvinnliga prästers 

vara eller icke vara - var således fel och skulle läras om. Som sagt; den 

enda sanningen fanns i Den Heliga Skrift, och alls ingen annanstans. 

I början av sin flera år långa vistelse hos denna känslomässigt korrupta 

familj med svårartad Jesusmani hade han försökt ställa till bråk ungefär 

på samma sätt som han gjort i familjehemmet i Klätten, men det bet inte 

utan hade bara lett till tråkigheter för honom själv. Första julmånaden i 

detta Kristi hus hade mest varit lik ett ångestfyllt gudstjänstmaraton. I ett 

försök att åtminstone hjälpligt muntra upp stämningen hade han begått 

misstaget att trä dekorationskransar från en adventsljusstake runt 

armarna på den stora Jesusstatyett familjen hade stående på spiselkransen 

över deras egenhändigt uppmurade men sällan använda öppna spis. När 

han varit klar med det aningen pilliga arbetet att pynta Jesus hade han 

tagit ett steg tillbaka och nöjt betraktat sitt verk. Där hade alltså frälsaren 

stått med förgyllda kottar och granbarr av plast runt handlederna, så att 

han inte så lite påmint om en något udda och tämligen malplacerad 

midsommarstång. Eller möjligen en fjolligt feminin eller rent ut sagt 

bögig version av kristenhetens ljus i kampen mot sexuella avvikelser. 

Och för att göra en lång och ganska trist historia lagom kort; det hade 

inte varit särskilt populärt. Inte alls, faktiskt. 
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Under adventstiden det året hade han därför mycket fritid att spendera 

på sitt rum, vilken han använt till att skriva manus till en julkalender han 

tänkt skicka in till Sveriges Television så fort han blev utsläppt ur 

rumsarresten. Den var inspirerad av hans aktuella livssituation och hade 

fått det passande namnet ”Ljus i Guds hus”, en titel som faktiskt till en 

början tilltalat hela familjen. Och då särskilt ”fader vår”, som Erik i smyg 

börjat kalla pappan. Till en början, som sagt. 

Det vill säga, tills denna familjs religiösa och världsliga överhuvud läst 

det med skrivstil omsorgsfullt författade manuset, och med fasa kommit 

till insikt om att det handlade om ett barn med utpräglad pyroman 

läggning. Hela manuset hade varit ett enda långt lustmord på allt som 

hållits heligt i det urkelljungska hemmet. Exempelvis avslutades första 

avsnittet med att ett hus brändes ned av huvudpersonen, en invandrare 

misstänkt lik Erik själv till utseende och allmän skapnad, men begåvad 

med namnet Jesus uttalat på spanskt vis. En språklig finess som särskilt 

påpekades av författaren själv. 

Avsnitt två avslutades med att ytterligare ett hus brändes ned tills bara 

rykande ruiner återstod. Avsnitt tre till föga förvåning likaså. 

Längre orkade inte den alltmer förfärade och tandgnisslande censorn 

läsa, utan bläddrade istället direkt fram till avsnitt tjugofyra med mycket 

onda aningar. Vilka genast bekräftades. Som vacker final på självaste 

julafton avslutades således julkalendern stilenligt med att byns enda kyrka 

brändes ned till grunden, med präst och krucifix och allt. Utanför stod 

församlingen och sjöng psalm 58, där en strof träffande lyder: ”Lågor, ur 

Guds väsen flutna, brinn här klart i Kristi tro”. 

Det var inte utan att titeln ”Ljus i Guds hus” med ens fick en helt 

annan - och betydligt obehagligare - innebörd. Ny rumsarrest följde 

naturligtvis som ett brev på posten, denna gång med tillägget ”på vatten 

och bröd”. Vilket i praktiken innebar blandad och näringsrik kost, dock 

ej varm mat. 

Kanske borde han ha lärt sig något av allt detta. Kanske borde han ha 

underlättat sin egen tillvaro genom att helt enkelt anpassa sig till rådande 

omständigheter, om så bara för en kort tid tills den värsta irritationen 

lagt sig. Men det gjorde han alltså inte. Istället fortsatte han att hitta på 

mer eller mindre allvarliga hyss, eftersom han i dem såg en möjlighet att 

komma bort från den i hans tycke sjukligt troende familjen. I ren 

desperation upprepade han ett av tricken han utsatt den stackars 

Klättenfamiljen för; operation stötande text på personbil. 
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Denna gång tog han i ordentligt, eftersom han insåg att en text som 

bara syftade på mänskliga fekalier inte skulle vara nog. En 

måndagsmorgon i slutet av april 1984 kunde således ett typiskt citat av 

en av Sveriges minst rumsrena kompositörer läsas på familjens 

välvårdade och högt älskade mörkblå Volvo 745. 

Effekten blev dessvärre inte riktigt den förväntade. Eftersom det inte 

förelåg något som helst tvivel om vem som smyckat bilen med ovan 

antydda text, var det bara för Erik att själv försöka reparera lacken med 

lämpligt spackel och för ändamålet avsedd färg. Allt under bistert 

överinseende av ”vår fader” själv, hotfullt hållande i en mattpiska och 

rabblandes många och synnerligen kraftfulla böner om förlåtelse, det 

senare mest för sin egen skull och i förebyggande syfte. 

En lustig detalj i sammanhanget var förvisso att trots att Erik efter 

mycket slit till sist lyckades återställa motorhuven till vad som tycktes 

vara dess ursprungliga skick, kunde det hända att solljus ur vissa kritiska 

vinklar ibland fick det numera dolda budskapet att framstå tillräckligt 

tydligt för att under några sekunder bli läsbart. Särskilt lustigt - ur Eriks 

perspektiv vill säga - blev det när man en solig söndag anlände med bil 

till församlingens kyrka och alla som hade ögon att se med otvetydigt 

informerades om att ”Kuken ståårrr!”. 

Lyckligtvis gick solen strax i moln varför texten åter blev osynlig, vilket 

bland det lilla samfundets aningen pryda medlemmar allmänt betraktades 

som ett Herrens mirakel. Särskilt gällde detta församlingens präst, som 

uppfattade dylikt klotter som en personlig förolämpning eftersom han de 

senaste åren lidit av, låt säga, vissa smärre men högst förargliga 

potensproblem. 

I början av denna föga sofistikerade krigföring hade Erik ändå en vild 

förhoppning om att han skulle lyckas i sitt uppsåt, det vill säga att bli 

utkastad alternativt frigiven från den kyrkliga fångenskapen, men råkade 

sedan snappa upp lösryckta ord från en diskussion makarna hade 

rörande honom. Om han förstod saken rätt var han numera inte bara ett 

plågoris i största allmänhet utan dessutom en prövning Gud sänt 

familjen, och som sådan en sak man inte på några villkor kunde avhända 

sig på vanligt vis. Prövningar - i synnerhet gudomliga - var nämligen till 

för att genomlidas, kosta vad det kosta ville, konstaterade ”vår fader” 

barskt och avgjorde på så vis frågan. Mot sin hustrus klart uttalade vilja 

kan väl tilläggas. 
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När denna förfärliga insikt nådde Erik, det vill säga att han skulle bli 

tvungen att stanna hos den jesusmaniska familjen på obestämd tid, blev 

han desperat och försökte sig på att manipulera nämnda fader genom att 

ta sig in i hans huvud på välkänt manér. Bara för att till sin fasa 

konstatera att det inte fungerade. Han försökte till och med i sin 

förtvivlan frammana den svarta, negativa energi han sänt ut mot Ellen 

och Ture, men utan minsta framgång. Han tillkallade spöken och andar, 

men ingen verkade vilja ge sig tillkänna. Han försökte till och med 

frambesvärja sin mor så att hon skulle kunna besätta någon av familjens 

medlemmar, men inte heller det ville sig. Det hela var hopplöst. Det var 

som om en stor del av hans gamla jag var försvunnet; som om han aldrig 

varit något annat än en alldeles vanlig pojke. 

När hans oförmåga stod klar för honom i all sin kranka blekhet blev 

han först ledsen över förlusten, men sedan dessutom förtvivlad när han 

plötsligt och slutgiltigt insåg att han aldrig mer skulle komma hem. 

Hem fanns inte. Ellen och Ture fanns inte. 

Elektra fanns förstås, men han visste inte var. Vilket i praktiken 

betydde att hon inte fanns. Åtminstone inte för honom. 

Det enda som fanns var svärta och förtvivlan, i vilken han sjönk allt 

djupare för varje dag. Och till sist gick det inte längre. 

Han hade hunnit bli fjorton år när kontakten med sjukvården 

återupptogs. Enligt lagen om alltets utomordentligt ondskefulla illvilja 

hamnade han hos samma läkare som sist, nämligen den som ansåg att 

han hade någon sorts psykiatrisk störning som bäst borde botas med 

avsevärda mängder kemi. Den djupa nedstämdheten var ett resultat av 

Eriks sjukdom, hävdade läkaren glatt och ökade dosen av uppiggande 

medikamenter. När ”vår fader” då protesterade och påpekade att Erik 

minsann inte alls behövde piggas upp, ändrade sig läkaren delvis. Dock 

utan att erkänna att hans första bedömning kanske varit något felaktig. 

Alltså skrev han ut stämningshöjande piller, men började dessutom 

medicinera Erik för att dämpa hans onormala och ibland våldsamma 

egensinnighet, som det hette. 

Alla dessa mot varandra verkande preparat gjorde Erik slö, trög och 

oengagerad, vilket passade fosterfamiljen alldeles utmärkt. Nu fick man 

ju äntligen lite lugn och ro, och detta till på köpet utan att man behövde 

göra sig av med sitt fosterbarn! Eller i klartext; utan att man behövde 

förlora ersättningen från socialförvaltningen. 
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Erik var vid det här laget som sagt drygt fjorton år, och hade slutat 

hoppas. Det hade medicinerna hjälpt honom med. Hans själsliga 

förmågor - inte bara de extraordinära, utan även de vanliga - låg nu 

effektivt inneslutna under ett tjockt och tättslutande lock av modern 

västerländsk läkekonst. Där skulle de förbli tills någon tog sig för att 

släppa ut dem, vilket tedde sig om inte helt otroligt så åtminstone ganska 

osannolikt. ”Väck inte den björn som sover”, som ordspråket säger. Och 

såvitt Erik själv visste fanns det ingen i hans närhet som hade minsta lust 

att väcka några björnar, inte ens om de försovit sig å det grövsta. 

 

Han lutade huvudet bakåt mot väggen och suckade tungt. Om han varit 

som han en gång var hade han antagligen gråtit, men det var precis som 

om det inte längre fanns något behov av tårar. Han kunde förvisso känna 

sorg, men bara lite grann. Och med glädje var det på exakt samma sätt; 

den fanns men var bara ett avlägset eko av den sprittande känsla han 

vagt mindes från barndomen. Det värsta av allt var att han inte visste om 

den känslomässiga mattigheten berodde på den fortgående 

medicineringen eller bara på det faktum att han blivit gammal. 

Visst, han var inte lastgammal direkt, åtminstone inte teoretiskt. Han 

var inte mer än trettionio, vilket för de flesta människor bara innebar att 

man på sin höjd började få lite mage, eller kanske några grå hårstrån som 

lätt gick att rycka bort framför badrumsspegeln. Om man inte kände sig 

bekväm med dem, vill säga. 

Men för hans del innebar det faktiskt att han började bli gammal. Han 

hade definitivt passerat det som på exempelvis mellanmjölks-

förpackningarna han ibland hade stående i kylen kallades för ”bäst före”. 

Det var ingen rolig insikt, men eftersom han var som han var berörde 

den honom inte nämnvärt. Men det var verkligen så; det handlade inte så 

mycket om självömkan som om realism. Alla de jämngråa årens 

destruktiva medicinering hade åldrat honom i förtid, såväl till kropp som 

till själ. 

Han suckade igen och slöt ögonen, men eftersom mardrömsvisionerna 

då genast började återvända bestämde han sig för att gå upp för att 

undvika risken att somna om, trots att det egentligen var mer än en 

timme kvar innan klockan skulle ringa. Det hade ljusnat något och solen 

var på väg upp, vilket syntes på den förändrade färgskalan i rummet. Det 

grå hade ersatts av en antydan till en matt, orangegul glöd som borde ha 

känts behagligare, men inte gjorde det. 
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Han arbetade sig mödosamt upp ur sängen och hasade fram till 

fönstret och öppnade det på vid gavel för att lufta ut nattens 

kvardröjande kvalmiga instängdhet, vilken han i och för sig inte blev helt 

medveten om förrän frisk, sval morgonluft började fylla rummet. Det 

skulle bli ännu en dag med sol. En vacker dag enligt somliga. Kanske 

enligt honom själv också, om han var i stånd att bry sig. Men det var han 

nog inte. 

Han gick motvilligt in i badrummet och noterade medan han kissade 

att en stor och tämligen obehaglig husspindel satt i hörnet bakom 

toalettstolen. Han tyckte inte om spindlar, men lät den ändå vara. Han 

kände ingen vidare lust att jaga den, och den skulle säkert vara borta när 

han tittade efter nästa gång. 

Innan han gick in i duschen - han började alltid dagen med en dusch, 

mest för att det var en gammal vana som var svår att bryta - kastade han 

en blick på sig själv i spegeln. Den gjorde honom inte särskilt glad; 

framför sig hade han en mager, blek och aningen svartmuskig man som 

mest liknade en till likgiltighetens gräns nedbruten före detta knarkare. 

Det raka, svarta, slitna håret nådde honom till axlarna och han hade en 

gles, ovårdad skäggstubb som gav intryck av att finnas bara av en enda 

anledning, nämligen att han inte orkat raka sig. Vilket på sätt och vis var 

sant; han brydde sig inte om sitt yttre så som många andra gjorde. Det 

betydde inget om han såg sjabbig ut, ingen skulle ändå bry sig. Allra 

minst han själv. 

Efter en kort, ljummen dusch drog han på sig sina lite för slitna jeans 

och en urtvättad svart marknadströja med texten Motörhead, varpå han 

åt ett rött äpple till frukost medan han oroligt trampade runt i 

lägenheten. Sedan satte han sig ner vid sitt slitna furuköksbord och 

väntade på att klockan skulle bli så pass mycket att han kunde ge sig iväg. 

Inte för att han längtade till ”jobbet” - vilket var en ohyggligt felaktig 

beskrivning av den verksamhet han dagligen deltog i - utan för att han 

längtade hemifrån. 

Så där var det varje dag; han längtade alltid bort. Oavsett var han 

befann sig. Samtidigt hade han tillräckligt med självinsikt i behåll för att 

förstå att felet egentligen låg hos honom själv. Men det var förstås 

kunskap han inte hade den minsta glädje av, eftersom den inte ledde 

någonvart. 

Han satt hopsjunken på en pinnstol en stund utan att tänka på något 

särskilt, men märkte sedan att han höll på att nicka till och blev då genast 
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rädd. Han fick inte somna om, inte nu. Alltså bestämde han sig för att 

promenera lite planlöst tills ”jobbet” öppnade. 

Klockan var halv sju när han steg ut på gatan och andades in 

samhällets och morgonens dofter. Det var som vanligt vid den här 

årstiden och klockslaget; luften var frisk, men det låg en svag anstrykning 

av olja eller möjligen diesel över alla andra lukter. Han visste varför; ett 

pågatåg hade antagligen precis passerat på väg in mot stationen ett 

hundratal meter bort och lämnat ett karaktäristiskt men osynligt doftspår 

efter sig. Det störde honom inte nämnvärt, detta att han bodde så pass 

nära järnvägen. Han kunde till och med tycka att det var roligt att stå och 

titta på tågen som blev allt modernare - för att inte säga nästan plågsamt 

futuristiska - för varje år som gick. Som sagt, det var inget problem. 

Det vill säga om man bortsåg från de många människor som ständigt 

var i rörelse i området, alla de som skulle antingen till eller från stationen. 

Om ett tåg precis passerat innebar det alltså att det fanns människor i 

närheten. Vilket fick honom att bestämt gå åt andra hållet; han ville helst 

inte behöva möta någon. I synnerhet inte de stressade och 

portföljbärande resenärer som ständigt skyndade förbi på väg mot 

dagens mer eller mindre viktiga göromål. 

Dessvärre gjorde han det ändå, men det var ingen som hade något 

med det nyligen passerade tåget att göra. Istället var det en äldre dam 

utrustad med en liten högljutt flåsande och rosslande mops, ute på tidig 

morgonpromenad. Hunden drog så energiskt i sitt koppel att den 

bokstavligen höll på att strypa sig själv. Möjligen med vett och vilja, 

noterade Erik glädjelöst men med viss förståelse för djuret. Själv skulle 

han antagligen ha försökt göra samma sak om han bara haft orken. 

Damen för sin del hade visserligen inget koppel runt sin sladdriga hals 

med frikostigt skinnöverskott, men flåsade och fräste ändå på exakt 

samma sätt som den lilla hunden, vilken hon dessutom var så lik att det 

var direkt skrattretande. Erik funderade en stund över det möjliga 

släktförhållandet mellan de två och insåg vagt det lustiga, men såg sedan 

genast bort för att slippa eventuell ögonkontakt när tanten kom närmare. 

Han ville inte hälsa på henne, än mindre stanna och prata. 

Nu insåg han i och för sig att risken kanske inte var särskilt stor att just 

det senare skulle inträffa, inte minst på grund av hans knappast 

pensionärsvänliga utseende. Men det räckte att den fanns. Han sneddade 

över gatan för att åtminstone ha lite distans när han passerade henne och 

skyndade på stegen för att komma bort från hela situationen, men 
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saktade snart in igen när han insåg att han inte borde gå så fort. Såvida 

han inte ville traska två varv istället för ett runt samhället innan ”jobbet” 

öppnade, vill säga. 

Det där var förresten ännu en sak som prackats på honom med 

läkarvetenskapens benägna hjälp; han hade blivit sjukligt folkskygg. Han 

stod inte ut med att människor - i synnerhet främmande människor - såg 

på honom, eller än värre; tilltalade honom. När det ändå skedde såg han 

dem aldrig i ögonen, betraktade snarare deras skor eller något bakom 

dem. Många blev irriterade och snäste åt honom, men han kunde inte 

hjälpa det. Han klarade helt enkelt inte av mänsklig kontakt, vilket var en 

sak han särskilt borde träna på enligt personalen på ”jobbet”, men som 

han istället ständigt försökte fly undan från. Han kände sig inte trygg ens 

med sig själv; var fanns då rimligheten i att begära att han skulle kunna 

göra det med andra människor? 

Han promenerade ut mot det gamla pappersbruket, mest för att risken 

att möta fler morgonflanörer tedde sig mindre utanför samhället. Hans 

förhoppning om relativ ostördhet kom emellertid kraftigt på skam när 

han plötsligt tycktes befinna sig mitt inne i ett stim bestående av 

förorenande hundar och deras morgongriniga, misstänksamt bligande 

ägare. Han sneddade skyndsamt över ett fält via en halvt igenväxt stig, 

vilket bara fick till följd att hans gymnastikskor och byxben blev mer 

eller mindre genomvåta av det daggfuktiga gräset. Muttrande drog han 

sig in mot centrum eftersom han insåg att han hur han än bar sig åt 

knappast skulle kunna undgå mänsklig kontakt i långa loppet. Hur som 

helst var det ändå snart dags att styra stegen mot det som kommit att 

kallas ”jobbet”, fast det sannerligen inte hade ett enda dugg med ett 

riktigt arbete att göra. 

Den rätta och mer officiella benämningen på företeelsen ifråga var 

dagverksamhet. Just det. Det han i någon sorts eufemistisk kommunal anda 

kallade för ”jobbet” var inget annat än mer eller mindre meningsfull 

sysselsättning skapad enkom för att ge sådana som honom något att göra 

om dagarna. Normalt brukade han för all del inte tänka på saken just på 

det sättet, för om han gjorde det skulle han snart duka under för tyngden 

av all sammanlagd hopplöshet. Men den här morgonen var det precis 

som om allt ändå hade bestämt sig för att gå åt skogen, så varför inte 

också tankeverksamheten? 

Han halvt förväntade sig att den lilla trygghet han trots allt hade att 

gömma sig i plötsligt skulle krackelera och falla sönder inför hans ögon, 
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liksom så mycket annat gjort ända sedan den där fasansfulla dagen då 

han dödat sina morföräldrar. Om så skulle ske idag, hade han i alla fall 

för avsikt att vara på ett för honom välkänt ställe och inte mitt ute i byn 

bland en massa främmande och illvilliga människor. 

Därför skyndade han sig uppför den stenlagda gång som ledde fram till 

Solgårdens altan, trots att han mycket väl visste att det skulle dröja minst 

en halvtimme till innan någon kom och låste upp. Det var nämligen 

precis det som var det fina; om han hann upp på altanen och skyndade 

sig att sätta sig i det tryckimpregnerade trädgårdsmöblemanget innan 

någon såg honom skulle han kanske få vara ifred åtminstone så länge. 

Han såg sig vaksamt om innan han sjönk ner i en av de morgonvåta 

trästolarna utan att bry sig om att han blev både kall och blöt. När han 

till sist med överdriven noggrannhet konstaterat att han verkligen var 

ensam, pustade han ut och slöt ögonen. Han djupandades några gånger, 

sedan gick han metodiskt igenom alla morgonens händelser för att se om 

det gick att upptäcka något som avvek oroväckande mycket från det 

normala. Om det fanns ens den minsta lilla antydan till ”abnormitet” 

skulle han försöka styra saken så att han fick gå hem tidigare på 

eftermiddagen, kanske redan klockan tre, och helt enkelt bädda ner sig 

och vänta på att natten skulle komma till hans räddning och ta honom 

med till en ny dag. En som med största sannolikhet skulle börja på exakt 

samma sätt som denna gjort; med drömmen, med medicinerna, med dusch 

och frukost, med långa och omständliga omvägar till ”jobbet”. 

Samma gamla nötta mönster, alltså. Om något så abstrakt som 

livsmönster alls existerade i verkligheten. 

Han tänkte intensivt på saken en stund och kom dystert fram till att 

det mesta trots allt varit precis som vanligt. Med ett undantag: spindeln i 

badrummet. Den hade inte funnits där dagen före och var därför ett 

orosmoment. 

Plötsligt slog det honom att han faktiskt kände sig orolig. Mycket 

orolig. Det var i och för sig inget nytt. Det avvikande var istället 

intensiteten i oroskänslorna. Han försökte finna en anledning till detta i 

exempelvis spindelns uppdykande, men just som han trott sig ha 

analyserat klart problemet dök en ny hemsk misstanke upp hos honom. 

Hur många tabletter hade han egentligen tagit när han vaknat efter 

drömmen? Var det fyra eller fem? 

Han räknade dem i huvudet, försökte framkalla minnesbilden ur sitt 

inre bildgalleri men såg inte mer än fyra stycken hur han än ansträngde 
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sig. Kunde han ha glömt den femte? Nej, det var inte möjligt. Det hade 

aldrig hänt förr - inte en enda gång under alla de år han medicinerat hade 

han missat att ta sina tabletter. Och ändå; det var fyra han såg, inte fem. 

Kallsvett bröt fram på hans panna när han till sist måste inse att han 

antagligen mindes rätt, att den femte tabletten var försvunnen. Han 

fylldes genast av ett vilt tvång att hals över huvud rusa hem och försöka 

hitta det förlorade pillret. Om han överhuvudtaget kunde lista ut vilken 

sort det varit som saknats - flera av dem var förvillande lika varandra. 

Han vred sina händer i avtrubbad förtvivlan. Alla tabletter borde ha 

funnits i dosetten, de borde verkligen ha gjort det. 

”Åh, tabletter, tabletter, får inte glömma mina tabletter…” mässade 

han och började omedvetet gunga fram och tillbaka medan den vidriga 

smaken av panik steg i halsen på honom. Sedan insåg han i plötslig 

klarsyn att just det faktum att han eventuellt missat att ta en av sina 

mediciner mycket väl kunde vara förklaringen till den märkvärdiga oro 

som med ens uppfyllde varje litet uns av honom. Vilket äntligen gav 

honom det sammanhang han sökt i exempelvis en husspindels föga 

mystiska uppdykande. Han slutade gunga. 

Det tog honom mer än fem minuter att lugna ner sig så pass mycket 

att han kunde tänka på något annat än den förkomna tabletten. I dess 

ställe dök det nu oväntat upp andra minnesbilder, saker han inte ägnat en 

tanke på många år men som var en direkt fortsättning på de bistra 

minnen han manat fram tidigare under morgonen. 

 

Till sist, vid arton års ålder, hade han äntligen lämnat den religiösa 

familjen i Urkelljunga. Inte av egen fri vilja, faktiskt inte ens för att han 

längre ville slippa ifrån dem. Utan för att hans psykiska tillstånd stadigt 

hade blivit sämre för varje år som gått sedan han började medicinera. 

En söndagsförmiddag, medan familjen gjort sig färdig för att ge sig 

iväg till den obligatoriska gudstjänsten, hade ett förfluget ord yttrat av 

”vår fader” till sist utlöst ett känslomässigt jordskred. Själva 

kommentaren rörde bara någon bagatellartad sak, men var ändå droppen 

som slutligen fick den vittomtalade bägaren att ymnigt svämma över. Allt 

ackumulerat elände kom nu utan förvarning nedrasande över Erik och 

begravde honom obarmhärtigt under år av misslyckanden, skam, 

skuldkänslor, brustna illusioner och ofattbara förluster. Allt koncentrerat 

till denna tidsmässigt minimala men icke desto mindre ödesdigra 
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skärningspunkt mellan då och nu. Han hade brutit ihop och helt enkelt 

lagt sig i fosterställning på köksgolvet. 

Det hade inte gått att få kontakt med honom, trots både svavelosande 

hotelser och - när det så småningom stod klart att detta konstigt nog inte 

hjälpte - fagra löften drypande av honung och alltför lättgenomskådat 

smicker. Till sist fann sig ”den helige fadern” ingen annan råd än att 

ringa efter en ambulans, för inte kunde man ha en artonåring skräpande 

på golvet hur som helst. Bara detta med att ringa efter hjälp var en stor 

uppoffring, vilket naturligtvis påpekades. Särskilt med tanke på att inte 

bara fadern och sonen, utan faktiskt också hela familjen nu sannolikt 

skulle missa veckans självklara höjdpunkt - den efterlängtade högmässan. 

Erik tillbringade efter detta intermezzo fyra svarta veckor på 

Ängelholmes lasaretts psykiatriska avdelning, utan att uppvisa någon 

märkbar förbättring. Efter det gav man upp och överförde honom till 

Sankta Majas mentalsjukhus i Helsingburg. Där fick han en säng och ett 

eget rum, som han nästan aldrig lämnade. Utom i nödfall och såvida man 

inte tvingade honom, förstås. Men helst stannade han i nämnda säng så 

länge han kunde och låg vanligtvis bara och stirrade in i den mossgröna 

väggen mellan måltider och terapisamtal och önskade att han var död. 

Från denna första tid som intagen mentalpatient kom han nästan inte 

ihåg något alls, utom några få saker; han hade ett ganska detaljerat minne 

av hur ”vår fader” glädjestrålande kommit och lämnat av hans personliga 

tillhörigheter inne på avdelningen. Allt han ägde hade rymts i två 

resväskor. 

Dagen då han fyllt tjugo - det vill säga ungefär två år efter hans 

ankomst till Sankta Maja - hade man ställt till med kalas. Man hade bjudit 

honom på tårta och låtit honom blåsa ut ljus, precis som om han varit ett 

litet barn. Sedan hade han dagen till ära fått välja en film att se i 

dagrummet.  Eftersom han inte haft några särskilda önskemål, hade han 

på måfå pekat ut en av de plastade videokassetter som hölls fram mot 

honom. Det hade blivit ”Morrhår och ärtor”, med Gösta Ekman som 

snubblande, tokrolig narr. 

Han hade ätit en bit av tårtan, men utan att egentligen känna smaken 

av den. Han hade blåst ut ljusen, men så håglöst att personalen fått hjälpa 

till för att alla skulle slockna. Han hade sett filmen, men utan att ens dra 

på munnen. Inte ens åt scenen där Gösta Ekman med oöverträffad 

klantighet ramponerar ett helt rum, trots att alla andra vrålat av skratt. 
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Inget av detta liknöjda beteende hade emellertid något med 

otacksamhet att göra, som han hört någon teaterviska till ”hans” skötare. 

Inte alls. Det var bara så enkelt att han inte förmått visa några känslor av 

den okomplicerade men sorgliga anledningen att han inte hade några. 

När tårtan således var uppäten (fast inte av honom) och filmen var slut 

ledde man åter in honom på hans rum, där han på nytt lade sig att stirra 

in i väggen. 

När han tänkte tillbaka på hur han haft det förr i tiden - innan han 

flyttat in i sin nuvarande lägenhet - brukade han vara noga med att hoppa 

över just den här delen; den långa sjukhusvistelsen. Minnet fyllde honom 

nämligen alltid med obehag, för att inte säga en påträngande och envis 

känsla av tomhet som det för det mesta tog honom flera timmar att bli 

kvitt. Alltså bestämde han sig nu för att inte lockas att tänka på sitt gröna 

rum, parken utanför fönstret eller de regelbundna själlösa samtalen med 

psykologer, läkare och övrig personal, av vilka många var minst lika galna 

som patienterna. 

I den miljön hade han alltså suttit fast i så många år att han nästan 

tappat räkningen. Inte förrän sjukhuset stängde på nittiotalet hade han 

kommit ut, och då hade han visserligen varit fullständigt förstörd, men 

dock bättre än på sin tjugoårsdag. Den förlamande, medicinframkallade 

apatin hade släppt, men i gengäld hade ångesten slagit sina vassa, otäcka 

klor i honom. Han hade helt enkelt blivit ängsligt rädd för allt sådant 

som vanliga människor betraktade som bagatellartade vardagligheter. 

Han hade varit - och var - rädd för själva livet. 

Vid denna stora brytpunkt i det som var hans eländiga existens hade 

något fått honom att vända sig mot barndomen, eftersom den var det 

enda som verkade äga något sorts verkligt värde; en livskvalitet han 

eventuellt trodde gick att återfinna om han bara sökte sig mot rötterna. 

Hem. Mot Risbyslätt. 

Han hade fått hjälp av sjukhusets kurator, men saker och ting hade 

trots - eller kanske tack vare - detta inte blivit riktigt som han tänkt sig. 

Hon hade i alla fall inte funnit någon lämplig lägenhet till honom i 

Risbyslätt, men hade istället lyckats ordna en i närbelägna Klätten i 

samarbete med socialförvaltningen där. Kunde det duga? ”Ett eget 

anpassat boende” som hon uttryckte saken på sitt knastertorra 

byråkratiska tjänstemannamanér. 

Eftersom han vid det laget - efter ett knappt decennium på Sankta 

Maja - naturligtvis slutat upp att ifrågasätta eller på annat vis obstruera 
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saker för sin omgivning, konstaterades det bara att det kunde det. Duga, 

alltså. Han var sålunda på väg hem, nuförtiden from som ett lamm, 

mycket olik den förtvivlade pojke som en gång hoppat ut från familjens 

balkong i Risbyslätt. Hem. 

Det var så det hade gått till när han hamnat i den lägenhet i Klätten där 

han fortfarande bodde. Han hade inte ens valt den själv, bara accepterat 

att den nu var hans nya hem. Accepterat med mediciners och 

välmenande socialarbetares hjälp, vilket noga räknat inte var exakt 

samma sak som att på egen hand och efter eget huvud fatta ett eget beslut i 

frågan. Men han nöjde sig ändå med det, eftersom han inte längre kunde 

tänka särskilt effektivt eller ens klart. Det brukade bara trötta ut honom. 

På samma vis som han godtagit sitt nya ”boende” hade han lamt 

accepterat det faktum att han aldrig skulle behöva utföra något arbete 

som var till nytta för någon annan än honom själv. Han hade fått det 

som i folkmun kallades förtidspension redan för många år sedan, efter 

omständliga och tröttande utlåtanden från flera olika läkare. Vilka alla 

dock konstaterat samma sak: att han var och skulle förbli 

arbetsoförmögen. Det gjorde honom inget. 

Han hade inte brytt sig särskilt om någon del av den komplicerade och 

långdragna processen med försäkringskassa, förtroendeläkare, kuratorer 

och fan och hans mormor. Han hade istället suttit på sin nya balkong 

och sett molnen formera sig i milslånga korvar i sydostlig - nordvästlig 

riktning över slätten med Sydåsen i fonden, alltmedan möten hölls och 

beslut fattades. 

På honom hade det bara ankommit att förlika sig med det som 

bestämts. Inget annat. Han hade fogat sig, och varit nöjd med att känna 

vindarna rufsa om i hans långa hår på deras ständiga resa österut. Det var 

gott nog. 

Acceptans. Det hade varit hans ledord ända sedan dess, och han hade 

aldrig önskat sig något annat. Kunde knappt ens tänka sig tillvaron på 

annat sätt. Det var så han hade fungerat under de senaste tjugo åren, och 

det hade han varit nöjd med. Eller rättare; han hade inte varit missnöjd. 

När allt sålunda var klappat och klart för honom hade han suttit där på 

sin egen hyrbalkong och sett årstidernas växlingar. Åren hade flutit ihop 

till en grå smet där det ena var praktiskt taget omöjligt att skilja från det 

andra. Det fanns oerhört få hållpunkter som han kunde hänga upp livet 

på, vilket ledde till en fenomenal enformighet. Som han trivdes med. 
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Han hade förvisso lagt märke till att sådana saker som exempelvis 

mode och teknik hade förändrats, men det rörde honom inte. Det var 

sådant andra sysselsatte sig med, inte han. Han vistades i färglös tidlöshet 

i sin lägenhet som fortfarande var möblerad med samma möbler som 

köpts åt honom när han flyttat in, samma tavlor, samma gardiner. Med 

något enstaka undantag förstås. Saker blev ju trots allt utslitna även hos 

honom. I stort var emellertid allt som det varit de senaste tio, femton 

åren. Om man alltså bortsåg från denna olycksaliga dag som bara precis 

hade börjat. 

Han huttrade till i morgonkylan och försökte skaka av sig de 

tilltagande obehagskänslorna tillsammans med de minst lika otrevliga 

minnena. Det var inte lätt. Misstanken som slagit honom tidigare var 

tvivelsutan mycket störande. Tänk om alla dessa funderingar och 

plötsligt uppdykande minnen verkligen hade något samband med den 

bortkomna tabletten? Tänk om det där lilla misstaget till sist skulle 

mynna ut i någon sorts ofrånkomlig och oförutsägbar katastrof? Han 

blev tvungen att uppbringa all tillgänglig viljestyrka för att kunna andas 

någotsånär normalt vid den minst sagt skrämmande tanken. 

Tänk bara: förlorad (läs: normaliserad) verklighetsuppfattning och 

skenande (läs: nätt och jämnt normalt) känsloliv.  Det verkade förstås 

inte troligt, men tänk om…? Blotta misstanken räckte för att han på nytt 

skulle få det tvivelaktiga nöjet att med mentalt våld brotta ner den 

plötsligt eskalerande ångesten. Han blev med ens tvungen att resa sig 

upp och gå runt, runt på altanen för att överhuvudtaget ha en chans att 

bemästra den framvällande paniken, men efter en sisådär tjugo varv och 

en intensiv inre monolog kändes det trots allt bättre igen. Han hade då 

kommit överens med sig själv om att han omedelbart skulle be att få gå 

hem så fort någon i personalen kom och låste upp. Den återkommande 

tanken var att om han låste in sig i sin lägenhet och bäddade ner sig, 

gärna så fort som möjligt, skulle den här dagen till sist bara försvinna 

bort. Och imorgon skulle allt vara som vanligt igen. Eller hur? 

Varpå han - efter att på nytt ha drabbats av svår panikångest - blev 

tvungen att gå några varv till, denna gång bara runt trädgårdsmöblerna. 

”Och vad håller du på med?” hördes plötsligt en vass röst, fullständigt 

oväntat eftersom han glömt hålla koll på klockan och missat att 

personalen skulle dyka upp när som helst. Vilket tydligen var nu, 

förargligt nog. 
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”Hej Anette…” svarade Erik och slutade genast gå runt i cirkel, 

samtidigt som han ofrivilligt visade upp en skamsen min som om han 

just ertappats med byxorna nere. Dock fann han sig nästan med en gång 

och framförde så försynt han kunde sitt önskemål om att gå hem, i stort 

sett helt utan att stamma eller staka sig på orden. 

”Jag glömde nog ta en av mina mediciner och…” 

”Jaha” svarade den ljushåriga, magra, bleka kvinnan avmätt och med 

tydligt visat ointresse medan hon fiskade upp sina nycklar ur handväskan 

och låste upp dörrens sjutillhållarlås, vilket hon klarade utan missöden. 

Värre var det med det vanliga, där hon fick stå och krångla en god stund 

innan hon ens fann nyckelhålet. 

Hon klirrade irriterat med sin nyckelknippa samtidigt som hon svor 

både så högljutt och grovt att Erik ansåg sig tvungen att stoppa fingrarna 

i öronen för att slippa höra allt det hemska. Trots att han försökte 

skydda sin ömtåliga hörsel så gott han kunde snappade han ändå upp 

lösryckta ord som avslöjade att de förfärliga förbannelserna mest rörde 

vaktmästaren, som inte hade orkat smörja låset trots talrika tillsägelser. 

Men om han förstod saken rätt gällde svordomarna tydligen även det 

faktum att Anette dessvärre inte hade råd att säga upp sig här och nu. 

Vilket hon utan tvivel skulle ha gjort om bara de ekonomiska 

förutsättningarna varit mer gynnsamma. 

Alla visste att hon hatade både sitt arbete och de människor hon 

dagligen tvingades umgås professionellt med, vilket märktes inte minst 

på hennes besvärade attityd till ”deltagarna”, som Erik och hans gelikar 

kallades. Hon snäste och svarade nedlåtande så fort hon fick en chans, 

och därför var det inte underligt att han betraktade hennes ankomst som 

en naturlig fortsättning på morgonens alla olyckor. 

”Men jag tror inte att det gör särskilt mycket om du hoppar över dina 

mediciner en dag eller två. Depåeffekt och så, du vet. 

”Va?” sade Erik eftersom han fortfarande hade pekfingrarna djupt 

instoppade i öronen. 

”DET GÖR INGET OM DU HOPPAR ÖVER MEDICINERNA 

IDAG!” upprepade hon med förnyad irritation och därtill tämligen 

högljutt. ”OCH TA UT FINGRARNA!” 

Han gjorde genast som hon sade, men kände samtidigt hur ångesten 

på nytt ökade. Han måste ju hem och ta sin medicin! Han försökte vädja 

till henne, men det fungerade naturligtvis inte. 
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”Nej!” avbröt hon barskt. ”Det är slutdiskuterat, Erik! Seså, följ nu 

med in så ordnar vi frukost.” 

Han gjorde som hon sade, men hade inte gett upp än. Han fogade sig 

visserligen för stunden, men bara för att invänta annan personals 

ankomst. 

Egentligen hatade han det, men att tala om människor som personal var 

en sak han lärt sig av Anette och de andra anställda på Solgårdens 

dagverksamhet. Det gav förmodligen ett intryck av att vara lagom 

avkönat, byråkratiskt, socialtjänstvänligt samt… tja, folkhemstryggt på 

något underligt, sjuttiotalssocialistiskt sätt. Och det var dessutom praxis 

inom hela Klättens kommun; så fort någon anställdes förvandlades 

denne från medarbetare, anställd eller annan mer specifik titel till det 

tämligen språkvidriga singulära substantivet en personal. Det sällan 

använda adjektivet kommunalgrå kunde således i det här sammanhanget 

tyckas nästan skamligt lustfyllt. 

Inte många ord yttrades under frukostritualen. Det var precis som det 

skulle, i synnerhet med ”en personal” som Anette och hennes kolleger. 

Erik kunde helt enkelt inte tala med sådana människor, kanske för att 

han instinktivt kände att de inte ville tala med honom. Inte heller hade 

han någon speciell kontakt med de andra deltagarna, eftersom han inte 

tyckte sig ha särskilt mycket gemensamt vare sig med dem eller med 

deras funktionshinder av varierande slag. 

Alltså var han för det mesta tyst, vilket var en naturlig följd av att tre 

av fyra personal på Solgården var av typen butter, självupptagen, 

kroppsfixerad kvinna med en ålder av minst 25 och högst 39 år. Det vill 

säga typen som kan få den friskaste person oavsett kön att känna sig 

rejält sjuk. Och det var som sagt lika bra att inse faktum; de tyckte inte 

om honom, och han tyckte inte om dem. 

Med den sista fjärdedelen vid namn Magdalena förhöll det sig 

emellertid radikalt annorlunda. Kvinna var hon förvisso, men inget av de 

andra föga smickrande epiteten passade in på henne. Snarare var hon i 

mycket den övriga personalens raka motsats; hon hade passerat femtio 

med råge, var i motsats till de andra surkartarna tämligen gladlynt och 

brydde sig inte särskilt om sådana saker som målade naglar, 

lösögonfransar, minimala klädespersedlar och annat som tycktes tillhöra 

livets nödtorft för Anette (trettionioårig, synnerligen bitter trebarns-

mamma), Malin (tjugofemårig svårt uppmärksamhetstörstande tonåring) 

och Sabina (trettioårig kronisk ”singeltjej” med svår åldersnoja). 
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Magdalena var som sagt av en helt annan typ. Hon var aningen rund 

till sin konstitution, vilket förstås inte sågs med särskilt blida ögon av de 

yngre mer kroppsmedvetna kvinnorna eftersom de ansåg att övervikt var 

en direkt följd av dålig karaktär. Att hon dessutom vägrade delta i 

diskussioner kring naglar, löshår och veckotidningskändisar gjorde 

knappast saken bättre. Värst av allt var emellertid att hon var Solgårdens 

föreståndare, alltså de tre övrigas chef. 

Alla dessa saker sammantagna hade gjort henne impopulär redan från 

hennes första arbetsdag på dagverksamheten. Och bättre blev det 

naturligtvis inte när det till de unga damernas ohöljda förfäran snart stått 

klart att hon mot allt sunt förnuft hellre ägnade tid åt deltagarna än åt sin 

personal. Ett nästintill otänkbart förhållningssätt som genast slagit 

tillbaka mot henne själv genom att snabbt rendera henne en tämligen 

medarbetarfri zon. Anette, Malin och Sabina intalade sig förstås ständigt 

motsatsen, men i själva verket var de alla en aning rädda för henne. 

Magdalena var i enlighet med denna något avvikande attityd den ena 

anledningen till att Erik överhuvudtaget stod ut med dagverksamheten 

han placerats i. Den andra var som bekant medicinen, som han 

uppenbarligen missat att ta. Förvånad lade han med ens märke till att han 

faktiskt kunde hålla kvar en uppdykande tanke och följa den i flera 

sekunder innan den smet iväg för honom. Det hade inte hänt på många 

år, såvitt han kunde minnas. Men frukost, alltså. 

Personal och deltagare började droppa in strax efter halv åtta, men till 

Eriks förfäran kom inte Magdalena. Hon hade varit hans enda hopp om 

räddning, eftersom hon garanterat låtit honom gå hem och bädda ner sig, 

även om ingen annan skulle ha gjort det. 

I hennes ställe kom Ragnar: en vikarie hon själv ringt in kvällen före, 

eftersom hon redan då börjat känna sig en aning krasslig. Det var en man 

i femtioårsåldern, tunnhårig med överkammad flint och med ett stänk av 

hurtig desperation i blicken. Han såg kort sagt inte riktigt frisk ut - 

mentalt för att förtydliga saken - vilket Erik genast lade märke till. Efter 

så många år på Sankta Maja hade han dessvärre inte kunnat undgå att 

lära sig känna igen det där speciella uttrycket i ögonen, hur gärna han än 

hade velat. Slutsatsen var i alla fall att den manliga vikarien förvisso 

skulle kunna passa in på Solgården, men inte bland personalen. Om detta 

var en fördel visste han inte; bara att den så kallade handledningen inte 

gärna kunde bli mycket sämre än den redan var. Men jodå - det kunde 

den visst, visade det sig. Fast på ett annat sätt än det gamla vanliga. 
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Det började redan när Erik och de andra plockade undan efter en 

utdragen frukost där Malin och Sabina ägnat det mesta av sin 

uppmärksamhet åt att jämföra varandras naglar till färg, form och 

allmänt utförande. Erik bar just bort brödkorgen till vasken när han 

hörde ett tämligen malplacerat ljud bakom sig. Det lät som… applåder. 

”Braaa!” utropade vikarien Ragnar och klappade i händerna för att 

understryka berömmet. ”Bra jobbat!” 

Allt stannade av i köket; till och med Malin och Sabina glömde att 

försöka ge sken av att vara uttråkat världsvana. Erik såg sig förvånat 

omkring utan att först begripa vad saken gällde, men tack vare Ragnars 

stadiga och otvetydiga starrbligande gick det snart upp för honom att det 

tydligen var han, Erik, som gjort något så till den grad fantastiskt att det 

var värt en applåd. 

”Va…?” undrade han och såg sig så fånigt omkring att det inte kunde 

undgå Ragnar att föremålet för hans gillande tydligen inte riktigt begrep 

vad det var frågan om. Vilket fick honom att på allvar gå igång. 

”Bra jobbat!” upprepade den osannolike vikarien muntert, utan att 

sluta applådera. ”Så duktigt av dig att hjälpa till!” 

”Men jag brukar…” sade Erik oförstående, och blev genast avbruten. 

”Det var bra gjort!” varierade Ragnar sitt ordval utan att verka lägga 

märke till Eriks protester. Och förtydligade ytterligare när han vagt 

började inse att deltagaren ifråga nog var en aning sinnesslö, eftersom 

han behöll den där bortkomna minen av att inte förstå: ”Brödkorgen! Du 

bar bort den till vasken!” 

”Jaa…?” sade Erik och såg än mer oförstående ut, vilket bara fick 

Ragnar att på nytt upprepa hur ”braaa!” han tyckte att allt var. 

Erik blev tvungen att gå och sätta sig på en stol för att hämta sig från 

chocken över att ha blivit applåderad åt. Det var något grundläggande fel 

med den här dagen. Han hade konstaterat det tidigare och nu gjorde han 

det igen. Med eftertryck. 

Medan han satt där och tog igen sig passade Malin och Sabina på att 

hånskratta åt Ragnar. Mest verkade löjet gälla hans frisyr - eller brist på 

den - eftersom Anette lagom indiskret strök sig över håret när hon 

passerade förbi dem och sålunda utlöste ett fnitteranfall som knappt gick 

att få stopp på. Föremålet för den elaka munterheten verkade emellertid 

inte uppfatta att det myckna fnissandet gällde honom själv, utan 

skrattade istället med som om någon berättat en rolig historia där 

poängen tycktes honom något oklar. Vilket utlöste ganska råa gapflabb 
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från damernas sida, något som i sin tur fick flera av deltagarna att se 

ogillande på personalen. 

”Vad är det som är så roligt?” undrade Brita, en 57-årig korpulent dam 

med Downs syndrom och med lika stort hjärta som underbett. Hon var 

en av dem som regelmässigt brukade råka ut för ett visst mått av hån och 

respektlöshet. Så som att exempelvis bli kallad mongo, miffo eller mupp 

av Malin, som kunde ha lätt för att bli irriterad på utvecklingsstörda 

människor eftersom de i hennes tycke var lite äckliga. Dock försökte 

personal Malin begränsa invektiven till stunder då ingen överordnad - det 

vill säga Magdalena - var i närheten. Det var enklast så. 

”Ooh!” ropade Sivert, en lätt förståndshandikappad äldre man. ”Di 

snackar nock bara om di granne karana!” Vilket i översättning betyder att 

han var ganska säker på att de pratade om män, och i synnerhet sådana 

som i allmänhet fick flickor att rodna och fnittra. Snoddas, Lasse 

Lönndahl och dylika tonårsidoler. Trodde han, åtminstone. 

”Nähä?” utbrast Brita och såg bestört ut. Hon tyckte inte om den 

sortens prat; hon visste av bitter erfarenhet hur flamsig personalen blev 

när sådant fördes på tal. En gång hade till och med eftermiddagsbingon 

blivit inställd bara för att handledarna skulle se något löjligt program på 

TV om ännu en av alla dessa tvålfagra smörsångare/skådespelare/doku-

såpakändisar - stilenligt försedd med groteskt stort hakparti och ett 

”vinnande leende”. Det senare ett sorgligt - och pinsamt - obligatorium. 

”Aah-jo” konstaterade Sivert initierat och passade sedan på att skrika 

”Bingo!”. Han brukade göra så lite då och då, av något oklar anledning. 

Men i det här specifika fallet för att klockan just passerade nio. 

”Håll käften” morrade John, en i likhet med Erik före detta 

mentalpatient som nu inte hade någon annanstans att ta vägen än till 

denna så kallade dagverksamhet. Som han av allt att döma verkade hata 

besinningslöst. 

”Vaa?” sade Sivert och vände sig frågande mot John, som blängde 

med kolsvarta, djupt liggande ögon under en lugg mycket lik en före 

detta tysk rikskanslers. Han såg ut som om han övervägde att antingen 

brista ut i ett ärligt menat ”Heil Hitler!”, eller också att eventuellt bara 

hålla ett eldfängt tal till nationen. Det blev emellertid ingetdera. Istället 

valde han att helt enkelt upprepa sin tidigare begäran om tystnad: 

”Håll käften…” väste han och fortsatte blänga så hotfullt han 

förmådde. Vilket faktiskt var ganska skrämmande. 
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”Neej, John! Nu är du tyst!” gormade Anette och smällde till honom 

med en diskhandduk över handryggen. Han drog kvickt åt sig handen 

och började gnida den medan han gav henne en lömsk blick. ”Och du 

också, Sivert!” fortsatte hon i samma domderande ton, vilket fick Sivert 

att undergivet huka sig. Brita gömde sig bakom soffan innan hon kom i 

skottfältet, men Erik gjorde ingenting. Det vill säga ingenting utom att 

förbluffat iaktta hela den sinnessjuka scenen. 

Han hade inte en enda gång under alla sina år på Solgården lagt märke 

till hur illa han och de andra deltagarna behandlades av personalen. Det 

var flin, flabb och ovänligt bemötande; hånfullhet, irritation och 

arrogans. Och han hade inte märkt något? Tanken att allt det här skulle 

kunna vara något nytt slog honom visserligen, men det verkade dessvärre 

inte sannolikt. Inte ens när han gav sig tid att noga tänka över saken, 

konstaterade han nedslaget. 

Miljön på Solgården - det vill säga sådan han för tillfället upplevde den 

- skrämde vettet ur honom, och han längtade hem mer än någonsin. Han 

längtade till sin säng, till sin bortglömda medicin och till den 

bekymmersfria tillvaro han haft så sent som dagen före. Men framförallt 

längtade han bort från den hemska, förvridna, onda verklighet han 

plötsligt tycktes hjälplöst fångad i. 

Det sysselsatte han sig med under resten av dagen, genom en 

vedervärdig middag där John under ilsket muttrande tvingades röra ihop 

en fadd köttbullssmet trots att han hellre ville lägga patiens, och vidare 

via en likaledes hemsk eftermiddagsfika där handledarna synnerligen 

utstuderat och i detalj jämförde olika underkläders för- och nackdelar i 

en kolorerad och rikligt illustrerad katalog Sabina haft med sig. Det 

senare med all säkerhet avsett som ett grymt skämt, eftersom hon och de 

andra väl visste att en av de yngre deltagarna - en tanig, rödlätt, aningen 

fräknig pojke i tjugoårsåldern vid namn Felix, utrustad med en lätt CP-

skada som mest påverkade hans armar - nu skulle bli tvungen att gå hem 

med ett präktigt stånd som under inga omständigheter skulle gå att dölja 

i hans ständiga joggingbyxor. 

Erik hade redan sett allt detta hundratals gånger, men nu såg han det 

som i nytt ljus. Och det gjorde honom än mer illa till mods. När han 

äntligen var på väg hem den eftermiddagen gjorde han något han faktiskt 

inte kunde minnas att han någonsin gjort tidigare under alla år på 

Solgården; han sammanfattade det viktigaste han gjort under dagen. 
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Listan blev inte lång. Han hade till att börja med lagt ett 

hundrabitarspussel där en bit som vanligt fattades; dukat för alla måltider 

man ätit; följt med Ragnar ut till affären för att köpa köttfärs, lök och 

potatis till middagen, samt; ingående studerat bladnerverna på några av 

Solgårdens gröna växter. Det var det hela. 

Förvånat stannade han upp när han med ens insåg att han faktiskt 

tyckte att det var inte bara intetsägande, utan faktiskt deprimerande. Han 

kände efter igen. Jo, han mådde faktiskt riktigt dåligt; så dåligt att det fick 

honom att inse att det var mycket, mycket länge sedan han känt något 

liknande. Det skrämde honom och fick honom att skynda på stegen 

hem. Han till och med struntade i omvägen han brukade ta för att slippa 

möta andra människor, eftersom han ansåg det viktigare att komma hem 

fort. Till sin medicin, så att han skulle slippa må så här. 

När han till slut låste upp dörren till sin lägenhet var han inte bara 

andfådd - han hade sprungit de sista femhundra meterna - utan dessutom 

full av onda aningar. Tänk om någon stulit hans tabletter? Tänk om det 

var därför han hade missat den ena av dem i morse? Han darrade i hela 

kroppen när han snörde av sig skorna och skyndade in till badrummet 

för att ta sin dosett och kontrollera om tabletterna fanns där som de 

skulle. Det gjorde de, till hans stora lättnad. 

Han skulle just ta en från morgondagens fack, när han insåg att det 

kanske trots allt inte var det klokaste han kunde göra. Hur skulle det i så 

fall bli imorgon? Skulle han bli tvungen att ta nästa dags tablett då? Och 

vad skulle i så fall hända dagen efter det, och nästa dag, och nästa…? 

Han drabbades på nytt av en ovanligt intensiv känsla av ångest, och nu 

mindes han plötsligt när han känt så senast. Det var inte efter drömmen; då 

mådde han visserligen dåligt, men det var inte i närheten av hur han 

kände sig nu. Nej, det måste ha varit strax före hans inläggning på Sankta 

Maja, medan han fortfarande bodde hemma hos den där hemska 

familjen i Urkelljunga. 

Minnet av denna fruktansvärda tid fick honom att rysa av obehag. Han 

bestämde sig för att det klokaste för stunden nog ändå var att låta bli 

morgondagens tablett, och helt enkelt bara gå och lägga sig. Ja, så skulle 

han göra. Strunta i kvällsmat, tandborstning, TV och allt annat oviktigt. 

Bara gå till sängs och försöka sova bort eländet. 

Han tog med sig dosetten och lade den på köksbordet, om än med viss 

tvekan. Stod kvar och betraktade den en kort stund, och gick sedan in i 

sovrummet. Det var då den här dagen slutgiltigt vrängdes kring sig själv 
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och ställde alla begrepp på huvudet. Det var också då han - för vilken 

gång i ordningen visste han inte - önskade att han aldrig vaknat 

överhuvudtaget. 

Det första han såg när han kom in i sovrummet var nämligen inte den 

fortfarande nerdragna rullgardinen eller den obäddade sängen, utan 

snarare kvinnan som stod i dunklet vid dess fotända och bistert 

betraktade honom. Nackhåren reste sig och han drabbades av en mycket 

stark känsla av overklighet när han såg den halvt genomskinliga gestalten. 

Han trodde inte sina ögon, men däremot faktiskt för ett hemskt 

ögonblick att han skulle dö. 

Det var Ellen. 

  



248 

 

 

 

 

2. 
 

 

flera sekunder stod de bara där och stirrade på varandra. Han på 

henne med uppspärrade, skräckslagna ögon; hon på honom med 

tom, vattnig blick. Hon var mycket obehaglig att se på. 

Tavlan som hängde på väggen bakom henne skymtade fram genom 

hennes bleka klänning, samma som hon haft dagen när hon och Ture 

dog. Blev dödade, rättade han sig med en rysning och kunde inte låta bli 

att tänka på drömmen som ständigt förföljde honom. 

Hon rörde sig inte, verkade till hans fasa inte ens andas. Men då och 

då klippte hon lite med ögonen precis som hon gjort medan hon levde. 

Erik hade börjat darra i hela kroppen. Inte av spökrädsla eftersom han 

på Sankta Maja noga itutats att spöken icke under några omständigheter 

existerade, förutom som en sjuk föreställning i hans eget huvud förstås. 

Vilket följaktligen - och till all lycka - innebar att de kunde skrämmas iväg 

med medicin, och möjligen med terapi i svåra fall av hemsökelse. 

Nej, det var alltså inte av spökrädsla han darrade eftersom det till och 

med för honom kunde tyckas en aning underligt att vara rädd för något 

som enligt vedertagna normer inte fanns. Den svårbemästrade fruktan 

han ändå kände kom sig nog i så fall snarare av att han misstänkte att 

hans hjärna i brist på nödvändig medicin på nytt börjat narra honom. 

Och det var sannerligen en förfärlig tanke. 

Ändå var detta inte hela sanningen; han visste det innerst inne, och det 

var det som gjorde honom så rädd. Något uråldrigt - kanske ett väl 

undangömt minne från barndomen - hade plötsligt och tämligen brutalt 

väckts till liv. Den bleka reminiscensen av en fantom som han fram till 

detta ögonblick otroligt nog måste ha glömt att han sett flämtade till i 

I 
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hans inre. Det var samma obehagliga transparens, samma flytande 

struktur. Någon tant, kanske en granne…? 

Sedan fick han tag på inte bara den gamla inbillningen, utan även 

namnet; uppfiskat ur tidens och glömskans djupa brunn, halt av alger 

och bottenslam. Hon hade hetat nyfikna fru Larsson, var det inte så? Jo, 

han blev helt säker när han tänkte efter. 

Det är inte omöjligt att han för ett ögonblick tappade koncentrationen 

när allt detta sedan länge passerade föll över honom, och när han 

återkom till nuet upptäckte han till sin ohöljda förfäran att Ellen börjat 

snörpa på munnen. Det var precis så hon brukat göra förr i tiden, oftast 

när han gjort något som misshagat henne. Graden av realism mitt i detta 

totalt verklighetsfrämmande fick kalla kårar att rinna utefter ryggen på 

honom, och han började halvt om halvt förvänta sig en spöklik 

utskällning. Men den besparades honom. Istället hördes en djup suck 

och sedan var hon plötsligt borta utan att han egentligen sett hur det gått 

till. Hon hade tydligen gått upp i rök när han råkat blinka, och nu var 

hon helt enkelt försvunnen utan att ens ha lämnat en svag doft av 

parfym efter sig. 

Erik gned sig i ögonen och försökte sedan med smalnande blick på 

nytt mana fram bilden av henne. För trots att hans inlärda förnuft sade 

honom att hon naturligtvis måste vara en inbillning, fanns det ändå något 

obehagligt realistiskt i alltsammans som motsade den övertygelsen. Han 

kisade med ögonen och försökte betrakta rummet ur olika vinklar, men 

allt sådant var förgäves. Han till och med tittade försiktigt under sängen, 

bara för att besviket konstatera att det också där var tomt bortsett från 

några till storleken ganska ansenliga dammråttor. Han hittade inte ens sin 

förlorade tablett. Tyvärr, tänkte han och reste sig mödosamt upp och 

borstade av sina byxor. 

Han satte sig tungt ner på sängen och kände med högra handen på sitt 

skenande hjärta. Hans långa, mörka hår låg klistrat i kallsvett i pannan 

och han mådde verkligen inte bra. Sedan sansade han sig något och 

började inse hur absurt alltsammans var. Egentligen var det ju inte klokt! 

Han tyckte sig se spöken mitt på ljusa dagen, och han lät sig så till den 

milda grad förvillas att han började krypa omkring på golvet i jakt på 

dem. Det var verkligen något grundläggande fel på den här dagen, precis 

som han redan till förbannelse konstaterat. Och det enda vettiga som 

fanns att göra var att lägga sig ner och försöka sova. Vilket han 

omedelbart gjorde, men utan att sömnen kom och förlöste honom. 
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Istället låg han grubblande i en och en halv timme och ältade 

alltsammans fram och tillbaka; spöken, förlorade tabletter, oväntad 

klarsyn och en stor spindel. Men utan att få någon som helst rätsida på 

saken. 

Han steg upp igen och gick ut i badrummet för att se om han hade 

några sömntabletter hemma, och till hans stora lättnad fanns det faktiskt 

en hel ask. Han svalde ner några med en munfull vatten direkt ur kranen, 

samtidigt som han lättat konstaterade att spindeln han sett på morgonen 

nu var spårlöst försvunnen. Han hoppades att den lämnat hans lägenhet 

under dagen och inte skulle visa sig mer. Sedan gick han och lade sig 

igen, och den här gången tog det inte mer än drygt tio minuter innan han 

sov. 

 

* * * 

 

Dagen efter, som var torsdagen den 23 april 2009, vaknade Erik 

Johannesson som vanligt badande i svett vid pass halv fyra på morgonen. 

Det kunde ha betytt att allt var tillbaka i normala gängor, men det gjorde 

det olyckligtvis inte. 

Han hade drömt, men inte den välbekanta mardrömmen. Det hade 

förstås varit de gamla vanliga aktörerna som visat sig, men allt hade ändå 

varit helt annorlunda. Mer vardagligt och egentligen inget att bli särskilt 

rädd för. Ändå var det just denna alldaglighet som skrämt honom allra 

mest. 

Han saknade nästan den vanliga maran, konstaterade han med matt 

förvåning medan han sin vana trogen satt lutad mot sängens 

morgonkalla metallstomme och drog långa, djupa andetag för att stilla 

sin oro och mota bort den hotande paniken. Det fungerade inte. 

Varje gång han slöt ögonen kom nattens skuggor tillbaka, alltför 

levande och alltför verklighetstrogna för att det skulle kännas bekvämt. 

Han hade drömt om Ellen - inte den spök-Ellen som hemsökt honom 

under gårdagen - utan den verkliga, levande Ellen. Ture hade också 

funnits med på ett hörn. Men i bakgrunden och lite otydligare i kanterna, 

precis som när han levt och hans hustru hade dominerat honom in 

absurdum. 

Erik mindes vagt att hans döda mormor hade talat med honom, sett 

allvarlig och sträng ut och till och med hött med pekfingret mitt framför 

hans ansikte, precis som när han var liten. Hon hade envist upprepat 
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något som verkat viktigt men som han dessvärre inte lyckats förstå, 

eftersom orden som kommit ur hennes mun tyckts honom totalt 

obegripliga - ungefär som om hon talat ett främmande språk. Till sist 

hade hon tappat tålamodet; hon hade alldeles uppenbart blivit arg och till 

och med börjat skälla ut honom, men vid det laget hade drömmen redan 

börjat anta minst sagt surrealistiska former. Ture hade nämligen plötsligt 

gått förbi med en stor kalkon trädd på huvudet. En levande, vilket hade 

varit det som definitivt fått Erik att förstå att allt bara var en dröm, trots 

att han fortfarande befann sig mitt inne i den. 

Medan han försökte skaka av sig känslan från denna nya mardröm 

kom han plötsligt ihåg gårdagens alla märkvärdigheter, och nästan genast 

rann oron av honom och ersattes av djup lättnad. Den här dagen skulle 

inte bli lik den föregående av det enkla skälet att han noga skulle se till att 

ta all sin medicin innan han gick hemifrån. 

Det var en tanke som gjorde något mycket ovanligt med honom, 

nämligen fick honom att bli på gott humör. Nå, det var kanske en 

överdrift, men han höjdes åtminstone några grader över den jämngrå 

känslosmet han normalt brukade befinna sig i. Även detta var förstås 

oerhört underligt och helt klart ett illavarslande tecken på att något inte 

var som det skulle. Men det bekymrade honom inte särskilt, möjligen 

beroende på att det ovanliga och avvikande var en positiv känsla som 

inte gav honom något obehag. Varför han lät alltsammans passera, och 

utan att egentligen registrera den angenäma dåsighet som sakta smög sig 

över honom och fick honom att glida längre och längre ner i sängen. 

Till sist låg han på nytt under täcket: nöjd, avslappnad och på väg bort 

från morgonens grådask. Han somnade om, vilket nästan inte hänt sedan 

han var barn. 

 

Det var ett ljud, ett underligt skramlande som av små fallande legobitar 

eller liknande, som väckte honom nästan fyra timmar senare. När han 

först slog upp ögonen var han övertygad om att han måste ha drömt 

igen. 

I några sekunder hade han inte en aning om var han befann sig, nästan 

inte heller om vem han var. Sömnen hade varit som en otäck avdomning 

och han hade en känsla av att ha varit nedsänkt under vatten, halvdränkt 

och bara till hälften vid sans. Han kände sig hjälplöst fångad i ett 

underligt, onaturligt medvetandetillstånd som inte gick att bli kvitt. 
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Förvirrad satte han sig upp i sängen och såg sig omkring. Rummet var 

tomt men det var ändå något som inte stämde. Det tog honom några 

ögonblick att sortera sinnesintrycken, men sedan förstod han; det måste 

vara ljuset som var fel. Solen lyste in genom rullgardinen och fyllde 

sovrummet med ett varmt och behagligt gult ljus. Han kunde se små 

dammpartiklar sakta glida in och ut ur de breda fält av sol som letat sig in 

via glipan mellan gardinen och fönsterkarmen. 

Något kändes märkligt bekant över scenen, men han fick inte tag på 

vad det var. Det kunde förstås vara ett minne från hans barndom, men 

det kunde lika gärna vara något annat. Något som hade haft betydelse för 

någon, men inte säkert för honom själv. En flyktig air av sommarmorgon 

drog snabbt förbi i hans medvetande, men var lika plötsligt som den 

kommit bortdunstad och försvunnen i det dammdoftande rummet. Han 

tvivlade på att den funnits där på riktigt. 

Han var på god väg att hypnotiseras av den drömlika rörelsen av 

piruetterande, svävande dammkorn som följde rummets osynliga 

luftströmmar när han plötsligt förstod att han än en gång höll på att 

somna om, och då ryckte han genast upp sig. Sedan skärpte han till sig 

ytterligare när han plötsligt insåg att det var ännu en sak som verkade 

bekant med den här scenen, men på ett mycket mer jordnära och mindre 

undanglidande sätt; det var så här det brukade se ut i rummet på 

helgerna. Förutsatt att det var vackert väder förstås. 

En hemsk tanke slog honom och bekräftades till hans bestörtning 

genast när han kastade ett oroligt öga på klockan. Till en början ville han 

inte tro att det var sant när den med hånfull skadeglädje visade upp 

siffrorna 07:52, men sedan tvingades han med stigande panik inse att han 

faktiskt hade försovit sig och nu ohjälpligt skulle komma för sent. 

Med en serie grova svordomar innefattande en människas alla köns- 

och kloakdelar och vad man kan göra med dem, kastade han sig ur 

sängen och försökte klä på sig alla sina plagg på en gång. Vilket 

naturligtvis mest resulterade i ett vildsint snavande och fäktande med 

diverse extremiteter, dock inte de ovan antydda. Vidare gjorde han ett 

fåfängt - för att inte säga idiotiskt - försök att spara tid genom att kränga 

tröjan över huvudet innan han fått på sig strumporna ordentligt, men 

resultatet av denna ”effektivisering” tycktes till föga förvåning bli det 

rakt motsatta. Vilket till sist tvingade honom att ta det lite lugnare. 

När han slutligen och trots allt fått på sig gårdagens redan använda 

kläder, rusade han ut i köket bara för att där mötas av nästa stora 
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katastrof. Han tvärstannade när han fick se förödelsen och det knöt sig 

av skräck i magen på honom. Det fanns för övrigt en sådan intensitet i 

känslan att han med ens insåg att han under gångna år av tung 

medicinering måste ha glömt hur det kändes att bli så där rädd. Det var 

en inte alltigenom behaglig hågkomst. 

Plötsligt visste han att ljudet som väckt honom - det av fallande 

legobitar - varit precis lika hemmahörande i sinnevärlden som de 

dansande dammkornen och solljuset, och dessutom var det kommit 

ifrån. På köksgolvet låg nämligen hans dosett, och runt den låg all hans 

livsviktiga medicin utspilld i en röra det sannolikt skulle ta timmar att 

reda upp. Eftersom nästan alla tabletter såg likadana ut till färg och form 

kunde han inte skilja dem från varandra utan en massa besvär, vilket lätt 

kunde leda till en ny katastrof. Om han tänkt stoppa i sig sin dagliga dos 

här och nu skulle det nämligen finnas en inte obetydlig risk för 

överdosering av vissa preparat, medan andra kanske utelämnades helt. 

Det kunde inte vara bra. 

Men det var inte nog med detta. Mitt i all denna sorgliga röra av 

utspilld medicin satt till hans äckelblandade fasa - ännu en känsla med 

nygammal, förfärlig intensitet - den där stora spindeln han sett inne i 

badrummet dagen före, med sina långa, grova ben ondskefullt krökta 

över tabletterna han skulle stoppa i munnen. 

Han kved högt och svor lite till. Varje gång han i fortsättningen skulle 

ta sin medicin skulle han se den här scenen framför sig. Och antagligen 

samtidigt få en känsla av att det han stoppade in i munnen inte bara var 

piller utan dessutom något med grova, håriga ben som skulle röra sig 

avskyvärt och spasmodiskt över tungan och hela vägen ner genom 

svalget på honom. 

Han fick en stark impuls att kräkas, men lyckades med visst besvär 

trycka tillbaka den. Han insåg plötsligt att spindeln faktiskt skrämde 

honom. Det hade den inte gjort igår när han sett den på golvet inne på 

toaletten. 

Han försökte tänka efter, och kom nästan genast på att han inte alls 

brukade vara rädd för småkryp. Han tyckte förstås inte om dem, men det 

nästintill obetydliga obehag han brukade drabbas av när de trots allt dök 

upp i hans eget hem var bara en mycket blek kopia av det han nu kände. 

Det oroade honom, och han blev genast orolig över själva oron. 

Man behövde inte inneha en professur på institutet för logiskt 

tänkande för att begripa att allt det här måste ha med tabletterna att göra. 
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Eller rättare sagt; det uteblivna intagandet av dem, oavsett vad som sades 

vara möjligt eller omöjligt med tanke på depåeffekter och liknande. Han 

fick under inga omständigheter missa att ta medicinen fler gånger, för var 

skulle det då sluta? 

Alltså måste han komma på ett sätt att få tag på och rädda det som 

räddas kunde, det vill säga det som ännu inte kontaminerats av håriga 

spindelben. Vilket dessvärre knappast gick så länge benens ägare satt 

kvar mitt ibland de nesligen utspillda pillren. 

Odjuret måste alltså bort och han försökte i brist på bättre idéer jaga 

iväg det genom att stampa hårt i golvet, vilket dessvärre visade sig vara 

en tämligen undermålig taktik. Istället för att bli rädd och springa och 

gömma sig någonstans där han slapp se den, gjorde nu spindeln en kort 

rusning runt i cirkel och liksom rann över ännu mer av hans dyrbara 

medikamenter och gjorde sålunda även dem obrukbara. Han svor i 

vanmakt och slet i förtvivlan sitt långa hår. 

Med en rysning gjorde han om försöket eftersom han för tillfället inte 

visste vad han annars skulle göra, men med samma obehagliga resultat; 

spindeln sprang förvisso, men bara runt, runt i cirklar och besmittade så 

vitt han kunde se det sista av den utspillda medicinen. Gråtfärdig insåg 

han slutligen att allt var borta och att han nu skulle bli tvungen att skaffa 

nya piller, något som inte lät sig göras hur lätt som helst. Han noterade 

matt att klockan hunnit bli 07:59 och att det inte fanns någon återvändo. 

Han måste iväg, med eller utan medicin. 

Med en sällsam blandning av ilska och förtvivlan lämnade han alltihop 

som det låg, och rusade sedan ner genom trappen efter att tämligen 

vårdslöst och hårt ha slagit igen lägenhetsdörren bakom sig. Hela vägen 

genom den gamla bruksortens centrum genomfors han av känslostormar 

vars like han inte upplevt på minst tjugo år. För en frisk människa skulle 

förstås intensiteten i dessa känslor på sin höjd ha tett sig något avslagna, 

men för honom var det som att brännas levande. 

När han flåsande och andfådd nådde fram till Solgården efter en 

vanvettig språngmarsch som fått mer än en kommuninvånare att 

förvånat höja på såväl buskiga som välansade ögonbryn, var han bara 

tretton minuter försenad. Det kunde kanske tyckas att det inte borde 

vara särskilt mycket att bråka om, åtminstone inte på ett sådant ställe 

som Solgården där personalen gjort till regel att komma mer eller mindre 

försent minst två dagar i veckan. Men när en man som i hela sitt vuxna 

liv aldrig kommit en enda minut försent till någonting överhuvudtaget 
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plötsligt kommer tretton minuter efter utsatt tid, då är det någonting som 

oundvikligen väcker viss uppståndelse. 

”Jaha?” sade Anette med munnen krökt i förargligt missnöje när han 

flåsande steg in genom Solgårdens entrédörr. Hon satt redan vid 

frukostbordet tillsammans med övrig personal och deltagare, vilka alla 

stirrade storögt på Erik som vore han iförd full karibisk 

sjörövarmundering av homosexuell typ à la Hollywood.  Vilket han alltså 

inte var, nämnt som i förbigående och som ett möjligen onödigt 

förtydligande. 

Anette passade vidare på att fortsätta sitt irriterande munsnörpande 

när han osäkert satte sig så långt bort från de andra som det 

överhuvudtaget var möjligt. Han ville helst inte synas om det gick att 

undvika, men det var naturligtvis en fullständigt orimlig förhoppning 

med tanke på omständigheterna. 

”Och var har du hållit hus? Är det så dags att komma nu?” fortsatte 

hon i samma vresiga ton som om hans sena ankomst vore en 

förolämpning riktad mot henne personligen. 

”Har du Kvällsexpressen med dig, Erik?” undrade Sabina med ett 

tillgjort hånleende som fick Malin att brista ut i ett hejdlöst fnitter bakom 

en tämligen kolorerad veckotidning av tonårskaraktär. 

Erik svarade inte. Normalt hade han förmodligen bett om ursäkt med 

nedslagen blick om han gjort något som gett personalen anledning att 

banna honom, vilket förstås nästan aldrig hänt under alla de år han varit 

deltagare på Solgården. Nu däremot, i hans upphetsade tillstånd, hade 

han ingen lust att uppträda så underdånigt. 

Att direkt vid sin ankomst bli mött av anklagande blickar och syrliga 

kommentarer var inte vad han hade väntat sig. Han hade ingen anledning 

att känna någon ånger, och kände heller ingen. Tvärtom vällde något 

annat upp inom honom som fick honom att bli rädd: det var vrede, 

vitglödgad och fruktansvärd. 

Han kände till sin harm hur han rodnade när ilskan lika plötsligt som 

den kommit ebbade ut, vilket framförallt Sabina missuppfattade. För ett 

kort, underligt ögonblick fick det tydligen henne att drabbas av dåligt 

samvete. 

”Nåja, sådant kan ju hända vem som helst. Imorgon kommer du i tid 

igen, eller hur Erik?” försökte hon släta över med len röst och leende 

mun. Hon lade huvudet en aning på sned och betraktade honom som 
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om han var ett litet barn snarare än en vuxen man, och han översköljdes 

på nytt av en stark känsla, denna gång av förödmjukelse. 

Han skulle ha velat säga till henne att hon kunde fara åt helvete, att de 

allihop kunde göra det och stanna där för tid och evighet vad honom 

beträffade, men han lyckades bemästra den plötsligt uppdykande 

impulsen och nickade istället stumt medhåll, vilket kanske var tur. 

Han såg sig omkring på de övriga runt bordet och konstaterade lätt 

illamående att Magdalena tydligen inte kommit idag heller, men att den 

något imbecille vikarien Ragnar fanns på plats i hennes ställe; för tillfället 

förorenade en stol med sin närvaro samtidigt som han uppenbarligen 

gjorde idoga försök att läsa den lokala morgontidningen. Han vrängde 

truten över en franskbrödsbulle på ett sådant sätt att Erik kände att om 

han haft någon matlust, skulle den i så fall genast ha försvunnit vid den 

oaptitliga synen. 

”Ta nu en bulle Erik, vi andra har inte tid att sitta här och vänta på 

dig!” snäste Anette, som tydligen vaknat på fel sida. Eller, slog det Erik, 

var hon alltid så här. Det var bara det att han inte lagt märke till det 

tidigare. 

”Jag är inte hungrig” konstaterade han surt, vilket fick de andra att 

förvånat stanna upp. Sivert tittade på honom med stora ögon, sedan 

utropade han ”Bingo!” och brast därefter ut i ett tämligen glädjelöst 

tvångsmässigt skratt. Han brukade göra så när han upplevde något som 

konstigt eller skrämmande. 

”Nehej, det passar inte?” fortsatte Anette med en min som om hon 

precis satt i sig en hel grapefrukt. Utan socker. 

”Jag är bara inte hungrig” konstaterade Erik sanningsenligt eftersom 

han fortfarande hade bilden av spindeln som stegade runt i hans utspillda 

medicin i färskt minne. 

”Jodå, du måste äta något!” envisades Anette och bredde en bulle åt 

honom, slängde på en perfekt kvadratisk bit färdigskivad ost och en röd 

paprikastrimla - det blev alltid lite festligare med en aning rött mot det 

blekgula - och räckte honom den därefter med en min som om hon 

äcklades lika mycket av hans närvaro som han över Ragnars osmakliga 

sätt att äta. 

”Nej tack” envisades Erik och låtsades sedan bli intresserad av något 

som stod på lokaltidningens förstasida. Vilket fick Anette att först sucka 

högt och demonstrativt, och sedan resa sig upp och gå bort till Erik. 

Utan att lyfta på fötterna, vilket framkallade ett hasande ljud som fick det 
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att krypa i skinnet på de flesta av de församlade deltagarna. All otrevlig 

personal gick nämligen av någon outgrundlig anledning alltid på samma 

uttråkade, slappa sätt. 

Anette böjde sig ner mot honom och tryckte bullen i hans hand, 

samtidigt som hon väste ett illa menat ”varsågod” rakt i ansiktet på 

honom. Erik överraskades av hennes andedräkt som var full av 

cigarettrök och något annat som eventuellt härrörde från problem med 

halsmandlarna; dessutom antydde hennes kroppslukt att hon för tillfället 

led av sin ständigt återkommande magkatarr. Han försökte instinktivt 

hålla andan och vända bort ansiktet, vilket hon naturligtvis märkte men 

inte brydde sig om. Istället lade hon sin ena hand på hans axel, den andra 

på hans haka och vred bestämt tillbaka hans huvud mot sig så att hon 

skulle kunna se honom djupt och allvarligt i ögonen. Antagligen hade 

hon tänkt hålla någon sorts föreläsning om hur viktigt det var med en 

ordentlig frukost, men kom inte så långt. För i samma ögonblick som 

hon fick ögonkontakt med honom genomfors han av en ström av bilder; 

ibland konturlösa och vaga, ibland färgstarka och synnerligen levande. 

De kom huller om buller, helt utan inbördes ordning. Sådant som 

alldeles säkert var hämtat från hennes barndom blandades med aningen 

genanta scener som på sin höjd verkade nattgamla. Mer eller mindre 

skarpa bilder av nära och kära, förlorade kärlekar, barn, föräldrar, vänner, 

platser, tillkortakommanden, framgångar och allt annat som fyller varje 

människas liv flämtade förbi. Allt detta överföll honom så plötsligt och 

överväldigande att han inte hade den minsta chans att stoppa det, även 

om han vetat hur han skulle göra. Han fick nästan känslan av att ha 

öppnat en kran; att det var han som på något mystiskt vis tappade allt 

detta ur henne mot hennes vilja. Vilket i så fall naturligtvis var helt 

ofrivilligt. 

Den enkelriktade informationstsunamin varade antagligen bara något 

ögonblick, men det är fantastiskt hur mycket den mänskliga hjärnan 

hinner uppfatta även under en så kort tidsperiod. Något som båda två 

blev pinsamt medvetna om i samma stund det inträffade. 

Anette slet handen från Eriks axel som om hon bränt sig på honom, 

samtidigt som hon förskräckt tog ett steg bakåt. I hennes ansikte syntes 

nu i tur och ordning först förvåning, sedan fasa och till sist 

uppflammande vrede. Det sista sannolikt som ett uttryck för en av 

människans mest basala, pinsamma och svårbemästrade känslor, 

nämligen rädsla. Det var precis som med exempelvis John, slog det Erik. 
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Allt svärande och ”håll käften” var inget annat än rädsla maskerad till 

aggressivitet och ilska. 

Anette såg således på honom i stum förfäran blandad med förorättad 

vrede några korta ögonblick, sedan fylldes hennes ögon av tårar, varpå 

hon vände sig bort och sprang in på toaletten. 

”Vad var det med henne?” undrade Malin och såg långt på den nu 

låsta toadörren. 

”Hmmm…?” svarade Ragnar utan att varken ha sett eller hört något 

av värde. Ur hans perspektiv, vill säga. 

”Jag vet inte…” svarade Sabina, som faktiskt sett alltsammans men 

ändå inte förstått ett enda dyft. ”Hon verkade bli ledsen för något, tror 

jag.” 

”Jaha, ja” konstaterade Malin torrt och kontrollerade att hennes naglar 

var i toppskick, vilket de tydligen befanns vara eftersom hon nöjt sänkte 

händerna i sitt knä när inspektionen var avklarad. ”Erik sade kanske 

något elakt till henne.” 

Det där var en befängd anklagelse vilket alla som någonsin satt sin fot 

på Solgården självklart visste. Ändå spände nu Sabina ögonen i Erik och 

frågade strängt vad han sagt till Anette som gjort henne så ledsen att hon 

måste gömma sig inne på toa. 

”Jag sade inget!” svarade Erik matt, eftersom han blivit så överrumplad 

av att plötsligt översköljas av en annan människas högst privata minnen. 

”Jag vet inte vad som hände!” 

Det där sista var bara till dels en lögn, eftersom han verkligen inte hade 

en enda aning om hur allt det där gått till, även om han visste precis vad 

som gjort Anette så skärrad. Han mindes nu vagt att han gjort sin bästa 

vän lika upprörd en gång för många år sedan, men den gången hade det 

varit kontrollerat på något sätt. Och det hade varit för att hjälpa henne, 

inte för att snoka. 

Sabina blängde på honom som om hon tog för givet att han ljög för 

henne, men det där kom hon ingenstans med, helt enkelt för att Erik såg 

bort. Precis som han alltid gjort. 

Fast nu var det av en helt annan anledning än det brukade vara, men 

det var det ingen mer än han själv som var medveten om. Alla trodde ju 

att allt var som vanligt; att han tog sina mediciner och befann sig i det grå 

vardagsrus som varit hans självklara hem i hela hans vuxna liv. Den 

saken lockade honom emellertid inte längre, upptäckte han förvånat och 

kanske aningen skrämt eftersom det var en rent hädisk tanke. 
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Det här var första gången han insåg att han faktiskt inte hade någon 

längtan tillbaka. Men det skulle sannerligen inte bli den sista, denna andra 

dag av brist på medicinsk kemi. 

När frukosten till sist var avklarad enligt gängse mönster och utan fler 

märkliga incidenter eller avvikelser - Anette hade kommit ut från 

toaletten efter en stund, men noga sett till att hålla sig på behörigt 

avstånd från Erik - försökte han falla in i sitt gamla mönster eftersom det 

trots allt var den enda egentliga trygghet han hade. Han hade alltså satt 

sig vid ett bord och försökt koncentrera sig på det hundrabitarspussel 

han lade varje förmiddag. Samma gamla pussel där det alltid saknades en 

bit. 

Det var bara det att det denna dag saknades inte en bit, utan två. Och 

han visste genast - men utan att förstå hur - var denna andra saknade 

pusselbit fanns, och hur och varför den försvunnit. Det luktade illvilja 

lång väg, snarare än misstag. 

Han funderade en stund och försökte till och med övertyga sig själv 

om att han nog trots allt hade fel, men kom ändå fram till det han vetat 

redan från början. Och att det var bättre att ta tag i saken genast än att 

bara låta den bero. Det senare hade han för övrigt gjort i så många år att 

han nu var mer än hjärtligt trött på det. 

Han reste sig beslutsamt och gick bort till Malin, som för tillfället var 

upptagen med att tala i mobiltelefon. Samtalet verkade vara av ganska 

privat natur, varför han tyckte att det var helt i sin ordning att störa 

henne. Det skulle bara ta några sekunder. Förutsatt att hon inte 

krånglade, förstås. 

”Malin…” försökte han försiktigt avbryta, men fick bara en irriterad 

blick till svar medan hon gjorde sitt bästa för att fortfarande försöka låta 

trevlig i telefonen. Samtalet tycktes vara av sådan karaktär att det inte 

skulle vara till hennes fördel om hon visade sitt rätta jag för den som 

fanns i andra änden, så att säga. Vilket Erik för sin del högaktningsfullt 

sket i, för att tala vulgärt klarspråk. 

Så han petade med pekfingret på henne i ett nytt försök att få kontakt, 

vilket bara resulterade i att hon demonstrativt vände honom ryggen 

varpå hon fortsatte kuttra i sin mobil. Det gjorde honom irriterad. 

Erik suckade och gick runt sin unga handledare och satte sig sedan ner 

på huk så att hans ögon befann sig i höjd med hennes, varpå han 

upprepade hennes namn. Hon såg först riktigt ilsken ut och gjorde 

avvärjande tecken med handen åt honom. Men sedan var det som om 
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något klack till inne i henne, och hon sänkte sakta luren och såg storögt 

på honom med gapande mun. Han tillät sig att ge henne ett matt leende, 

men släppte henne inte med blicken. Sedan frågade han rakt ut: 

”Kan jag få pusselbiten som du har i byxfickan?” 

Först blev hon blossande röd i ansiktet, sedan verkade det som om 

hon tänkt förneka att hon visste vad han talade om. Men den intentionen 

kom av sig när han fortsatte att allvarligt betrakta henne, och istället reste 

hon sig snällt och utan protester och krånglade ner sin lediga hand i 

fickan på sina tämligen trånga jeans - som hon tagit på sig helt och hållet 

för nöjet att hetsa upp den spastiske Felix - och fiskade upp en liten 

pusselbit gjord i papp. Den saknade biten. 

Erik sträckte fram handen, och så lät hon den falla ner i hans handflata 

utan protester. Fast hon behöll den röda ansiktsfärgen. 

”Tack” sade Erik enkelt och gick sedan oberört tillbaka till sitt pussel 

och lade biten på dess rätta plats. Malin skyndade sig att avsluta samtalet 

och försvann sedan ut ur rummet, bort från hans omedelbara närhet som 

om något i den störde henne. Tankfullt lutade han sig tillbaka i stolen 

och tänkte över vad han just gjort. Det var som om något längesedan 

förlorat kommit tillbaka till honom; som ett bortglömt barndomsminne 

som plötsligt dyker upp när man får se ett gammalt bleknat fotografi, 

eller när man oväntat exponeras för en doft man inte känt på åratal. Det 

var en mycket underlig känsla, och den skrämde honom. Tänk om han 

höll på att bli så där sjuk igen? Eller om han skulle komma att bli 

inspärrad på nytt? Han tyckte inte om tanken, märkte han. Verkligen 

inte. För bara två dagar sedan skulle han inte ha reagerat särskilt på en 

sådan fundering, men nu var det som om allt han kände och allt han 

gjorde blivit tydligt på ett sätt han inte kunde minnas annat än från åren i 

Risbyslätt. Livet hade liksom på nytt fått färg; gått från sepiatonat till 

fullfärg, med kontraster som blev allt tydligare för varje timme som gick. 

Med ens insåg han att han kanske alls inte skulle försöka sortera 

medicinen när han kom hem, utan bara låta den ligga där den låg till en 

annan dag? Det var faktiskt fullt möjligt att göra så, även om det verkade 

fel på något vis. Men han skulle åtminstone tänka på saken, bestämde 

han och lutade sig bakåt i stolen och kastade ett öga på det färdiga 

pusslet, som plötsligt kändes märkvärdigt oviktigt. 

Brita och Sivert damp ett tu tre ner vid hans bord och började bråka 

om vems tur det var att lägga pusslet nu när han själv var klar. Han 

tyckte visserligen om dem, men inte så mycket att han orkade höra dem 
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hojta barnsliga och oskyldiga invektiv åt varandra. Om han kände dem 

rätt skulle det snart komma både ”gubbstruts” och ”snorjänta” - för att 

inte tala om ett och annat ”bingo!” - farande genom luften. Det skulle i 

så fall bli mer än han stod ut med. 

Han flyttade därför över till ett annat bord, ett som stod strax intill ett 

av de stora panoramafönstren som vette åt söder. Under några lugna 

minuter satt han alldeles ensam och stirrade bort mot Sydåsen som 

skymtade bortom hustaken. Han undrade hur det skulle vara att stå där 

uppe och se ner över slätten med alla dess små bisarra samhällen - 

exempelvis Klätten där han för tillfället befann sig - och kom fram till att 

det var något både lockande och skrämmande med tanken. 

Men han fick inte sitta ifred särskilt länge, försjunken som han var i 

dessa för honom helt nya tankar. Plötsligt befann sig John på stolen mitt 

emot honom med en underlig glöd i sina svarta ögon under den sneda 

Hitlerluggen. 

”Hur fan gör du?” undrade han på sitt forcerade, viskande sätt och såg 

girigt på Erik, som om han förväntade sig att genast få ta del av någon 

stor men enkel hemlighet han själv skulle kunna nyttja för egna, kanske 

inte helt rumsrena syften. 

”Vad gör jag?” undrade Erik och spelade oförstående, fast han mer än 

väl anade varthän det barkade. 

”Håll käften!” sade John, men det fanns inget ogillande i hans röst, 

bara energisk enträgenhet. ”Jag såg det, först med Anette och sen med 

den lilla horan! Du gör något med dem, eller hur? Så att de gör som du 

vill! Tala nu om vad du gör!” väste han och slickade sig om läpparna 

samtidigt som han försökte fånga Erik med sin obehagligt intensiva 

blick. 

Erik suckade. Han visste förstås att det inte skulle vara någon bra idé 

att berätta för John att han råkat hoppa över sina mediciner av misstag 

och olycka, och att allt bara blivit så här av sig själv. Han skulle inte bli 

trodd, oavsett hur sant det än var. Och att bara tänka på vilken effekt 

utebliven medicinering skulle ha på John… 

”Jag vet inte” sade han istället och slog ut med händerna, trots att han 

var medveten om att lögnen inte skulle gå hem. ”Jag bara såg på dem, 

liksom…” 

”Jag bara såg på dem, liksom…” härmade John med löjlig röst, och 

lade till ett ”håll käften!” för säkerhets skull. ”Du gör något med dem, 
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och jag är säker på att du skulle kunna få dem till vad som helst! Har jag 

inte rätt?” 

Erik svarade inte, men började bli medveten om att det John sagt 

kanske ändå inte var särskilt långt från sanningen. Det var inte omöjligt 

att han faktiskt skulle kunna få folk att göra nästan vad som helst, 

förutsatt att han lärde sig kontrollera vad det nu än var vad han hade. 

Och förutsatt att han inte tog medicin som förstörde förmågan. 

Ordet förmågan slog plötsligt ner som en blixt i honom, och samtidigt 

ekade en välkänd men saknad barnröst i hans huvud: 

”Wow! Så du menar att du liksom är… psykisk?” 

Han drabbades av svindel under ett ögonblick, men hämtade sig genast 

när han såg att John plötsligt börjat sniffa i luften som om det fanns en 

lukt där han inte kände igen. 

”Håll käften!” sade han och Erik kunde se att han spärrat upp ögonen 

i förvåning. ”Känner du det?” 

”Vilket?” undrade Erik, fortfarande yr efter den snabba glimten ner i 

det förflutnas djupa brunn. 

”Lukten!” svarade John och såg med ens mycket ivrig ut. ”Det luktar 

kyrkogård! Kyrkogårdsbuskar!” förtydligade han och lade sedan till 

ytterligare en vanemässig men kanske inte helt artig önskan om att någon 

ospecificerad person skulle vara tyst. 

Erik rynkade pannan. Han kände ingenting ovanligt i luften och antog 

att det här antagligen bara var ännu en av alla dessa dagar när John såg 

och hörde saker som inte fanns. Det var sådär ibland, det visste han 

sedan gammalt. 

Men när John lutade sig fram över bordet och började sniffa på Erik 

tyckte han att alltsammans gick lite för långt, och reste sig därför för 

andra gången inom loppet av fem minuter för att komma bort från 

någon av deltagarna. Bakom honom svor John högljutt och missnöjt, 

vilket äntligen fick Ragnar att bli medveten om världen utanför 

morgontidningen. Han vek omständligt ihop den och gick sedan med 

hurtiga steg bort till den gastande Hitlerlike mannen, lade handen på 

hans axel och sade med tillgjord och grov röst: 

”Upp med händerna! Det här är polisen!” 

Varför han gjorde så var totalt obegripligt, även om det sannolikt bara 

var avsett som ett ganska underligt skämt. Oavsett vad som varit tanken 

med tilltaget var det ett oerhört korkat sätt att överraska John på, i 

synnerhet som han faktiskt tvångshämtats av just polis vid ett par 
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tidigare tillfällen. Han svängde således blixtsnabbt runt och drämde sin 

knutna högernäve rakt i skallen på Ragnar, som bara lyckades göra det 

han var någorlunda bra på; nämligen att se dum ut. Detta trots att slaget 

träffade honom rakt över ena örat och följaktligen borde ha gjort 

ordentligt ont. 

Sivert, som sett det hela, ropade ”Bingo!” och gav upp ett högt och för 

en gångs skull hjärtligt skratt, vilket fick Brita att blixtsnabbt rafsa åt sig 

några pusselbitar eftersom striden om pusslet ännu inte var slutgiltigt 

avgjord. Felix visade oväntat prov på sarkastisk humor och försökte få 

till en entusiastisk applåd med sina bångstyriga armar, samtidigt som han 

kom med glada och uppmuntrande tillrop av typen ”Braaa jobbat!” och 

liknande. Det vill säga exakt samma som Ragnar själv använt sig av 

dagen innan. 

”Det där tyckte jag inte var roligt, John” påpekade Ragnar och gned 

sitt ömmande öra, varpå John bad honom att vänligen vara tyst. Fast 

naturligtvis med andra, mindre finkänsliga ord. 

Men Ragnar var inte den som gav upp för en så liten motgång. Han 

hade omsider bestämt sig för att arbeta, och då var det alltså bara att bita 

ihop och komma igen. Nu vände han sig sålunda istället till Erik, 

eftersom han verkade vara den enda som inte skrattade hånfullt åt det 

röda örat. 

”Vad säger du Erik, ska du och jag gå och handla?” frågade han och 

såg med ens nästan bedjande ut, vilket fick Erik att åtminstone tänka 

över erbjudandet. Det bar honom emot att gå ut i byn överhuvudtaget, 

men att dessutom göra det med Ragnar - som garanterat skulle dra 

allmänhetens försmädliga uppmärksamhet till sig på ett eller annat sätt - 

var definitivt inget han frivilligt ville utsätta sig för. Men sedan slog det 

honom att han åtminstone skulle komma bort från Solgården en liten 

stund, och den fördelen vägde avgjort tyngre än nackdelen Ragnar. Alltså 

nickade han, vilket fick Ragnar att lysa upp och sedan börja berömma 

Erik som om han varit en hund snarare än en deltagare på Solgården. 

(”Braa! Duktigt!”) Vilket i sak kanske ändå inte skilde så mycket som 

man i förstone kunde förledas tro, insåg Erik bedrövat. Men han följde i 

alla fall med Ragnar ut och fick väl så att säga ta det onda med det goda. 

Det visade sig bli mest av den förra kategorin. Det berodde emellertid 

inte så mycket på att Sivert plötsligt också ville följa med; ett faktum Erik 

egentligen inte hade något emot eftersom han tyckte att Sivert och 
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Ragnar på något sätt hade en hel del gemensamt. Inte minst i sättet att 

bemöta den många gånger fullständigt obegripliga omvärlden. 

Man hade i alla fall två ärenden; för det första att gå till banken för att 

uträtta några av Ragnars högst privata ekonomiska bestyr på betald 

arbetstid, samt för det andra att gå till affären och handla mat till 

Solgårdens lunch. Det visade sig som antytts bli ett äventyr Erik sent 

skulle glömma. 

Det började redan i kön på bankkontoret. Varje gång ett nytt 

könummer ropades upp hojtade Sivert ”Bingo!” och skrattade 

omotiverat högt, vilket renderade honom många irriterade ögonkast 

framförallt från den snorkiga bankpersonalen som tydligen aldrig sett en 

människa av hans sort. Eller om det bara var så att de låtsades som om 

utvecklingsstörda äldre män inte fanns. 

Bättre blev det förstås inte av att Ragnar, som den hårt arbetande och 

professionelle vårdare han ansåg sig vara, efter varje utrop tog upp 

antingen en spontan applåd, eller på annat sätt högljutt berömde Sivert. 

Exempelvis genom ett tillsynes ärligt menat men i vanlig ordning ytterst 

nedlåtande ”Braa!”. 

Erik försökte hålla sig i bakgrunden och göra sig osynlig, men det var 

minst sagt svårt i det här sällskapet. Han ångrade redan att han följt med, 

men påminde sig sedan den övriga personalens upplevelser med och av 

honom denna allt annat än normala dag. Han slogs av en i hans tycke 

svår tanke; skulle varje dag utan medicin vara så här? Fullständigt 

uppochnedvänd och långt bortom all tänkbar kontroll? 

Någonstans djupt nere i sitt innersta anade han att det inte kunde vara 

hela sanningen. Det var i alla fall inte så han mindes sin barndom. 

Kaotisk och underlig till viss del kanske, men alls inte komplett galen. 

Medan han övervägde huruvida det eventuellt kunde vara idé att tänka 

ett varv till kring det där med medicineringens vara eller icke vara, lade 

han plötsligt märke till en liten pojke i fem- eller sexårsåldern som under 

stim och stoj glatt skuttade fram och tillbaka bakom personalen vid 

disken. Erik kom plötsligt på sig med att fundera på hur det kunde 

komma sig att ingen irriterade sig på honom och hans tämligen 

högljudda lek, när alla så tydligt gjorde det på Sivert? 

Men kanske var det något obegripligt med att barn som betedde sig 

som barn var gulliga, medan vuxna som betedde sig barn bara var 

obehagliga. Han hade svårt att avgöra om det verkligen var så det förhöll 

sig, antagligen för att han själv räknades till den senare kategorin. Lustigt 
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förresten att ta med sig sitt barn till en sådan här arbetsplats, men han 

antog att det kunde bli så ibland när något klickade i barnomsorgs-

maskineriet. Han själv hade ju ingen som helst erfarenhet av vare sig 

föräldraskap eller vilka problem sådant kunde föra med sig, och han 

kunde i ärlighetens namn inte säga att det var kunskap han saknade. 

Han avbröts i sina stilla funderingar av ett nytt ”Bingo!”, något högre 

den här gången. Anledningen till den höjda volymen visade sig vara att 

det verkligen var just bingo, i så måtto att det till sist blivit deras tur. 

Ragnar stegade glatt fram till den lediga luckan och lade fram sitt ärende 

för en tämligen sur medelålders dam som, enligt vad Erik kunde förstå, 

under hela sitt vuxna liv aldrig gjort något annat än jobbat på bank. 

Vilket möjligen kunde vara anledningen till att hon betraktade honom 

själv, men i synnerhet Sivert, med sådan öppen misstro. Att den senare 

nu börjat skratta mycket högt, forcerat och ihållande gjorde naturligtvis 

inte saken bättre. 

Erik kände sig uttittad, vilket antagligen var helt med sanningen 

överensstämmande. Alla som befann sig inne på bankkontoret hade 

ögonen riktade mot det utan tvivel tämligen udda sällskapet, vilket fick 

honom att göra så som alla flockdjur gör i utsatta stressituationer. 

Nämligen att söka skydd i flocken. 

Medan han drog sig närmare den gapskrattande Sivert råkade han på 

nytt fästa blicken på den ilsket blängande bankkassörskan. Och det var 

då han med en rysning insåg att han nu gjorde sådär igen; okontrollerat 

läste av människor. Inte så intensivt och direkt som det hade varit med 

Anette; den här gången var det snarare fråga om en sorts tjuvlyssning där 

den utsatta inte anade vad som hände. Som om rena känslor - men inga 

bilder - förmedlades till honom på något obegripligt vis. Han ville inte 

känna det men gjorde det ändå, ungefär som om han varit en 

radiomottagare av psykiska utsändningar. Det fanns således något mer 

hos den sura bankkassörskan än bara ilska, upptäckte han; något svart 

som bäddade in hela hennes väsen och gav det en air av bitterhet och 

sorg. 

Han aktade sig noga för att komma för nära henne, ifall det plötsligt 

och okontrollerat skulle börja strömma över pinsamt detaljerade bilder 

och minnen till honom. Det var verkligen en sak han absolut inte ville 

vara med om, eftersom han i så fall mer än väl kunde föreställa sig precis 

vad som skulle hända därnäst. 
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Till hans stora lättnad hände emellertid inget ”oväntat”, och när 

Ragnar var klar lämnade de banken utan vidare incidenter. Men de hade 

inte hunnit mer än utanför dörrarna förrän Ragnar visade upp ännu en 

sida av sin redan tvivelaktiga personlighet; skvallerkärringens. 

”Bra jobbat!” inledde han, och åsyftade antagligen det faktum att ingen 

av hans båda skyddslingar rivit kontoret. ”Såg ni bankkassörskan?” 

frågade han sedan retoriskt, eftersom det inte ens för honom kunde råda 

något tvivel om att de måste ha sett henne. 

De bekräftade som förväntat att de mycket riktigt lagt märke till att det 

suttit en dam i kassan och att hon av allt att döma betjänat Ragnar; Erik 

med en tyst nick och Sivert genom att ge upp ett nytt skratt som 

skrämde bort några småfåglar som satt på det sterila stentorg de för 

tillfället strosade över. Ragnar tycktes på plötsligt gott humör. 

”Det är fan imponerande att hon sitter där!” fortsatte han ivrigt och 

med osviklig näsa för vackra formuleringar, dock utan att se på vare sig 

Sivert eller Erik, vilket möjligen fick honom att känna sig lite viktig. ”Det 

är inte mer än en vecka sedan hon förlorade sin äldste son i den där 

jävligt otäcka bilolyckan ute på stora vägen mot Blåstorp, det läste ni väl 

om? Pang, bom och brak - och där satt de klistrade i fronten på en 

grusbil utanför Kvidingeby! Smack! Som en gräddtårta i grillen - platta 

som pannkakor! Ja, inte bara sonen förresten, utan hela jävla familjen! 

Och ändå jobbar hon igen. Ja, så det kan gå!” konstaterade han med en 

glad suck och spatserade sorglöst vidare med självsäkra, knyckiga steg 

och händerna djupt nerstuckna i byxfickorna, helt utan att reflektera över 

innebörden i det han just berättat. En utplånad familj reducerad till lustig 

nyhet värd att skvallras om. Ja, så det kan gå. 

Sivert skrattade, nervöst den här gången. Han tyckte inte om att 

behöva höra den sortens sladder, det skulle kunna ge honom 

mardrömmar. Erik för sin del kände sig obehaglig till mods eftersom han 

inte kunde förstå syftet med att berätta om en så tragisk händelse på ett 

sätt som om den haft något sorts underhållningsvärde. Han undrade i sitt 

stilla sinne hur morbid man behövde vara för att vilja höra sådant. Eller 

för den delen för att föra det vidare så som Ragnar just gjort. Men sin 

djupt rotade vana trogen sade han inget utan lät Ragnar hållas. Det var 

antagligen lugnast så. 

De hade gått något hundratal meter och Ragnar hade orerat vidare om 

än det ena, än det andra, när Erik slogs av en synnerligen obehaglig 

misstanke. Det hade med den sura bankkassörskans trafikdödade familj 
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att göra, och fast han egentligen inte ville höra mer om saken kände han 

sig plötsligt tvungen att ställa några frågor till allvetaren Ragnar. 

”Tja…” svarade Ragnar och försökte utan större framgång se 

skarpsinnig ut, ”Det var sonen som jag sade, och hans fru.… Hon gick 

förresten i samma klass som min brors före detta flickvän, ja det är ju 

förstås många år sedan det tog slut mellan dem, men de träffas då och då 

ute på byn så därför vet jag det. Hon var femton år på den tiden, eller 

kanske var det sexton… Jag tror att brorsan gick i ettan på gymnasiet 

och hans tjej var väl något år yngre, men jag är inte helt säker. Hon kan 

ha varit fjorton också, men hon var å andra sidan liten för sin ålder. Så 

när jag tänker efter kanske hon till och med var sjutton? Ja, i alla fall, hon 

- brorsans före detta tjej alltså - hade klippt ut ett familjefoto ur tidningen 

och det var nog 2003. Eller om det var 2002? Jag minns inte riktigt, men 

jag tror att det var samma år som…” 

Erik ångrade bittert att han fört saken på tal, men nu var det under alla 

omständigheter för sent. Det var bara att lyssna och se glad ut. Nå, det 

senare var han väl förstås inte tvungen till, insåg han och lät därför bli. 

”…och det kan ha varit det året de var på semester tillsammans i 

Dalarna, men jag är inte helt säker på det heller. Det kan ha varit 

Värmland också. Jo, nu när jag tänker närmare på saken var det nog det. 

2003. Så då måste deras första barn - en flicka, ful som stryk och kanske 

lite koko i huvudet - ha fötts på hösten det året när hon fyllde 31. Och 

sedan fick de en son ett par år senare, en pigg liten jäkel, farmors 

ögonsten. Ja, jag visste ju förstås redan innan han föddes att det skulle bli 

en pojke. Jo, för hon bar allt framtill, då blir det alltid en pojke. Om det 

blir en flicka blir mamman liksom tjock runtom, förstår du. Du vet 

Helen Dahlberg, hon i kiosken på torget? När hennes mamma väntade 

henne var hon så in i helvetes tjock runt om att alla sade att det blir en 

flicka, men det trodde hon inte på. Hon trodde mer på en pojke, men där 

fick hon minsann ge sig. Jaa, det var många som sade…” 

Erik försökte avbryta den maniskt babblande Ragnar, men det gick 

inget vidare. Vid ett tillfälle trodde han nästan att han lyckats bryta 

igenom den i princip ogenomträngliga muren av skvaller och nästintill 

orimlig svada eftersom Ragnar för några sekunder höll mun och såg på 

honom. Men det visade sig bara vara en kort funderingspaus, eftersom 

han plötsligt avbröt Erik mitt i en mening och på nytt började tala om 

något helt annat som inte hade ett enda dugg att göra med det Erik 

frågat om. 
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Men till sist hade han tydligen tröttat ut sig själv och blev tyst så pass 

länge att Erik trodde att det nu möjligen skulle gå att få ett par vettiga 

ord ur mannen med det illröda örat. Vilket faktiskt och till all lycka 

visade sig stämma. 

”Ja, systerns lillebror var nog fem. Eller kanske sex. Det var ju det där 

med semestern i Dalarna. Eller om det var Värmland, som…” 

Den informationen räckte för Erik, som genast slutat lyssna när han 

till sist fått klart för sig att en av de omkomna var en liten pojke. Och 

bitarna föll åter på plats för honom på ett sådant sätt att han helst sett att 

de istället gjort likt bitarna i Solgårdens enda pussel: försvunnit. Om inte 

i en rent fysisk mening, så åtminstone utom synhåll för honom. 

Han hade redan från början vagt anat att det var något underligt med 

den lille pojken på banken, honom ingen verkade ta notis om. Högljudd 

lek och rastlöst spring med barnafötter tycktes inte vara nog för att få 

någon på bankkontoret att reagera, inte ens kassörskan vars son, 

svärdotter och barnbarn dött i en trafikolycka en vecka tidigare. Det var 

som om han inte hade funnits där för dem. 

Och det var så det var. Han hade inte funnits där för dem. Ingen av 

kassörskorna hade lagt märke till pojken av den enkla anledningen att de 

varken kunnat se eller höra honom. 

Och med ens stod det isande klart för Erik att han på nytt gjort något 

som vanliga människor inte förväntades göra. Nämligen att se döda röra 

sig mitt bland de levande, inte längre som halvt genomskinliga skuggor 

utan som om de fortfarande vore gjorda av kött och blod. 

 

* * * 

 

När han kom hem den eftermiddagen tvekade han först en stund innan 

han låste upp ytterdörren. Han var trött och inte riktigt på humör för att 

eventuellt överfallas av det ilskna spöket av sin mormor, till och med i 

döden oerhört missnöjd med något. Men efter en del velande insåg han 

att han på något sätt ändå måste ta itu med sitt liv, och ett enkelt sätt att 

börja göra det på var att helt enkelt låsa upp och gå in. 

Vilket han gjorde med visst obehag. Han hade emellertid inte behövt 

oroa sig; lägenheten var tom och luktade av instängdhet och damm, det 

vill säga precis så som den brukade göra. Det fanns inget som tydde på 

någon som helst aktivitet, varken naturlig eller övernaturlig. Annat än 

den han själv stod för förstås. Och det var ju inte så mycket att hetsa upp 
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sig över, tänkte han med viss bitterhet när han steg in i köket och fick 

syn på röran på golvet. 

Spindeln var borta. Den hade antagligen sprungit och gömt sig i något 

hörn, och han rös vid tanken på att den plötsligt - och naturligtvis när 

han minst anade det eftersom alla spindlar alltid väntade på just det där 

speciella ögonblicket - skulle komma framrusande från ingenstans mot 

hans fötter. 

Hans utspillda medicin låg förstås kvar på golvet, badande i det kraftigt 

gula eftermiddagsljus det smutsiga köksfönstret trots allt släppte in. Mitt 

bland alla tabletterna låg den öppna dosetten upp och ner och han 

betraktade den tankfullt några sekunder. En ytterst störande tanke 

rikoschetterade plötsligt förbi i hans huvud och han blev alldeles kall 

inombords. Den sade att det torde vara ganska svårt - för att inte säga 

omöjligt - för en ask av dosettens typ att av sig själv falla ner från ett 

bord, öppna upp vartenda fack och därefter spilla ut sitt innehåll så 

fullständigt som här hade skett utan någon som helst yttre påverkan. 

Den sannolikheten fanns helt enkelt inte. 

Själva asken bestod av tjugoåtta små plastfack märkta med 

veckodagarnas namn i ena ledden och klockslag i den andra. Facken 

tillslöts med sju långa, nedåt utskjutbara plastlock som täckte var sin 

veckodag. Detta för att det skulle bli lättare att hålla reda på om man 

tagit sin medicin eller inte, samtidigt som risken för att blanda ihop olika 

preparat blev nästintill obefintlig. Han visste mycket väl att locken inte 

gick tillräckligt lätt för att de skulle kunna glida upp av sig själv. Några 

stycken skulle kanske kunna öppnas om man skakade dosetten, men 

absolut inte alla på en gång. Hur var det då möjligt att alla dessa lock 

skulle ha kunnat dras ut helt, och av ett fall på bara en meter? 

Han rev sig i sitt långa mörka hår och försökte missmodigt finna en 

rimlig förklaring, men lyckades inte helt enkelt därför att det inte fanns 

någon han kunde godta. Han suckade på nytt och gick ut i hallen för att 

hämta en sopborste. Han skulle inte sopa upp tabletterna - inte än 

åtminstone - men väl använda skaftet för att försiktigt flytta på den 

uppochnedvända dosetten. Detta för att försäkra sig om att den inte 

förvandlats till gömställe för otäcka åttabenta djur. 

Det hade den inte, och han kom på sig med att känna sig ganska löjlig 

där han stod med utsträckt arm krampaktigt hållande i ett kvastskaft 

avsett som absolut nödvändig livförsäkring mot fullständigt ofarliga och 

högst eventuella småkryp. Han slappnade av och sänkte armen och 
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konstaterade samtidigt lätt förvånad att han överhuvudtaget inte känt sig 

löjlig på många år. Men också att det inte var en helt och hållet behaglig 

känsla, trots att återupptäckandet av den i och för sig fick honom att 

känna sig mer levande. 

Kommen så långt stod han en stund och betraktade sitt gamla liv där 

det låg utspillt på golvet. I några sekunder övervägde han faktiskt 

möjligheten att få tillbaka det. Det hade i så fall varit den enklaste sak i 

världen; bara att samla upp alltsammans och sedan ägna resten av kvällen 

åt att försöka sortera de olika tabletterna i lämpliga högar, och därefter 

på nytt fördela dem i dosetten. 

Men det var uteslutet av flera orsaker. För det första var det spindeln 

och dess trampande runt över hans piller. Äckel, helt enkelt. 

För det andra var det ju det där han konstaterat tidigare, nämligen att 

många av hans tabletter var till förväxling lika varandra, och därför 

nästan omöjliga att sortera. Ett rent praktiskt och aningen knepigt 

problem förvisso, men dock inte oöverstigligt om han verkligen ville. 

Det fanns emellertid en annan och mycket viktigare orsak, en han 

upptäckt under dagen. Det skulle aldrig fungera av den enkla 

anledningen att han inte längre ville ha tillbaka sitt gamla liv. Inte nu när 

han precis hade börjat vakna ur ett mer än tjugo år långt drogrus, 

effektivt sanktionerat av den goda och välmenande sjukvården. 

Han tänkte över saken en sista gång, trots att han egentligen redan 

bestämt sig. Därefter stängde han oåterkalleligen dörren till sin sjuka 

förflutenhet och låste den sedan noga, varpå han kastade bort nyckeln. 

Han brände omsorgsfullt vartenda skepp som skulle ha kunnat föra 

honom tillbaka till det gamla och invanda men förödda land han lämnat; 

tillbaka till den fuktdrypande fängelsehåla han med god hjälp från andra 

skapat åt sig själv. 

Därpå lämnade han även alla idiotiska metaforer bakom sig, vände på 

kvasten och började sopa. 
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3. 
 

 

e följande dagarna blev lika underliga som de föregående. 

Fredagen började på ännu ett nytt sätt, nämligen med att Erik 

vaknade utsövd och av sig själv. Alltså utan att ha tvingats genomleva 

drömmen, eller något annat för den delen. Det var förstås en positiv 

underlighet, men ändå en sak som på nytt fick honom ur gängorna och 

därför gjorde honom en liten aning missmodig. 

Den så kallade arbetsdagen var kort, eftersom det som sagt var fredag 

och Solgården då stängde redan halv två på eftermiddagen. Den 

omständigheten hade han inget emot eftersom han mer än gärna 

lämnade stället så fort det var möjligt. Vilket gav honom anledning att 

fundera på hur han stått ut i så många år utan att skänka sin vantrivsel en 

enda tanke. 

Men det var väl medicineringen som spökade igen, tänkte han och 

kände sig ovanligt klartänkt. Sedan hejdade han sig förvånat; det där var 

visst ännu en ny positiv sak, vars innebörd genast gjorde honom på 

bättre humör. Det var verkligen så: för varje dag som gick flöt hans 

tankar allt lättare, som om något segt och klistrigt och begränsande höll 

på att lämna hans hjärna. Han kände sig med ens fri, om inte kroppsligen 

- han var ju fortfarande tvungen att stanna på Solgårdens kindergarten 

för vuxna - så åtminstone andligen. Nå, det var kanske inte helt och 

hållet sant ändå; han var inte fullständigt fri ens andligen, men i 

jämförelse med hur saker och ting tidigare tett sig var det ändå en 

betydande skillnad. 

Personalen på dagverksamheten Solgården tycktes denna dag mer 

annorlunda än någonsin för honom, och till en början trodde han bara 

att det var hans ökande klarsynthet som gav honom det intrycket. Men 

D 
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snart stod det klart att det var något annat också, något nytt även hos 

dem som lös igenom. 

Anette höll sig på behörigt avstånd och undvek noga all ögonkontaktat 

under hela förmiddagen. Sabina blängde misstänksamt mot honom när 

hon trodde att han inte såg henne, och Malin snörpte oavbrutet på 

munnen och filade sina naglar frenetiskt varje gång han råkade komma 

nära henne. Ragnar verkade emellertid vara sitt gamla vanliga högst 

begränsade jag, sannolikt beroende på att han utan överdrift kunde sägas 

vara något mentalt handikappad vad gällde att känna in förändrade 

stämningslägen hos andra individer. 

Men även om han inte besatt ens ett uns av denna i huvudsak 

kvinnliga förmåga, var han faktiskt inte dummare än att han ändå märkte 

att något var fel. Han gjorde ett par förtvivlade försök att applådera bort 

den obehagliga stämningen men misslyckades som väntat kapitalt, vilket 

var det enda under hela dagen som fick Malin att brista ut i ett nervöst 

och elakt fnitter som mot gällande ordning inte spred sig till de andra två 

kvinnliga handledarna. 

Till och med vissa av deltagarna - för dagen endast runt tio stycken - 

verkade ana att det stod en dunst av något obehagligt runt Erik. 

Naturligtvis inte för att det gjorde det i verkligheten, utan för att det blev 

en sorts smittsam effekt av personalens agerande. Sivert skrattade 

nervöst mest hela tiden och ropade mycket punktligt ”Bingo!” vid varje 

hel, halv och kvarts timme. John sade för en gångs skull inget alls men 

blängde surt under lugg, fortfarande svårt avundsjuk på Eriks förmåga. 

Brita var den enda som visade honom någon sorts ärligt menad 

vänlighet, men det gjorde hon å andra sidan med besked. Strax efter att 

den spartanska fredagslunchen avätits - som vanligt bestående av filmjölk 

och smörgåsar - kom hon fram till Erik och gav honom en riktig 

björnkram. Hon nådde honom bara upp till bröstet, men det hindrade 

henne inte från att omfamna honom hårt med kinden mot hans 

mattsvarta och inte helt rena t-tröja, den med Motörhead-trycket. Han 

stod totalt handfallen eftersom han inte var van vid den sortens 

kroppskontakt, men han protesterade inte. 

”Jag tycker i alla fall om dig” läspade hon enkelt, och lade sedan till 

”precis som du är” för säkerhets skull. Därefter släppte hon honom utan 

vidare åtbörder och gick och satte sig i sin favoritfåtölj. Varpå hon, blind 

för personalens ogillande blickar, övergick till att pyssla om sin 

skamfilade, sönderälskade docka som hon ständigt bar med sig. 
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Erik överfölls av ännu en bortglömd men överraskande stark känsla; 

han blev rörd och var tvungen att snabbt förflytta sig till 

panoramafönstren som vette ut mot Sydåsen för att de andra inte skulle 

lägga märke till saken. Han upprepade hennes ord för sig själv medan 

han betraktade den fortfarande ganska kala men majestätiska åsryggen. 

Om bara ett par veckor skulle den se helt annorlunda ut, eftersom boken 

då börjat slå ut. Det var som bekant mest bokskog som täckte den 

urgamla och långsträckta förkastningen, och av någon outgrundlig 

anledning älskade han just bokskog. 

Han betraktade åsen en stund medan klumpen i halsen sakta försvann, 

men så glömde han tvärt allt som hade med Brita att göra eftersom han 

plötsligt överrumplades av en dofthallucination så kraftig att den nästan 

fick honom att sätta sig. Det luktade starkt av skog; en mustig, djup doft 

av mossa, gamla löv, skir grönska och solvarm bark. Det var en 

fantastisk brytning mot Solgårdens sterila, plastbetonade lukt av offentlig 

lokal och med ens fylldes han av en egendomlig, på något sätt 

undermedveten övertygelse: han måste bort härifrån. Bort från den 

inskränkta, otrevliga, ytliga personalen; bort från hela det här sinnessjuka 

systemet av missriktad välvilja, av låtsasvårdande förvaring i plast, metall 

och glas. 

Sakta vände han sig om och upptäckte genast att han såg. Hans nya 

klarsynthet visade honom plötsligt den sanna bilden av Solgården, och 

inredningsdetaljerna gjorde honom illamående. 

På kökslådornas vita melaminfoliefronter satt gulnade plasthandtag, på 

köksluckorna likaså. Diskbänken i kalkfläckigt rostfritt stål påminde 

starkt om en obduktionsbänk, trots att han aldrig sett en sådan i 

verkligheten och bara hade en vag aning om hur en sådan möjligen 

kunde se ut. Även golvsockeln - som hade en otäck svart smutsrand i 

skarven mot den beiga linoleummattan - bestod av något illa åldrat 

plastmaterial. Allt var gjort av plast, eller av med plast närbesläktade 

material. Till och med personalen tycktes honom konstgjord med sina 

lösnaglar, lösögonfransar och onaturliga, starka färger. Var och en på sitt 

eget speciella sätt förvisso, men dock. 

Det hela var alltså en mycket sorglig och allt annat än upplyftande syn, 

vilket knappast uppvägdes av det faktum att Ragnars egenartade 

uppenbarelse var fundamentalt och diametralt motsatt de tre kvinnornas. 

Han kändes sålunda inte artificiell på samma onaturliga sätt, bara ledsamt 

malplacerad. Åtminstone i rollen som handledare. 
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Det svindlade för Erik. Med ens fylldes han inte bara av äckel, utan 

dessutom av en stor hopplöshet han egentligen borde ha känt för länge 

sedan om han bara varit mer närvarande. Det stod fullständigt klart för 

honom att den enda möjligheten till räddning från hotande depression 

återigen verkade vara att komma bort från Solgården, men hur en sådan 

sak skulle gå till i praktiken kunde han inte räkna ut. 

Han vände sig tung i sinnet åter mot åsen som skymtade i söder, och 

betraktade den längtansfullt tills det var dags att gå hem en dryg timme 

senare. Ingen störde honom. 

 

* * * 

 

När han äntligen kom hem på fredagseftermiddagen möttes han av något 

som fick honom att bli minst sagt betänksam. Lägenheten såg ut precis 

som vanligt - ostädad och tämligen dammig - men han kände att det var 

något i luften som var annorlunda. Först slog han bara bort alltsammans 

som en dum illusion, som en kvardröjande effekt av de obehagliga 

insikter han fått på förmiddagen beträffande Solgårdens verkliga 

beskaffenhet. Men när han kom in i köket insåg han att luften på något 

vis kändes elektriskt laddad, som om den var fylld av osynlig energi. Han 

fick till en början för sig att det fanns någon mer i rummet, men 

eftersom han inte såg någon viftade han bort tanken som inbillning. 

Sedan hejdade han sig. ”Inbillning” var det ord som alltid stoppats i 

hans hals varje gång han sett eller upplevt något ingen annan kunnat se 

eller uppleva, och så hade det varit ända sedan han var barn. Han hatade 

när vissa människor tog sig rätten att ogiltigförklara andra människors 

verklighet bara för att den tycktes dem felaktig på något sätt. Det var så 

förmätet och dumdrygt att man egentligen bara borde le överseende åt 

alltihop. Och det skulle han kanske ha gjort om det inte vore för hans 

drygt tjugo år av tvångsmedicinering och mental stympning. Istället 

bannlyste han bistert ordet ”inbillning” ur sin vokabulär och såg sig 

sedan på nytt om i först köket och sedan i hela lägenheten, men det 

fanns precis som han tidigare konstaterat ingen där trots känslan av 

kvardröjande närvaro. 

”Nej” rättade han sig, ”det finns ingen här längre” vilket var en helt 

annan sak. 

Då så; någon hade alltså varit här alldeles nyligen. Han undrade om det 

var Ellen och Ture igen, eller om det kunde vara någon helt annan den 



275 

 

här gången. Han skulle möjligen föredra det senare alternativet, eftersom 

han kände obehag varje gång Ellen dök upp och såg arg ut. 

Han blev rastlös och började trampa runt i jakt på gud vet vad tills han 

slutligen bestämde sig för att distrahera sig med något, varför han slog på 

radion. Bara för att genast bli varse ett fenomen liknande det han tidigare 

lagt märke till på Solgården; alltsammans var plast, konstgjort och 

fullständigt, komplett idiotiskt. Musiken hördes maskinell och 

massproducerad - vilket inte var så konstigt eftersom det var just vad den 

var, skulle han senare inse - och radiopratarna använde samma tillgjorda, 

lätt imbecilla tilltal som Malin och Sabina brukade begagna sig av i sina 

kontakter med deltagarna. 

När han förfärad lyssnat i knappt fem minuter och då redan hört 

frasen ”Bäst musik just nu!” trumpetas ut minst tre gånger gav han upp 

och stängde av eländet. Han kunde inte för sitt liv begripa varför han 

överhuvudtaget haft radion inställd på den här fullständigt menlösa 

kanalen, som tydligen ansåg sig tvungen att tala om för sina lyssnare att 

musiken man spelade var bäst just nu, ifall de inte skulle fatta det av egen 

kraft. Det skrämde honom inte så lite, men gav honom framförallt en 

indikation på hur illa däran han måste ha varit innan effekten av 

medicinen började försvinna. 

Han fnös irriterat åt det enfaldiga skräpet och gick istället och satte sig 

framför sin gamla TV och betraktade den mörkgrå bildrutan en stund. 

För någon minut var han helt tom i huvudet; troligen en naturlig och 

ofrånkomlig följd av radiokanalens skadliga inverkan på intellektet. Men 

sedan samlade han sig och sträckte sig efter fjärrkontrollen och försökte 

slå på TV:n. Det gick inte, av den enkla anledningen att den inte stod i 

standby-läge utan var ordentligt avstängd med strömbrytaren. Allt enligt 

instruktion från Magdalena, som var mycket noga med sådana saker och 

gärna försökte föra över det beteendet till alla sina skyddslingar på 

Solgården, men i synnerhet till dem hon var god man för. Sådana som 

han själv, således. Hon kunde verkligen vara ett under av präktighet, 

tänkte Erik och tvingade sig att resa sig upp för att trycka in den där 

förargliga lilla knappen. 

Just som han stod framåtlutad över TV:n med fingret på 

strömbrytaren, hajade han till och blev med ens fullständigt klar i 

huvudet. Han hade sitt ansikte någon decimeter från apparatens 

ovansida, och han kunde inte se riktigt klart på så nära håll. Men han var 
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övertygad om att han såg något som inte stämde med hur saker och ting 

brukade se ut. Han rätade på ryggen och tittade igen. 

I det jämna dammskiktet ovanpå TV:n hade någon skrivit någonting. 

Han visste att det inte var han själv, åtminstone mindes han inte att han 

skulle ha gjort det. Och varför i hela fridens namn skulle han ha roat sig 

med en sådan sak? Han hade inte en aning. 

Nå, det fanns ovedersägligen där, och det var bara att acceptera. ”17” 

stod det med ålderdomlig, sirlig skrivstil misstänkt lik Ellens, som han 

mindes den. Han funderade en stund på varför Ellen skulle vilja skriva 

17 på hans TV, men ifrågasatte inte själva saken som sådan. Om det 

verkligen var Ellens handstil så var det väl hon som hade skrivit, eller 

hur? Vad han däremot inte kunde förstå var varför hon inte skrivit något 

mer, när hon nu ändå verkade ha hållit på? Det hade om inget annat i alla 

fall blivit lättare för honom att förstå vad hon menade. 

Han skakade sakta på huvudet och frågade rakt ut vad hon ville, men 

fick inget svar. Det var tyst och tomt i lägenheten; det var bara han själv 

och några svävande dammkorn som rörde sig. Till och med känslan av 

laddning hade försvunnit, och han kände sig med ens mycket ensam. 

Ungefär på samma sätt som han gjort när han varit liten, innan han 

träffat Elektra Ström. 

Han satte sig i soffan och slog på TV:n, men såg egentligen inte något 

av det som visades på den eftersom han var fullt upptagen med att tänka 

på hur det varit förr, när han var barn och allt varit annorlunda. På var 

Elektra fanns idag, på vad hon gjorde, och på vad talet 17 kunde betyda. 

Inte på någon av frågorna fann han ens en antydan till svar, och till sist 

släppte han uppgivet saken och försjönk i ett pärlband av olika TV-

program som handlade om… tja, inget särskilt antagligen. Efteråt kunde 

han åtminstone inte komma ihåg ett enda av dem, men de hade 

åtminstone hjälpt honom att fördriva eftermiddagen och kvällen. Och på 

så vis hade de trots allt fyllt en funktion, även om denna antagligen inte 

varit den programmakarna avsett. 

 

* * * 

 

Tidigt på lördagsmorgonen trodde han till en början att allt var på väg att 

falla tillbaka till den gamla, förskräckliga normalitet han precis hade 

lämnat. Det började som vanligt med att han drömde någon sorts 
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mardröm. Inte drömmen, men något som egentligen inte var särskilt 

mycket bättre. 

Återigen avlade Ellen visit hos honom, men den här gången verkade 

saken inte gälla skuldfrågan beträffande hennes och Tures död. Istället 

började hon tala till honom i lugn och saklig ton, men eftersom han inte 

förmådde uppfatta ett enda ord av vad hon sade blev hon efter en stund 

fullständigt rosenrasande och skällde därefter ut honom efter noter. Han 

lyckades inte uppfatta något av alla de förmodade invektiv hon öste över 

honom heller, men kunde ändå lätt begripa innebörden med vägledning 

av hennes tonfall och minspel. För att inte nämna den svarta, ytterst 

frustrerade blick hon gav honom innan hon slutligen gav sig av. Just 

innan hon försvann pekade hon strängt mot golvet, ihärdigt och 

upprepade gånger. När han inte ens tycktes begripa detta enkla 

teckenspråk skakade hon irriterat på huvudet och löstes upp i tomrum 

och virvlande dammspiraler. 

När han i samma ögonblick vaknade, skakad och svettig av 

mardrömsångest, upptäckte han genast hur oerhört törstig han var. Det 

var ovanligt kvavt i lägenheten, och möjligen kunde en svag doft av ozon 

anas. Han öppnade sitt sovrumsfönster på vid gavel för att släppa in sval 

och frisk morgonluft och gick sedan ut i köket för att dricka. När han 

stod vid köksbänken och hällde i sig sitt andra glas kranljumma vatten, 

tacksam över att mardrömmen redan börjat ge vika, blev han plötsligt 

alldeles kall i kroppen. I kondensen mellan hans otäta fönster stod talet 

17 skrivet med samma välkända stil som den han sett i dammet på TV:n 

igår. Det gjorde honom med ens klarvaken och faktiskt också en smula 

arg, varför han ägnade de närmaste tio minuterna åt att gå omkring i 

lägenheten och domdera och svära för att eventuellt försöka mana fram 

Ellen och avkräva henne en förklaring. 

Det fungerade naturligtvis inte, och till sist blev han så trött av 

alltsammans att han helt sonika gick och lade sig igen. Dock utan att 

kunna somna om, vilket han mer än gärna skulle ha gjort den här 

morgonen om han själv fått bestämma. Bestämma var emellertid en sak 

han sällan fick, så det blev inte mer sömn. Istället låg han vaken och 

grubblade på vad det där irriterande talet kunde betyda, om det ens 

betydde något. 

Han sökte noggrant genom alla minnen han hade från tiden med Ellen 

och Ture, fortsatte med de långa, släpande åren på Sankta Maja och 

skärskådade till sist den låtsade normaliteten på Solgården, men utan 
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resultat. Ingenstans fann han någon koppling till talet 17. Det var som 

förgjort, och till sist tröttnade han och steg upp. Klockan var inte mer än 

halv sju, men det kunde inte hjälpas. 

När han efter en lång och ångande varm dusch - det var lördag och en 

av veckans båda fastlagda så kallade hygiendagar - drog det blekta 

beigeblommiga duschdraperiet åt sidan, blev han inte särdeles förvånad 

när han fick se att någon skrivit ”17” med stora siffror i imman på hans 

badrumsspegel. Han suckade och torkade bort dem med en 

frottéhandduk som efterlämnade en allt annat än putsad och blank 

spegelyta, vilket han högaktningsfullt struntade i. 

Sedan klädde han irriterat på sig och gick ut i köket där samme någon 

efterlämnat ännu ett meddelande, denna gång i form av prydligt 

uppradade brödsmulor på vasken. De formade föga oväntat talet 17, och 

var dessutom precis så många när han kontrollräknade dem. 

Han rev sig i sitt ännu blöta hår. Han kunde inte begripa varför Ellen 

inte bara gjorde sig synlig för honom och helt enkelt talade om vad hon 

menade. Det borde ju vara fullt möjligt, eller hur? Han tänkte över saken 

ännu en gång medan han åt frukost bestående av rostat bröd med smör 

och citronmarmelad. Det var visserligen gott vilket gjorde honom på 

bättre humör, men det fick ändå inte hans tankar att klarna nämnvärt. 

Han hade hoppats på motsatsen, eftersom ordentlig frukost var ett 

besvär han i vanliga fall nästan aldrig gjorde sig. 

”Det är inte i vanliga fall längre” tänkte han när han plockade undan 

frukostdisken och på nytt råkade fästa blicken på smulorna på vasken. 

17. 

Vad kunde det egentligen betyda? 

Eftersom han inte fick någon rätsida på det bestämde han sig för ännu 

en ovanlig sak medan han ändå höll på; han skulle ta en promenad. Han 

skulle gå ut, fast han inte var tvungen. Kanske kunde det få honom att 

tänka bättre, kanske inte. Om inget annat skulle han i alla fall få lite 

andrum och rymd omkring sig. 

Men trots allt bröt han inte mot alla sina gamla vanor, inte ens denna 

morgon när luften kändes ovanligt hög och klar och solen sakta steg 

flammande och gyllengul bakom takåsarna i öster. Han var således 

mycket noga med att se till att han inte mötte några andra människor i 

onödan, vilket ledde honom ut mot det gamla pappersbruket. Han gick 

längs en nyplanterad allé - en ersättning för den gamla som sågats ner för 
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några år sedan - och kom plötsligt på att han alls inte kopplade av som 

han tänkt. Tvärtom, faktiskt. 

Talet 17 malde envist vidare i huvudet på honom, och fast han gjorde 

sitt bästa för att jaga bort det kom det hela tiden tillbaka. Inte bara i 

huvudet förresten; det visade sig överallt där han minst anade det, och 

efter en stund insåg han att det måste vara han själv som bar skulden till 

dess uppdykande. Det verkade logiskt, eftersom han vagt började inse att 

Ellens räckvidd inte rimligtvis kunde sträcka sig så långt som till att 

manipulera bilars nummerskyltar (GUR117), husnummer (Bruksgatan 

17) eller kvällstidningarnas löpsedlar (17 miljoner i potten!). 

Men vad hjälpte logik i en totalt ologisk värld? Måttet tycktes honom 

rågat när han trots viss taktisk planläggning av sin promenadrutt ändå 

mötte en hundägare, vars hund fick ta emot bannor för något den 

rimligtvis inte kunde hjälpa. Mannen stod böjd över en rykande hög lös 

hundavföring och svor högljutt när den liksom inte ville in i påsen han 

trätt på handen. 

”Fy sjutton, vilket jädrans skit!” sade han med sådan emfas och 

uppriktighet att det till sist fick Erik att ge upp. Han såg ingen annan 

utväg än att gå hem och motvilligt grunna vidare på vad det där 

förbaskade talet kunde betyda. Resten av lördagen ägnades sålunda åt 

mer eller mindre skarpt funderande, dock utan att finna det alltmer 

eftertraktade svaret. 

 

Lösningen på gåtan 17 lät vänta på sig tills morgonen därpå, när han 

efter en natts orolig sömn med olika drömmar - vilka alla var länkade till 

varandra på mer eller mindre fantasifulla sätt - steg upp vid halv åtta för 

att gå på toaletten. Och där på nytt påmindes om siffereländet via ett par 

klickar konstfärdigt utsprutad tandkräm i handfatet. Han var helt säker 

på att de inte varit där kvällen innan, men blev egentligen inte särskilt 

förvånad. Kunde man öppna en dosett och hälla ut dess innehåll kunde 

man väl skriva talet 17 med tandkräm. 

Han sköljde bort kladdet och ordnade med sin morgontoalett, varefter 

han satte på sig sina rena men i vanlig ordning tämligen slitna kläder. 

Slitna som sagt, men förvisso inte i sämre skick än något annat han ägde, 

eftersom alla hans ägodelar bar tydliga spår av tidens tand som en trist 

men fullt förståelig effekt av hans usla ekonomi. 

I samma stund han tänkt ordet ”ekonomi” bestämde han sig för att 

göra ett experiment, trots att han var ganska säker på vilket resultat han 
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skulle få. Han tog sin plånbok och tittade i myntfacket och log matt när 

han räknat ihop växeln. Struntade man i sedlarna var han ägare till 

sjutton kronor. 

Han nickade bekräftande och tänkte efter en stund. Sedan gick han ut i 

köket och tog en skål med chokladfyllda mintkarameller som stod på en 

kökshylla vid vasken. Förstrött stoppade han en av dem i munnen och 

betraktade misstänksamt de återstående. Sedan hällde han ut dem på 

köksbordet och räknade snabbt igenom dem - och fann till sin oerhörda 

lättnad och förvåning att det bara fanns sexton stycken. Alltså var inte 

allt som fanns i hans omedelbara närhet förknippat med talet sjutton, 

tänkte han eftersinnande medan han tuggade sig igenom minthöljet på 

karamellen och kom in till chokladkärnan. Det var ju hoppingivande. 

Den söta kakaosmaken spred sig över tungan medan han begrundade 

det han just upptäckt - sedan drabbades han plötsligt av tvivel och blev 

tvungen att räkna karamellerna igen eftersom han misstänkte att han 

räknat fel första gången. De var till hans lättnad fortfarande bara sexton. 

Åtminstone tills det gick upp för honom att han hade den sjuttonde i 

munnen. 

Då var det som om det brast för honom, och han reste sig häftigt och 

var på vippen att sopa ner både karameller och skål på golvet. Men sedan 

besinnade han sig och nöjde sig istället med att hårt knyta händerna 

medan han hittade på en rad svavelosande förbannelser som han slängde 

iväg mot ingen. Eller eventuellt mot den kroppslöse lyssnare som 

envisades med att försöka driva honom till vansinne med sin skruvade, 

meningslösa talmagi. Eller vad det nu skulle kallas. 

Erik gick runt och fortsatte svära, och sedan bestämde han sig plötsligt 

för att han måste ut även om det inte skulle hjälpa. Men det var ändå 

bättre än att sitta inspärrad omgiven av talet 17 vart han än tittade. Han 

såg ut genom fönstret och konstaterade misslynt att vädret slagit om och 

att regnet hängde i luften. Han skulle sannolikt komma att bli blöt, men 

då fick han väl bli det. Så mycket bättre om det regnade förresten, då 

slapp han kanske möta en massa idioter stup i kvarten. 

Han gick mot ytterdörren och började snöra på sig sina slitna 

gymnastikskor medan han fortsatte rabblandet av diverse okvädingsord. 

Sedan rätade han på ryggen och kontrollerade att han hade sina nycklar i 

fickan på jeansen, vilket han till sin synnerliga irritation inte hade. Var 

kunde han nu ha lagt dem? Han hade dem ju alltid i byxfickan. 
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Han såg sig om och blev genast varse det enda ställe där han rimligtvis 

kunde ha placerat dem, om bara ett minimum av logik haft något med 

saken att göra. Vilket naturligtvis var en sak han inte borde räkna med, 

tänkte han och slet förbittrat upp nyckelskåpet, väl medveten om att det 

bara användes som förvaringsplats för nycklar han inte använde. 

Mycket riktigt. Som befarat fanns dörrnyckeln inte där, bara ett par 

gamla cykelnycklar, några nycklar till hänglås han inte längre hade kvar 

samt ytterligare ett par oidentifierade vars funktion han faktiskt inte hade 

den minsta aning om. Alltså, huruvida de passade till något lås han 

trodde sig känna till eller ej. 

Med en djup och ilsken suck slog han igen dörren till det lilla skåpet 

och skulle just ge sig till att söka igenom tvätten - eftersom han börjat 

misstänka att nyckeln råkat följa med hans smutsiga byxor ner i 

tvättunnan - när han hejdade sig. 

Hade han sett rätt? Han stirrade tomt framför sig medan han tänkte 

efter. Jo, det hade han säkert. Och det var väl själve satan att detta 

förbannade tal inte ville lämna honom ifred! 

Rasande slet han upp nyckelskåpet igen och såg den genast; en nyckel 

av hänglåstyp med vidhängande nyckelring med metallbricka. På den 

gula, oxiderade brickan fanns ett nummer ingraverat. 17. 

Han hade vissa problem med att kväva sin första impuls att helt enkelt 

slita ner hela skåpet från väggen och sedan bestämt deponera det i 

soporna, men han lyckades motstå frestelsen och tog sig istället an det 

avbrutna letandet. Den här gången hade han faktiskt tur, eftersom den 

försvunna dörrnyckeln mycket riktigt låg i hans smutsiga jeans. Han 

lugnade ner sig något, andades djupt ett par gånger och gick sedan ut och 

låste noggrant efter sig. 

 

Han hade bara gått några hundra meter när det började regna, men det 

struntade han i. Hade han bestämt sig för att promenera skulle han också 

göra det, oavsett om han blev lite våt. 

Det blev han eftersom regnet snart strilade ner och översköljde hela 

trakten med välgörande vårväta. Tunga regnridåer drog fram över fälten 

söder om samhället och det dröjde inte länge förrän hela Sydåsens 

långsträckta rygg var helt försvunnen bakom dem. Det doftade vått av 

jord och växter och luften blev sval men behaglig, vilket piggade upp 

honom betydligt. 
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Snart fann han sig till och med gå och vissla bekymmerslöst i rusket, 

alltmedan både hår och kläder sakta blev genomblöta. Han insåg vagt att 

han ännu en gång gjorde något bortglömt men nu till all lycka 

återuppståndet; han njöt av stunden. Den svala luften, smaken och 

doften av vårregn; kort sagt allt hans pånyttfödda sinnen förmådde ta in 

utan att överbelastas. 

När han efter en välgörande promenad i stort sett fri från tankar steg 

in genom dörren till sin lägenhet fick han än en gång en obehaglig känsla 

av att någon främmande varit där. Men den här gången var den mer 

diffus och bottnade snarare i att något inte var exakt som han lämnat det, 

än i känslan av kvardröjande energi. Han skakade trött på huvudet 

samtidigt som han som i förbigående och utan att tänka stängde dörren 

till nyckelskåpet. Den hade varit stängd när han gick, men nu när han 

kom hem var den alltså öppen. Nå, om det bara varit det som stört 

honom var det inte mycket att hetsa upp sig över, oavsett om dörren 

glidit upp av sig själv eller om något husspöke öppnat den. Inte ens om 

en inbrottstjuv varit inne i hans lägenhet och tittat i nyckelskåpet var det 

något att bli upprörd över. Han ägde i stort sett inget som var värt att 

stjäla, och i synnerhet inte där. Där fanns ju bara några nycklar som inte 

ledde någonstans, varav en märkt med det tiofaldigt förbannade talet 17. 

Han höll just på att krångla sig ur sin dyblöta jacka när han plötsligt 

stelnade till. Om dörren inte glidit upp av sig själv utan tvärtom öppnats 

av Ellen, vad betydde det i så fall? Att hon ville att han skulle lägga 

märke till något i skåpet? Han blev med ens alldeles kall inombords. 

Tänk om… 

Han öppnade dörren igen och tog ut nyckeln märkt med nyckelbricka 

17 och betraktade den tankfullt. Han hade fortfarande inte den blekaste 

aning om var låset den hörde samman med fanns, om det ens 

fortfarande existerade. Den såg förstås ut att passa i något hänglås, men 

var fanns det sådana? Jo, det visste han förstås. Hänglås satte man på 

dörrar där vanliga lås inte kunde monteras, exempelvis på klena 

förrådsdörrar gjorda av trä och hönsnät. 

Tanken på den sortens dörr lockade fram ett gammalt minne; hur han 

gått på tå i en mörk gång med precis sådana dörrar på vänster sida om 

sig. Det hade luktat lite unket, och plötsligt hade han mött ett 

knivbeväpnat monster som visat sig vara hans mamma. Han mindes med 

ens förfärande klart varje liten detalj av det mötet, och en skälvning gick 
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genom hans kropp. Det hade varit i Risbyslätt i huset han bott i som 

barn, nere i källaren bland förrådsutrymmena. 

Han betraktade nyckeln igen. Han visste fortfarande inte vart den 

ledde, men kom plötsligt att tänka på Ellens ivriga pekande mot golvet… 

Det tog honom ungefär en halv sekund att inse hur obotligt dum i 

huvudet han måste vara. Han hade haft svaret på gåtan 17 framför sig 

hela tiden, han hade bara inte fattat det! Och detta trots att det var så 

uppenbart att till och med Ragnar borde ha förstått det snabbare. Han 

skakade på huvudet åt sin egen ofattbara tröghet. Källaren. Det fanns 

naturligtvis en källare även i det här hyreshuset, liksom i alla andra. Och 

vad fanns i sådana källare om inte förråd? Som rimligtvis var låsta med 

hänglås, till vilka det fanns passande nycklar. Och han gissade att det var 

en sådan han höll i just nu, en med numret 17 på. 

Han tänkte efter igen, sedan gick han ut i trappen med energiska steg 

och betraktade noga sin ytterdörr. Egentligen var det ofattbart att han 

inte sett det tidigare; uppe i ena hörnet av dörrkarmen satt en liten 

metallbricka med lägenhetsnumret. Alla dörrar hade sådana. På hans stod 

det 17. 

Utan att bry sig om att gå in och byta om till torra kläder rusade han 

nerför trappan, fortsatte förbi porten och vidare ner i källaren. Det slog 

honom att han inte hade något minne av att ha varit där nere tidigare, 

vilket möjligen tedde sig en aning underligt med tanke på att han ändå 

bott i huset i ganska många år. Men nu skulle han alltså se efter vad som 

fanns i förrådsutrymme 17, om det överhuvudtaget fanns något alls. 

Källaren såg ut precis som han föreställt sig; med lindade rör i taket 

och vitmålade, skrovliga väggar. Lukten var också densamma som i hans 

barndoms mardröm, vilket genast fick honom att känna sig illa till mods. 

Upphetsningen över att förhoppningsvis vara nära gåtans lösning fick 

honom emellertid att skjuta undan alla tankar på fågelliknande kvinnor 

och glimmande knivar i mörkret. Det tog honom sålunda inte lång stund 

att hitta fram till ”sitt” förråd, prydligt märkt med siffrorna ett och sju. 

Han lade sin ena hand på det ohyvlade träet dörren var gjord av och 

såg in genom hönsnätet, och upptäckte till sin oförställda förvåning att 

utrymmet var fullt av saker. Han fick plötsligt en stark känsla av att se in 

i motsvarigheten till Tutankhamuns gravkammare, full av ännu osedda 

och ovärderliga skatter. Och möjligen med en hotande förbannelse på lut 

för den som vågade sig in. 
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Darrande försökte han få in sin nyckel i hänglåset, och fann efter visst 

krångel som mest berodde på hans egen fumlighet att den faktiskt 

passade. Han vred försiktigt runt, och så gick låset upp med ett svagt 

klickande. 

När han steg in i utrymmet insåg han genast att ingen varit här inne på 

mycket länge - allt var täckt av ett tjockt lager damm. Han ögnade snabbt 

igenom vad som fanns, och upptäckte efter lite varsamt och andäktigt 

plockande att det mest var saker som kom från hans morföräldrar. 

Någon gammal stol han vagt kände igen; en byrå han var säker på hade 

stått i Ellens och Tures sovrum; en del flyttlådor som verkade vara fulla 

av porslin och prydnadssaker. 

Han förstod verkligen inte hur allt detta hamnat här. Men när han 

tänkte efter en gång till och något skarpare insåg han att en del av 

morföräldrarnas bohag måste ha magasinerats efter deras död i väntan på 

att han skulle bli vuxen och själv kunde ta hand om alltsammans. Det var 

sannolikt socialtjänsten, eller kanske troligare urkelljungafamiljen, hans 

gamla fosterfamilj, som ordnat med den saken. Han kunde i alla fall inte 

minnas att han haft en enda pinal med sig till dem. Bortsett från några 

betydelselösa småsaker, alltså. Och när han sedan åkt in på Sankta Maja 

hade man behållit hans tillhörigheter i något förråd någonstans, bara för 

att senare flytta dem till det här källarförrådet när han fick sin lägenhet. 

Jo, så måste det vara, bestämde han eftersom han inte kunde komma på 

någon bättre förklaring. 

Han rörde runt lite planlöst bland sina nyupptäckta men knappast 

saknade ägodelar, men fann inget som verkade värt att undersöka 

närmare. Han bestämde sig därför efter lite tvekan för att låta allt vara till 

senare. Hade det legat orört här nere så länge kunde det sannolikt inte 

skada om det fick ligga orört några dagar till. Som sista åtgärd innan han 

gick upp för att byta om till torra kläder - han hade börjat frysa ganska 

ordentligt - drog han ut lådorna i den gamla byrån för att kontrollera om 

det fanns något i dem. Det gjorde det. 

Skräp, mest. Åtminstone enligt hans lekmannamässiga bedömning, 

vilken kanske inte var helt tillförlitlig beträffande halvantika tings rätta 

pekuniära värde. Men i den nedersta lådan fann han faktiskt något som 

drog till sig hans uppmärksamhet; en packe åldrade anteckningsböcker 

hopfästa med grovt hampasnöre. 

Han rynkade pannan; allt annat här nere verkade mest vara sådant som 

i hans tycke borde vara sålt eller kastat för många år sedan, men med de 
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här anteckningsböckerna var det något annat. Det fanns ingen som helst 

möjlighet att de hade något ekonomiskt värde, inte på samma vis som 

resten av sakerna förmodligen ansetts ha. Men varför var de då sparade? 

Han lyfte upp dem och vägde dem i handen, och i samma stund han 

gjorde det visste han att de måste vara det verkliga skälet till att han 

överhuvudtaget befann sig nere i källaren. Den vetskapen byggde 

naturligtvis inte på logik; det var snarare bara en sådan där sak man 

instinktivt visste utan att nödvändigtvis veta varför. 

Han tog med sig sitt fynd, låste förrådet om sig och skyndade sedan 

upp i lägenheten för att äntligen få lite torra kläder på sig. När det var 

avklarat satte han sig vid köksbordet och stirrade på de hopbundna 

böckerna. De var fem till antalet, men inte särskilt tjocka. Mest påminde 

de om den där sortens anteckningsböcker man får i skolan, men med 

mindre färgglada pärmar. I Eriks värld utstrålade de emellertid en dold 

kraft skolböcker aldrig kom ens i närheten av. 

Lustigt. Han hade inte en aning om vad de här böckerna innehöll, ändå 

hade han en bestämd känsla av att de drastiskt skulle förändra något i 

hans liv. Kanske inte genast, men på samma dramatiska sätt som 

spindeln genom sin blotta närvaro förorsakat ett totalt haveri av hans 

gamla, sjuka tillvaro. 

Han tänkte sig för en sista gång innan han slutligen bestämde sig. 

Sedan sträckte han sig fram mot de dammiga böckerna och drog 

försiktigt i snöret som höll dem samman. Knuten gick genast upp, och 

några små fibrer av hampa lossnade och landade på bordet. Han fick en 

impuls att blåsa bort dem, men ångrade sig eftersom han fick för sig att 

det fanns något vanvördigt i en sådan handling. 

Han nöjde sig därefter med att betrakta böckerna under tystnad, och 

kom av någon anledning att tänka på den grekiska sagan om Pandora. 

Tanken på att han kanske satt här med en motsvarighet till hennes ask 

tedde sig inte särskilt upplyftande. Stämningen i rummet verkade med 

ens förtätad, vilket fick honom att på nytt tveka innan han drog den 

översta boken till sig och försiktigt öppnade den. 

Bladen i den var en aning gulnade, men hade ännu inte förlorat 

speciellt mycket av sin ursprungliga följsamhet. Han hade trott att de 

skulle ha verkat sköra, men tydligen hade tiden inte gått särskilt hårt åt 

dem. Och när allt kom omkring var de ju faktiskt inte alls så gamla som 

han först misstänkt, vilket han genast kunde konstatera genom att läsa 

texten överst på första sidan. Det var emellertid inte årtalen som tilldrog 
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sig hans verkliga intresse, inte heller rubriken. Det var snarare namnet på 

författarinnan som fick honom att rysa långt in i själen, som av gammal 

och ohejdad vana. Men möjligen också fullständigt oförtjänt. 

Om Johannes, åren 1969 - 1977 stod det på översta raden, och under den 

med snirklig och aningen skolflicksaktig handstil: Av Kerstin Johannesson. 

Först höll han på att följa sin första, omedelbara impuls: att i plötslig 

och iskall rädsla kasta boken ifrån sig. Långt bort, och sedan aldrig mer 

öppna vare sig den eller någon av dess fyra olycksaliga systrar. Men 

sedan besinnade han sig och mindes alla underfundiga och utstuderade 

ledtrådar Ellen gett honom, och insåg att det nog ändå fanns något här 

han faktiskt borde se. 

Alltså lutade han sig tillbaka och började läsa. Det första han kom att 

tänka på redan när han skummat igenom två - tre rader var ordet 

”aggressivitet”. Det var något i texten - något som inte hade med själva 

ordalydelsen att göra - som andades argsinthet, och något mer han inte 

genast kunde placera. 

Sidorna var så tättskrivna att han ibland hade svårigheter att urskilja 

enstaka ord, men det framgick ändå ganska tydligt av sammanhanget vad 

det borde stå. Förbluffad av den oväntade intensiteten arbetade han sig 

fram genom texten, med ens medveten om att det var ett sorts 

tidsdokument han fått i sin hand. Det var tankar och känslor från en helt 

annan tid; en skyddad och enkel, men i viss mån också klaustrofobisk 

och förfärlig tid, såvitt han kunde minnas.  Ont och gott hade varit lätt 

åtskiljbara storheter, men ändå grannar såtillvida att det som var tänkt 

som gott alltför lätt slog över i sin motsats. Trots denna motsägelse hade 

allt ändå tett sig så mycket enklare och mer oskuldsfullt på något vis. 

Okomplicerat och ofarligt. 

Sedan insåg han aningen generat att det måste vara minnena från hans 

barndom som spelade honom ett spratt. Tiden hade varit enkel därför att 

han varit barn, inte för att det var någon faktisk skillnad på då kontra nu. 

Mer än de yttre detaljerna vill säga. Och ändå… 

Oväntat - och oklart varför - kom han plötsligt att tänka på Tures 

gamla baktändande Saab, och ett vemod han inte riktigt ville kännas vid 

grep honom. Och vad värre var: det vägrade släppa taget. 

Han hade inte läst särskilt långt när den första djupare reflektionen 

beträffande bokens innehåll drabbade honom; det här var inte en vanlig 

dagbok som han trott från början. Det var snarare en sorts 

sammanhängande berättelse, men skriven med dagbokens kortfattade 
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och ibland förenklade språk. Med den skillnaden att språket trots sin 

enkelhet andades en märklig blandning av ångest, ilska, skräck och 

panisk förtvivlan som nästan gick att ta på. Det var oerhört intensivt, och 

det var antagligen det som gjort att han inledningsvis förväxlat de 

komplexa känslorna med den mycket enklare aggressiviteten. Han kunde 

inte bara ana sin mammas existens mellan raderna - han förnam 

dessutom tydligt den känslostorm som måste ha dragit fram genom 

henne medan hon skrev texten han nu mer än trettio år senare satt här 

och läste. Det var emellanåt som om alltsammans ångade ut från sidorna 

och smittade av sig på honom, och det var synnerligen obehagligt. 

Han bläddrade framåt för att se efter om stämningsläget skulle 

dämpas, men det gjorde det tydligtvis inte. Allt verkade vara skrivet med 

en sorts manisk frenesi, som om hon haft bråttom. Men varför skulle 

hon ha haft det? Han om någon visste att om det var något man inte 

hade som mentalpatient, så var det bråttom. 

Han bläddrade tillbaka igen för att kontrollera en sak på första sidan. 

Jodå, mycket riktigt; längst upp i pärmens vänstra hörn hade hon skrivit 

in ett datum med så liten text att det inte varit särskilt underligt att han 

förbisett det när han först öppnade boken. Han fick på medelålders 

mäns vis anstränga sig för att se vad det stod, och först efter en stunds 

kisande under en lampa gick det. 

Den 14 oktober 1977. 

Han funderade en stund på datumet, men ingen klocka ringde. Ändå 

var det något långt nere i någon gudsförgäten del av hans medvetande 

som störde honom och försökte slå larm, men han valde att vifta bort 

det som ovidkommande. Han återgick till texten, ungefär där han slutat 

läsa. 

Snart gick det upp för honom att boken han ögnade igenom faktiskt 

påminde en hel del om en kärleksroman för tonårsflickor. Han hade 

förstås inte läst några sådana, men hade ändå sina välgrundade alternativt 

fördomsfulla aningar om hur de var utformade.  Dock fanns en högst 

påtaglig nyansskillnad i tonen mellan hans mammas verk och de 

förmodade flickböckerna; det var förvisso många tämligen taffliga 

beskrivningar av ömma känslor och annat i samma stil även i hennes 

text, sådant som normalt inte tilltalade hans estetiska sinne för fem öre. 

Men det var skildrat med en underliggande bitterhet som gjorde allt detta 

flickaktiga tal om kärlek och förälskelse till något helt annat än vad det 

först syntes vara. Det var lite som riktigt mörk choklad, där sött och 
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bittert bryts mot varandra och i sina motsatser bildar något nytt som 

främst tilltalar vuxna som tröttnat på det ungdomligt sockersöta. Som 

likör istället för saft, för att ta till en annan metafor. 

Huvudpersonen - som han tog för givet var hans mamma eftersom 

hon undantagslöst använde ordet ”jag” - verkade vara en blyg, tystlåten 

och ganska ensam flicka. Det var åtminstone så hon beskrev sig själv, 

vilket Erik tyckte var en aning underligt eftersom han av förklarliga skäl 

hade en helt annan bild av henne; den som en mager, mordisk och 

knivförsedd fågelkvinna. 

Han rynkade pannan; datumet på pärmens insida dök på nytt upp och 

störde honom. Hans lika unika som katastrofala möte med mamman 

hade ägt rum under hans första skolår. Då borde han ha varit sju år, för 

det var man väl när man började skolan på den tiden? 1977 således, alltså 

samma år som hans mamma suttit och plitat ner den här berättelsen. 

Han tänkte lite till och kom fram till att hon måste ha sökt upp honom 

någon gång på hösten. Sommaren hade varit slut och träden hade börjat 

fälla en del av sina löv, men ännu inte alla. Det borde alltså ha varit 

senare än i september, men antagligen inte så sent som i november. 

Och med ens såg han det hans undermedvetna försökt tala om för 

honom hela tiden; datumet i boken hade klingat bekant eftersom det 

fanns sparat i någon av hans bortglömda och oanvända hjärnvindlingar. 

Boken var skriven vid ungefär samma tid som hans mamma försökt 

döda honom i källaren. Plötsligt kunde han se henne framför sig, tunn 

och blek som ett ihjälsvultet lik, krökt över just de böcker han nu hade 

framför sig. 

Om han alltså lade ihop sådant han redan visste med några mer eller 

mindre kvalificerade gissningar var det inte svårt att ana hur saker och 

ting gått till. Först hade hon sammanfattat denna tydligen så viktiga del 

av sitt liv - möjligen som ett testamente, slog det honom - och sedan gett 

sig av för att döda sin ende son. Varpå hon hade försvunnit spårlöst. 

Gått upp i rök. Vaporiserats. 

Han skakade på huvudet. Han insåg att han kanske var lite för snabb, 

att han drog slutsatser som var något förhastade. Men datumet stämde 

åtminstone; böckerna var otvivelaktigt skrivna vid tiden för hennes 

försvinnande. 

Han begrundade saken några sekunder och kom då med ens att tänka 

på de fem anteckningsböckerna som ett långt avskedsbrev. En förklaring 

till varför saker blivit som de blev. Ett sådant klargörande ville han 
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oerhört gärna ta del av, alltså gjorde han en ny djupdykning in i spillrorna 

av sin mammas efterlämnade värld. 

I ytterligare några rader handlade det mest om sådant han betraktade 

som rena trivialiteter, exempelvis den utpräglade känslan av utanförskap, 

kanske sprungen ur tonåringens vanliga osäkerhet. Att hon vid tillfället 

varit nitton år och egentligen borde ha passerat det där stadiet för länge 

sedan tänkte han inte särskilt på. Men sedan hände något i texten som 

fick honom att hicka till av både förvåning och igenkännande. Plötsligt 

handlade det om en märklig och pockande dröm, en sådan som inte går 

att bli av med ens när man vaknat. För övrigt sådana många av hans 

nätter brukade vara plågsamt fyllda av, noterade han bistert. I Kerstins 

fall hade det resulterat i ett sent tonårsuppror och en minst sagt udda 

danskväll. 

Det var när han kommit så långt som han tyckte att det började bli en 

aning oroväckande. För nu dök det upp en man som hans mamma 

kallade Johannes och som hon beskrev som om han i princip varit ett 

överjordiskt väsen. Det framgick ganska tydligt att hon blivit 

blixtförälskad i honom, eftersom det plötsligt började hagla till synes 

krystade superlativ några rader framåt. Och detta trots att det inte gick 

att missta sig på den underliggande bitterheten som genomsyrade allt. 

Som om hon skrivit om känslor som inte längre var hennes, men som 

ändå hållits bevarade med full intensitet i minnet. 

Men sedan tycktes berättelsen gå överstyr och Erik blev en aning illa 

till mods. Det var formuleringar i stil med ”han flöt fram över golvet” 

och ”ingen annan verkade lägga märke till honom” som osökt fick 

honom att tänka på sin alldeles egen föga lustiga egenskap; den att se 

döda i tid och otid. 

Han lade åter ner boken och tänkte efter. Om hans mamma också 

kunnat se sådant andra inte kunde se var det kanske inte så konstigt att 

han själv var som han var, så att säga? Och om det var så att hon haft 

samma udda förmåga som han själv begåvats med, vem var då egentligen 

denne Johannes? En dansant ande med tycke för unga flickor, osynlig för 

alla utom för henne? 

Nej, det trodde han naturligtvis inte. Det verkade så dumt på något 

sätt, och dessutom fullständigt osannolikt. Döda gick visserligen att se 

lite här och där, det visste han bättre än någon annan. Men de var 

knappast dugliga till sådana världsliga sysselsättningar som ”kasedans”, 

som Ellen skulle ha benämnt fenomenet. Han skakade sakta på huvudet 
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och kände för första gången någonsin en viss bitter samhörighet med sin 

stackars, stackars mor. 

 

Klockan hade hunnit passera fem på eftermiddagen när han slutligen läst 

igenom alla böckerna. Förbluffad och inte så lite skakad hade han på nytt 

plockat upp den första och sedan börjat om från början, nu med nya 

ögon. 

Inte förrän långt efter midnatt och minst fem genomläsningar senare 

trodde han sig ha förstått om inte allt så åtminstone det mesta av det 

hans mamma skrivit. Och det var nu, i denna sena timma och i ljuset av 

den nya kunskapen om hans ursprung, som livets stora hjul vred sig trögt 

och knarrande runt sin egen axel och utan särskild möda släpade bort 

hans gamla värld och ersatte den med en ny, ännu osedd. 

Han var arg, ledsen, glad och rädd; allt i ett fullständigt förvirrande 

hopkok av känslor som alla på ett eller annat sätt ledde rakt ner i ett 

bottenlöst kolsvart schakt, ner till hans försvunna mamma. Det var så 

tydligt nu när han läst om hennes upplevelser; allt kopplades samman i 

henne, gav saker och ting en ny, svindlande innebörd. Öppnade upp nya 

perspektiv, inte minst. 

Men helt begriplig blev hon ändå inte. Inte som människa, och inte i 

sina reaktioner gentemot sin omgivning. Åtminstone inte förrän han vagt 

började inse att Johannes - den livgivande och dödliga sol kring vilken 

Kerstin hjälplöst roterat - faktiskt kunde vara något mer än bara en sjuk 

människas hallucination som han först trott. För i samma ögonblick 

denne Johannes förvandlades från spröd och flyktig illusion till bister 

och hänsynslös realitet, förvandlades hans mamma på samma vis från 

mordisk dåre till trasigt offer, fullständigt ensam och utlämnad i sin 

bottenlösa galenskap. 

Om denne vad-han-nu-än-var alltså fanns på riktigt och inte bara i den 

värld av fantasier och vilda förhoppningar som Kerstin vävt kring sig 

själv, ledde spåret efter honom ovedersägligt vidare rakt in i Erik själv. 

Bokstavligt talat. 

Han hade aldrig tänkt särskilt mycket på vem som kunde vara hans far, 

och han hade egentligen heller aldrig brytt sig. Det hade aldrig varit 

viktigt för honom att veta vem som planterat fröet till hans egen existens 

i hans mor. Lamslagen insåg han nu att han efter 39 år till sist måste ha 

funnit denne man, eller åtminstone något som såg ut att vara ett avtryck 

efter honom. Det var… utan allt förnuft. 
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Han lutade ansiktet i händerna och försökte finna sig själv mitt i den 

röra av motstridiga känslor som börjat virvla runt i hans inre. Han var 

alltså - enligt hans mor som var den som bäst borde veta besked - son till 

Johannes, som tycktes vara antingen ett fantasifoster eller också något 

annat han inte ens vågade sätta namn på. Det första en komplett 

omöjlighet; det andra visserligen obegripligt, men dock inte lika omöjligt. 

Det tog honom några minuter att få ordning på röran i huvudet, men 

sedan klarnade det. För vid närmare eftertanke tedde sig ändå insikten 

om vem - eller vad - som var hans far allt mindre som något 

skrämmande och desto mer som ett mirakel. Den var nämligen inget 

mindre än en kodnyckel med vars hjälp han plötsligt skulle kunna förstå 

allt som hände med och omkring honom. 

Under loppet av en enda eftermiddag och kväll hade han således 

förpuppats och kläckts och skulle inom kort även veckla ut färgstarka 

men sköra vingar. Han var ännu inte redo att flyga, men han var heller 

inte längre mentalpatienten Erik Johannesson, av det enkla skälet att den 

mannen upphört att existera. Han var numera bara ett minne, en 

passerad abstraktion. Han hade varit en oansenlig larv i väntan på ett 

vackrare liv. 

Nu var han inte bara Erik Johannesson, utan dessutom Erik, Johannes 

son. Det var en himmelsvid skillnad. 

När han långt om länge sorterat alla motstridiga känslor som uppfyllde 

honom kände han sig äntligen lugn och samlad. Han hade efter att noga 

ha övervägt alternativen fattat ett beslut som han trodde skulle vara bäst 

för alla, nämligen att skynda långsamt. Allt skulle fortsätta precis som 

vanligt, men med den oerhörda skillnaden att han nu visste att inget 

längre var heligt. Han var en del av världen och fick därför givetvis lov 

att vistas i den som alla andra; det fanns inget som sade att han var 

tvungen att smyga på tå genom den, så som han gjort under alltför lång 

tid. Han var unik, och han hade absolut och oinskränkt rätt att vara det. 

Den insikten gav honom en ny självsäkerhet av en magnitud han aldrig 

tidigare upplevt. 

Fel, protesterade hans gamla jag som fortfarande dröjde sig kvar hos 

honom. Med Elektra hade han upplevt en självklarhet han faktiskt 

mindes som starkare. Men hon var borta, påminde han sig, och eftersom 

saknaden med ens tycktes honom smärtsamt närvarande valde han att 

vifta bort henne. Så gott det gick. 
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Till sist, bara några timmar före gryningen, kröp han ner i sängen utan 

att för ett ögonblick lägga märke till att hela lägenheten luktade starkt 

som av skog och kyrkogård; en doft hans mor mer än något annat 

förknippat med den undanglidande, flyktige Johannes. 

Inte heller såg han Ellen som i spöklik, böljande genomskinlighet stod 

i mörkret vid hans sänggavel och log brett. 
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4. 
 

 

å måndagsmorgonen vaknade Erik av det vilsamma ljudet av regn 

som föll mot fönsterblecket utanför hans sovrumsfönster. Grått 

ljus fyllde rummet och det var ingen tvekan om att gårdagens regnväder 

bestämt sig för att stanna kvar ytterligare en dag. 

Luften i rummet var inte så nattstånden som den brukade vara vid den 

här tiden på dygnet; snarare kändes den en aning fuktig. Regnväder i 

kombination med ett öppet fönster var förstås en fullt godtagbar 

förklaring till den saken, men inte till det faktum att en tillfällig besökare 

otvivelaktigt skulle ha känt en svag doft av skog - mossa och något annat 

mer undflyende men ändå bekant - dröja sig kvar i lägenheten. 

För Eriks del spelade emellertid ingen av dessa saker någon som helst 

roll eftersom han varken kände det ena eller det andra. Dagen kom 

sålunda att börja på precis samma sätt som en miljon andra dagar gjort 

under långa, bortslösade år av tom tristess. 

Ändring på detta blev det dock när han kommit så långt i sina 

morgonbestyr att det var dags att se sig själv i badrumsspegeln. Inne från 

den spegelvända världen tittade i stort sett samma gamla Erik 

Johannesson tillbaka ut på sin dubbelgångare i den vanliga verkligheten; 

en tunn, långhårig och aningen svartmuskig man med ganska härjat 

utseende. Faktiskt lite påminnande om en före detta heroinist, vilket inte 

var en särdeles upplyftande omständighet. 

Han suckade och skulle just ta fram sina rakattiraljer för att åtminstone 

något bättra på utseendet när han lade märke till skillnaden, och det 

förvånade honom att han inte sett den med en gång. Den var ju så 

oerhört uppenbar. 

P 
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Han stirrade tvivlande på sin spegelbild i tron att han sett fel. Men nej, 

det hade han alldeles avgjort inte. 

Hans ögon var förändrade. 

Nej, rättade han sig. Inte själva ögonen. De hade fortfarande samma 

form och samma obestämbara färg som de alltid haft. Men intensiteten i 

dem var ny. Han kunde till och med själv känna suget i dem, trots att han 

var mer än väl medveten om att han bara stod här och betraktade sin 

egen trötta spegelbild. 

”Rasputin!” var det första som for genom hans huvud innan han 

hunnit samla sig inför vad han såg. Och den spontana reaktionen var inte 

så långsökt som man i förstone skulle kunna tro; det fanns verkligen 

något ogripbart i hans egen blick som påminde en hel del om de där 

obehagligt stickande ögonen han visste att han sett i någon bok eller på 

TV. Men ändå inte, lugnade han sig. Energin var förvisso lika 

framträdande, men tycktes ändå vara av helt annat slag. Den ryske 

munkens ögon hade utstrålat någon sorts manisk galenskap så stark att 

den till och med syntes på kort, fortfarande nästan 100 år efter hans 

våldsamma död. Eriks ögon strålade förvisso också, men inte på exakt 

samma sätt som den där skäggige gubbens avgrundsbrunnar. Det fanns 

något mer i hans egen blick; en sorts lugn styrka han aldrig tidigare sett 

hos sig själv. Inte hos någon annan heller, när han tänkte efter. Han 

konstaterade med blandade känslor att om han mött sig själv som han 

såg ut nu, hade han antagligen gått en lång omväg. Åtminstone hade hans 

gamla jag definitivt gjort det. 

Piggare än på länge gjorde han sig klar och gick sedan för första 

gången någonsin med lätta steg till Solgården. 

 

* * * 

 

Magdalena Pettersson var inte glad. Hon hade bara varit borta några få 

dagar och redan var hela Solgården en enda röra. Annat var förvisso inte 

heller att vänta. 

Förutom allt det vardagliga - det vill säga den rent materiella oordning 

som alltid blev följden när virrpannorna lämnades ensamma att ta hand 

om stället - var det något mer. Nämligen någon sorts obalans inte bara 

mellan handledare och deltagare, utan även sinsemellan personalen. 

Till att börja med var Anette sjuk. Det var väl i och för sig inte mycket 

att förundras över, hon hade ju lite problem med sin mage från och till. 
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För att inte tala om bekymren hon hade med sin halvt alkoholiserade 

slashas till man, vilket förstås var en sak ingen annan hade något med att 

göra. Nej, det som var förvånande var att det varken var magen eller 

mannen det var fel på den här gången. Det hade hon förstås sagt, men 

Magdalena visste när någon ljög. Och Anette hade definitivt inte talat 

sanning när hon gett magen skulden för hennes frånvaro. 

Det var således något annat som fick henne att stanna hemma från 

jobbet, men vad det kunde vara var inte så lätt att lista ut. Inte ens för en 

kvinna av Magdalenas kaliber. 

Sedan var det något underligt även med Malin, vilket i princip stod 

skrivet i pannan på densamma. Hon verkade kitslig och orolig, som om 

hon var ytterligt nervös för något. Hon till och med bet på sina 

konstfärdigt dekorerade naglar, vilket måste anses som något oerhört. 

Magdalena hade tagit en rövare och frågat om hon kanske hade en tid 

hos tandläkaren senare på dagen, men bara fått en ilsken blick och ett 

irriterat huvudskakande till svar. Nå, vad det än gällde skulle den saken 

nog krypa fram förr eller senare. Malin var nämligen inte den som kunde 

bevara en hemlighet särskilt länge. Inte ens om den var hennes egen. 

Sabina för sin del utmärkte sig mest genom att svara okoncentrerat 

och frånvarande - eller ibland inte alls - på det som sades till henne. Och 

då inte bara i de fall någon deltagare försökte kommunicera med henne - 

vilket skulle ha varit precis som det brukade - utan även när Magdalena 

ställt henne ett par enkla frågor. Det senare var verkligen konstigt, 

eftersom Sabina alltid var noga med att uppföra sig ordentligt. 

Åtminstone mot annan personal och då i synnerhet överordnad sådan, 

oavsett om hon tyckte om personen ifråga eller inte. 

Ja ja. Magdalena suckade trött och försökte finna något positivt i att ha 

åtminstone två ordinarie personal på plats. Men det var inte lätt, det 

måste dessvärre erkännas. 

Som grädde på moset och lök på laxen - allt i smaklös samtidighet för 

att understryka eländet denna måndag - hade hon fått sig tilldelad vikarie-

Ragnar. Han var allmänt känd inom handikappomsorgen (som Solgården 

sorterade under) som något av det värsta man kunde råka ut för. Såväl 

personal som deltagare inräknade, vilket inte ville säga lite. 

Men nu var han alltså här. Således lika bra att försöka göra det bästa 

möjliga av situationen, vilket visserligen inte skulle bli lätt om hon kände 

denne man rätt. Och det trodde hon dessvärre att hon gjorde efter ett 

antal år som anställd inom omsorgen. 
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Och som om inte allt detta vore nog tycktes det även hos deltagarna 

finnas något som var annorlunda, något som klart gick utanför de 

välbekanta, sedan länge invanda rutinerna. Men i det fallet var det nog 

mer en sorts förväntan snarare än misstänksamhet och nervositet, 

åtminstone efter vad Magdalena tyckte sig känna. Och eftersom hon var 

en kvinna som begåvats med ett tämligen lättretat känselsinne 

beträffande andra människors sinnesstämningar förstod hon att något 

var å färde. Hon kunde bara inte komma på vad. 

Klockan hade hunnit passera halv nio innan en av hennes punktligaste 

men också mest intetsägande deltagare dök upp; den skygge och sjukligt 

tillbakadragne Erik Johannesson. Hon tyckte av någon underlig 

anledning om honom, trots att han absolut inte gjorde något väsen av 

sig. Han var lätt att styra och accepterade i stort sett allt man sade till 

honom utan diskussion, vilket var en av de viktigare anledningarna till att 

hon en gång i tiden gått med på att bli hans gode man. Det var liksom 

lagom arbetsamt och gav henne dessutom en liten ekonomisk ersättning 

för besväret, som alltså inte var något besvär i egentlig mening. 

För ett ögonblick följde hon ett tankemässigt stickspår och fantiserade 

om hur mycket bättre allt skulle ha kunnat vara på Solgården om bara de 

andra handledarna haft ett litet uns av Eriks ödmjukhet och undfallenhet 

boende i sina gigantiska egon. Enligt hennes bedömning bestod 

nämligen personalen av en samling lika ytliga som ynkliga fårskallar, som 

allesammans bara brydde sig om sina egna oskattbara jag. Inget annat. 

Utom möjligen andra människors förehavanden och privata 

angelägenheter. Alla var alltså - för att tala klarspråk - utan undantag 

totalt olämpliga att arbeta inom den verksamhet där de med 

omisskännlig fingertoppskänsla för det oanständiga placerats av någon 

idiotisk och inkompetent mellanchef. 

Nå, det var som det var. Eller snarare som det brukade vara inom den 

kommunala verksamheten. ”Åtminstone i den här kommunen…” tänkte 

hon och klämde åt över näsryggen, osäker på om hon höll på att få 

migrän eller om det bara var vanlig måndagsleda som satt sig på huvudet. 

Men sedan skärpte hon sig äntligen och insåg att hon kanske borde göra 

det hon fick betalt för, nämligen aktivera och ta sig an sina deltagare. Bry 

sig, helt enkelt. 

Ett bra ställe att börja vore väl i så fall med Erik, eftersom han 

egendomligt nog kom försent. Inte för att det gjorde särskilt mycket, 

men hon blev faktiskt lite nyfiken på anledningen. Såvitt hon visste hade 
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det aldrig hänt förut. Om hennes kolleger uppfyllt sina plikter och 

således gjort sig besväret att rapportera vad som hänt föregående vecka 

när hon låg hemma med förkylning, hade hon måhända tagit Eriks sena 

ankomst något allvarligare. Men eftersom hon inget visste om vare sig 

det ena eller det andra blev det nu som det blev. 

”Hej Erik!” hälsade hon glatt och försökte låtsas som om hon inte 

hade det minsta ont i huvudet. ”Du är visst lite sen idag…?” 

Han höll på att kränga av sig sina skor och såg inte på henne, men 

svarade med ett halvt generat ”Ja, det är jag visst”. 

”Sov du lite för länge?” undrade hon vidare för att hjälpa honom på 

traven. Han talade nästan aldrig självmant och det normala var att man 

brukade vara tvungen att lägga orden i munnen på honom för att det 

överhuvudtaget skulle bli något samtal. 

”Ja, en aning. Men nu är jag alltså här” sade han fullständigt otvunget 

samtidigt som han reste sig upp och totalt oväntat placerade sin blick 

rakt i hennes, utan att visa ens ett uns av den hämmande skygghet som 

så att säga varit hans ständiga signum. Magdalena hickade till, fullständigt 

överrumplad av hans osannolika ledighet. Och när han såg på henne… 

Att säga att hon blev rädd skulle naturligtvis vara att överdriva. Snarare 

blev hon överraskad av den oerhörda självklarheten hos honom, inte 

minst av glansen i hans ögon. Det var som om en matt hinna lyfts bort 

från dem, som om en hittills osedd intensitet plötsligt släppts lös och nu 

fullkomligt strålade ur honom. Han verkade på något sätt ha 

transformerats i ett enda väldigt jättekliv, från sin gamla grå intighet till 

en ny osannolik nivå av självsäker världsvana; till en varelse 

hemmahörande på ett helt annat, högre plan än den mentalt 

funktionshindrades. En sådan vittomfattande förändring hade hon aldrig 

tidigare stött på, varken hos honom eller hos någon annan enda 

människa, och det gjorde henne förundrad och… glad, kanske. 

Hon kunde inte sluta se på honom; under några svindlande ögonblick 

var hon till och med tvungen att kippa efter luft innan hon slutligen 

återfann talförmågan och fick ur sig ett ”Oj!”, följt av det likaledes 

intelligenta ”Du ser lite, eeh… annorlunda ut idag”. En replik som 

möjligen skulle kunna tolkas som en komplimang, men i så fall en 

tämligen uddlös och tafflig sådan. 

Erik verkade inte bry sig om hennes onödiga konstaterande utan log 

bara milt - hon ville inte använda ordet överseende - mot henne, och 

gick sedan och satte sig vid ett av de stora panoramafönstren och såg ut 
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mot söder. Hon följde honom med blicken utan att riktigt kunna förstå 

vad det var hon egentligen sett, mer än att hon fått känslan av att något 

var fullständigt och antagligen oåterkalleligt förändrat hos honom. 

Sannolikt till det bättre trodde hon, men var ändå inte helt säker. 

Hon kom utan att genast förstå varför med ens att tänka på tjuren 

Ferdinand; Disneys muskelberg som varken förstår eller bryr sig det 

minsta om sin egen överlägsna styrka, utan mycket hellre sitter under en 

korkek och luktar på blommor. Kanske tyckte hon att hon för ett 

ögonblick skymtade något liknande drag hos Erik, där han satt borta vid 

fönstret och stirrade mot Sydåsen? Eller så inbillade hon sig bara 

alltsammans för att hon ville tro att en förbättring äntligen - och mot alla 

läkarutlåtanden - skulle vara möjlig. Erik var en snäll och menlös - nej, 

välmenande skulle det ju vara! - människa som hade haft det svårt under 

många år, och ingen skulle bli gladare än hon om han äntligen började 

må lite bättre. Kanske var det äntligen dags nu? Det fullständigt oväntade 

hon sett i hans ögon antydde starkt att något verkligen hade väckts inom 

honom. 

Det fanns bara ett litet aber, men det var tillräckligt för att göra henne 

tveksam. Erik hade visserligen utstrålat ett lugn och en självsäkerhet som 

hon spontant uppfattat som något positivt. Och om hon bara hade rätt 

beträffande den känslan var allt väl. Men om hon däremot hade fel, 

kunde det där märkliga hon uppfattat hos honom mycket väl tyda på att 

hans psykiska tillstånd tvärtom förvärrats. 

Han verkade mycket mer levande, ungefär på samma sätt som en del 

patienter med svåra psykiatriska diagnoser kunde göra när de exempelvis 

slutade ta sin medicin. Vilket naturligtvis hängde ihop med att den 

dämpade dem, lade lock på dem för att andra människor skulle kunna stå 

ut med dem. Och i sådana fall förändrades de nästan alltid till det sämre, 

och mycket sällan till det bättre. 

Men med Erik var det alltså precis tvärtom, och därför tvivlade hon 

starkt på att det hade något som helst med psykofarmaka att göra. Hos 

honom fanns nämligen ingenting av den där energiska, ogripbara manin 

och känslan av att han liksom ”levde för fort” som var så typisk hos 

vissa mentalsjuka, för att begagna sig av ett utgånget och icke längre 

politiskt korrekt begrepp. Hos Erik såg man istället ett upphöjt lugn 

blandat med och helt säkert beroende av något hon under några 

ögonblick först uppfattat som en fruktansvärd andlig styrka; av vilande, 

ogripbar makt. Men som ju egentligen bara måste vara det tvära kastet 
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mellan sjukt och lite mindre sjukt, eller hur? Hon kände sig med ens 

förvirrad och bestämde sig för att det nog skulle vara klokt att höra om 

någon annan märkt av den plötsliga förändringen, åtminstone innan hon 

rusade iväg och drog egna fantasifulla och dåligt underbyggda slutsatser. 

Dessutom var hon ju tvungen att försöka luska ut varför stämningen på 

Solgården verkade så underligt tryckt och förändrad. 

Något omtumlad och med huvudvärken åter på stark frammarsch 

sökte hon i brist på bättre upp Sabina, som för tillfället stod ute på 

altanen och rökte. Magdalena hatade att behöva göra henne sällskap, 

men tyckte sig inte ha något val; Malin litade hon nämligen inte en 

sekund på, och Ragnar var definitivt ett alternativ hon inte ens tänkte 

överväga. 

”Du…” började hon efter att inledningsvis ha tvekat om vilket 

problem hon först skulle ta upp, ”har du lagt märke till något konstigt 

med Erik? Han är sig inte riktigt lik, tycker jag.” 

Förvånat uppfattade hon en svag spasm hos Sabina vid nämnandet av 

Eriks namn, men den undertrycktes såvitt hon kunde se genast och utan 

att den yngre kvinnan tog blicken från bilarna på parkeringen. Hon sög i 

sig halva cigaretten på en gång och såg missnöjt störd ut, lite som en 

trulig femtonåring. När hon sedan blåste ut röken kunde Magdalena inte 

undgå att se att handen som höll den rykande giftpinnen faktiskt darrade 

en aning, ungefär som om hon frusit eller varit kraftigt bakfull. Ingetdera 

verkade särskilt troligt, tyckte Magdalena. Darrandet kom sig nog snarare 

av att Sabina tycktes bra mycket hispigare än hon brukade, vilket det 

förstås kunde finnas tusen olika anledningar till. Och Solgården behövde 

sannerligen inte ha med en enda av dem att göra, insåg Magdalena med 

en plötslig känsla av både lättnad och trötthet. Eller hur? Det kunde lika 

gärna vara problem med karlar, exempelvis. Eller flagnande nagellack, 

tänkte hon elakt samtidigt som hon tackade sin lyckliga stjärna för att det 

ännu inte ingick i hennes arbetsuppgifter att ta itu med personalens 

privata problem. 

Sabina fimpade sin cigarett med en missklädsam grimas och tände 

omedelbart en ny som hon genast försökte röka upp. I alla fall verkade 

det så av hennes desperata sätt att suga på filtret att döma, noterade 

Magdalena med visst äckel. Själv hade hon aldrig rökt och kunde inte för 

sitt liv begripa hur man kunde vara så urbota dum att man började. 

”Han är skitläskig!” påstod Sabina plötsligt mitt mellan två djupa 

halsbloss, och av hennes ansiktsuttryck att döma var det ingen tvekan 
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om att hon verkligen menade vad hon sade. Frågan var väl bara vem 

saken gällde. 

”Vem då?” undrade Magdalena samtidigt som huvudvärken passade på 

att spränga nya tunnlar från hennes tinningar vidare in över ögonen. 

”Erik så klart!” förtydligade Sabina med emfas. ”Det började redan 

förra veckan. Jag tror att det är hans fel att Anette är hemma. Fattar du, 

han fick henne att börja storgråta, men ingen fattade hur! Och sen tittade 

han skitäckligt på Malin. Hon sade att han hade frågat henne vad hon 

hade i byxorna. Jävla snuskgubbe! Fy fan vad äckligt! Stackars Anette…” 

Magdalena rynkade pannan och tänkte att det nog ändå hade varit en 

väldigt dålig idé att försöka få något vettigt ur Sabina. Dels för hennes 

torftiga sätt att uttrycka sig, men också för att hon för det mesta bara 

ville vara till lags och säga sådant Magdalena och andra chefer helst ville 

höra. Detta för att om möjligt kunna knipa sig några extrapoäng, 

användbara vid den individuella lönesättning kommunen praktiserade 

med lika stor framgång som orättvisa. Det censurerades alltså friskt i 

informationsflödet som passerade just denna medarbetare, för att 

uttrycka sig försiktigt. 

Men nu var det tämligen uppenbart att den mekanismen för tillfället 

var satt ur spel med tanke på hur hon uttryckte sig om en deltagare inför 

en överordnad, och man kunde ju fråga sig varför? Vilket var precis det 

Magdalena gjorde en lång stund efter det så kallade ”samtalet”. Hon fann 

för övrigt inget lämpligare ord för eländet, möjligen för att hennes 

huvudvärk tilltagit avsevärt den senaste kvarten. Hon passade således på 

att sätta sig en stund i avskildhet inne på sitt kontor under förevändning 

att hon hade några viktiga papper att ordna med. 

Hon blundade och masserade långsamt sina tinningar medan hon vred 

och vände på problemet för att försöka finna olika rimliga förklaringar 

till varför allt plötsligt verkade vara upp och ner på Solgården. Hon till 

och med sög en stund på sina glasögonskalmar i hopp om att det skulle 

hjälpa henne att se klarare. Inte bokstavligt naturligtvis, eftersom hon 

uppenbarligen hade tagit av sig glasögonen innan hon stoppat dem i 

munnen, tänkte hon irriterat. Men bildligt. 

Hon erkände utan omsvep att det var en oerhört dum metafor. Den 

distraherade henne och fick henne att för en stund tänka på Ragnar. Hon 

misstänkte att det var orden ”oerhört” och ”dum” som lett in henne på 

det störande sidospåret. 
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Men oredan på Solgården alltså. De möjliga förklaringar hon fann 

pekade alla åt samma håll; mot Erik. Inte nödvändigtvis så att han 

verkligen gjort något fel eller ens något olämpligt. Det hade hon 

förresten ganska svårt att föreställa sig, trots Sabinas idiotiska 

påståenden. Men det var ändå så att Erik hur hon än försökte utesluta 

honom från problematiken ständigt dök upp i mitten av alltsammans. I 

bryderiets själva nav, så att säga. Som spindeln i nätet. 

Hon suckade och gned sig över ögonen. ”Som spindeln i nätet”, jo 

tack! Hon hatade verkligen sig själv när hon blev sådär klyschig. Hon 

hoppades innerligt att hon åtminstone under resten av arbetsdagen skulle 

hinna stoppa sådana grodor från att slinka ut innan munnen blev 

huvudets bane, så att säga. 

”Åh nej, inte igen! Dumskalle!” tänkte hon och började beslutsamt 

gräva efter sin migränmedicin i nedersta skrivbordslådan, men kunde till 

sin synnerliga förargelse inte finna den. Muttrande och milt svärande 

(”Skräp!” och ”Det var väl själve Hin!”) började hon söka igenom resten 

av lådorna. 

Det fanns väl egentligen inget val; det fick helt enkelt bli ett 

improviserat personalmöte i eftermiddag, svårare än så var det inte. Då 

skulle förhoppningsvis saken redas ut, och sedan skulle man kunna 

fortsätta i gamla invanda fotspår. Bäst för alla, inte minst för deltagarna. 

Men innan dess skulle hon ha ett förtroligt och allvarligt samtal med 

Erik, så att hon säkert visste vad allt det här rörde sig om. Att ljuga - och 

dessutom kunna göra det trovärdigt - var nämligen en konst han inte 

behärskade, det var säkert som amen i kyrkan. Och förresten: varför gå 

över ån efter vatten genom att fråga någon annan än den alltsammans 

gällde? 

”Äh, håll truten…” väste hon åt sig själv när hon insåg att hon gjort 

det igen; släppt efter på vaksamheten och på nytt låtit både tanke och 

tunga slinta. Och inte hittade hon sin medicin heller. 

”Skrutt!” svor hon och slog igen skrivbordslådorna med en smäll som 

hördes ända ut till deltagarna. 

”Bingo!” hördes Sivert ropa bakom den stängda dörren, vilket till sist 

fick henne att minnas att det fanns andra plikter som kallade. Och att var 

sak har sin tid, vilket var en insikt hon mer än gärna skulle ha formulerat 

annorlunda, om det inte redan vore för sent. 

 



302 

 

Magdalena kallade till sig Erik strax efter lunch, och till sin förtrytelse 

kunde hon se hur Malin och Sabina genast började viska upphetsat till 

varandra och blänga menande i smyg åt deras håll. Hon skyndade sig att 

stänga kontorsdörren bakom Erik så att det illvilliga starrbligandet skulle 

få ett snart slut, och bad sedan den smale och urtvättade mannen att 

sätta sig ner i besöksfåtöljen. Magdalena satte sig bakom skrivbordet, 

vilket - slog det henne för sent - eventuellt kunde tolkas som om hon 

tänkt tala någon sorts maktspråk med honom. Slå näven i bordet och 

säga ifrån på skarpen. 

Det skulle hon naturligtvis inte göra, men nu var det redan för sent att 

ändra på placeringen. Och förresten hade hon bara en enda fåtölj i 

rummet, utöver de två skrivbordsstolar som stod på var sin sida av 

katedern. 

”Nej, skrivbordet!” rättade hon sig irriterat och insåg matt att det 

måste vara hennes migrän som ställde till det. Den hade för dagen 

tydligen satt sig nära talcentrum i hjärnan, och då kunde orden ibland 

komma ut lite hur som helst. Det kunde bli såväl lustigt som pinsamt, 

men i allra värsta fall också totalt fel. Hon bestämde sig därför för att 

inte säga mer än nödvändigt utan hellre låta Erik tala. Det gällde bara att 

få igång honom, vilket hon av erfarenhet visste brukade vara ett riktigt 

göra. Han var ju tyst av naturen, eller om det möjligen var hans sjukdom 

som gjort honom så besvärligt svårkonverserad. Nå, det spelade ingen 

roll. Tyst eller inte, nu skulle här pratas ut. 

Hon såg uppmärksamt på honom, men upptäckte inget 

anmärkningsvärt i hans sätt eller kroppshållning. Han höll blicken sänkt 

som om hans blyghet tagit överhanden, men han såg avslappnad ut och 

satt synbarligen bekvämt bakåtlutad i den i och för sig inte särskilt 

bekväma stolen. 

”Han är avspänd, det är bra” tänkte Magdalena och gissade att det här 

samtalet nog skulle vara ganska fort överståndet. Därefter skulle hon se 

till att ta sin försumliga och skvallriga personal i örat, men det betraktade 

hon mer som ett rent nöje. 

”Hur är det, Erik?” undrade hon glättigt och med mjuk, snäll röst för 

att avdramatisera hela saken. Vilket tedde sig tämligen onödigt slog det 

henne, eftersom det inte fanns någon dramatik att tala om. 

”Tack, bara bra” svarade han artigt, men utan att se upp. Magdalena 

log nöjt. ”Lika blyg som vanligt” tänkte hon och kände hur allt föll på 

plats och återgick till det normala. Hon gav ifrån sig några artighetsfraser 
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till, mest för att liksom klara av den formella inledningen. ”Bryta isen” 

tänkte hon och ångrade genast ordvalet. 

Erik svarade lika hövligt och själlöst på allt hon frågade, men 

fortfarande utan att möta hennes blick. Det tog hon som ett kvitto på att 

morgonens egendomliga intensitet bara varit någon tillfällig nyck hos 

honom, och att allt således var precis som det skulle. Eller åtminstone 

nästan precis som det skulle. I alla fall förväntade hon sig att deras samtal 

skulle föras på det vanliga, dystra viset; hon ställande enkla frågor, han 

svarande enstavigt med blicken riktad mot golvet. Hon undrade oroligt 

hur han skulle komma att reagera när hon frågade honom om 

anklagelserna Sabina riktat mot honom, vilket fick henne att häva ur sig 

ytterligare några standardfraser hon genast ångrade. Sedan insåg hon att 

hon bara drog ut på det; någonstans måste hon ju börja beträffande 

hennes egentliga ärende, och varför då gå som katten kring het gröt? 

Hon morrade hotfullt inombords mot sig själv. Inga fler klyschor, var 

det ju sagt… 

”Hör du Erik” började hon på nytt och ansträngde sig för att finna 

formuleringar som var hennes egna istället för sådana som redan 

använts, kasserats och därpå återanvänts tusentals gånger tidigare. ”Jag 

tyckte att du verkade lite annorlunda när du kom hit idag. Gladare 

kanske. Har jag rätt?” 

Han betraktade sina naglar och såg ut att tänka efter. Sedan skruvade 

han lite på sig och nickade sakta, vilket hon tog för ett ”ja”. 

”Jaha, ja” fortsatte hon belåtet. ”Det är ju trevligt att du är glad. Men 

jag tycker nog också att det är något annat. Och Malin och Sabina har 

också känt det. Är det något du vill berätta om?” 

Ny lång tystnad från Erik, slutligen följd av en fråga som både 

förvånade henne och snabbt vräkte henne ur illusionen om att allt var 

som vanligt: 

”Vad tror du att jag skulle vilja berätta? 

Magdalena såg plötsligt dum ut, det kände hon till och med själv. I och 

för sig spelade det ingen större roll eftersom ingen för tillfället såg henne, 

men ändå. Hon tyckte definitivt inte om känslan och beslöt genast att ta 

tag i det verkliga problemet. 

”Det vet jag inte. Men Sabina och Malin har berättat för mig att de 

tycker att något har förändrats hos dig. Sabina säger också att du har 

uppfört dig lite underligt sedan i slutet av förra veckan. Vad säger du om 

det?” 
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Erik rörde inte en min, åtminstone inte efter vad Magdalena kunde se. 

Inte heller verkade han ha för avsikt att svara henne, eftersom han nu 

detaljstuderade tyget i sina slitna, en gång svarta jeans. När nästan en och 

en halv minut gått utan att något sagts tröttnade till sist Magdalena och 

plockade fram stora kanonen. Hon laddade med den grövsta 

ammunition hon hade, vilket hon mer än väl visste skulle få en 

chockerande effekt på Erik. Hon gjorde det för att hon trodde att det 

kanske skulle behövas lite chockterapi för att väcka honom ur hans 

dvala. 

”Erik, du måste svara på det här” började hon allvarligt. ”Sabina påstår 

att du fick Anette att gråta i förra veckan, kanske av något du sade, 

kanske av något du gjorde. Hon var inte särskilt tydlig på den punkten” 

medgav Magdalena och svor tyst inom sig (”Järnspikar!”) eftersom hon 

för sent insett att det där sista naturligtvis inte borde ha sagts. Men gjort 

var gjort, och det var bara att fortsätta framåt för att försöka släta över 

misstaget. Alltså drämde hon nu till med ett nytt försök redan innan Erik 

slutat skruva på sig av obehag. Eller om det kunde vara av förvåning; det 

gick lustigt nog inte att utläsa ur hans kroppsspråk, noterade hon. 

”Tydligen lär du också ha kommit med sexuella anspelningar till Malin. 

Förstår du hur allvarlig en sådan anklagelse är?” fyrade hon av, och 

tänkte att det var väl själve den om det inte skulle bli någon reaktion nu. 

Det blev det. 

Erik ryckte till vid hennes ord, som om hon slagit honom. Sedan lyfte 

han sakta huvudet och såg för första gången under detta pinsamma 

samtal rakt på henne, och han vek definitivt inte undan med blicken. 

Magdalenas första tanke var att det var fel person som satt på andra 

sidan av hennes skrivbord, så förändrad var denne man hon hela tiden 

misstagit för blyg och bortkommen. Inget av dessa sorgliga epitet stämde 

överhuvudtaget in på honom; de hade kanske gjort det tidigare, men 

sannerligen inte längre. Istället för att ha en som hon trott vettskrämd 

eller åtminstone djupt oroad deltagare framför sig, såg hon nu rakt in i 

något som var henne fullständigt främmande. 

Hon hade aldrig tidigare sett något liknande; inte ens på morgonen när 

hon förvånats över det nya ljus han hade i sina ögon. Ljuset fanns kvar 

där inne, men nu var blicken liksom dessutom… magnetisk. Eller 

möjligen stickande? Om hon haft dragning åt det poetiska skulle hon 

kanske ha beskrivit hans ögons regnbågshinnor och pupiller som 

genomskinligt svarta med inslag av ljus och mörker i olika nyanser, 
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ungefär som den reflekterande ytan på en spegelblank insjö i 

skymningen. Men eftersom hon var en jordnära människa - mycket 

jordnära, faktiskt - hemföll hon inte åt sådana tafatta och ganska 

misslyckade försök att krångla till något som egentligen såg helt normalt 

ut. Men som på sätt och vis ändå rymde något totalt främmande som 

antagligen lätt kunde upplevas som mycket, mycket obehagligt. Fast ändå 

tilldragande på ett fundamentalt men oförklarligt vis; lite som en stor, 

mjuk, spinnande tiger med mycket vassa tänder och klor. 

Hon begrep knappt själv vad hon menade med alla sina dumma 

metaforer. Det enklaste att förstå i allt detta svammel var emellertid hur 

svårt det plötsligt tycktes henne att bestämma sig för hur hans blick 

egentligen såg ut, mer än att den var nästan plågsamt vass och klar. 

Känslorna som spelade i hans svårbeskrivliga ögon kunde hon 

däremot utan problem genast identifiera eftersom de var mycket 

mänskliga. Det var plötsligt uppflammande vrede som försvann lika 

blixtsnabbt som den kommit och istället ersattes av något som eventuellt 

skulle kunna likna skam, vilken i sin tur genast ersattes av nyfikenhet. 

Vändningen var skrämmande i sin stilla våldsamhet och hon ryggade 

ofrivilligt tillbaka på stolen innan hon lyckades hejda sig. 

”Varför i hela fridens namn skulle jag ha gjort det?” undrade Erik 

lugnt ignorerande hennes pinsamt tydliga reaktion. Under ett så kort 

ögonblick att det var över nästan redan innan det börjat, lekte ett 

obestämbart leende i hans nya, klara blick. Hon fick med ens för sig att 

han faktiskt verkade ha potential att kunna se rakt genom henne. Eller 

snarare… in i henne. Magdalena misstänkte inte utan orsak att hon just 

nu utgjorde en levande illustration till begreppet ”bragt ur fattningen”. 

När hon till sist kom sig för att svara kom det först bara ett genant litet 

pip istället för ord, men sedan bemannade hon sig och harklade sig 

mycket omständligt innan hon gjorde ett nytt försök: 

”Jag… jag vet egentligen inte” erkände hon utan omsvep. ”Sabina 

antydde något i den vägen och jag tyckte att jag var tvungen att höra din 

version innan jag talade allvar med… personalen…” 

Hennes röst tunnades ut och dog i hans sällskap. Luften kändes med 

ens tung och kvalmig, fast kanske inte direkt obehaglig. Men absolut 

laddad; ungefär som före ett kraftigt åskväder. 

Från sin sida av skrivbordet såg nu Erik med stigande förvåning hur 

Magdalena höll på att förlora fotfästet, och det var först i det ögonblicket 

han verkligen insåg hur mycket hon tydligen påverkades av honom. Det 
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var på sätt och vis lite lustigt; det var ju trots allt han som satt på den 

anklagades bänk och hon som agerade åklagare; det var han som skulle 

tappa fattningen och börja stamma och rodna, inte hon. 

Han visste mer än väl att han var oskyldig till allt det hon antytt att han 

eventuellt skulle ha gjort, åtminstone vad gällde det där absurda 

påståendet om sexuella trakasserier. Om det var någon som 

sextrakasserade på Solgården så var det faktiskt Malin själv, vilket 

Magdalena mer än väl borde veta. Men eftersom hon ställt frågan hade 

han inget annat val än att besvara den; att vägra skulle vara ett mycket 

sämre alternativ som med all säkerhet skulle kunna tolkas som ett halvt 

erkännande. 

Därför förbarmade han sig över henne när han insåg att hon höll på 

att tappa balansen, fångade upp henne - allt i en bildlig mening 

naturligtvis - och började förklara vad som hänt när hon varit borta 

föregående vecka. Han sade precis som det var om Anettes plötsliga 

gråtattack och pusselbiten i Malins byxficka, lade varken till eller drog 

ifrån eftersom han insåg att det var av yttersta vikt att hans version måste 

kunna styrkas av någon annan på Solgården. Om så bara av den 

Hitlerlike och i ärlighetens namn inte fullt så vittnesgille John. Vad som 

hänt honom hemma nämnde han däremot inte med ett ord. 

När Erik var klar satt Magdalena tyst en lång stund och såg ut att tänka 

efter. Hon verkade ha hämtat sig efter sin tidigare svaghet, möjligen för 

att hon nu äntligen fått ett begripligt problem att sätta tänderna i. 

Personalproblematik kunde hon förstå och till och med njuta av att få 

reda ut, och det gjorde henne trygg. Det gjorde däremot knappast Eriks 

märkliga förmåga att så kapitalt kasta allt vad normalitet hette över ända. 

Om hon inte vetat bättre skulle hon kanske ha påstått att det nästan var 

något övernaturligt med alltsammans. Nå, det trodde hon nu inte, 

eftersom hon inte betraktade sig själv som en verklighetsfrånvänd 

tokstolle med huvudet fullt av fåniga idéer. Men hon var faktiskt ganska 

nyfiken på hur han bar sig åt. Hon tvivlade nämligen inte på att han 

faktiskt gjorde något, det kunde hon ju förresten själv tydligt känna. Det 

värsta hade förresten släppt, och hon kände sig någorlunda i balans igen. 

”Det finns en sak jag inte fattar” började hon och kliade sig förstrött 

på kinden precis som hon brukade när hon tänkte efter extra skarpt. 

”Hur kunde du veta allt det där? Egentligen? Till exempel att Malin hade 

knyckt en pusselbit och stoppat den i fickan?” 
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Erik noterade att det hon ifrågasatte inte var att han hade själva 

kunskapen, utan snarare hur han hade fått den. Han tog det som ett gott 

tecken. 

”Jag vet egentligen inte hur jag vet saker” började han tveksamt, väl 

medveten om att han med ens skulle vara ute på mycket djupt vatten om 

han började försöka förklara sådant som det egentligen inte fanns någon 

vettig förklaring på. ”Ibland finns de bara där när jag behöver veta dem.” 

”Jaha…” sade hon dröjande med tämligen högt upphissade ögonbryn, 

och Erik misstänkte att hon inte var särskilt nöjd med svaret. Och i så 

fall klandrade han henne inte. 

”Men jag tror fortfarande inte jag förstår” envisades hon och gjorde ett 

tappert men ganska misslyckat försök att spänna ögonen i Erik, vilket 

mest resulterade i att det blev hon själv som kände sig dum och 

bortkommen. ”Hur kan du egentligen veta något utan att veta hur du fått 

veta det?” 

Magdalena stönade inombords. Det där var så klumpigt formulerat att 

det var nästintill skrattretande. Men det var inte hennes fel; hon 

konstaterade återigen att det var något hos Erik som fick henne att bete 

sig som en komplett idiot. Hon kände vagt igen känslan från tiden då 

hon varit väldigt nyförälskad i sin nuvarande man och fått tunghäfta och 

hjärnsläpp så fort hon träffat honom. Fast med den viktiga skillnaden att 

det här rakt inte hade ett enda dugg med förälskelse att göra. Snarare 

med något som påminde om total förvirring, eller möjligen lätt hypnos. 

Eller - gud förbjude - fascination. 

Erik tänkte efter. Helst av allt skulle han vilja lämna henne ett 

uttömmande svar hon utan vidare kunde acceptera, men han hade helt 

enkelt inget sådant att ge. I ett par obetänksamma sekunder övervägde 

han om han borde berätta för henne om sin från barndomen delvis 

återkomna förmåga att ta sig in i andra människors sinnen, med eller mot 

deras vilja. Men efter att nästan genast ha insett hur en sådan nyhet skulle 

kunna komma att tas emot lät han bli. Viss kunskap var det antagligen 

bäst att antingen behålla för sig själv, eller att åtminstone leverera i små 

doser. 

Men Magdalena gav sig inte. Hon frågade och frågade om allt detta 

nya som hon inte kunde förstå, och till sist råkade Erik olyckligtvis 

försäga sig. Inte bara om det där med att läsa av folk, utan därtill om den 

udda förmågan att ibland kunna se döda människor som vore de 

levande. 
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Först gapade hon bara. Sedan skakade hon på huvudet och deklarerade 

bestämt att det kunde han visst inte, av den självklara anledningen att det 

helt enkelt inte gick. 

”Döda människor ligger i jorden, Erik. De går inte omkring på våra 

gator.” 

”Jo, det gör de faktiskt.” 

”Nej, det gör de inte. Hör nu, om du tror att du ser sådana saker tycker 

jag nog att det vore bäst att du talade om saken med din läkare. Ta inte 

illa upp, men jag tror faktiskt det.” 

Det där var en sak Erik inte tyckte om att höra. Samtalet hade med ens 

tagit en mycket otrevlig vändning, åtminstone i hans tycke. Han visste 

inte hur han skulle ta sig ur situationen på annat sätt än genom att ljuga, 

vilket så klart skulle underminera allt han tidigare sagt och dessutom 

ställa honom i mycket dålig dager om lögnen avslöjades. Inget bra 

alternativ, således. 

En annan tänkbar möjlighet var förstås att handgripligen bevisa för 

henne att han faktiskt talade sanning, exempelvis genom att utsätta 

henne för ett ”mentalt intrång”. Men konsekvenserna av en sådan 

uppvisning var inte lätta att överblicka, och risken för att allt bara skulle 

bli mycket värre än det redan var tedde sig överhängande. Han valde 

därför med viss vånda en tredje väg, en tämligen krystad med tydliga 

drag av nödlösning över sig. 

”Jag kan inte bevisa saken för dig just nu” påstod han och sökte 

hennes blick men utan att kunna fånga den. ”Men när det dyker upp ett 

lämpligt tillfälle lovar jag att jag ska visa dig, och då kommer du att tro 

mig.” 

Hon höjde åter tvivlande på ögonbrynen, men aktade sig noga för allt 

vad direkt ögonkontakt hette. Sedan kliade hon sig lite till på kinden och 

såg fundersam ut, varpå hon lät händerna falla mot skrivbordet. 

”Ok, vi säger så. Du visar mig att det du säger är sant vid lämpligt 

tillfälle som jag väljer. Men om du ljuger för mig nu Erik, blir jag oerhört 

besviken…” 

Han antog att den eventuella besvikelsen skulle komma att gälla 

honom personligen för att han i så fall skulle ha farit med osanning; inte 

att hans påstående som sådant skulle vara osant. Han brydde sig i alla fall 

inte om att svara henne eftersom det inte fanns så mycket mer att säga, 

men kostade åtminstone på sig ett leende som hon försiktigt besvarade. 

Blygt, som om hon varit en liten skolflicka. Sedan lämnade han hennes 
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kontor med blicken riktad mot golvet, och lät dörren försiktigt glida igen 

bakom sig. 

”Ingenting är tydligen hugget i sten” tänkte Magdalena när han gått, 

och bet sig genast i läppen av förtrytelse över sitt löjliga ordval. 

Andemeningen var det emellertid inget fel på; Erik var utan tvivel en helt 

annan människa jämfört med den han varit när hon senast träffat 

honom. För ett kort och fånigt ögonblick ifrågasatte hon till och med 

hans mänsklighet, men slog genast bort den idiotiska tanken eftersom 

den var just idiotisk. Förutom det enkla och självklara faktum att den var 

totalt orimlig, vill säga. 

Sant och mer lättbegripligt var däremot att han - precis som hon redan 

konstaterat - genomgått en stor personlighetsförändring, sannolikt till det 

bättre. Frågan var bara varför. Och naturligtvis hur det gått till. 

Nå, hon hade sina misstankar, men det var en sak hon tills vidare lät 

bero. Först skulle hon ta itu med sin bångstyriga och för uppgiften illa 

lämpade personal och höra deras syn på saken. Det skulle om inget annat 

bli ganska roligt att ta del av deras krumbukter och långsökta 

undanflykter. Och minsann om hon inte skulle passa på att ta itu med 

Malins ofog att hetsa upp stackars Felix också när hon ändå höll på. 

Magdalena lutade sig tillbaka i skrivbordsstolen. Hade inte 

huvudvärken släppt lite? Nå, då skulle det kanske kunna bli något vettigt 

även av den här dagen, trots allt. 

 

* * * 

 

Erik kände sig på förvånansvärt gott humör dagen därpå. Han var lite 

osäker på varför, men insåg klokt nog att vissa saker inte alltid tålde att 

ifrågasättas. När man mådde bra borde man sålunda nöja sig med att ta 

vara på känslan snarare än att analysera den sönder och samman. 

Han var alltså fortfarande tämligen full av tillförsikt när han kom till 

Solgården denna andra morgon i hans nya medvetna liv, men dämpades 

något i sin försiktiga entusiasm av de dolska blickar Malin och Sabina 

kastade mot honom. Han förstod att Magdalena hade tagit dem i 

upptuktelse under gårdagens eftermiddagsmöte, och nu var de alltså inte 

bara förorättade utan dessutom hämndlystna. 

”Nå, låt dem komma” tänkte han utan särskild upphetsning. ”Jag tror 

att jag vet hur man handskas med sådana som dem.” 
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Varpå han strax hejdade sig när han förvånat insåg att han aldrig i hela 

sitt vuxna liv tänkt en liknande tanke. Hans mammas sorgliga böcker 

hade således verkligen fått honom att ta ett gigantiskt kliv framåt på hans 

högst privata evolutionära stig; han var inte rädd längre. Åtminstone inte 

för sådant som det inte fanns någon rationell anledning att frukta. Och 

hur man än såg på den saken, så kunde det ju inte vara annat än av godo. 

Magdalena kom strax efter Erik och även hon tycktes vara på ett rent 

strålande humör. Hon stormade in iförd någon ny färgglad kreation som 

genast fick de båda andra handledarna att i smyg rynka på näsorna, vilket 

hon säkert såg men sorglöst valde att ignorera. 

Erik hade som vanligt inga särskilda planer för dagen, mer än att han 

hade som absolut mål att slippa följa med Ragnar varthelst det vara 

månde. Samt att helt enkelt ta det lugnt och fundera lite över livet, som 

han till sin stora glädje just fått tillbaka. Men helt i överensstämmelse 

med lagen om tillvarons oomkullrunkeliga grymhet blev inget så som han 

avsett, och strax efter lunch fann sig Erik plötsligt indragen i ett tämligen 

vildsint meningsutbyte mellan John och Malin. Saken gällde Felix, som 

satt förskrämt uppkrupen i ett hörn av en av Solgårdens slitna och 

omoderna soffor och såg ut att önska sig mycket långt bort. 

John var illröd i ansiktet av ilska, och dessutom förskräckligt lik den 

tidigare nämnde rikskanslern. Luggen hängde ner i pannan på honom 

och han gestikulerade vilt. 

”Du gör för fan pågen kåt med dina jävla pattar!” ryade John och 

pekade på den likaledes högröde Felix som försökte låtsas som om det 

regnade. Dock med föga framgång, eftersom den röda ansiktsfärgen 

tillsammans med en missklädsam byxbula skvallrade om ett annat sorts 

intresse än det för dåligt väder. 

”Ingen har bett honom titta!” svarade Malin i samma obalanserade och 

högljudda ton, samtidigt som hon omständligt passade på att rätta till 

föremålen ifråga så att de liksom framhävdes ytterligare under hennes 

tunna linne. Även hon var ganska röd i ansiktet noterade Erik, som tyst 

betraktat bråket under hela den pinsamma uppbyggnadsfasen. Han 

kände sig illa till mods, för någonstans anade han att det här nog skulle ta 

en ände med förskräckelse oavsett hur det slutade. Magdalena hade gett 

sig iväg på något möte tillsammans med Sabina och lämnat Malin och 

Ragnar ensamma med deltagarna, vilket enligt Eriks mening måste vara 

ett sällsynt bra exempel på dåligt omdöme. Men hon hade sannolikt inte 

haft något val, och så hade det blivit som det blivit. 
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Invektiven haglade och tycktes efter en tämligen plågsam stund vara på 

gränsen att övergå i rena handgripligheterna, varför Erik till sist dessvärre 

ansåg sig tvungen att ingripa eftersom den som egentligen borde ha gjort 

det - det vill säga Ragnar - satt och läste tidningen i godan ro och låtsades 

döv för det allt mer högljudda grälet. 

John stod just i begrepp att med tummar och pekfingrar nypa tag i och 

sannolikt vrida om Malins utskjutande bröstvårtor - båda fullt synliga 

genom det tunna plagg hon för dagen draperat sig i - när Erik i sista 

stund hann stoppa honom genom att försiktigt lägga sin ena hand på den 

rasande mannens arm. 

”John, sluta” sade han lugnt och riktade hela sin uppmärksamhet mot 

den svartögde mannen med oklanderligt rak sidbena. Det räckte för att ta 

udden av Johns ursinne, åtminstone så länge att han fick tid att besinna 

sig. Plötsligt verkade det gå upp för honom vad han höll på att göra; 

ilsket muttrande drog han snabbt åt sig händerna och placerade dem för 

säkerhets skull bakom ryggen, där han darrande av raseri lät den ena hålla 

fast den andra. Vilket lustigt nog ytterligare underströk likheten med 

Adolf Hitler, i synnerhet mot slutet av dennes liv. 

Nu borde den värsta risken för fysiskt våld vara över, tyckte Erik. Men 

han hann inte mer än tänka tanken förrän han i ögonvrån såg hur Malin 

plötsligt tog ett steg närmare John och genom sitt sätt att röra sig liksom 

fick brösten att gunga retsamt och ganska oroväckande. Det var alldeles 

uppenbart att hon inte var särskilt nöjd med Eriks inblandning och 

därför försökte provocera John att så att säga ta nya tag. Och det hade 

antagligen också lyckats över förväntan om inte Erik stått där han gjorde. 

Han uppfattade nämligen genast vad som höll på att hända, och i samma 

ögonblick som ilskan på nytt bubblade över i John flyttade sig Erik 

blixtsnabbt så att han kom att stå mellan de båda antagonisterna. 

Den manövern fick två omedelbara konsekvenser; för det första att 

John tog ett mycket stadigt tag om Eriks bröstvårtor, och för det andra 

att Malin tryckte sin BH-lösa byst rakt in i ryggen på honom så att han 

för första gången i sitt knappt trettionioåriga liv kom att ana något av 

lockelsen hos sådana tingestar. Han insåg aningen generat att känslan 

antagligen borde ha varit angenäm under andra omständigheter. Alltså 

förutsatt att föremålen ifråga suttit fast på någon annan än just Malin, 

som han sanningen att säga inte hade mycket till övers för. 

Där stod de alltså tätt hopklämda i en lika ofrivillig som ohelig 

treenighet i några häpna sekunder innan de båda bråkstakarna hastigt 
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drog sig bakåt. Johns ilska var som bortblåst. Istället såg han med ens 

mycket skamsen ut, ungefär som om han blivit påkommen med att i 

smyg försöka vidröra något absolut förbjudet, något i klass med 

exempelvis påvens mitra. Erik tvivlade starkt på att John sett ens hälften 

så dum ut om han verkligen lyckats få tag i Malins bröstvårtor istället för 

i Eriks. 

”Eeh… förlåt Erik! Det var inte meningen, det… det ska inte hända 

igen, förlåt så mycket!” sade John oväntat och började backa samtidigt 

som han upprepade gånger böjde huvudet som i underkastelse. För 

säkerhets skull lade han till ett ”Håll käften!” för att understryka allvaret i 

det han sade. Erik rynkade pannan och förstod inte vad som farit i 

mannen. Men innan han hann göra några ytterligare reflektioner märkte 

han en hastig rörelse bakom ryggen och vände sig om. Där stod Malin, 

fortfarande med brösten vilt putande, men med ett så förvirrat uttryck i 

sitt smala ansikte att hon lätt skulle ha kunnat misstas för en 

genomsnittlig mentalpatient på Sankta Majas låsta avdelning. Åtminstone 

så som Erik mindes dem. 

Även hon backade undan när Erik såg på henne, och han kunde känna 

hur en väldig flod av motstridiga känslor strömmade ur henne, vilket 

antagligen var det som skapade det mesta av hennes förvirring. 

Alltsammans sköljde över honom och för ett ögonblick trodde han till 

sin förfäran att han gjort om det där som råkat hända med Anette veckan 

före. Men insåg så genast att skillnaden trots allt var betydande. Anette 

hade mot sin vilja aktivt tappats på det mesta av sitt emotionella och 

intellektuella innehåll av honom, men här var det tvärtom; Malin hällde 

själv frivilligt alla sina känslor över honom. Han bara uppfattade dem, 

han sög dem inte ur henne. 

Hon flackade med blicken som om hon inte kunde bestämma sig för 

vad hon skulle göra, och sedan hände något som fick Erik totalt ur 

balans. Hon bad om ursäkt. 

”Förlåt…” mumlade hon tyst och gav honom ett skyggt ögonkast, 

varpå hon plötsligt och med omotiverad brådska låste in sig på toaletten. 

Det var mycket olikt den Malin alla på Solgården trodde sig känna både 

utan och innan. 

”För vad? undrade Erik och slog hjälplöst ut med händerna, men hon 

hörde honom antagligen inte eftersom hon börjat krana vatten i 

handfatet så fort hon låst om sig. Trots denna ljudkuliss - och ett par 

ödmjukt framsagda men för all del ärligt menade ”Håll käften!” från 
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John - gick det att höra tämligen högljudda snyftningar inifrån den 

minimala toan, och Erik förstod missmodigt att det skulle bli ännu ett 

förhör liknande det Magdalena redan genomfört med honom. Han 

suckade uppgivet. 

Sedan vände han sig mot Felix, som fortfarande satt uppkrupen i 

soffan och försökte se ut som om han inte fanns. Det blossiga i hans 

ansikte hade mattats något, men en hel del av upphetsningen fanns ändå 

kvar i form av viss ”manlig upprördhet”, som Erik aningen generat 

omskrev saken. Själv hade han faktiskt märkt liknande tendenser - i 

synnerhet om morgnarna - sedan han slutat ta sin medicin. Han var ännu 

inte säker på om det var något han skulle vara tacksam över, men det 

skulle väl visa sig så småningom. 

I några sekunder övervägde han vad han borde och inte borde göra. 

Sedan gick han bort till soffan och sjönk ner bredvid Felix, men var noga 

med att lämna tillräckligt med utrymme mellan sig och honom för att det 

inte skulle bli alltför uppenbart att han lagt märke till den yngre mannens 

så att säga kraftfulla tillstånd. Ett hemskt ögonblick höll han nästan på att 

le åt sin elakt fyndiga formulering, men lyckades till förmodat ömsesidig 

lättnad behärska sig. 

Han satt tyst en stund och tycktes stirra tomt framför sig, men i själva 

verket iakttog han Felix mycket noga, tillät sig till och med att 

”tjuvlyssna” på hans utläckande känslor. Mycket försiktigt dock, så att 

han inte skulle riskera att ytterligare skrämma sin tillsynes redan skärrade 

soffkamrat. Erik kunde se i ögonvrån hur pojken desperat försökte få 

ordning på sitt ”problem” genom att dra upp benen i soffan och sedan 

försöka hålla dem på plats med hjälp av sina lätt deformerade och för 

vissa ändamål obrukbara armar. Det blev dessvärre mest vildsint 

flaxande av alltsammans eftersom hans cerebrala pares hade gjort dem 

bångstyriga, för att inte säga en aning egensinniga. 

Erik lät honom hållas eftersom han inte ville verka påflugen, men efter 

tre minuters pinsam tystnad - uppblandad med en hel del besvärat 

kroppsskruvande - tyckte han att det fick vara slut på tigandet. Allt som 

hördes var Malins dämpade gråt, bruset från vattenkranen, radions 

ständiga ”bäst musik just nu!”, ett par av Johns sporadiskt framvästa 

”håll käften”, samt ett eller annat försiktigt ”bingo!”. Inte konstigt att det 

låg ett tungt lock av obehag över hela sällskapet i och runt soffan. 

Och som lök på laxen började den förbannade radion än en gång spy 

ur sig en låt som redan spelats minst tolv gånger tidigare under dagen, 
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varpå radioprataren - en kvinna med oerhört gäll röst och ett veritabelt 

hästgnägg till skratt - på nytt envist och direkt osant hävdade att kanalen 

hon arbetade på spelade ”bäst musik just nu”. Vilket som sagt var en ren 

lögn, tänkte Erik lamt. Men han visste också alltför väl - och delvis 

genom egen bitter erfarenhet - att om man bara upprepade en lögn 

tillräckligt många gånger skulle den till sist upphöjas till sanning, hur 

orättvist och fel det än tycktes vara. 

”Ånej, inte nu igen!” utbrast han uppgivet och tog sålunda tillfället i 

akt att bryta tystnaden och kanske, kanske öppna för ett förlösande 

samtal med den blyge och generade Felix. Pojken studsade som väntat 

till och tappade därmed taget om benen, som for ner på golvet och 

genast blottade det han försökt dölja. Erik låtsades inte se utan for istället 

ut i fler förbannelser. 

”Hur många gånger ska man behöva höra det här skräpet?” undrade 

han och skakade beklagande på huvudet samtidigt som han hoppades att 

Felix skulle hålla med, eller åtminstone säga emot om han tyckte 

annorlunda. Det blev genast napp. 

”Jäva skit…” sade plötsligt Felix så tyst att Erik först trodde att han 

hört fel. Men sedan kom det mer, och då fanns det inte längre något 

tvivel om vad denne unge man egentligen ansåg om den kommersiella 

radiostationen ”Bäst musik just nu”: 

”Jag fattar inte att någon vill lyssna på den här skitkanalen. Den suger 

svettig pung!” 

Erik insåg genast att han måste ha gjort en grov missbedömning. Det 

var skam till sägandes samma gamla vanliga misstag man alltför lätt 

gjorde med människor med Felix funktionshinder. Man kopplade ihop 

kropp och själ till en odelbar enhet, och om det var något fel på den ena 

var det naturligtvis fel även på den andra. Dock borde till Eriks försvar 

sägas att han inte helt och hållet hemföll åt den sortens dumma 

generaliseringar. Men uppenbarligen till viss del, vilket absolut var illa 

nog. 

Det som så enkelt kunde misstas för lätt utvecklingsstörning hos Felix 

var således istället nästintill sjuklig blygsel. Om inte Erik under gångna år 

varit så totalt innesluten i sin egen svarta kokong av grovt hämmande 

medicinering skulle han självklart ha vetat om det här för länge sedan. 

Nu kom det istället som en glad överraskning. Det var sannerligen inget 

fel på pojken; han hade bara inte fått någon chans att visa det, eftersom 

ingen någonsin bett honom. 
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”Suger svettig pung?” sade Erik med ett tvivlande ansiktsuttryck som 

fick Felix att grina illa. 

”Ja. Det betyder att den är dålig” förklarade han kort. ”De spelar bara 

mainstreamsmörja, ingen riktig musik. Och dessutom tilltalar de sin 

publik som om den bestod uteslutande av idioter.” Sedan rynkade han 

sina ljusa ögonbryn och såg ut att tänka efter. ”Och det gör den 

antagligen” konstaterade han torrt. ”Med undantag för alla dem som 

dagligen mot sin vilja tvingas lyssna på avföringen.” 

Erik gapade. Ut från Felix hade - förutom alla hårda och för all del 

totalt oväntade omdömen om den kommersiella radiokanalen ”Bäst 

musik just nu” - strömmat en våg av komplex men tydligt aggressiv 

energi, helt olik allt annat känsloläckage han dittills råkat fånga upp på 

Solgården. Såvitt Erik i hastigheten kunde bedöma tycktes emellertid 

alltsammans bottna i frustration, snarare än i medfödd stridslystnad. Och 

denna djupa känsla av vanmakt kom sig utan tvivel av att pojken på 

något vis befann sig i en fullständigt outhärdlig situation, som åtminstone 

ur hans eget perspektiv verkade omöjlig att ta sig ur. 

Insikten berörde Erik illa. Känsloströmmen fungerade som ett 

smärtsamt eko från en ytterst avlägsen sommarkväll när en ung, olycklig 

pojke med mycket speciella gåvor hade hoppat ut från sitt fönster för att 

en sista gång få träffa sin enda och bästa vän. Och på så vis initierat en 

händelsekedja som slutligen fört honom hit, till den andliga ändstationen 

Solgården - kommunal dagverksamhet för personer med diverse 

funktionsnedsättningar, som det hette på äkta byråkratsvenska. 

Han samlade sig trots de oväntat plågsamma minnesbilderna och 

försökte istället haka på där Felix slutat. 

”Mainstreamsmörja? Jo, men precis” försökte han och tyckte - 

antagligen inte utan anledning - att han lät som en något till åren 

kommen man som gjorde ett lika desperat som misslyckat försök att tala 

med ungdomar på ungdomars vis. 

”Just det” konstaterade Felix och släppte ifrån sig ännu en puls av 

ilsken uppgivenhet, tvivelsutan helt omedvetet. ”Sånt som är gjort för att 

säljas till miljoner fjortisar och menlösa våp. Till sådana som hon där 

inne, till exempel” sade han och pekade menande på den låsta 

toalettdörren. Det överraskade Erik, och det kostade honom faktiskt viss 

tankemöda att förstå hur saker och ting egentligen hängde ihop. Men när 

han till sist tänkt klart förvånade det honom mycket att han inte redan 

från början insett hur det stod till. 
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Felix var sålunda inte det minsta förtjust i Malin som Erik först hade 

trott. Snarare var det bara så att hon av naturen skänkts vissa fysiska 

företräden som så att säga å det bestämdaste tilltalade Felix sinne för 

erotisk estetik. Han blev kort sagt alldeles till sig av oförlöst upphetsning 

varje gång han lyckades få en skymt av någon mer eller mindre hemlig 

del av hennes kropp, antydd genom tunt klänningstyg eller via ett 

frikostigt tilltaget dekolletage. Naturligtvis hade Malin lagt märke till hur 

han såg på henne i smyg, och självklart hade hon också sett hur det 

påverkat honom. Och som den elaka - eller om det bara var tanklöst 

dumma - kvinna hon uppenbarligen var hade hon snart lockats att börja 

leka en utstuderad katt- och råttalek med den stackars Felix, som givetvis 

inte kunde låta bli att titta när hon villigt men tillsynes av misstag visade 

upp sådant han i sitt elände bara kunde drömma om att komma nära, 

och än mindre att röra. 

Det var utan tvivel ett grymt och egoistiskt nöje Malin sysselsatte sig 

med, och Erik hade sedan sitt mentala uppvaknande självfallet lagt märke 

till hennes nöjda flin varje gång Felix tvingats krypa upp i soffan för att 

dölja sin fysiska upphetsning. Men vad han inte hade sett tidigare var hur 

det vilade en skugga av förakt över Felix anletsdrag när han betraktade 

Malin. Det var tydligt att även han var fullt medveten om den hjärtlösa 

leken, men också att han dessvärre inte hade kraft nog att sätta stopp för 

den. För hur illa han än tyckte om hennes tvivelaktiga personlighet, var 

det ändå inte tillräckligt för att dämpa den fysiska magnetism hennes 

utomordentligt kvinnliga yttre genererade. 

Med Johns oväntade inblandning i affären förändrades emellertid 

spelbrädet radikalt. Plötsligt var det inte längre en sak bara mellan Malin 

och Felix. John - som av allt att döma gjort samma iakttagelser som Erik 

- kunde mycket väl tänkas föra så mycket liv om saken att Magdalena till 

sist skulle tvingas ingripa på allvar, och sedan skulle det antagligen 

komma till ett abrupt slut på det roliga. Alltså måste han desarmeras på 

ett eller annat vis. 

Om Erik gissade rätt hade Malin antagligen försökt locka John att begå 

något som hon sedan alldeles säkert skulle kunna kalla för ofredande, 

eller ännu bättre - sexuella trakasserier. Varpå han med stor sannolikhet 

skulle stängas ute från Solgården. Åtminstone under en period. 

Jo, så var det säkert. Hon njöt antagligen så mycket av att göra Felix 

fysiskt upphetsad att hon mycket väl kunde tänkas ta till en del fula knep 

bara för att avlägsna eventuella hot mot den rådande ordningen. Och så 
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hade han själv av alla människor blandat sig i leken, varpå allt hade gått 

käpprätt åt skogen. 

Kommen till den här punkten i sina tankar avbröts Erik med ens av att 

det plötsligt - och dessvärre - blev liv i Ragnar. Oduglingen vek i vanlig 

ordning omsorgsfullt ihop sin nu utlästa tidning, reste sig och kom 

släntrande fram mot sällskapet i soffan med händerna nonchalant 

nedkörda i byxfickorna. 

”Någon som är sugen på lite sällskapsspel?” undrade han och såg 

enfaldigt förhoppningsfull ut. 

”Håll käften!” svarade John uppriktigt. 

”Bingo!” ropade Sivert håglöst och brast stilenligt ut i ett tämligen 

malplacerat gapskratt. 

”Kinaschack?” undrade Ragnar utan att för ett ögonblick lägga märke 

till den spända och obehagliga stämningen. ”Felix, vad säger du?” 

”Nej tack” svarade Felix blygt med sänkt blick, och på nytt förvånades 

Erik över den stora skillnaden mellan pojkens inneboende men tydligt 

bubblande ilska och det färglösa, intetsägande skal av försagdhet han 

stängt in sig i. Det fanns således betydande likheter dem emellan, insåg 

Erik glädjelöst och omvärderade än en gång Felix som person.  

”Men Erik då, du vill väl i alla fall vara med och spela lite?” försökte 

nu Ragnar aningen desperat efter att alla andra mer eller mindre 

finkänsligt tackat nej till hans spelinvit. Erik hade först tänkt göra som de 

andra, att vänligt (nåja) men bestämt vägra och på så vis enkelt få saken 

ur världen. Men så var det som om den onde för ett ögonblick for i 

honom - eller om det bara var plötslig nyfikenhet som tillfälligt tog 

överhanden över hans förstånd - och istället för att göra som han först 

tänkt bestämde han sig för att iscensätta ett anspråkslöst litet experiment. 

Utan att säga ett ljud vred han med en överraskande rörelse upp 

huvudet mot Ragnar och borrade sin blick rakt in i hans. Det borde han 

vid närmare eftertanke kanske inte ha gjort, för nu bröt cirkus Solgården 

ut på allvar - till allmän förvirring och inte så lite löje från i synnerhet 

Johns sida. 

En bråkdels sekund efter att Erik fått ögonkontakt med Ragnar gav 

denne upp ett förvånat illtjut, för övrigt mycket likt det ömkliga läte som 

eventuellt kan tänkas höras från en plötsligt vettskrämd knähund. Han 

studsade bakåt i skräckslagen förvåning och snubblade då - naturligtvis 

föga oväntat - över sina egna fötter, som den obotlige klumpeduns och 

ärkefåne han otvivelaktigt var. Varpå han mer eller mindre handlöst föll 
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baklänges rakt över det låga soffbord som stod mitt framför soffan där 

Erik och Felix satt. Den plötsliga tyngden blev för mycket för det redan 

rangliga bordet, och med ett brak bröts benen - bordets lyckligtvis, inte 

Ragnars - som vore de tändstickor. 

Häpenheten över det våldsamma i denna fantastiska och i sanning 

självuppoffrande uppvisning i vildsint akrobatik fick alla i lokalen - allt 

som allt cirka tjugo gapande deltagare - att genast höra upp med vad de 

än sysselsatte sig med och i stum förundran åse hur Ragnar förgäves 

försökte kämpa sig upp från sitt generande ryggläge. Nu påminde han 

inte längre om en hund, utan snarare om en stor skalbagge som 

olyckligtvis råkat hamna på fel köl. Det blev således en hel del vilt och 

löjeväckande arm- och benviftande i den nu stillastående lokalen, för att 

uttrycka sig försiktigt. 

Snart visade det sig emellertid att många av Solgårdens 

funktionshindrade deltagare sannolikt var tämligen svältfödda på denna 

sorts buskisliknande underhållning, eftersom en del av dem så att säga 

överreagerade. En av de många anonyma i denna det professionella och 

meningslösa tidsfördrivets högborg tog verkligen tillfället i akt, och insöp 

sålunda varje detalj i muntrationen så till den grad att han efter en kort 

stund låg på golvet, kippande efter luft och vridande sig i svåra kramper. 

Av skratt, vill säga. 

Andra tog det hela mer med ro och nöjde sig med att ge upp råa och 

hjärtliga gapflabb, samtidigt som de slog sig själv så hårt på knäna att 

risken för blåmärken tycktes överhängande. Ytterligare några - främst 

dem med en välutvecklad känsla för ironi får man förmoda - tog upp en 

applåd och ropade ”Braaa jobbat!” upprepade gånger. Och välartikulerat, 

så att budskapet säkert skulle nå fram. 

Sivert för sin del verkade ha tappat talförmågan och stirrade 

paralyserat och storögt på den vildsint sprattlande Ragnar, som om han 

inte trodde sina ögon. Erik tyckte sig förstås höra ett hest, framviskat 

”Bingo…!”, men det var inte omöjligt att han misstog sig. Det gjorde 

han däremot inte när han sneglade på Felix; ett elakt leende hade börjat 

sprida sig över pojkens färglösa, fräkniga ansikte. Erik kunde inte 

bestämma sig för om han tyckte att det var bra eller dåligt. 

Han skulle just resa sig upp för att göra slut på pajaskonsterna - det vill 

säga hjälpa Ragnar på fötter - när denne plötsligt överraskade sin 

uppspelta och förväntansfulla publik genom att förvånansvärt raskt klara 

av den saken på egen hand. Möjligen till det högst överkomliga priset av 
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lite sträckt ryggmuskulatur, men dock. Han for alltså upp som skjuten ur 

en kanon, vilt stirrande på Erik som om denne varit en mordisk 

psykopat beväpnad med mycket stor förskärare. 

”Ouaah! Nej, nej!” utbrast han skarpsinnigt och såg fullständigt galen 

ut, vilket givetvis satte ny fart på den hjärtlöst skadeglada publiken. 

Ackompanjerad av skratt och taktfasta applåder lämnade vikarie-Ragnar 

på så vis springande Solgården för några veckors sjukskrivning i hemmet 

i lugn och ro. 

Erik såg förbluffat efter honom och försökte förstå hur hela den här 

absurda farsen egentligen uppstått, men fann enbart förvirring i sitt 

huvud. Han hade ju faktiskt bara gått emellan John och Malin för att 

försöka avstyra en obehaglig situation, och nu stod han alltså här, mitt i 

kaos och förnedring. Dessbättre inte sin egen, vilket han var tacksam för. 

Men det var tveklöst illa nog som det var, i synnerhet som resten av 

dagen inte på villkors vis skulle gå att återställa till vanlig, trist normalitet. 

Han gjorde nu därför det enda han för tillfället ansåg vara möjligt, 

nämligen att i tystnad genast lämna Solgården. Naturligtvis inte för gott, 

den tanken fanns helt enkelt inte hos honom. Men för dagen, eller tills 

allt lugnat ner sig. 

Han övervägde på nytt alternativen, men fann inga som tycktes honom 

någorlunda förnuftiga. Han kunde helt enkelt inte vara kvar, inte när en 

del människor blev utom sig av rädsla eller galenskap av hans blotta 

närvaro. Han tog stillsamt sina kläder och gick ut. Solen värmde hans 

hud och långt borta i soldiset låg Sydåsens långa rygg som en mörk 

kuliss, liksom ruvande på hemligheter vars existens få - om ens någon - 

kunde ana. Själv trodde han sig ha börjat skönja något av dessa 

hemligheters osannolika omfattning, men han visste samtidigt på ett 

intuitivt plan att han bara precis skrapat lite på det allra ytligaste skiktet. 

Det skrämde honom, samtidigt som det gjorde honom underligt 

upprymd. 

Han började promenera hemåt genom ett vårvarmt och stilla Klätten, 

oväntat ljus i sinnet. 
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agdalena var arg. Men inte bara, utan dessutom ledsen, besviken 

och möjligen också en aning rädd. Tre sinnesstämningar som 

noga räknat antagligen var den egentliga anledningen till att hon 

överhuvudtaget kände ilska. 

Hon hade ändå låtit saken mogna över helgen för att inte rusa iväg och 

göra något överilat som hon senare garanterat skulle få ångra. Hennes 

erfarenhet - som hon skaffat sig den hårda vägen - sade henne nämligen 

att beslut fattade i hastigt mod aldrig mynnar ut i något gott. 

”Man måste sova på saken, så enkelt är det” konstaterade hon sakligt 

torrt där hon satt vid sitt skrivbord och vred händerna av obehag. Nå, 

just det hade hon alltså gjort, och inte bara över en natt utan som sagt 

över hela den gångna helgen. Men inte hade det blivit bättre för det, 

snarare tvärtom. Ju mer hon tänkt på saken, desto svårare hade den 

blivit. Och nu var det alltså måndag, och tiden hon haft på sig för 

eftertanke hade således till sist runnit ut. 

Klockan var halv tio på morgonen och av hennes ursprungliga 

arbetsstyrka återstod nu bara en enda handledare, henne själv oräknad. 

”Skit”, tänkte hon och suckade tungt. ”Det här börjar faktiskt likna tio 

små negerpojkar mer än Solgårdens dagverksamhet, och nu måste jag 

faktiskt göra något åt det. Det är mitt och ingen annans ansvar”, 

påminde hon sig för minst tjugonde gången denna måndagsmorgon. Det 

hjälpte precis lika bra som tidigare. Det vill säga inte alls. 

Femton minuter senare - när hon äntligen repat mod, alternativt fått 

slut på undanflykter - hade hon på nytt den allt mer egendomlige Erik 

Johannesson framför sig. Han satt stilla i besöksfåtöljen med sedesamt 

sänkt huvud och händerna knäppta i sitt knä. Hon hade genast noterat 

M 
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att det inte fanns ens en skugga av oro hos honom, vilket lustigt men 

också obegripligt nog tagit udden av hennes eget obehag. 

I samma stund han stigit in på hennes kontor hade något - hon kunde 

inte finna några som helst vettiga ord att klä känslan i - svept in i rummet 

och lagt sig som en stor, mjuk filt över allt som fanns där inne. Det var 

som att bli ömt omkramad, fast lite mot sin vilja. Som ett kärleksfullt 

övergrepp, om man nu kunde tänka sig något så omöjligt. Det kunde 

hon emellertid inte, varför hon resolut slog bort tanken. 

En sak hon inte utan vidare kunde skjuta undan på samma 

målmedvetna sätt var Eriks rakvatten. Det luktade inte skarpt eller 

obehagligt, men faktiskt en liten aning underligt. Som mossa, eller kanske 

något annat vars doft man vanligtvis fann i skogen snarare än på mäns 

nyrakade kinder. Hon försökte gång på gång placera lukten men kunde 

inte, vilket bara ytterligare spädde på dess närgångenhet. Hon bestämde 

sig till sist för att inte låta sig provoceras och sköt bestämt undan alla 

sinnesintryck som inte hade med saken att göra. Sedan drog hon efter 

andan och började: 

”Erik” sade hon och kunde till sin förtrytelse märka en liten skälvning i 

rösten, ”jag vill att du ser mig i ögonen och berättar precis vad som 

hände här i förra veckan. Anette är sjukskriven, Ragnar är sjukskriven 

och Malin är sjukskriven. I det sista fallet har vi dessutom en mycket 

allvarlig beskyllning att reda ut. Nu vill jag att vi tillsammans talar igenom 

den här saken ordentligt, och en gång för alla. Förstår du mig?” 

Erik rörde inte en min. Han satt kvar i samma avslappnade ställning, 

liksom begrundande det hon sagt. Eller möjligtvis halvsovande, 

Magdalena kunde inte avgöra vilket och det retade henne. 

Det gick femton sekunder, kanske till och med trettio. Sedan stod hon 

inte ut längre, eftersom tystnaden i kombination med hans rakvatten blev 

allt mer påträngande. Hon harklade sig irriterat och spände ögonen i 

honom: 

”Erik!” sade hon med - som hon själv tyckte - skärpa i rösten. ”Hörde 

du vad jag sade?” 

Då höjde han långsamt huvudet och mötte hennes blick. 

Inte heller denna gång blev hon rädd i egentlig mening, men däremot 

överraskad på samma magvändande vis som man kan bli när man ser på 

film och mördaren plötsligt dyker upp från ingenstans, trots att man vet 

att just det kommer att hända. Hennes känsla kunde i enlighet med detta 

närmast liknas vid skräckblandad förtjusning, vilket var något hennes 
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logiska byråkrathjärna överhuvudtaget inte begrep sig på. Därför 

tvingade hon sig efter kort tvekan att se på honom utan att vika undan 

med blicken, trots att det utan tvivel hade varit hennes första impuls. 

Erik såg lugnt tillbaka på henne, men gjorde sig fortfarande ingen 

brådska med att svara. Magdalena fick plötsligt en märklig förnimmelse 

av att han mätte henne med blicken, liksom sökte igenom henne för att 

se om det fanns någon svag punkt han kunde utnyttja. Hon rodnade, 

men om det var mest av ilskan eller förlägenheten hon plötsligt kände 

kunde hon inte avgöra. Oaktat vilket, misstänkte hon att hon antagligen 

såg ganska fånig ut där hon satt och försökte ge ett strängt och seriöst 

intryck. I synnerhet som allt hon egentligen gjorde bara var att försöka ta 

sig igenom situationen med något av sin redan kantstötta värdighet i 

behåll. Vilket eventuellt kunde visa sig bli en aning svårt om hon skulle 

fortsätta tänka en massa ovidkommande strunt. Alltså skärpte hon sig. 

Erik kunde således ”söka igenom” henne eller någon annan lika lite 

som hon kunde göra det med honom. Han kunde visserligen se på henne 

med sina alldeles fantastiska ögon, fortfarande lika skrämmande intensiva 

som hon mindes dem från föregående vecka, men han kunde inte läsa 

hennes tankar. Det var en löjlig och barnslig inbillning och inget annat. 

Sedan harklade han sig försiktigt och svarade henne äntligen. För en 

bråkdels sekund drabbades hon av svindel, men den tvingade hon bort 

med ren viljestyrka. 

”Jag förstår vad du säger” sade Erik neutralt men utan att se bort. 

”Bra” konstaterade Magdalena torrt och bläddrade lite bland sina 

papper för att få ett kort andrum i det påfrestande ögonstirrandet. ”Om 

vi då börjar med det mest obehagliga, nämligen det där som hände i 

fredags när jag och Sabina var på personalmöte.” 

”Ja” suckade Erik, ”det där var sannerligen otrevligt. Men jag kan 

försäkra dig om att jag verkligen gjorde mitt bästa för att avstyra bråket 

på ett så stillsamt sätt som möjligt. Att det sedan avlöpte som det gjorde 

var egentligen inte mitt fel.” 

”Han uttrycker sig annorlunda, för sig annorlunda och ser helt 

annorlunda ut” tänkte Magdalena med en rysning. Det fanns en helt ny 

värdighet hos honom som hon aldrig tidigare sett; som hon ärligt talat 

nästan aldrig sett hos någon annan människa, såvitt hon kunde minnas. 

Han utstrålade liksom… overklighet. Som om han var något mer än det 

som syntes på ytan. 
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”Dumskalle!” tänkte hon sedan om sig själv, redan innan den tidigare 

tanken helt och hållet hunnit dunsta bort. Förargat konstaterade hon att 

hon uppenbarligen måste vara ordentligt ur balans den här 

måndagsmorgonen. Vilket givetvis var förklaringen till att hon 

fullständigt hämningslöst staplade överdrifter och tokerier på varandra 

likt byggklossar borta på dagcenter. Varpå hon naturligtvis genast 

ångrade sig, eftersom det inte låg för henne att tänka på 

utvecklingsstörda människor som imbecilla staplare av byggklossar, även 

om det i sak inte var något direkt felaktigt i den beskrivningen. 

Åtminstone inte mer än i den slitna och kvinnoförnedrande frasen ”tjejer 

kör bättre än höns”. Vilket också var sant i sak, eftersom höns i 

allmänhet inte kör bil överhuvudtaget. 

”Koncentration, Magdalena!” tänkte hon och kände samtidigt hur hon 

blev kallsvettig över hela kroppen. Till sin förtrytelse upptäckte hon 

dessutom plötsligt att Erik log lite svagt, kanske till och med en aning 

hånfullt. Eller såg hon fel? Hon kände sig med ens yr men lyckades ändå 

med visst besvär rycka upp sig, varpå hon prasslade lite omotiverat med 

sina papper eftersom det kändes vardagligt och tryggt. 

”Nu undrar jag om vi tänker på samma sak, Erik?” fortsatte hon, för 

säkerhets skull utan att se på honom. ”Jag tror att du tänker på det där 

med Ragnar, hur han genom sällsynt men för all del inte oväntad 

klumpighet förstörde både en rygg och ett bord. Sin egen turligt nog, 

men dock.” 

Hon bet sig i läppen och svor tyst. Det där var kanske lite onödigt; det 

fanns en oskriven regel som sade att man aldrig någonsin skulle ge 

uttryck för sina personliga åsikter om annan personal inför en deltagare, 

eftersom det kunde ge upphov till en del otrevliga konsekvenser om 

deltagaren ifråga var lagd åt det mer intriganta hållet. Nu hade hon ändå 

gjort det, vilket bara ytterligare underströk hur obalanserad hon var den 

här morgonen. Erik log nu helt öppet och hon insåg irriterat att hennes 

lilla anmärkning inte hade fått passera så obemärkt som hon önskat. 

”Du syftar på ryggen och inte bordet, antar jag?” undrade Erik roat. 

”Jo, det blev ju en del pajaskonster så att säga, men jag vet faktiskt inte 

vad som for i honom” ljög han så fräckt han kunde, och trodde 

antagligen därmed att saken skulle vara i princip utagerad. Magdalena 

betraktade honom förvånat över kanten på sina glasögon. Sedan skakade 

hon på huvudet. 



324 

 

”Nej, det var faktiskt inte det jag tänkte på” fortsatte hon långsamt. 

”Jag talar om att du utsatte Malin för… låt oss kalla det sexuellt 

ofredande.” 

Erik hickade till. Nöjt konstaterade Magdalena att hon tydligen rubbat 

honom en liten aning med sitt påpekande, och hon såg hur han för ett 

kort ögonblick – knappt märkbart, men ändå – flackade med blicken. 

”Han ser ut precis som ett fångat djur” for det genom hennes huvud, 

men det var en tanke hon genast insåg var oändligt vilseledande när han 

talade. 

”På vilket sätt?” undrade han, och det fanns iskyla i såväl hans röst 

som i hans bottenlösa, mörknande ögon. Magdalena rös av obehag, men 

stålsatte sig eftersom hon visste att hon inte hade något annat val än att 

fortsätta. 

”Malin hävdar att du tog henne på brösten medan hon hade ett mindre 

meningsutbyte med Ragnar” förklarade hon efter att omständligt ha 

harklat sig för att försöka återvinna kontrollen över sin svikande röst. 

I det ögonblicket kunde Erik känna hur något svart rörde på sig i hans 

inre, men han sköt genast undan det med stor målmedvetenhet. 

”Det där är en löjlig anklagelse” påpekade han bistert. ”Du kan fråga 

vem som helst av dem som var närvarande. Alla såg vad som hände.” 

”Det är just det…” sade Magdalena och såg på nytt på honom över 

kanten på sina glasögon. ”John säger att du rörde vid hennes bröst, att 

han och alla andra såg det tydligt. Så nu frågar jag igen; gjorde du det?” 

Erik hade all möda i världen att tygla sin stigande ilska. Utåt syntes den 

antagligen bara som en obetydlig krusning i hans så gott som orörliga 

anletsdrag, men i hans inre hade en förfärlig eld tagit fart - en eld som i 

tjugo år omöjliggjorts av alla piller han tvingats äta. 

”Ja” svarade han till sist efter en stunds synnerligen obehaglig tystnad, 

”jag rörde vid dem. Med ryggen” skyndade han sig att fylla i när 

Magdalena intresserat höjde på ögonbrynen. Sedan gav han henne hela 

den sanna versionen av bråket som han gjort sitt bästa för avstyra, med 

alla detaljer inklusive dem innefattande hans ovanliga förmåga, och hon 

lyssnade uppmärksamt och avbröt honom inte en enda gång. Dock 

upptäckte han snart att hon lagt sig till med sin skeptiska min, vilket fick 

honom att bestämma sig för att en gång för alla visa henne vad det var 

frågan om innan han lämnade hennes kontor. Det gick antagligen stick i 

stäv med sådant han tidigare hade föresatt sig – allt det där med 

diskretion och försiktighet och så vidare – men nu var det som det var 
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och han var inte längre samma person som för bara en vecka sedan. Han 

var son till en galen kvinna och en mystisk, övernaturlig varelse som 

kallade sig Johannes, och han var fri att göra vad han ville. Men det 

innefattade inte att ta små veliga och illvilliga våp på brösten. 

”Så om jag förstått dig rätt gick du bara mellan John och Malin när de 

bråkade, och…” 

”Malin försökte provocera John till att ta henne på brösten!” 

upprepade Erik långsamt men fortfarande lugnt, även om han tydligt 

kände hur han blev mer och mer irriterad över Magdalenas märkbara och 

för honom fullständigt obegripliga tvivel. 

”…och på så vis blev du alltså ofrivillig gärningsman.” 

”Det var hon som tryckte dem i ryggen på mig! Hur i hela fridens 

namn skulle det kunna göra mig till ”gärningsman”, som du uttrycker 

det?” 

Magdalena svarade inte utan prasslade lite med nya papper som hon 

letade fram längre ner i högen på sitt skrivbord. Hon suckade. 

”Nu är det så här, Erik; jag tvivlar egentligen inte på att det du säger är 

sant. Det är bara det att du har… låt oss säga förändrats ganska dramatiskt 

de senaste veckorna, och jag kan inte ärligt säga att jag egentligen vet var 

jag har dig längre. Och jag förstår inte varför, eller varifrån den här 

förändringen kommer. Tar du din medicin som du ska?” 

Erik tänkte efter innan han svarade. Om han berättade hela sanningen 

för henne - allt det där med den utspillda medicinen och Ellens 

uppdykande i hans lägenhet - skulle hon för det första inte tro honom. 

Sedan skulle hon alldeles säkert ta kontakt med hans läkare och efter det 

skulle karusellen vara igång på allvar. Om han å andra sidan ljög för 

henne skulle antagligen många obehagliga upplevelser kunna undvikas, 

men då skulle samtidigt deras relation - som förvisso var högst 

professionell, åtminstone ur Magdalenas perspektiv - vara förstörd 

eftersom den byggde på total ärlighet. Nå, undantaget en del små och 

tämligen vita lögner. Så vad göra? Han bestämde sig slutligen för att välja 

det minst plågsamma av två onda ting; att tala sanning. 

Han fångade hennes blick en kort stund, väl medveten om hur det 

påverkade henne. Sedan sade han som det var, enkelt och utan en enda 

eufemism. Nej, han tog inte sin medicin längre och gav henne en kort 

redogörelse för varför. 

Till hans lättnad tog hon emot nyheten med jämnmod, som om hon 

någonstans anat hur det stod till redan innan hon fört saken på tal. Hon 
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nickade bara sakta, tog sedan av sig sina glasögon och lade dem på 

skrivbordet och gned sig trött över ögonen. Därefter invände hon lamt 

att den sortens preparat han tog inte kunde sluta verka så oerhört snabbt 

som han hävdade att de gjort. Det fanns ingen som helst möjlighet. 

Psykofarmaka fungerade inte som exempelvis en huvudvärkstablett, vars 

effekt avtog efter ett par timmar om man inte förnyade dosen, förklarade 

hon. Om man satte ut medicinen skulle det ta mycket längre tid än några 

timmar innan det märktes; allra minst några dagar, men troligare flera 

veckor. 

”Men så var det i alla fall” protesterade Erik, störd över att hon hängt 

upp sig på den obetydliga bagatellen med hans piller, för att inte tala om 

att hon faktiskt antydde att han ljög. ”Jag kan inget om medicin, men jag 

vet vad jag känner och jag vet vad som har hänt mig. Att det sedan inte 

stämmer med hur det borde vara spelar mindre roll. För mig, 

åtminstone.” 

”Vet du Erik” suckade Magdalena och lät med ens mycket äldre än 

sina drygt femtio år, ”vi släpper det där med medicinen tills vidare. Det 

kanske kan vara som du säger. Men det verkliga bekymret är ju 

egentligen inte att du slutat ta dina tabletter, utan vad det gjort med dig. 

Du ser spöken; du säger att du kan känna andra människors tankar; du 

skrämmer vettet ur min personal. Det är inte normalt, oavsett vad du 

själv tycker om den saken. Och nu ska jag säga precis som det är, även 

om det kanske låter hårt; det är något i din nya personlighet som 

påverkar mig negativt. Jag känner mig osäker i ditt sällskap, i synnerhet 

när du tittar på mig. Något har hänt med dina ögon, och det är ett något 

jag inte riktigt tycker om eftersom det gör mig rädd.” 

Hon rodnade medan hon talade, som om hon skämdes för det hon 

sade. Och ändå var det ett intet mot hur det kändes i Erik. Han visste 

naturligtvis att hans blotta närvaro påverkade människor, det hade han ju 

sett inte minst när Ragnar utfört sin våldsamma, ryggsträckande 

krigsdans föregående vecka. Men att höra det så här, från den enda 

människa han litade på i hela världen, gjorde ont. Och det kom mer. 

Magdalena försökte ordna sina alltmer olyckliga anletsdrag men 

lyckades dåligt, kanske för att hon insåg att inget hon gjorde eller sade 

skulle göra det lättare för någon av dem. Därför bestämde hon sig för att 

genast och utan krusiduller säga honom som det var, även om det skulle 

svida. 
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”Tyvärr Erik, men jag kan inte låta dig vara kvar här på Solgården. 

Åtminstone inte för tillfället.” 

Hon gjorde en paus och såg oroligt på honom för att försöka utröna 

hur han tagit emot den onda nyheten, men kunde till sin förvåning inte 

upptäcka någon särskild reaktion. Möjligen tyckte hon sig se hur ett 

becksvart skimmer drog förbi i hans ögon för en tiondels sekund, men 

det kunde mycket väl ha varit ren inbillning. Om hon inte samtidigt känt 

det. 

Trots hans lugna uppsyn anade hon att något främmande, något hon 

knappt kunde föreställa sig, pågick i hans inre. En process av… 

tilltagande omänsklighet. Den mänskliga viljans kamp mot den djuriska 

instinkten, eller något liknande. 

Hon grimaserade över sin löjliga och otillräckliga formulering och såg 

sedan uppgivet ut genom fönstret, ut mot den strålande, ångande 

senvåren. Grönskan var ännu skir och ung, och försommarens alla dofter 

låg tunga över varm asfalt och täckbarksfyllda kommunala 

taggbuskrabatter. Och på hennes kontor luktade det svagt av plast och 

kopieringspapper. Fy fan, rent ut sagt. Det var verkligen en sådan där dag 

idag; när längtan till något annat växte sig så stark att man inte tyckte sig 

kunna stå ut ens med den ynka bit av tillvaron som tilldelats en. 

”Lustigt, jag längtar bara bort från saker nuförtiden. Inte till 

någonting” tänkte hon bedrövat men släppte genast tanketråden när Erik 

besvärat harklade sig. Hon tvingade sig på nytt att se på honom och 

fylldes då genast av en destruktiv blandning av känslor hon hade svårt att 

hantera, eftersom de kanske inte ens var hennes egna. Det lät inte klokt, 

men det var precis så det kändes. 

 Varför gjorde han så här? Vad i hela fridens namn var det för fel på 

honom? Eller kunde det - hemska tanke - vara henne själv det var fel på, 

när allt kom omkring? 

”Så du kastar ut mig, är det så?” undrade Erik stillsamt men ändå på 

ett sådant sätt att det nästan kändes som ett hot, vilket hon en aning 

skakad konstaterade. ”För något jag inte gjort?” 

Hon suckade och insåg att det inte var någon mening med att försöka 

släta över och lägga tillrätta. Det var som det var. Tyvärr. 

”Du vet lika bra som jag att du har blivit… låt oss säga annorlunda” 

sade hon och försökte skaka av sig känslan av osynlig ilska som tycktes 

fylla rummet. ”Du påverkar handledarna på ett sådant sätt att de inte 

vågar vara kvar här. De känner sig hotade av dig. Du anklagas inte en, 
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märk väl, utan två gånger för att trakassera delar av personalen sexuellt. 

Du uppviglar flera av de andra deltagarna så att de i princip ger sig på en 

vikarierande personal. Bara verbalt, och tack herre du min skapare för 

det. Men dock.” 

Hon suckade på nytt, och nu lät det som om hon helst av allt ville gå 

och lägga sig för att få slippa ifrån alltihop. ”Det här är fakta och inget 

annat. Så hur tycker du att jag som ansvarig för hela den här 

verksamheten ska hantera den uppkomna situationen? Blunda och låtsas 

som ingenting?” 

”Antagligen inte, eftersom du ställer frågan” konstaterade Erik 

sammanbitet och såg ner på den repiga kommunala bordsskivan av ljust 

askträ. ”Men vad vill du då att jag ska göra? Sluta vara den jag är? Sluta 

råka ut för osannolika händelser som att någon trycker sina bröst i 

ryggen på mig och sedan kallar det för sexuella trakasserier?” 

”Ta din medicin?” försökte Magdalena tveksamt, eftersom hon 

egentligen ogärna ville börja dra i den där tråden igen. 

”Nej” svarade han kort. ”Det kommer aldrig på fråga. Jag sov i mer än 

tjugo år med medicinens hjälp och nu är jag äntligen vaken. Är det då din 

ärliga mening som min gode man att jag frivilligt borde gå med på att 

droga ner mig igen?” 

”Nej, kanske inte helt och hållet” sade Magdalena lågmält och möjligen 

en aning skamset efter att ha tänkt över saken. Hon betraktade honom 

en stund med blicken riktad mot det spruckna och flagnande trycket på 

hans urtvättade t-shirt, eftersom hon inte ville se honom i ögonen. 

Tystnaden växte mellan dem och blev till en ihålig obehaglighet som fick 

henne att bestämma sig för att diskussionen om hur han skulle 

medicineras framöver var en sak mellan honom och hans läkare, och 

alltså inget hon borde lägga sig i. Åtminstone inte för tillfället. 

”Men det ändrar inget i sak; jag måste helt enkelt stänga av dig” 

återgick hon aningen bryskt till det saken egentligen gällde. ”I varje fall 

tills vi har fått fullständig klarhet.” 

”Klarhet i vad?” undrade Erik, och nu kunde man faktiskt ana en 

bitter anstrykning i hans röst. 

”I den där… bröstgrejen, bland annat” upplyste honom Magdalena, nu 

tydligt illa till mods. Hon ville helst inte tala mer om hans avstängning; 

hon hade sagt honom som det var och nu borde det vara bra med det. 

Men eftersom hon kände på sig att han skulle fortsätta krångla och 

ifrågasätta ända tills något hemskt hände, följde hon istället en plötslig 
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impuls. Visserligen hade hon tänkt fråga honom förr eller senare, men 

kanske inte just nu: 

”Och så skulle jag faktiskt vilja göra ett experiment, om du ursäktar” 

sade hon och försökte låta oberört tvärsäker. 

”Ett experiment?” ekade Erik tveksamt, eftersom han var övertygad 

om att han måste ha hört fel. 

”Minns du vad vi pratade om på vårt förra möte?” fortsatte hon på 

den hastigt inslagna vägen och såg plötsligt ganska nervös ut, och kanske 

också en aning förvirrad. 

”Det är väl klart!” svarade Erik och kunde inte helt dölja sin på nytt 

stigande irritation. 

”Du lovade mig att du skulle bevisa och demonstrera dina speciella 

förmågor när jag fann det lämpligt.” 

”Ja?” 

”Och det gör jag nu. Jag vill helt enkelt ge dig en chans att bevisa att 

du inte bara sitter här och pratar smörja för att skyla över något tråkigt 

karaktärsdrag som plötsligt skulle ha dykt upp hos dig.” Hon såg 

menande på honom och förstod av blicken han gav henne att inget mer 

behövde sägas om den saken. Istället fortsatte hon förklara: 

”Dessutom är det något i allt det här som jag inte begriper, men som 

du kanske kan hjälpa mig att förstå. Du säger att du kan ”läsa av” 

människor, eller hur?” 

Erik betraktade henne tvekande en stund, undrande vad som skulle 

komma härnäst. Han sträckte på sig men rörde inte en min. 

”Ja, det kan jag” svarade han till sist med gravallvar skrivet i sitt magra 

ansikte. ”Jag kan se deras tankar och känslor, men ärligt talat vill jag helst 

inte eftersom det sällan finns något intressant att se.” 

Det sista påståendet låg det visserligen en hel del sanning i, men det 

var inte hela sanningen. Han kunde ju inte säga som det var; att han 

egentligen aldrig vågat titta efter riktigt ordentligt eftersom det alltför lätt 

blev pinsamt intimt. 

Magdalena betraktade honom under tystnad och han fick en stark 

känsla av att hon brottades med sig själv. Han kunde känna hur 

nyfikenhet och rädsla omväxlande tog överhanden över hennes sinne 

och hur hon vacklade i sin hastigt påkomna beslutsamhet. Men tydligen 

vann nyfikenheten till sist, för plötsligt stramade hon upp sig, såg honom 

djupt i ögonen och sade: 

”Gör det.” 
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”Va?” svarade han och såg antagligen lika dum ut som han kände sig. 

Lite som Ragnar, såvitt han kunde förstå. 

”Gör det” upprepade hon trotsigt med återhållen upphetsning. ”Läs av 

mig.” 

Han kände hur hon börjat pulsera av lika delar förväntan, nervositet, 

skepsis och - ren skräck. Det sista var det som var mest befogat, tänkte 

Erik och skakade sakta på huvudet. 

”Nej. Du vet inte vad det är du ber om.” 

”Nej, kanske inte” tillstod hon och kände hjärtat slå hårt och fort. 

”Men du lovade, om du minns.” 

Han betraktade henne tvehågset några sekunder medan han tänkte att 

det här visserligen var galenskap, men förmodligen också en chans att 

rentvå sig. Om han demonstrerade sin förmåga kanske hon skulle förstå? 

Och hon bad ju faktiskt själv om det… 

Han såg på henne och nickade kort. Sedan drog han utan vidare 

ceremonier undan det mentala draperi som skilde deras medvetanden åt 

och lät sig översköljas av allt det som var hon. Han dränktes genast i ett 

grumligt hav av minnen, vilja, planering och känslor. Kärlek och ömhet 

blandat med ilska, hat, vemod, förhoppning, svartsjuka och allt annat 

som ofrånkomligt gör en människa till det hon är; en liten men oerhört 

komplex mekanism av mental energi. 

Han sökte uteslutande i de delar av hennes medvetande som han 

bedömde som minst privata och han var verkligen försiktig, men det 

hjälpte inte. Det var och förblev intimt, kanske lika intimt som ett 

samlag. Vilket han egentligen inte hade en aning om, eftersom det 

närmaste han kommit den sortens upplevelse varit via en upphittad 

publikation innehållande tämligen avklädda kvinnor och män i diverse 

syndfulla - för att inte säga akrobatiska - kroppsställningar. 

Han hade för övrigt funnit detta sodomitiska tidningsalster i den 

religiösa urkelljungafamiljens hem av alla ställen, närmare bestämt 

noggrant instoppad i familjefaderns privata och söndertummade 

exemplar av Den Heliga Skrift för barn, rikligt illustrerad med färgglada 

och uppbyggliga bilder av vattenkammade lärljungar, änglar med 

sjöfågelvingar, samt Moses med fyrkantigt och synnerligen välansat 

skägg. Allt bundet i lämpligt A4-format och lustigt nog med plats över 

mellan de hårda pärmarna, eftersom sidorna 87 till 109 verkade ha rivits 

ut för att ge plats åt litteratur av annat och mer så att säga profant slag. 
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Det hade visst blivit en del smygläsande i det där bibelexemplaret, och 

till råga på allt - men kanske inte helt oväntat eftersom läsaren i det här 

fallet varit en fullständigt oerfaren femtonåring - hade det så gott som 

varje gång följts av ohämmad och skamlös självbefläckelse. Vilket alltså 

var urkelljungapappans benämning på synden ifråga när den till sist 

ofrånkomligen släpats fram i ljuset. 

Själva innehavet av den pornografiska skriften hade han emellertid inte 

vidrört närmare i sin påföljande straffpredikan, naturligtvis diskret hållen 

mellan fyra ögon. Men i likhet med allt annat som hade sitt ursprung i 

varmare regioner - rent helvetiskt varma enligt ”vår fader” - var det inte 

själva innehavet som var det syndiga, utan vad man gjorde med det 

innehavda. 

Nu skulle det alltså inte - för att uttrycka sig en aning plumpt - på 

villkors vis smygrunkas mer i detta Herrens hus, vilket noga inpräntats i 

syndaren Eriks förvirrade skalle. Han hade dessutom strängt tillhållits att 

inte med ett enda ord nämna saken för frun i huset, eftersom detta i så 

fall skulle tiodubbla synden. Minst! 

Och nej, han skulle inte ifrågasätta, utan bara som en god kristen 

rätten och packen sig därefter. Amen! 

Erik hade förstås skämts en del över att ha blivit påkommen, men 

sedan tänkt att någon ju ändå måste ha placerat tidningen där han funnit 

den, och om det inte varit djävulen själv så måste det väl ha varit någon 

annan. Och när han tänkt vidare på saken hade det förstås inte varit svårt 

att gissa vem, eftersom somliga särskilt gudfruktiga patriarker ofta 

verkade känna ett svårbegripligt men tydligen trängande behov av att 

använda just ”Bibel för barn” som toalettlektyr. Erik antog - med fog får 

man förmoda - att det inte var Moses skägg eller änglavingarna som 

lockade. 

Denna möjligen smått tragikomiska återblick svischade förbi i hans 

sinne under tiondelen av en sekund; sedan var den ohjälpligt försvunnen 

i det veritabla hav av psykisk energi som var Magdalena. 

 

* * * 

 

Det hade börjat som i en dålig film; Magdalena hade sett in i Eriks 

mörknande ögon och utan att riktigt veta hur plötsligt funnit sig andligen 

sammansmält med honom. Han hade varit överallt i henne; vidrört 

hennes heligaste och mest omhuldade minnen; letat fram saker hon 
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sedan länge trodde sig ha glömt; belyst sådant ingen annan än hon själv 

någonsin borde få se; tafsat på hennes mest intima och välbevarade 

hemligheter. 

Det hade varit inget mindre än en andlig våldtäkt, men såvitt hon 

kunde bedöma paradoxalt nog genomförd med försiktighet och respekt. 

Hon fick egentligen inte ens själv det där att gå ihop, men det var så hon 

hade upplevt det. Som ett övergrepp, fast ömsint och nästan motvilligt. 

Dock ett övergrepp. 

Och hon hade som sagt själv bett om det. 

Om det var det här alla de andra i hennes personal hade upplevt kunde 

hon faktiskt acceptera, ja till och med förstå deras tydliga motvilja mot 

Erik. Även om hon i allmänhet ansåg dem vara korkat fördomsfulla och 

dumma som gäss, Ragnar absolut inkluderad. Att ha Erik i närheten var 

från och med nu lite som att ha fått en före detta vän man invigt i ett 

oräkneligt antal förtroliga hemligheter till ovän; ständigt redo att avslöja 

allt, om någon bara frågade. Det var ingen behaglig känsla. 

Nu trodde hon i och för sig inte att Erik skulle sjunka till en sådan 

utomordentligt låg grobiannivå, men själva misstanken var mer än nog 

för att man skulle känna sig obekväm i hans sällskap. Nå, det var inget 

problem längre eftersom hon varit stark nog att även efter den mentala 

intimiteten stå fast vid sitt beslut att skicka hem honom med omedelbar 

verkan. 

Men som för att ytterligare spä på eländet hade han i det läget erbjudit 

sig att tala med någon avliden släkting eller vän som enligt honom säkert 

fanns i hennes närhet, bara han fick stanna kvar. Hon hade inte vetat vad 

hon skulle tro - särskilt inte efter det han hade utsatt henne för - men 

hade ändå tackat nej vänligt men mycket bestämt. Hon hade redan fått 

en stor dos obegriplighet hälld över sig, mer än vad hon egentligen tålde 

på en dag, och nu fick det vara nog. Erik skulle gå hem, och Magdalena 

skulle ta kontakt med hans läkare för att se om denne inte kunde hjälpa 

honom på något sätt. Att göra som han gjort med henne var nämligen 

inte att betrakta som normalt, punkt och slut. 

När hon omsider informerat både personal och deltagare om sitt 

”nödvändiga men svåra beslut”, tillät hon sig att släppa lös allt det hon 

hållit inne med ända sedan Erik gått, grå i ansiktet med ögonen stickande 

av underlig svärta som rent ut sagt skrämt henne halvt från vettet. Hon 

låste helt sonika in sig på sitt kontor och grät. Och hon kom inte ut 

förrän till eftermiddagskaffet. 
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* * * 

 

Erik var förkrossad. Han visste att han inte borde vara det eftersom 

Solgården egentligen bara var ett litet helvete i plast och annan 

konstgjordhet, men det var ändå den enda fasta punkt han hade i 

tillvaron. Vad i hela fridens namn skulle han ta sig till nu? 

Han började med att än en gång förbanna sig själv för att han varit så 

osannolikt korkad att han gått med på Magdalenas dumma begäran. 

Vidare plågade han sig själv med att gång på gång gå igenom 

händelseförloppet i detalj för att försöka utröna om han kunde ha 

handlat annorlunda. Vilket bara ökade hans känsla av att vara totalt och 

oåterkalleligt tillspillogiven. 

Något bättre blev det emellertid när han tänkte på den underliga blick 

Felix hade gett honom när han varit på väg ut från Solgården. Det var 

som om denne förstått vad som hänt, och Erik kunde svära på att han 

råkat uppfånga en knappt märkbar våg av matt ängslan rulla ut från 

pojken med den svårfångade personligheten. Så här efteråt gjorde det 

honom märkligt glad mitt i allt eländet, eftersom han på något diffust vis 

plötsligt kände sig behövd. Det kunde han inte minnas att han någonsin 

gjort tidigare. 

Sedan insåg han att han hade fel, och han kunde inte låta bli att se det 

som ett stort och så gott som oförlåtligt misstag. Naturligtvis hade han 

känt sig behövd; till och med älskad. I en helt annan ände av tiden 

skymtade en tanig 12-årig flicka med hårda nypor och stort hjärta fram, 

och hon hade behövt honom. Precis som han hade behövt henne. 

Elektra hade varit hans katalysator, den som släppt lös hans strypta 

energi och fått den att flöda fritt för att göra gott. Han saknade henne. 

Han saknade henne så oerhört. Han gjorde det emellanåt, men i 

synnerhet i svåra situationer. Som nu, till exempel. 

Han gick raka vägen hem efter att ha blivit utkastad från Solgården. 

Nej, inte utkastad förresten, det lät så dramatiskt och någon dramatik 

hade det rakt inte varit frågan om. Åtminstone inte utanför Magdalenas 

kontor. Men hem gick han i alla fall, mest för att han inte hade någon 

annanstans att ta vägen. Klockan var strax över tolv när han steg in i sin 

tomma, dammdoftande lägenhet på tredje våningen. Magen kurrade, och 

efter en lika snabb som håglös titt i kylen konstaterade han det han redan 

trodde sig veta; den var ekande tom. Eftersom han inte hade någon 
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vidare lust att gå ut och handla kände han efter igen, och kom då fram till 

att han nog trots allt inte var särskilt hungrig när allt kom omkring. 

Istället lade han sig i sin obäddade säng och stirrade i taket. 

I två timmar var det en fullt tillräcklig sysselsättning, men sedan blev 

det för enerverande. Frustrerad steg han upp och gick ut i köket, bara för 

att se något annat än det gulnade sovrumstaket. När allt fortfarande 

kändes lika deprimerande försökte han fly tristessen genom att ställa sig 

vid det smutsrandiga fönstret och titta ut. Han såg asfalt, bilar, 

järnvägsspår och en och annan kommunal plantering. Borta vid den 

ljusblå stationskiosken gick någon och sopade upp skräp som fallit ur en 

överfull soptunna. Nere på trottoaren hasade sig en uråldrig kvinna fram 

stödd på sin rollator. För övrigt fanns inget att se. 

Han suckade tungt och funderade på om han inte bara borde gå och 

lägga sig igen för att slippa alltsammans, men lyfte sedan blicken och såg 

förbi gatan, järnvägen, åkrarna och skogsdungarna som låg söder om 

Klätten. Där låg Sydåsen precis som den brukade; tung och begränsande 

i sydostlig - nordvästlig riktning, men ändå lättsamt skön av 

försommarens behagfulla skirhet. Nyanserad, levande växtlighet utan en 

skugga av plast, metall, betong, asfalt eller folierade spånskivor. Mörkt 

gröna men tämligen små partier av barrskog avlöstes av den ljusare, 

vackrare grönska bokskogen gav. Han tyckte sig med ens känna doften 

av multnande fjolårslöv, varm bark och stora vitsippetäcken spridas i 

lägenheten, men visste att det naturligtvis bara var en vacker doftvilla. 

Och smaken: själva smaken av skånsk skog! Späda boklöv på hans 

tunga; solvarma vildhallon och kanske omogen frukt från ett träd i en 

övergiven, förvildad torparträdgård. 

Allt detta fick honom att längta dit; till bokstammar och mäktiga 

lövverk, till mossbäddar och porlande bäckar, till frihet och oberoende. 

Till något ursprungligt. 

Hem. 

När han stått där och betraktat åsen en lång stund kunde han inte 

längre hålla tillbaka tårarna. Då återföll han för en stund i sitt gamla 

beteende och gjorde helt enkelt som han alltid gjort när något blivit svårt 

eller känslomässigt ohanterligt, eftersom det var både enkelt och vant. 

Han gick och lade sig igen. 

 

Han vaknade några timmar senare, tung i både huvud och kropp och 

förvirrad av det sneda eftermiddagsljuset som fyllde rummet. Hade han 
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hört något, eller var det bara en kvardröjande dröm som spelade honom 

ett spratt? Skrynklig, svettig och snustorr i munnen försökte han återkalla 

det eventuella ljud som väckt honom, men lyckades inte. Han behövde 

emellertid inte anstränga sin yrvakna hjärna särskilt länge med att lösa 

mysteriet; plötsligt hördes ljudet igen och denna gång var det inte någon 

som helst tvekan om vad det var, trots att det i hans lägenhet var mycket 

sällsynt förekommande. Någon ringde på dörrklockan, och det 

förväntades sannolikt att han skulle öppna. 

Han masade sig omständligt upp ur sin nerlegade säng och snubblade 

ut i hallen, plötsligt rädd att det skulle kunna vara Magdalena som i 

sällskap med någon läkare kommit för att ”ställa allt tillrätta”. Men när 

han efter visst krångel slutligen fick upp dörren - låset verkade vara 

försett med en helt egen och tämligen motsträvig vilja - hajade han till av 

både överraskning och lättnad. Utanför stod Felix och såg på honom, 

generad och kanske också en aning nervös. Erik släppte utan ett ord in 

pojken i den aningen dävna lägenheten. Han hade olyckligtvis låtit bli att 

öppna fönstret innan han lade sig. 

”Hur mår du, Erik?” undrade Felix när han stigit in och efter en del 

besvär äntligen lyckats stänga dörren bakom sig. Han såg en aning orolig 

ut, noterade Erik förvånat. Som om det verkligen skulle finnas något att 

oroa sig för. 

”Tja… bra, antar jag” svarade han och lyckades bara med möda dölja 

den grötiga nyvakenheten i rösten. 

”Aha… Ok” sade Felix och lät faktiskt en aning besviken, ungefär som 

om han räknat med att finna Erik försänkt i djup depression sorgset 

väntande på en räddande ängel. Som alltså skulle vara han själv, om Erik 

tolkade hans tonfall rätt. 

”Men det var roligt att du brydde dig tillräckligt för att komma hit och 

fråga. Vill du inte sitta ner och prata en stund?” undrade Erik, mest av 

artighet. Han kunde egentligen inte komma på något vettigt de skulle 

kunna samtala om, men nu när hans ”kollega” ändå var här, så… 

Felix sken upp och tackade genast ja, viftande lite extra med sina 

spastiska och lätt felställda armar, möjligen som ett uttryck för lättnad 

eller tillfredsställelse. Erik log en liten aning besvärat och visade in 

honom i köket, varpå han plockade fram några gamla och förmodligen 

ganska mjuka digestivekex han hade liggande i ett skåp, och lyckades 

dessutom jaga fram en nästan tom flaska röd blandsaft. Den lilla skvätt 

som fanns kvar räckte precis till två små glas sötsliskig dricka. 
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”Du… du behöver inte ta fram så mycket. Jag måste egentligen gå 

hem” sade Felix plötsligt. ”Mamma väntar nog på mig, med mat och 

så…” 

Erik hejdade sig och såg forskande på Felix, som börjat flacka osäkert 

med blicken. Varför hade han överhuvudtaget kommit hit om han hade 

så bråttom hem? 

”Jag ville bara säga att… att jag står på din sida” sade han generat, som 

om han kunnat läsa Eriks tankar. ”Jag tycker inte att du är knäpp som 

alla de andra.” 

”Nej…? Men tack, då” sade Erik och såg antagligen ut som om han 

inte fattade ett dugg, vilket var med sanningen förvånansvärt väl 

överensstämmande. Felix såg på honom och klippte med ögonen, som 

om inte heller han begrep något av den ganska fåordiga konversationen. 

Sedan gjorde han ett nytt försök att framföra sitt ärende, för det var ju 

uppenbart att han hade något konkret på hjärtat: 

”Jag menar bara…” tvekade han, ”Du och jag, vi verkar liksom ha en 

hel del gemensamt. Och jag ville bara säga…” 

Felix hejdade sig och såg på en gång både fundersam och generad ut. 

Han verkade söka efter lämpliga ord men hade antagligen svårt att finna 

dem, för plötsligt började han skruva besvärat på sig. Men sedan tycktes 

han fatta något sorts beslut och såg plötsligt upp på Erik, rakt in i hans 

ögon utan att vare sig rygga tillbaka eller kräla och oja sig. 

”Jag… jag ser något i dina ögon” började han osäkert. ”Jag ser det där, 

och jag känner det i min kropp, i hela mig.” 

Erik nickade långsamt. Han fortsatte betrakta Felix och kände hur 

blicken liksom mörknade utan att han kunde hejda det. Felix såg det 

också, och då vände han genast bort huvudet och rodnade häftigt. 

”Jag måste verkligen gå nu” mumlade han förläget och råkade nästan 

välta den rangliga, udda köksstol han suttit på, och stötte sedan dessutom 

till bordet så att en god del av den tämligen tunna saften skvimpade ut 

över den repade och nötta bordsskivan. Han bad stammande om ursäkt 

medan kinderna blev inget mindre än pionröda, och skyndade sedan mot 

ytterdörren. Erik följde honom fundersamt med blicken men sade 

ingenting. 

Just när Felix öppnade dörren och var på väg att gå, hejdade han sig 

plötsligt och vände sig om. Han såg rakt på Erik, och i hans ögon fanns 

varken fruktan eller underkastelse. Bara något som eventuellt kunde 

tolkas som respekt. 
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”Du har en vän” sade han allvarligt, och lade sedan oväntat till ”även 

om du inte har så mycket annat”, vilket antagligen syftade på 

förhållandena på Solgården men lika lätt kunde tolkas som en 

anmärkning om lägenhetens inre bristfälliga standard. Erik låtsades inte 

om den eventuellt okänsliga kommentaren, utan nöjde sig med att le 

matt. 

”Ta hand om dig, Felix” sade han. ”Låt ingen sätta sig på dig igen. 

Någonsin.” 

Felix log osäkert till svar, på nytt ur balans av den plötsliga och 

pinsamma insikten om hur hans föregående anmärkning faktiskt skulle 

kunna tolkas. Men istället för att försöka släta över och därmed säkert 

göra saken än värre, valde han klokt nog att gå. Erik ansåg för sin del att 

det var ett intelligent val som tydde på god karaktär, även om han så här 

efteråt - när besöket uppenbarligen var på väg att ta slut - hellre sett att 

Felix stannat lite längre. Mer hann han inte tänka förrän dörren slog igen 

bakom den unge mannen, och därvid lämnade honom själv ensam med 

ljudet av snabba, försvinnande steg ute i det tomma trapphuset. 

 

* * * 

 

Dagarna som följde släpade sig fram. Nästan två veckor hade gått sedan 

Eriks lilla ”demonstration” inne på Magdalenas kontor, och ännu hade 

han inte hört ett enda ljud från Solgården. Det var kanske inte heller att 

förvänta, men det kändes under alla omständigheter inte särskilt bra. 

Det var å andra sidan inte mycket som hade känts bra sedan han blivit 

hemskickad. Han hade absolut ingenting att göra om dagarna, och därför 

försökte han allt som oftast fly undan tristessen genom att lägga sig på 

soffan och fantisera med slutna ögon. Det slutade till föga överraskning 

oftast med att han somnade. Eftersom han använde dagarna till en så 

tämligen meningslös sysselsättning var han så gott som utsövd när det 

”äntligen” var dags att gå och lägga sig på kvällen. Varför han alltså inte 

kunde somna och således låg vaken i stort sett hela natten, varpå han 

naturligtvis var dödstrött morgonen därpå och därför var tvungen att gå 

och lägga sig på soffan för att vila en stund och på så vis sluta den 

olycksaliga cirkeln. Han hade kort sagt vänt på dygnet, och det var i stort 

sett omöjligt att vända det tillbaka. 

Ingen ringde till honom, ingen kom och hälsade på. Han kunde ha 

varit oerhört ensam, men eftersom han i mångt och mycket bar dragen 
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av en tvättäkta misantrop stördes han inte av ensamheten. Tvärtom, 

faktiskt. Han saknade sällan mänsklig närvaro, eftersom den sortens 

sällskap förbluffande ofta verkade ha en tendens att antingen reta upp 

honom eller göra honom beklämd och deprimerad. Känslan av att vara 

utestängd störde honom i så fall betydligt mer. 

Ett par gånger hade han satt på radion för att höra lite andra ljud än 

sådana som härrörde från honom själv och lägenheten, men det hade 

bara gjort honom frustrerad och till och med arg. Det var samma 

fördömda kanal som alltid spelades på Solgården, och han orkade inte ta 

reda på hur man bytte frekvens. Jo förresten; en gång hade han försökt, 

men eftersom han inte hittat något som varit mindre dåligt och brus 

trots allt inte kändes som ett seriöst alternativ hade det dessvärre blivit 

samma reklamfinansierade skräp igen. Radiopratarna talade så löjligt och 

gav ett så bestämt intryck av att vara idiotiskt imbecilla att han inte 

klarade av dem mer än ett par minuter åt gången, och till och med det 

var en prövning. Han bestämde sig till sist utan större vånda för att han 

inte hade någon särskild lust att lyssna på fånar som obegripligt nog hade 

betalt för att prata strunt. 

Vid det laget började han på allvar tro att han hatade allt vad 

människor hette, och han längtade verkligen inte efter en enda. Eller 

nästan ingen, i alla fall. Alltså kom det knappast som en överdrivet trevlig 

överraskning när det plötsligt och utan förvarning ringde på dörren en 

eftermiddag strax efter klockan fyra. Han blev inte glad och övervägde 

först möjligheten att helt enkelt låta bli att öppna. Men sedan gjorde han 

det ändå, antagligen mest för att den som ringde på verkade sällsynt 

envis. 

”Kanske är det bara dörrklockan som hängt upp sig” tänkte Erik 

förhoppningsfullt och öppnade. Men det visade sig vara ett allvarligt och 

högst beklagansvärt misstag. 

Utanför stod två herrar, en äldre med grått vågigt hår och en yngre 

som närmast kunde beskrivas som oerhört vattenkammad. Båda var 

ytterst välskräddade i ljusgrå kostymer och bar bruna identiskt lika 

läderportföljer. Erik kunde inte påminna sig att han någonsin sett något 

liknande, åtminstone inte utanför sin egen dörr. 

Den äldre av männen log förbindligt medan den yngre noga höll sig i 

bakgrunden. Det slog Erik att det faktiskt verkade som om denne var 

tillsagd att göra så, vilket tedde sig en aning underligt. Mannen hade för 

övrigt något onaturligt och konstgjort över sig, något som gjorde honom 
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förvånansvärt lik den manliga barbiedockan Ken. Till och med det 

absurda leendet var detsamma. 

”Godmiddag” hälsade den äldre gentlemannen vänligt, ”jag hoppas att 

vi inte kommer och stör?” 

Erik svarade artigt och helt sanningsenligt att de gjorde de inte, vilket 

var misstag nummer två. 

”Så bra” fortsatte mannen nöjt och fyrade av ett stort leende som inte 

lyckades nå hela vägen upp till ögonen. Varpå han drog efter andan och 

fiskade upp en tjock bok i brunt skinnband som han haft gömd i sin 

portfölj. Han höll dramatiskt upp den mitt framför ögonen på Erik. 

”Tror du att den här gamla dammiga boken har något att säga oss 

moderna 2000-talsmänniskor?” undrade han och visade förutom boken 

upp en oklanderlig tandrad, vilken Erik misstog för ett lysande exempel - 

bokstavligt talat - på tandprotesmakarnas fantastiska skicklighet i att göra 

tänder som såg konstgjorda ut. 

Det tog Erik ett par sekunder att förstå vad det var för bok mannen 

viftade med, men sedan kände han igen den och blev med ens mycket 

trött. Samtidigt mindes han vissa faktiskt tänkvärda stycken som han 

själv sökt upp och läst i den under sin vistelse hos den galna 

urkelljungafamiljen. Det fanns exempelvis avsnitt i den nyare delen som 

handlade om vikten av att visa respekt för andra människor, om kärlek 

och medmänsklighet. Bortsåg man från alla de stolligheter som den 

också var övermåttan full av, kunde det väl eventuellt tänkas att det 

fanns något i den som man skulle kunna ha nytta av? 

”Joo…” drog han på det, ”det tror jag väl” och gjorde sig därmed 

skyldig till misstag nummer tre, vilket var det avgjort värsta av dem alla. 

Mannen med tänderna sken upp och nu log även ögonen, fast på ett 

ganska obehagligt vis Erik inte kände sig speciellt bekväm med. 

”Men det är ju alldeles fantastiskt! Det är nämligen det vi också tror! I 

den här gamla boken finns svaren på alla de frågor nutidsmänniskan 

ställer sig!” utbrast han entusiastiskt och skakade boken så häftigt att 

Erik för ett hemskt ögonblick trodde att han bokstavligen skulle bli 

slagen i huvudet med Den Heliga Skrift. Det var många år sedan sist, 

men skulle antagligen inte vara ett dugg trevligare nu än det varit då. Den 

vattenkammade Klätten-Ken log och nickade uppmuntrande på exakt 

samma välartade sätt som sin äldre läromästare, men höll sig fortfarande 

i bakgrunden. Hans roll verkade vara att observera och lära, noterade 

Erik olustigt. 
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”Brukar Ni läsa den?” undrade den gråhårige mannen med 

plasttänderna och uttalade ordet ”ni” så att versalen hördes. Det påstod 

Erik sanningsenligt att han inte gjorde, vilket verkade vara precis det svar 

mannen förväntat sig. För nu halade han fram en liten tunn publikation i 

blekt fyrfärgstryck med lyckligt leende människor på omslaget. Erik lade 

ganska illa till mods märke till att de avbildade personerna var friserade 

(läs: vattenkammade in absurdum) och välklädda på samma obehagliga 

sätt som hans besökare, men han tog ändå emot tidningen när den 

sträcktes mot honom. 

”Varsågod, du får den här av oss” sade mannen och sände iväg ett nytt 

bländande leende mot Erik. ”Du kan ju läsa lite i den så pratar vi mer om 

den när vi träffas nästa gång. Låter det bra?” 

”Eeh…” svarade Erik dumt och tog överrumplat och utan att tänka 

sig för handen som sträcktes mot honom. För sent insåg han vad som 

ofrånkomligen skulle bli följden av den fysiska kontakten, och nu skulle 

det således bli skrik och förskräckelse. Kanske skulle hans objudna gäster 

bli så till den grad förargade att de skulle kräva att få tillbaka tidningen de 

just skänkt, och kanske skulle de till och med komma att polisanmäla 

honom för störande av ordning. Det var inget han såg fram emot, trots 

att det säkert skulle bryta monotonin i hans för tillfället tämligen 

händelselösa liv. 

Men till hans oförställda förvåning kom ingen okontrollerbar ström av 

bilder eller minnen från mannen. Det kom faktiskt - ingenting. Det var 

som om han aldrig haft förmågan överhuvudtaget. Omtumlad av att 

fungera precis som en vanlig människa sade han adjö till sina tydligt 

nöjda besökare och stängde ytterdörren. 

Han stod kvar en lång stund med tidningen i handen. Det var oerhört; 

han hade rört vid en annan människa utan att göra honom illa! Det 

måste finnas en förklaring - en rimlig, vettig, enkel förklaring, och nu 

sökte han den desperat. Men hur han än vred och vände på det just 

passerade fann han inget som hjälpte honom att förstå, och efter en 

stund tröttnade han och gick och satte sig i soffan. Han lade den 

prassliga och bleka tidningen bredvid sig, men tittade inte på den. Istället 

försökte han på nytt begripa vad som egentligen hänt vid herrarnas 

besök. 

Han gick igenom samtalet gång på gång, men det fanns absolut inget 

underligt i något av det som sagts eller gjorts. Det underliga bestod 
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snarare i något annat, något som för vilken annan människa som helst 

skulle ha tett sig helt normalt. 

För det första: männen hade sett på honom och han hade sett på dem. 

Rakt i ögonen, och utan att flacka med blicken. Plötsligt kom han att 

tänka på det lustiga i den reflektionen; i alla andra fall skulle det anses 

onormalt att inte titta på den man talade med. Dock inte i hans, vilket 

med smärtsam tydlighet redan bevisats av exempelvis Magdalena. 

Inte en enda gång under samtalet hade någon av männen visat minsta 

tecken till att påverkas negativt av honom. Tvärtom: de hade lett 

upprepade gånger, stora vita leenden som om de sålt tandkräm snarare 

än frälsning. Den äldre hade inte ens ryckt till när han tagit Erik i hand. 

Möjligen skulle man kanske kunna tänka sig att de var mästare på 

självkontroll, men det trodde inte Erik. Visserligen hade de verkat 

underliga på ett maniskt och liksom kompromisslöst sätt, men det trodde 

han inte hade med den här saken att göra. Vikarie-Ragnar på Solgården 

var också manisk, fast på sitt eget korkade snarare än obehagliga vis, och 

hur han hade reagerat på Eriks blick var det inget tvivel om. Så utifrån 

det konstaterandet kunde man med säkerhet utgå ifrån att det var något 

helt annat. 

För det andra var det detta med den uteblivna förbindelsen mellan 

Eriks och ”tandkrämsmannens” sinne. Det hade inte funnits 

tillstymmelse till vare sig sammanblandning, läckage eller ens kontakt, 

varken i den ena eller den andra riktningen. Just den där delen av 

förmågan kunde förstås Erik själv inte styra, åtminstone inte alls så bra 

som han försökt ge sken av inför Magdalena. Eller jo, kanske förresten. 

Det vill säga, ibland kunde han det, men oftast inte. För det mesta var 

det en sak som bara hände av sig själv. En sorts spontant uppstående 

länk mellan honom själv och någon annan. 

Han suckade. Om han bara ärligt kunnat påstå att han faktiskt hade 

kontroll över sin förmåga att tränga in i andra människors huvuden, hade 

allt kanske varit lättare att förstå. Då hade han antagligen kunnat gissa sig 

till var felet låg, men som det nu var förstod han absolut ingenting. 

Varför i hela fridens namn hade inget hänt? Varför hade ingen av de 

båda männen påverkats på samma sätt som personalen på Solgården? 

Det första svar som oombett dök upp i hans huvud ville han till en 

början inte ta till sig; det var alltför deprimerande. Men när misstanken 

om att det trots allt kunde ligga någonting i det blev alltmer pockande, 

blev han tvungen att gå ut i badrummet och spegla sig. Det var inget han 
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brukade göra i onödan eftersom han hittills aldrig gillat det han fått se, 

men den här gången var det inte bara befogat utan dessutom oundvikligt. 

Så fort hans spegelvända jag dök upp bakom det fläckade glaset såg 

han det; med en sjunkande känsla insåg han att något allvarligt måste ha 

hänt sedan han senast speglat sig. Han såg liksom blek ut, inte i 

betydelsen färglös i ansiktet, utan snarare… Tja, det fattades liksom 

något. 

Det tog honom en stund att inse att det främst var i ögonen skillnaden 

fanns. Det var grovt och taffligt uttryckt som om en grå hinna på nytt 

lagts över dem, eller snarare som om den svarta glansen i dem mattats 

av. Den stickande skärpan i dem var borta, och de såg närmast alldagliga 

ut. 

Förbryllad och plötsligt trött gick han tillbaka in till soffan och började 

bläddra i tidningen han fått, eftersom han inte visste vad han annars 

skulle göra. Det var sida upp och sida ner av glada och ytterst religiösa 

människor som tycktes ha funnit sin glädje och sitt livs mening hos den 

ende sanne Guden, och alla var de vattenkammade och klädda i antingen 

kostym eller tantigt sedesamma klänningar. Allt beroende på kön, 

naturligtvis. För i den här tidningen förekom definitivt inga män klädda i 

kvinnokläder, det skulle gudarna veta. 

Bilder av transvestiter hade han klarat av utan att blinka, han var 

nämligen av den bergfasta övertygelsen att var och en borde få leva helt 

efter egna normer och preferenser. Förutsatt att ingen skadades av 

levnadssättet förstås, men det var också hans enda förbehåll. Här var det 

emellertid fråga om något helt annat. 

Hela tidningen stank av förljugenhet och själsligt slaveri och den fick 

honom att må fysiskt illa. Det fanns inget som helst utrymme för egen 

tolkning eller personlig frihet utöver det av församlingen strängt 

stipulerade. Det om något var sjukt, och det ledde ofelbart hans tankar i 

en riktning han helst velat undvika. 

Han hade halvt om halvt börjat förvänta sig att plötsligt vända upp en 

sida fylld med avklädda, uppfläkta tonårsflickor precis som i ”Bibel för 

barn” hemma hos fosterfamiljen i Urkelljunga, när tidningen istället 

oväntat visade sig vara slut. Den lämnade honom äcklad, matt och 

förvirrad, vilket sannolikt inte hade varit avsikten. Men det var ändå 

precis det som var resultatet; det och inget annat. 

Att sova kunde kanske hjälpa, försökte han intala sig. Om han bara sov 

en stund skulle allt säkert bli som vanligt igen. Eller så vanligt det nu 
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kunde bli vid total frånvaro av någon sorts odefinierad normalitet. Han 

lade sig på sängen i fosterställning och somnade efter en halv minut. 

 

En halvtimme senare vaknade han på nytt av att det ringde på dörren, 

och den här gången blev han mer ilsken än besvärad. Han hade trots 

sömnen inte lyckats jaga bort det obehagliga intryck den religiösa skriften 

gett honom. Snarare låg det kvar som en skämd, otrevlig smak i munnen. 

Varför kunde folk inte bara lämna honom ifred? Han ville inte ha med 

dem att göra, han ville bara vara för sig själv. 

Eftersom det envist fortsatte ringa även denna gång bestämde han sig 

till sist förargat för att öppna, men också för att grundligt läsa lusen av 

den som vågade störa honom i hans elände. Av detta lusläsande blev det 

emellertid inte mycket, eftersom lusten att skälla genast rann av honom 

när han såg vem det var som ringde på. 

Utanför stod Felix, något brunare än sist till följd av vackert väder, 

men fortfarande med det där osäkra i blicken som så effektivt skymde 

hans sanna, betydligt svartare och djupare personlighet. Dock verkade 

detta mindre framträdande idag, vad det nu kunde bero på. 

”Hej” sade Felix enkelt. ”Jag tänkte bara titta in och se hur du har 

det.” 

Erik blev givetvis glad, men lade samtidigt aningen störd märke till hur 

något förändrades i Felix ansikte. Precis som förra gången de sågs fanns 

det en sorts svårbegriplig vördnad hos den yngre mannen när han 

betraktade Erik, men plötsligt skymtade också något annat förbi. Erik 

kunde inte låta bli att tolka det som besvikelse. 

”Det funkar väl” svarade han undvikande och släppte in Felix och 

bjöd honom att sitta ner i soffan. Sedan satt de där en stund och 

hummade och sade något om vädret utan att kunna få igång ett riktigt 

samtal, och båda tyckte sannolikt att hela situationen kändes avig och 

obekväm. Men sedan tog Felix upp den egentliga orsaken till sitt besök. 

Eller egentligen den utlösande faktorn, för visst hade han tänkt komma 

och hälsa på ändå; det hade bara inte blivit av. 

Han hade råkat höra Magdalena tala med Sabina, Malin och Anette - 

jodå, alla var tillbaka på jobbet - när han av en händelse passerat 

kontoret, och då fått det bestämda intrycket att Erik skulle komma 

tillbaka till Solgården. Inget hade förstås sagts till deltagarna, men nu 

undrade han om det var sant? Han ville inte höra sig för med någon i 

personalen, men Erik tog väl inte ta illa upp för att han frågade honom? 
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Det gjorde Erik naturligtvis inte och avfärdade den dumma 

anmärkningen med en halvt road fnysning. Däremot var det värre med 

själva frågan. Han hade inget svar att ge Felix eftersom han inte hört ett 

enda ljud om saken. Faktiskt blev han ganska förvånad över att hans 

högst eventuella återkomst ens förts på tal med tanke på vad som sagts 

och gjorts inne på Magdalenas kontor vid hans senaste besök. 

Felix överraskade honom igen genom att blixtsnabbt släppa frågan och 

byta ämne. 

”Hur mår du egentligen, Erik?” undrade Felix och såg med ens 

bekymrad ut. ”Du ser liksom… annorlunda ut.” 

Erik log matt. ”I ögonen?” undrade han och höll fast Felix blick i 

några sekunder. 

”Ja, precis” bekräftade han. ”I ögonen.” 

Erik lät höra en djup suck. ”Jag vet. Eller rättare sagt: jag vet inte. Vad 

det beror på, menar jag.” 

”Du ser ut som du gjorde innan… ja, du vet.” 

Erik nickade och såg bort. Sedan var det hans tur att snabbt byta 

samtalsämne eftersom det just berörda var en sak han inte hade lust att 

tala om för tillfället. Felix anmärkning om att han såg ut som han gjorde 

innan förändringen hade väckt en obehaglig misstanke om att hans liv av 

någon anledning var på väg att så att säga ”normaliseras”, fast på ett helt 

annat och obehagligare sätt än han själv önskat sig bara en liten stund 

tidigare. Och han ville för död och pina inte tillbaka till sitt gamla grå, 

apatiska jag igen. Aldrig någonsin. 

”Vet du” försökte Erik blanda bort korten, ”jag hade besök av något 

religiöst samfund en stund innan du kom. De prackade på mig den där” 

sade han och pekade på tidningen som låg slängd på soffbordet. Precis 

som Erik hoppats verkade Felix genast glömma sitt tidigare påpekande 

om sin värds nygamla utseende. Han mörknade i synen och försökte inte 

ens ta upp den matt pastellfärgade publikationen, delvis på grund av sina 

bångstyriga armar men möjligen också för att han faktiskt inte ville röra 

vid den. 

”Jaha” konstaterade han med lätt äcklad min. ”Det är Agnus Dei som 

har varit framme igen ser jag. Gillade du den?” 

Erik såg frågande på Felix eftersom denne verkade känna till vilket 

samfund det var som delade ut just denna speciella skrift, men också för 

att han blivit märkbart kortare i tonen. Som om han blivit personligt 

förolämpad över någonting. 
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”Nej” svarade Erik ärligt, eftersom han ansåg att ärlighet alltid var att 

föredra. Eller åtminstone nästan alltid. ”Det gjorde jag inte. Jag tyckte 

faktiskt att den var något av det värsta jag överhuvudtaget läst.” 

Felix såg plötsligt oerhört lättad ut. ”Oj” sade han, ”jag trodde för ett 

ögonblick…” 

”Att jag blivit frälst?” fyllde Erik leende i. ”Och gått med i vad det nu 

var du kallade dem? Angus Dei?” 

”Agnus Dei” rättade Felix. ”Guds Lamm på svenska. De är ökända för 

sin fundamentalism, åtminstone bland oss mer normalt tänkande 

människor. De är… väldigt amerikanska i sitt förhållningssätt till religion. 

För att inte nämna moralfrågor. Du vet; äktenskap, homosexualitet och 

sådant” sade Felix och rodnade, som om han sagt något ytterligt 

pinsamt. 

Erik höjde på ögonbrynen även om han egentligen inte var särskilt 

förvånad över sin unge besökares påståenden. Det var nämligen precis 

den känslan han fått av de båda männen som gett honom tidningen, 

trots att de inte med ett enda ord nämnt något i den stilen. Men det hade 

synts på dem, liksom lyst ur deras ögon på samma vis som en del 

människor såg något lysa ur Eriks blick. Fast det i hans fall naturligtvis 

var något helt annat än religiös övertygelse; snarare en sorts obestämbar 

naturkraft. Eller hade varit, rättade han sig och släppte tanken som om 

den bränt honom. 

Istället började han berätta om sin fleråriga vistelse hos fosterfamiljen i 

Urkelljunga och vad den hade gjort med hans syn på religion. Han 

berättade med stor inlevelse och lyckades locka Felix till skratt flera 

gånger, vilket var som att se solen plötsligt bryta igenom tunga regnmoln 

efter en lång, jämngrå dag. Han avslutade med att göra en skruvad och 

ärligt talat ganska elak imitation av sina tidigare gäster, och när han var 

färdig såg han att tårar rann på Felix fjuniga kinder. 

”Det där var bland det roligaste jag hört på länge!” utbrast han när han 

hämtat sig från skrattanfallet. ”Du har verkligen en förmåga att berätta 

bra historier!” fortsatte han, och brast sedan på nytt ut i hjärtligt skratt 

när han såg Eriks oförstående min. 

”Tja…” sade Erik och kände sig generad. Ingen hade någonsin skrattat 

åt honom på det sättet tidigare. Eller med honom, rättade han sig. 

Därefter flöt samtalet betydligt lättare. De talade om allt, som om de 

haft ett uppdämt behov av att prata med någon som på sätt och vis 

liknade dem själva. De avhandlade Solgården grundligt, och när Felix i 
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sin tur gjorde en slående pricksäker imitation av Ragnars bordsdans var 

det Eriks tur att skratta tills tårarna rann. 

”Bingo!” utropade Felix och lät precis som Sivert, vilket ytterligare 

ökade Eriks skrattkramp. Men när Erik efter det gav sig på att försöka 

trippa omkring tillgjort och kokett med händerna feminint utsträckta 

framför sig - ungefär som om naglarna var nymålade och behövde torka 

- fastnade skrattet i halsen på Felix. Erik hade utan att tänka sig för 

plötsligt råkat beröra ett betydligt känsligare ämne, nämligen Malin. 

”Jag hatar henne verkligen” påstod Felix allvarligt, och Erik hade inga 

som helst problem med att tro honom när han såg ögonen mörkna 

hotfullt hos den unge mannen. ”Men samtidigt ser hon ju så bra ut att 

jag bara inte kan låta bli att titta på henne” sade han, och Erik undrade 

var den här plötsliga öppenhjärtigheten egentligen kom ifrån. Det kunde 

han emellertid inte fundera vidare över för tillfället, eftersom han med 

ens fann sig mitt uppe i någon sorts själavårdande samtal. Möjligen var 

det lite som han föreställde sig att ett far - sonsamtal kunde se ut. Fast 

där han var den svaga länken eftersom han inte hade någon egentlig 

erfarenhetsgrund att stå på. Och därför blev det också som det blev, men 

Felix verkade åtminstone tillfreds vilket för Erik tedde sig som 

huvudsaken. 

Till sist blev det dags för Felix att gå hem, och de skiljdes som vänner 

snarare än som ”arbetskamrater”. Det senare ett i Eriks tycke oerhört 

löjligt ord för en lika löjlig företeelse eftersom Solgårdens dagverksamhet 

definitivt inte var någon arbetsplats, alldeles oavsett vad man försökte ge 

sken av. Det var rätt och slätt en förvaringsplats för människor som inte 

passade in någon annanstans. För sådana som Felix, Sivert, Brita och 

John. Och för honom själv, inte minst. Så enkelt och så trist var det. 

Det var verkligen en deprimerande tanke att Erik kastat bort så många 

år av sitt liv på absolut ingenting. Men å andra sidan: hade han egentligen 

haft något val? Alltsammans var som det hade blivit, och nu fanns det 

inget han kunde göra åt saken. Med det som skulle ske i det kommande 

var det emellertid en helt annan sak. 
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et hela var sannerligen vansinnigt löjeväckande, det gick helt 

enkelt inte att komma ifrån. Erik kände sig som en idiot, och det 

med all rätt. 

Det var en gråmulen måndag i början av juni, det var ganska kallt och 

vinden som svepte västerut över slätten mellan åsarna doftade regn, och 

möjligen också hav för den som på gott och ont var utrustad med känslig 

näsa. De trasiga skyarna vinden förde med sig drog fram lågt över 

himlen, vissa så lågt att de då och då vidrörde Sydåsens böljande krön 

och svepte in det i något som mer liknade dimma snarare än moln. 

Människor som var på väg antingen till sina arbeten - eller möjligen till 

stationen för att ta tåget till gud vet vad - var i allmänhet påklädda som 

om det plötsligt blivit höst. Och inte utan anledning; sommaren hade 

liksom kommit av sig. Antagligen bara tillfälligt, men ändå. 

Saken var i alla fall den att det inte någonstans gick att se någon som 

sprang omkring iförd typiska sommarkläder som shorts, sandaler eller 

solglasögon. Med ett pinsamt undantag, vill säga. Erik hade varken 

shorts eller sandaler eftersom han i det avseendet var precis lika frusen 

som alla andra människor som vågat sig ut denna måndagsmorgon. Och 

även om han haft det skulle det antagligen ändå ha varit mindre 

iögonfallande än det han nu smyckat sig med. 

Han var istället iförd den somriga och särskilt för soliga dagar avsedda 

accessoaren solglasögon, vilket gav honom ett drag av malplacerad 

kalifornisk hippiewannabe, alternativt påtänd heroinist döljande 

knappnålsstora pupiller. Eller - vilket tedde sig mindre dramatiskt men 

dessvärre både mer pinsamt och troligt - helt enkelt ännu en av alla dessa 

medelålders män med rockstjärnekomplex parat med viss åldersnoja, 

D 
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som försökte dölja det enkla faktum att de egentligen bara var halvgamla 

gubbar som ville se lite yngre ut. Den sista möjligheten var i Eriks ögon 

den avgjort värsta och den som gjorde att han skämdes mest. 

Nu var det förstås inte hans eget påhitt att han skulle gå omkring 

utklädd som en ljusskygg fåne, sannerligen inte. Tvärtom var det 

påbjudet från högsta ort och dessutom en absolut, icke förhandlingsbar 

förutsättning för att överhuvudtaget få visa sig på Solgården igen. 

Just det, det var Magdalena som hade kommit på den idiotiska 

lösningen på problemet med hans ”genomträngande blick”, som hon 

efter visst hummande och harklande hade kallat den i telefon när hon 

veckan före ringt och meddelat att han var välkommen tillbaka. Ja, som 

sagt alltså under förutsättning att han skaffade sig ett par mörka 

solglasögon, helst sådana med spegelglas, som skulle bäras hela dagen. 

Inklusive på vägen till och från Solgården. Varför? Jo, för om han inte 

gjorde som hon bad honom, skulle möjligtvis den där incidenten med 

Malin komma att tas upp igen. För tillfället var saken ur världen eftersom 

hon tagit tillbaka sin beskyllning, men man visste ju aldrig… Ja, och 

alldeles bortsett från hans eget välbefinnande så var det ju för att det 

naturligtvis fanns en risk att han skulle kunna möta någon ute i samhället 

som då möjligen kunde bli rädd eller ta illa vid sig av hans, så att säga, 

liksom, eeh, kraftfulla blick. 

Han hade först trott att det hela var ett dåligt skämt, kanske iscensatt 

av Felix som ett annorlunda och i ärlighetens namn ganska smaklöst 

practical joke. Om så vore skulle det visserligen ha varit en aning 

underligt, men trots allt inte helt omöjligt. Men sedan hade han häpet 

förstått att det alls inte varit fråga om ett skämt, utan faktiskt ett allvarligt 

menat krav för att han skulle få komma tillbaka. Underligt eller ej, han 

hade genast gått med på att köpa sig ett par glasögon eftersom han 

fruktade att han inte skulle få några fler möjligheter att bryta sin tämligen 

trista isolering. 

Men så fort han lagt på hade tvivlet sakta kommit smygande. För det 

första var han inte helt säker på att han egentligen hade lust att komma 

tillbaka till Solgården. Han hade ju bestämt sig för att det där stället bara 

var fyllt av meningslöshet, och i vissa stunder till och med av ren 

destruktivitet. Att det egentligen inte var bra för honom att vara där. Och 

sannolikt inte för någon annan heller, såvitt han kunde förstå. 

Men å andra sidan; vad skulle han annars göra? 
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Han hade således köpt sig ett par billiga solglasögon hos den lokala 

optikern på Järnvägsgatan, och till sin oförställda förvåning hade han fått 

ordentligt med rabatt. Detta var något oerhört. Optikern var känd i hela 

Klätten med omnejd som en av de allra snålaste näringsidkarna på orten, 

och det hade aldrig tidigare hänt att en kund behövt betala mindre än det 

som stod på prislappen. Därför var det inte konstigt att Erik gjorde stora 

ögon när han ombads betala halva den summa han varit beredd på, och 

detta utan att ens ha försökt pruta. Orsaken till den för dagen plötsligt 

uteblivna girigheten upptäckte Erik först när han kommit hem och sett 

sig själv i spegeln; något av det stickande i blicken hade kommit tillbaka. 

Svagare än för några veckor sedan, men avgjort skarpare jämfört med 

när det varit som sämst. Och tydligen hade det påverkat optikern på ett 

så positivt sätt att han funnit det motiverat med rabatt. 

Lättad konstaterade Erik - utan att för ett ögonblick tänka på pengarna 

han sparat - att hans förmåga av allt att döma inte varit borta för alltid, 

utan kanske snarare nu visat sig vara en sådan där sak som varierade i 

intensitet. Lite som andra svårfångade och obestämbara egenskaper; som 

kreativitet kanske, eller självsäkerhet. 

Nå, han hade alltså införskaffat ett par solglasögon med spegelglas, 

och nu gick han här i höstlikt väder och kände sig som en idiot. Och 

bättre blev det inte när han upptäckte hur alla han mötte stirrade. Vissa 

såg öppet nedlåtande på honom, medan andra glodde i smyg samtidigt 

som de låtsades att de inte såg honom alls, trots att det var alldeles 

uppenbart att de stördes av hans utseende. Ärligast var en tonårstjej - 

som antagligen bekände sig till någon alternativ livs- eller musikstil av 

klädsel och övermåttan smink att döma - som helt sonika väste ”nörd!” 

åt honom när han passerade henne vid en busshållplats. Han övervägde 

möjligheten att stanna och ta av sig glasögonen och be henne upprepa 

vad hon just sagt, men tyckte att det skulle vara att ta i lite i överkant. I 

synnerhet som hon ju i sak faktiskt hade rätt, påminde han sig. 

Istället för att fara ut i mer eller mindre upprörda förklaringar till 

varför han såg ut som han gjorde försökte han vänja sig vid att bli 

betraktad som idiot, vilket gick ganska bra. Han hade ju trots allt vanan 

inne. Efter att således ha löpt pinsamhetsgatlopp genom Klätten kom 

han i alla fall kroppsligen helskinnad fram till Solgården, svävande i den 

vackra tron att allt nu skulle återgå till det normala. Vilket givetvis visade 

sig vara en from men fullständigt fåfänglig förhoppning. 
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För det första gjorde han det nästintill oförlåtliga misstaget att anta att 

det överhuvudtaget fanns något som skulle kunna kallas ”normalitet”, 

vilket i tio fall av tio möjliga bäddar för grym besvikelse, oavsett yttre 

omständigheter. För det andra var han naiv nog att tro att personal och 

deltagare skulle behandla honom som om inget av allt det där konstiga 

han ställt till med för några veckor sedan överhuvudtaget inträffat. 

Förhoppningen var som sagt from, men samtidigt naturligtvis 

fullständigt orimlig. Han hann inte mer än komma innanför dörrarna 

förrän han insåg att han nog hade gjort klokast i att stanna hemma 

istället för att komma hit. 

Alla undvek honom. Det vill säga alla utom Felix, som i gengäld 

hängde efter honom som ett torrt skinn. Och naturligtvis Magdalena, 

som uppenbarligen såg det som sin plikt att tala med honom då och då. 

Och av tvång snarare än av lust, vilket tydligt speglades i det sätt hon såg 

på honom; avvaktande, misstänksamt och med en tydlig anstrykning av 

illa kontrollerad rädsla. Det var verkligen beklämmande, men han antog 

att han inte hade något annat val än att försöka stå ut med eländet. 

Tre dagar förflöt i denna grå meningslöshet, hopplöst inramade av den 

passande fond av plast och konstgjordhet som av kommunens 

tjänstemän fått det totalt missvisande men kanske avsiktligt överslätande 

namnet Solgården. Det enda som egentligen hände var att en destruktiv 

ilska sakta började byggas upp i Erik, och att han plötsligt blev varse att 

det inte fanns något sätt att kanalisera den på. Det skrämde honom 

eftersom han med tanke på sina döda morföräldrar var väl medveten om 

vad han var kapabel till. Dock inte så mycket att han på allvar började 

överväga att på nytt stanna hemma. Tanken hade förvisso slagit honom, 

men genast förkastats eftersom det bara skulle innebära att hans 

kvarvarande alternativ då uteslutande skulle bestå i att ruttna bort i den 

smutsiga, instängda lägenheten nere vid stationen. 

På morgonen den fjärde dagen efter hans återkomst till Solgården 

hände till sist något som i alla fall bröt hans leda, även om det från hans 

horisont knappast ledde till något livsavgörande. Felix bjöd hem honom 

på middag. 

Fast egentligen kom nog inte inbjudan från Felix själv, misstänkte Erik 

roat när den stammande framförts med inte mindre än fyra mer eller 

mindre onödiga referenser till Felix mamma. Nå, det var alltså hon som 

egentligen ville att Erik skulle äta hos dem samma kväll, även om han 

inte för ett ögonblick tvivlade på att hon var livligt påhejad av sin son i 
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den föresatsen. Han tackade genast ja, eftersom han ändå inte hade något 

särskilt att fylla sin kväll med. Varken denna eller någon av de följande. 

Han följde sålunda med Felix hem efter ”jobbet”, reglementsenligt 

iförd sina löjligt malplacerade solglasögon. Det var fortfarande höstväder 

och grav brist på solsken, och han blev därför alltjämt betraktad som 

idiot närhelst han visade sig ute med dem. För att inte tala om hur han 

bemöttes när han någon gång var tvungen att uträtta något ärende 

inomhus, på posten eller i affären exempelvis, och vägrade ta dem av sig 

av rädsla för att orsaka rabalder. 

Som fåfäng dåre bemöttes han emellertid inte när Felix presenterade 

honom för sin mamma; en klädsamt fyllig kvinna draperad i färgglada, 

rymliga kläder och med ytterst matchande glasögon av tämligen 

iögonfallande modell. Hon hade tydliga skrattrynkor kring ögonen och 

munnen men verkade inte besväras av dem eftersom hon inte gjort något 

för att dölja dem. Hon befann sig sannolikt någonstans mellan femtio 

och sextio och var tydligen fullständigt bekväm med det förhållandet. 

Erik kom att tänka på Indien när han såg henne, oklart varför. Men det 

var kanske något med färgerna; rött, gult och orange i nyanser som var 

varma utan att för den skull vara skrikiga. Eller om det möjligen kunde 

ha något med klädernas snitt att göra? Österländsk elegans snarare än 

västerländsk stramhet, liksom. 

Hon var således på många sätt den raka motsatsen till sin son, som för 

Erik alltid framstått lite som honom själv; tämligen grå och färglös. Fast 

nu när han tänkte efter insåg han att Felix för det mesta faktiskt klädde 

sig i svart; till och med hans ständiga joggingbyxor med gott om plats för 

ofrivillig manlig upphetsning hade behållit kulören, till skillnad från Eriks 

gamla urtvättade garderob av marknadströjor och lågprisbyxor. Men 

oaktat de eventuella nyansskillnaderna; det var ändå en stor kontrast 

mellan Felix svärta och hans mors färgrika uppenbarelse. Att hon var av 

en helt annan människotyp än sin son bevisades också av sättet hon 

hälsade honom välkommen hem: 

”Hej Felixgubben! Har du haft det bra idag?” kvittrade hon och kysste 

honom smackande på båda kinderna efter att först ha gett honom en 

veritabel björnkram. 

”Mamma…!” protesterade Felix generat och viftade lite extra med sina 

spastiska armar, samtidigt som han blev tomatröd i ansiktet. Erik var 

tillräckligt finkänslig för att vända bort huvudet i precis rätt ögonblick så 

att det möjligen kunde verka som om han inte sett något av det 
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pinsamma välkomnandet. Besvärad och aningen oroad undrade han om 

det var hans tur att kyssas härnäst, men det visade sig genast att han 

bekymrat sig i onödan. 

”Välkommen!” hälsade hon Erik glatt och lättsamt, men gjorde ingen 

ansats att ta honom i hand som vanlig artighet krävde. Istället tog hon 

leende ett steg åt sidan och slog ut med handen som för att visa att han 

skulle känna sig som hemma. 

”Maten är strax klar, Felix kan väl visa runt dig så länge?” sade hon när 

de vanliga och rent verbala artighetsfraserna var avklarade, som om hon 

bott i ett slott snarare än i en medelstor trerummare i centrala Klätten. 

Felix log förläget eftersom han antagligen gjort samma reflektion som 

Erik, men han gjorde ändå som han blivit tillsagd. 

Det var ett vackert hem de bodde i, Felix och hans mamma. Det var 

mycket tyg, många saker och klara, mustiga färger. Inget prål, men ändå 

en känsla av myckenhet. Och värme, som sagt. 

Erik hade faktiskt aldrig sett något liknande. Hans eget hem - om han 

ens såg det som ett sådant - var fyllt av standardsaker från Ikea. Det 

fanns inte ett enda föremål som var till bara för ögat som det mesta 

verkade vara här, utan bara praktiska, funktionella ting. Och fula 

dessutom, i sin socialrealistiska kantighet. 

Hans väggar var vita eller ljust grå med intetsägande tapetmönster i 

bästa fall. Här hade man klätt väggarna i djupa jordfärger; ockra, umbra 

och sienna. Han visste inte ens att de hette så, men fick veta det innan 

han gick hem senare på kvällen. 

Han hade ett kantigt köksbord med fyra tillhörande pinnstolar av 

tämligen modern design. I alla fall hade den varit modern någon gång på 

nittiotalet. De sistnämnda fyllde naturligtvis sin praktiska funktion 

eftersom de förstås gick att sitta på, men de var ärligt talat inte någon 

fröjd för ögat i all sin stela fyrkantighet och senkomna efterapning av 

postmodernism i allemanstappning. 

Men här; här fanns inga vassa kanter, inga räta vinklar, inga onödigt 

hårda ytor. Här fanns istället kuddar, draperier och överallt bara mjuka 

och välkomnande former. Här fanns till och med saker som alldeles 

uppenbart var aningen opraktiska i sin utformning, men däremot oerhört 

vackra att se på. 

Han kände hur han gapade åt allt det nya och fick verkligen anstränga 

sig hårt för att låta bli att se alltför imponerad ut. Och till och med då var 

det tveksamt om han lyckades. 
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Men sedan kom de till Felix rum, och där var det alldeles uppenbart en 

helt annan stil som dominerade. Även om det förvisso kunde skönjas ett 

och annat oundvikligt spår av hans mammas smak för orientalisk 

skönhet. 

Väggarna var svarta, vilket var fullständigt otänkbart i Eriks värld. 

Hans eget hem var som sagt av helt annan karaktär, och det hade hans 

barndomshem i Risbyslätt också varit. Han hade vuxit upp bland 

chiffonjéer och sideboards i mörkbrunt ekfanér, bland soffor och fåtöljer 

i beige plysch. Det hade varit virkade bordsdukar, halvt genomskinliga 

nylongardiner som skulle täcka hela fönstret, medaljongtapeter och 

fiskbensmönstrat parkettgolv. Det fanns överhuvudtaget inget i vare sig 

hans dåvarande eller nuvarande hem som var likt det han nu fick se. Men 

han gillade det. 

Felix log osäkert och visade honom några av sina saker, som om han 

varit sju år gammal och för första gången fått lov att ta med sig en vän 

hem. Det slog Erik att det kanske var precis så - att Felix inte hade några 

vänner och att han själv var den första utomstående som fått lov att 

komma på besök. Vilket i så fall sannerligen var förskräckligt, minst sagt. 

Men sedan slog han besvärat bort tanken; Felix mamma gav knappast 

intryck av att vara en kontrollerande eller överbeskyddande förälder, 

trots att hon tydligen verkade tycka om att ställa till med pusskalas i tid 

och otid. 

Erik försökte nu med finkänslig fingertoppskänsla verka mycket 

intresserad av allt som förevisades honom, även om han inte förstod mer 

än kanske hälften av förklaringarna rörande virrvarret av datorer, CD-

spelare, TV-spel och annat som tydligen numera var en naturlig del av en 

ung människas liv. 

”Men alltså inte mitt”, konstaterade han och kände sig med ens lurad 

på sin ungdom, och strax därpå mycket gammal. Och kanske också lite 

gråtmild bakom sina svarta glasögon. Felix märkte lyckligtvis inte hans 

plötsliga och sentimentala förlägenhet, utan tycktes fullt upptagen med 

att visa allt så fort som möjligt, och dessutom i detalj hur det skulle 

användas. Exempelvis hur han med sin specialgjorda styrenhet för 

fötterna kunde skjuta ihjäl minst lika många monster som vilken annan 

spelare som helst skulle kunna med den vanliga handkontrollen. 

Plötsligt insåg Erik att TV-spel ju måste vara en av de där sakerna som 

inte var så lätta att klara av om ens armar levde sitt eget spastiska liv. 

Felix bekräftade oberört att så var det, men att det inte var något att göra 
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så mycket väsen av. Han hade fel på sina armar, och det var väl i och för 

sig tråkigt. Men det fanns ju andra - ingen nämnd och ingen glömd - som 

istället för att ha motoriska problem var totalt dumma i huvudet. Och 

det var väl ändå värre, eller hur? 

Erik skrattade åt hans lustiga sätt att förvandla handikappet till varken 

mer eller mindre än en struntsak, och nickade sedan gillande åt Felix 

krumbukter med ”fotkontrollen”, trots att han inte riktigt kunde förstå 

det roliga med att skjuta ihjäl fantasifulla zombies så att blod stänkte och 

kroppsdelar yrde. Nöjsammare - och framförallt mer överraskande - blev 

det när Felix skulle demonstrera sin musikanläggning, som det hette på 

Eriks tid. 

Det var en ganska kraftig pjäs efter vad Erik kunde bedöma. Stora, 

mörkgrå golvhögtalare; många lysande knappar. Troligtvis imponerande. 

Men han hade inte bättre koll på moderna musikmaskiner än han hade 

på datorer eller TV-spel, tvingades han inse när Felix började trycka och 

ratta, så det kunde mycket väl hända att han hade fel. 

Erik mindes plötsligt den som stått hemma hos Ellen och Ture; en då 

tämligen ny lågprisstereo vars enda uppgift varit att förmedla Hasse 

Tellemars radioprogram ”Ring så spelar vi” om lördagsförmiddagarna. 

Om han mindes rätt hade Ture - som var teknikansvarig i det 

Johannessonska hemmet - placerat en högtalare i köket och en i 

vardagsrummet för att på så vis ha så stor nytta som möjligt av den 

nyinköpta moderniteten. Det fanns förstås en vägg emellan, så 

stereoeffekten - som då som nu uppstår endast vid nyttjandet av två rätt 

placerade högtalare - uteblev. Det var emellertid något man inte förstod 

sig på, och sannolikt inte heller brydde sig om. Ljud blev det ju, eller hur? 

I två rum dessutom. ”Bingo!” som Sivert skulle ha sagt. 

Enda gången högtalarplaceringen blivit till ett egentligt problem var 

när det spelats någon gammal 60-talslåt med de olika instrumenten 

maximalt utpanorerade för bredast möjliga stereobild. Då hade Ture 

förbryllat gått fram och tillbaka mellan rummen och med bister min 

försökt förstå varför trummorna och orgeln bara hördes i köket, medan 

gitarr och bas uteslutande lät i vardagsrummet. Han hade ryckt irriterat i 

högtalarkablarna och på så vis tydligen löst problemet, för redan i nästa 

melodi - en ABBA-låt med något mindre spektakulär ljudmixning om 

Erik mindes rätt - var allt som vanligt igen. 

”Vad gillar du för musik, Erik?” undrade Felix medan han vant men 

något flaxigt plockade bland sina skivor och valde ut några som han lade 
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i en hög vid CD-spelaren. Erik visste inte riktigt vad han skulle svara, 

eftersom han egentligen aldrig lyssnat aktivt på musik. För honom 

tjänstgjorde den mest som ljudkuliss och var väl en sådan sak som bara 

fanns där, liksom. 

Om frågan å andra sidan hade ställts på det motsatta sättet, alltså om 

Felix velat veta vad han absolut inte tyckte om, hade det varit betydligt 

enklare att ge besked. Då hade han utan att tveka genast svarat ”allt som 

spelas på Bäst musik just nu”, radiokanalen som ständigt förpestade 

tillvaron på Solgården. Men nu var frågan inte ställd på det sättet, och 

alltså svarade han undvikande ”Vad tycker du själv om?” för att dölja sin 

brist på intresse, vilket lockade fram ett spefullt leende. 

”Jag?” undrade Felix och plockade omständligt ut en CD-skiva ur dess 

fodral och lyckades efter en hel del krångel till sist mata in den i spelaren. 

”Jag tycker om musik med mening, musik med styrka och attityd. Snygga 

harmonier. Allt sådant som inte i första hand är gjort för att dra in 

pengar till skivbolagen. Det vill säga sådant som aldrig spelas på 

exempelvis idiotkanalen.” 

Erik mindes naturligtvis deras samtal några veckor tidigare, men det 

kom ändå som en stor lättnad att han åtminstone skulle slippa matas 

med det gamla vanliga, menlösa skräp han vadade runt i till vardags. 

Samtidigt hade han inga förhoppningar om att det Felix tänkt spela 

skulle skänka honom någon större njutning, eftersom han var rädd att 

gradskillnaden mellan bra och dåligt i dennes värld skulle vara så gott 

som försumbar för honom själv. Mer hann han emellertid inte tänka 

förrän den högt uppskruvade musiken drabbade honom med full kraft. 

Först, under en chockartad bråkdel av en sekund, trodde han att han 

råkat ut för något liknande det han själv utsatt Ellen och Ture för; en 

stöt av tung, svart energi rakt i ansiktet. Men när han såg sin unge värd 

flina brett med ett elakt blänk av mörker i ögonen begrep han att det han 

fått hällt över sig likt en hink iskallt vatten måste vara det Felix ville visa 

honom. Nämligen hans musik. 

Det var utan tvekan underligt, men det hade inte gått mer än kanske en 

halv minut förrän Erik på allvar började inse att det här var något 

fullständigt väsensskilt från radions bleka repertoar av amerikansk 

tillrättalagd musikexport och inhemsk, tafflig efterapning. Det var i själva 

verket något han aldrig tidigare stött på, åtminstone inte på det här sättet. 

Det var som en återskapad bild av hans inre svärta, den han under sina 
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mörkare stunder noggrant försökte stänga in och gömma. Det var… 

fantastiskt. 

”Gillar du det?” undrade Felix under den tungt distorderade, 

kompakta ljudmattan och log på nytt stort, eftersom han anade vilket 

svar han skulle få. Erik nickade förstummad. Han hade inte haft en aning 

om att något som kunde klassificeras som musik kunde låta på det här 

sättet. Han hade i sin enfald trott att ”Bäst musik just nu” var en 

allomfattande representant för det mesta som fanns att tillgå i musikväg i 

detta plastens och konstgjordhetens gräsliga tidevarv, vilket hade gjort att 

han mer eller mindre omedvetet bestämt sig för att tycka illa om hela 

musikbranschen. Detta eftersom han såg den som ett ytterst vulgärt 

uttryck för ytlighet och spekulation. Det hade varit ett stort misstag. 

Felix gjorde en ansats att byta spår eller kanske stänga av, men Erik 

hindrade honom genom att göra en avvärjande och mycket bestämd gest 

med handen. Han måste få höra detta obeskrivliga, underbara, 

organiserade kaos till slut. 

Från de inledande, spruckna cymbalslagen till det allra sista maskulint 

potenta ackordet var allt en enda stor urladdning. Det var ren energi, ren 

ilska; en enda gigantisk, utdragen detonation, och när allt var över kände 

han sig nästan elektriskt laddad. Det var verkligen oerhört. 

”Vad i hela fridens namn var det där?” undrade Erik andlöst och såg 

storögt på Felix bakom sina solglasögon när det blivit tyst i rummet. 

”Det Erik, var djävulens musik. I alla fall om du frågar dina kompisar i 

den fromma och heliga församlingen Agnus Dei” svarade Felix retsamt, 

men skyndade sig sedan att säga som det var när han såg Eriks mulnande 

min. 

”Nej, jag skojar bara. Det är faktiskt ett schweiziskt band.” 

”Jaha?” sade Erik och såg nu plötsligt oförstående ut. ”Men vad var 

det egentligen?” 

”Tja… det var hårdrock, industrimetal för att vara exakt, men…” 

svarade Felix eftersom han inte var riktigt säker på att han förstått vad 

frågan egentligen gällde. 

”Hårdrock?” ekade Erik dumt och mindes vagt att det var något en del 

lyssnat på när han varit liten. Inte han förstås, för då skulle hans 

morföräldrar sannolikt ha fått spader. Men folk han kände. ”Som 

Elektra”, tänkte han och mindes en av hennes skämtsamma gester med 

pek- och lillfinger trotsigt sträckta mot den grå himlen någon dag när de 
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haft sällskap hem från skolan. Han slog bort tanken eftersom den gjorde 

honom sorgsen. 

Sedan var han tillbaka i nuet, och undrade genast om Felix drev med 

honom. Dåtidens hårdrock hade ju knappast låtit som det här. Det hade 

varit pudelklippta män i tajta randiga byxor som slagit mikrofonstativet 

över ena benet som om de försökt knäcka det på mitten. Unga män som 

stått bredbent och spelat barnslig och harmoniskt enkel musik med 

fånigt gravallvar. Eller möjligen sminkat sig till oigenkännlighet och 

påfallande ofta sjungit i falsett. En löjlig företeelse helt enkelt. 

Och det var vad han sade till Felix, att det helt enkelt var en omöjlig 

jämförelse. 

Men det visade det sig alls inte vara. Erik glömde bort att han 

tillbringat mer än halva livet inlåst både på dårhus och i det fängelse 

medicinen skapat åt honom. Han hade inte följt med helt enkelt. Han 

hade blivit ohjälpligt efter utan att begripa det. 

Han tänkte en stund på saken medan Felix valde ett nytt spår på en 

annan CD. Så fort musiken på nytt strömmade ut över Erik fylldes han 

av samma elektrifierande känsla som tidigare. Det var samma energi, 

samma förlösande, oresonliga vrede. Han älskade det. 

Men kunde det verkligen vara den musikstil han en gång föraktat så för 

sin förolämpande enkelhet och brist på distans? Ja, antagligen. Om inget 

annat så för Felix envisa försäkran att det verkligen var så. 

”En till!” bad han när musiken på nytt tog slut. Felix log en aning 

tveksamt när han såg Eriks plötsliga och nästan skrämmande hänförelse, 

men gjorde ändå villigt som han blev tillsagd. Han hoppade fram några 

spår på samma skiva. 

”Twelve Megatons Gravity” upplyste han. ”Samma band.” 

Erik djupandades och blundade medan han hörde även denna låt till 

slut. Han kunde tydligt känna hur något tycktes vakna till liv i hans inre; 

som om han haft en stor, trög elektrisk motor där som plötsligt börjat 

rotera tungt och olycksbådande men allt mer målmedvetet för varje 

musikalisk urladdning. Trots en tydlig känsla av att vara genomfluten av 

blankskimrande, destruktiv svärta föll det honom aldrig in att det kunde 

vara något farligt eller negativt. 

Han skulle just be att få höra ännu mer när det omintetgjordes av Felix 

mamma, som med ett aningen bekymrat uttryck i sitt lätt runda ansikte 

stack in huvudet innanför dörren och berättade att maten var serverad. 
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Om herrarna alltså kunde tänka sig att slita sig från det organiserade 

oljudet. 

Det kunde de, om än med viss tvekan i åtminstone ett fall. 

Middagen förlöpte relativt smärtfritt, åtminstone för Eriks del. Han 

varken sade eller gjorde något olämpligt, så som att till exempel bryta sig 

in i värdinnans huvud och råna henne på hennes mest intima 

hemligheter. Inte heller skrämde han slag på henne genom att ta av sig 

solglasögonen. Tvärtom var han ytterst noga med att behålla dem på 

under hela middagen. 

”Felix har berättat en hel del om dig” försökte mamma Elisabeth - till 

vardags rätt och slätt kallad Lisa - konversera så artigt hon kunde, men 

lyckades inte helt låta bli att stirra på Eriks mörka spegelglas. ”Han säger 

att Magdalena har tvingat dig att ha…”, här tvekade hon märkbart, ”… 

de där på dig. Hela tiden. Och även inomhus, tydligen.” 

Erik kände genast hur han blev generad. Han var inte dummare än att 

han begrep hur oartig han var när han vägrade ta av sig de löjliga 

strömlinjeformade solglasögonen. Men alternativet med en plötslig och 

okontrollerbar minnesström var inte heller särskilt lockande, för att inte 

tala om den föga angenäma men dessvärre självklara fortsättningen; att få 

en vettskrämd eller åtminstone ytterst olustig värdinna till bordet. Därför 

hade han alltså bestämt sig för att det nog var bäst att behålla glasögonen 

på, oartigt eller ej. Men i takt med att Lisas frågande blickar tycktes 

honom alltmer påträngande blev han ganska snart osäker på om han 

verkligen valt rätt. 

Han sneglade på Felix och undrade hur han borde göra, men fick inte 

minsta lilla hjälp eller vink. Istället gav han sig in i en lång, snårig och 

bitvis ofrivilligt komisk förklaring om hur människor brukade reagera på 

hans ”kraftfulla blick”, som Magdalena hade uttryckt saken. 

Vid nämnandet av ordet ”kraftfull” förlorade Felix plötsligt den sista 

återstående gnutta behärskning han lyckats bevara under Eriks långa och 

onödigt komplicerade monolog. Istället började han nu fnissa så 

okontrollerat mat- och salivstänkande att Lisa till sist kände sig tvungen 

att påpeka att det var ganska ofint att skratta åt en middagsgäst så där, 

kär vän eller ej. För att inte tala om att spotta på honom. 

Men den onödiga tillrättavisningen gjorde bara saken etter värre. 

Istället för att fortsätta fnissa - som Felix sannolikt gjort om Lisa inte 

sagt något - brast han nu ut i ett ohejdbart gapskratt, som till sin natur 
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alldeles avgjort var något mindre diskret än vad som vanligtvis kunde 

anses önskvärt under en stillsam middag för tre. 

”Men Felix!” utbrast Lisa nu på mammors vis, och började generat 

förklara att hennes son ibland kunde få sådana här utbrott av… hysterisk 

glädje. Hon anförtrodde Erik med något sänkt röst att hon nästan aldrig 

förstod vad det var som var så oerhört roligt, men tillade sedan att det 

behövde hon väl kanske inte heller göra. Oaktat eventuell förståelse 

ansåg hon det i alla fall ytterst olämpligt, bara så att han visste. 

Hon började plocka nervöst med sina bestick, men avbröt sig genast 

när hon lade märke till hur allvarligt Erik såg på henne bakom sina 

solglasögon. Hon kunde inte se hans ögon bakom spegelglasen, men fick 

ändå en underlig och skrämmande känsla av att hans blick skar rakt 

genom dem, in i henne. Hon kände hur hon ofrivilligt stelnade till, och 

han skakade sakta på huvudet. 

”Vet du…” började han utan att bry sig om den av skratt fortfarande 

kvidande Felix. ”Din son är den ende de senaste tjugo åren som brytt sig 

om mig för min egen skull. Varför skulle jag då ta illa upp om han 

skrattar åt mig för att jag bär mig dumt åt? För det är ju precis vad jag 

gör, eller hur?” 

Lisa började genast protestera, men Erik stoppade henne. 

”Jag vet att hela den här glasögongrejen är fullständigt idiotisk” sade 

han. ”Tro inget annat. Men ju mer jag tänker på saken, desto mer tror jag 

att Magdalena faktiskt hade en poäng med det hon sade om mina ögon. 

Jag skrämmer folk genom att se på dem. Eller så händer det andra saker 

som jag inte riktigt kan förklara. Eller styra över, för den delen. Och det 

är alltså därför jag har behållit dem på mig ikväll, för att undvika risken 

att utsätta er för något jag kanske inte kan hjälpa men som säkert skulle 

vara mycket obehagligt. Jag har dem inte på mig för att jag tycker om 

det.” 

Lisa rodnade häftigt vid det sista påpekandet och torkade förläget 

munnen med sin djupröda servett. Hon hade verkligen inte menat att 

stirra på honom, men samtidigt hade hon ju varit nyfiken, erkände hon. 

Felix hade självklart berättat om… ja, det hade hon visst redan sagt. Att 

han berättat alltså, om Erik förstod. Varpå hon skyndade sig att be om 

ursäkt för att hon råkat klampa in i omständigheter hon självklart inte 

hade med att göra. Och hon hoppades verkligen att han inte tagit illa 

upp, och… 
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Erik viftade snabbt bort hennes stammande ursäkter - som av allt att 

döma bara gjorde henne mer generad ju längre hon höll på - eftersom en 

förklaring till hans oartighet faktiskt varit på sin plats. 

Därefter, när glasögonproblematiken äntligen var avklarad, satt de 

tysta och såg omväxlande på varandra och på den halvätna maten medan 

Felix hysteriska skratt sakta klingade ut och övergick i ansträngda 

flämtanden. Men den pinsamma tystnaden varade bara en liten stund, för 

sedan fann sig Lisa och började berätta om sig själv istället, vilket 

avsevärt lättade upp stämningen. 

Hon arbetade som sjukgymnast visade det sig, och var som sådan ännu 

en sorglig kugge i det stora vårdmaskineri Erik själv under lång tid tjänat 

som bränsle åt. Hennes uppgift här i världen var således att rehabilitera 

patienter med tillfälligt eller kroniskt nedsatt fysisk förmåga, som det 

hette. Och trots att hon visserligen brann för det här med att hjälpa 

människor, var det ändå som om hon på sista tiden börjat tvivla en liten 

aning på vad hon höll på med. 

Hon hade nämligen fått det bestämda intrycket att dagens vård höll på 

att stelna i en strikt mekanistisk syn på människan där i princip allt kunde 

botas med antingen kemi eller möjligen genom fysiska ingrepp. Och hon 

hade för att säga som det var kommit till en punkt i livet där hon inte 

längre kunde ställa upp på ett sådant synsätt. För visst måste det väl vara 

så, frågade hon Erik som om hon halvt om halvt förväntat sig att han 

hade något absolut svar att ge henne, att en människa inte bara bestod av 

döda grundämnen och kemiska substanser som höll allt samman? Visst 

fanns det väl ytterligare en dimension hos den mänskliga arten, själva 

essensen, själva det namnlösa men fantastiska som fick ben och kött att 

röra sig? Och nej, hon syftade inte på muskler eller så, förtydligade hon 

när hon såg hans minst sagt förbryllade min. Vad hon i själva verket 

menade var ett andligt, immateriellt något hon inte utan vidare vare sig 

kunde eller ville sätta namn på, eftersom det säkert bara skulle få honom 

att associera i fel riktning. Alltså inget tal om ”själen” eller ”jaget” eller 

något annat som ofta var intimt förknippat med ett eller annat 

förutbestämt synsätt. 

Men alltså; vad trodde han om saken? Eller rättare, om hon förstått 

Felix många antydningar rätt; vad visste han om den saken? 

Erik gapade av förvåning när den verkliga anledningen till den här 

middagsbjudningen äntligen stod klar för honom. För så måste det ju 

vara, det begrep han nu. Lisa ville alltså - om han uppfattade henne rätt - 



361 

 

veta om människan var något mer än en sinnrikt hopfogad samling 

kemiska byggstenar. Eller annorlunda uttryckt; om hon var något mer än 

bara kropp. Om hennes medvetande var något mer än bara en produkt 

av komplicerade synapser i hjärnan. 

Vad i hela fridens namn skulle han svara på det? Han hade själv inte 

skänkt saken en tanke under hela sitt liv, såvitt han kunde minnas. Vilket 

kanske i och för sig kunde te sig en liten aning underligt, eftersom alla 

människor åtminstone någon gång under livet funderar över sin egen 

dödlighet. Men alltså inte Erik, vilket möjligen antydde något obehagligt 

för hans del. 

Han tänkte i alla fall efter noga eftersom han på något plan tyckte sig 

vara skyldig henne ett ärligt och någorlunda genomtänkt svar. Men till 

sist såg han ändå ingen annan utväg än att säga som det var. Nämligen 

att han inte hade en aning. 

Hon såg med ens besviken ut, men hämtade sig av allt att döma ändå 

ganska snabbt från motgången. Istället för att envisas kastade hon sig 

handlöst tillbaka in i ett vilt och kritiskt resonemang om sin egen 

yrkesutövning, och berättade hur hon mer och mer börjat glida in på 

sådant som inom den traditionella västerländska läkekonsten allmänt 

betraktades som humbug, vidskepelse och kvacksalveri. Nämligen 

naturmedicin. 

Hon talade sig varm för detta en god stund, och Erik försökte att 

åtminstone till en början följa med. Men det var inte lätt eftersom han 

inte förstod särskilt mycket av det hon talade om. Hon hängav sig allt 

mer åt detaljer och det var alldeles för många medicinska begrepp och 

termer som gick honom fullständigt förbi, och som ärligt talat inte 

intresserade honom särskilt. Men han ville inte avbryta henne eftersom 

hon strålade av engagemang och intresse, och eftersom han förstod att 

detta var något hon verkligen brann för. 

Felix däremot var inte fullt så finkänslig som Erik. Han hade slutat 

skratta för en god stund sedan och hade till och med börjat se ganska 

uttråkad ut, och avbröt nu alltsammans genom att plötsligt föreslå att 

man skulle prata om något roligare. Varför kunde hon till exempel inte 

fråga Erik om det där andra? Det sista sagt med en lagom diskret, lagom 

menande nickning. 

Erik insåg plötsligt att han misstagit sig angående anledningen till sitt 

besök. Allt djupt prat om människans sanna natur, dödlighet och så 

vidare var tydligen trots allt bara ett oskyldigt konversationsförsök, vilket 
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han var tämligen tacksam för. Han hade ärligt talat inte riktigt hängt med 

där. 

”Jo…” började Lisa och såg på nytt tämligen generad ut, ”Felix har 

som sagt berättat en hel del om dig, om vad du gör och vad du kan och 

så.” 

”Jaha?” sade Erik och såg frågande på henne. ”Hoppas att han har sagt 

något snällt också, och inte bara dåliga saker.” 

Hon log på nytt mot honom och det slog honom att hennes utseende 

måste tala sanning; hon var verkligen en glad människa som log ofta och 

åt många saker, inte minst åt sina egna tillkortakommanden. Hon tog inte 

sig själv på så oerhört stort allvar, hon var ödmjuk. Det var ett drag Erik 

tyckte om hos människor, kanske för att han inte stötte på det särskilt 

ofta. 

”Bara bra saker faktiskt” sade hon. ”Och några roliga. Men han säger i 

alla fall att du är synsk. Jag har kort sagt hört att du kan se avlidnas 

andar.” 

Erik höll på att sätta i halsen. Det var naturligtvis sant, men hur i hela 

fridens namn kunde Felix veta det? Hade Erik berättat det för honom 

någon gång? Han kunde inte minnas att de någonsin talat om just den 

delen av hans så kallade förmåga, och varför skulle han ens ha nämnt det 

för sin unge vän? Och om han nu gjort det - vilket väl måste anses som 

alldeles uppenbart - varför hade Felix sagt det till sin mamma? För att 

utmåla honom som ett missfoster, eller som en lustig pajas? Nej, 

knappast, insåg Erik när han tänkt efter. Om Felix hade berättat en sådan 

sak för sin mamma så fanns det troligtvis en bra anledning. 

”Stämmer det?” undrade Lisa utan att helt kunna dölja en sorts 

missklädsam girighet i blicken när han inte genast svarade. 

Erik såg sig besvärat om; han kunde inte bestämma sig. Skulle han 

göra det lätt för sig och helt enkelt blåneka för att slippa de självklara och 

besvärliga följdfrågorna? Det skulle naturligtvis vara det absolut enklaste, 

men kanske trots allt inte det ärligaste. Och värst av allt; Felix skulle 

naturligtvis veta att Erik ljög. Det skulle inte vara bra för deras ännu 

ganska unga vänskap. Han bestämde sig alltså med viss vånda för det 

svåra men åtminstone sanna alternativet. 

”Ja, det stämmer” suckade han. ”Det händer att jag ser människor som 

lämnat sina kroppar. Men jag vet inte om jag gör det hela tiden, eller om 

jag ens kan styra det själv. Och det där med ”synsk” vet jag inte riktigt; 

jag har liksom aldrig tänkt på det på det sättet.” 
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Lisa log, synbarligen mycket nöjd med svaret. ”Jag trodde väl det” sade 

hon. ”Så fort du steg in här fick jag en bestämd känsla av att du bär på 

någon sorts andlighet, och jag undrar om det inte är det som skrämmer 

människor. Kanske inte bara förstås, men till stor del. Och det var 

faktiskt därför jag frågade om det där med medvetandets odödlighet, 

eftersom jag tänkte att du kanske visste något om saken. Jag menar, ser 

du döda människor måste väl saken vara klar? Medvetandet överlever 

kroppens död, voilà! Men vad jag inte förstår är varför du ens tvekar om 

saken när du bevisligen ser döda spankulera omkring?” 

Erik rynkade pannan. På sätt och vis hade hon naturligtvis rätt, men 

det var ändå något som fick honom att misstänka att hennes slutsats var 

förhastad. Kunde man verkligen se hans syner som ett konkret bevis för 

en högst eventuell själs odödlighet? Erik hade inte en aning, och inte 

heller fick han tid att tänka vidare över saken eftersom Lisa nu tydligen 

kommit fram till det som Felix hemlighetsfullt omtalat som det där andra. 

”I alla fall; det fick mig att fundera på en sak” sade hon och såg 

förväntansfullt på honom utan att lägga märke till att han av minen att 

döma hade tappat tråden någonstans på halva vägen. 

”Eeh… vilket?” undrade han dumt. Felix fnissade till men lyckades 

sedan behärska sig. 

”Det där med att du är synsk, förstås!” sade hon otåligt men alls inte 

ovänligt. ”Jag hoppas att du inte tar illa upp för att jag frågar, men skulle 

du kunna tänka dig att använda synskheten lite mer… praktiskt?” 

Erik rynkade pannan. Hur menade hon nu? Han tyckte definitivt inte 

om vad han hörde, men var å andra sidan inte heller helt säker på att han 

begrep vad hon var ute efter. 

”Jag förstår nog fortfarande inte…” sade han sanningsenligt, vilket 

fick henne att le osäkert. Hon harklade sig försiktigt. 

”Ähum… jag menar bara att du kanske skulle kunna hjälpa människor 

med vissa… problem genom att använda din förmåga?” 

Han ryckte till och blev genast ganska illa till mods när hon lika 

pricksäkert som ovetande använde det där ordet, som för honom var 

synonymt med hans mer eller mindre udda egenskaper. För honom var 

det något man inte borde tala så otvunget om; det hade inte känts mindre 

störande om hon istället börjat fråga ut honom om exempelvis hans 

intima kroppsliga egenheter. Vart ville hon egentligen komma?  

”Så här är det” började hon snabbt förklara när hon såg att han 

fortfarande inte förstod. Felix nickade uppmuntrande. 
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”Jag har en väninna som har ett, hmm, låt oss kalla det speciellt 

problem. Det låter kanske underligt, men det finns något i hennes hus 

som stör henne på olika sätt. Saker flyttas runt av sig själva, hon hör steg 

från övervåningen när hon är ensam hemma och ibland har hon till och 

med vaknat mitt i natten och tyckt sig se en man stå vid sänggaveln och 

titta på henne, bara för att ögonblicken efteråt vara spårlöst borta. Det är 

faktiskt ganska kusligt att höra henne berätta om allt som händer i 

hennes hus, och jag måste säga att jag drar mig för att hälsa på. När vi 

träffas är det oftast här, som du kanske förstår. Men för att förtydliga; 

hon har kort sagt ett klassiskt spökproblem. Förstår du nu vart jag vill 

komma?” 

Erik förstod mycket väl hur hon tänkte, men insåg också att hon 

definitivt inte förstått vad hans speciella gåvor gick ut på. Han var ingen 

spökjägare, han var inte ens säker på om han trodde på spöken. Att han 

såg döda lite då och då var liksom en helt annan sak, de var ju inga 

övernaturliga varelser. Bara vanliga människor som dött. Alltså fortsatte 

han att se bekymrad ut, vilket fick henne att rabbla upp en rad otäcka 

händelser i väninnans ”hemsökta” hus. Vilket i sin tur fick honom att 

fatta ett beslut. 

”Vänta!” bad han och höll avvärjande upp händerna. ”Jag är inte säker 

på att jag är det du tror. Jag är inget medium eller så. Jag har bara råkat få 

lite speciella egenskaper som ibland - men verkligen inte alltid - påminner 

om det du beskriver.” 

Han såg hennes försiktiga leende falna och gradvis övergå i en snopen 

och besviken min som genast fick honom att känna sig som en riktig 

glädjedödare, och vad värre var; Felix såg precis likadan ut i sitt fräkniga 

pojkansikte. Det var tydligt att även han haft vissa förhoppningar om en 

förestående spökjakt. Det samlade intrycket av allt detta fick Erik att 

blixtsnabbt ändra sig och utan att tänka göra en klassisk kovändning. 

”Men visst, jag gör gärna ett försök att hjälpa din väninna. Men jag kan 

inte lova att det fungerar!” skyndade han sig att tillägga när han såg hur 

båda två sken upp och med ens blev mycket lika varandra; mor och son, 

med eller utan funktionshinder. 

”Du behöver inte lova något alls” försäkrade Lisa utan att helt kunna 

dölja sin upphetsning. Hon hade blivit märkbart röd om kinderna, och 

faktiskt också lite flammig på halsen. ”Bara det att du ställer upp är helt 

fantastiskt!” 
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Erik försäkrade omtumlad att han åtminstone skulle göra så gott han 

kunde, samtidigt som han i sitt inre förbannade sin lösmynthet inför 

Felix. Han hade förstås bara sig själv att skylla, men den trösten tycktes 

honom synnerligen klen. Han hade kommit hit i den naiva tron att han 

bara skulle bli bjuden på middag, inte bli uppraggad som spökjägare. 

Men nu var det så, punkt slut. 

Det hela var faktiskt en ganska löjlig tanke, konstaterade han när den 

värsta överrumplingen lagt sig. Och möjligen - eller snarare troligen - 

skulle det bara bli pannkaka av alltsammans. Nå, ingen skada skedd i så 

fall. Och nu kunde det väl ändå inte bli fler obehagliga överraskningar 

den här kvällen, eller hur? Men där misstog han sig; det skulle komma 

mer innan han slutligen fick gå hem, visade det sig. 

Han stod i dörren och var på väg att gå när Felix kom fram till honom 

och bad honom om något fullständigt oerhört. 

”Snälla Erik” sade han bedjande och viftade nervöst med sina 

bångstyriga armar, ”kan du inte ta av dig solglasögonen bara en enda 

gång och visa mamma? Jag vet att hon inte skulle ta illa upp, tvärtom. 

Hon har faktiskt till och med sagt att hon gärna skulle vilja se dig utan 

dem” bad han. 

Erik blundade. Det fattades bara det också, att han skulle skrämma 

livet ur värdinnan som tack för mat och trevligt sällskap. Visst, det skulle 

se ut det. Alltså vägrade han med hänvisning till vanligt folkvett. 

”Jag tror inte att din mamma skulle uppskatta en sådan gest” försökte 

han. ”Du vet ju hur det brukar gå när…” 

Men längre hann han inte förrän föremålet för den osmakliga begäran 

stod i hallen och skulle säga adjö. Erik skyndade sig att göra precis som 

han tänkt, nämligen att tacka så hemskt mycket för den goda maten och 

det trevliga sällskapet, varpå han tog i dörrhandtaget för att gå. Om det 

som sedan hände bara var ett resultat av god uppfostran eller om det var 

något utstuderat men dumt experiment kunde han efteråt inte bestämma 

sig för. Resultatet skulle i båda fallen ändå ha blivit detsamma. 

”Tack själv!” svarade Lisa glatt. ”Det var mycket trevligt att få träffa 

dig!” 

Varpå hon sträckte fram handen för att ta farväl, och Erik tog den i 

ren reflex. 

Strömmen av minnen och bilder svepte genom hans huvud innan han 

ens fick en chans att hinna stoppa den, och om han skulle göra en 

uppskattning av hur mycket information han tappade ur henne innan 
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han abrupt bröt förbindelsen genom att släppa hennes hand som om den 

bränts, skulle han gissa att han sett åtminstone en tredjedel av alla hennes 

mest intima hemligheter. 

Hon drog hastigt efter andan och Erik såg hur en skälvning gick 

genom hela hennes kropp. Hon bleknade. 

”Jag…” sade han upprört, ”Det var inte meningen, förlåt så hemskt 

mycket. Jag menade inte…” 

”Det gör inget” log hon aningen stelt. ”Det var mitt eget fel. Tack för 

en trevlig kväll i alla fall, Erik. Godnatt.” 

Erik rusade huvudstupa ner genom trappen som om han trott sig att 

på så vis kunna fly undan hennes privata sfär, som olyckligtvis nu också 

blivit hans. Den jagade honom, flåsade honom i nacken och ville 

definitivt inte lämna honom ifred. Kanske hade han hoppats att det 

skulle gå att slippa ifrån alltsammans om han bara tillräckligt bestämt 

intalade sig att han lämnade kvar kunskapen om henne bakom sig; 

slängde bort den och sedan glömde att den fanns. 

Det var naturligtvis en rent idiotisk förhoppning, det visste han. Ändå 

kastade han sig dödsföraktande nerför varje trappavsats som om han 

haft ett blodtörstigt, fradgande odjur i hälarna. Han slapp mirakulöst falla 

och bryta benen av sig, men när han flåsande kom ut på gatan hejdade 

han sig plötsligt. En tanke hade nämligen slagit honom: det fanns något i 

Lisas bilder som verkade märkligt bekant. Något som kanske hade med 

honom själv att göra, eller möjligen med något han hade hört eller sett 

redan innan han träffade henne. 

Han fick inte tag på det och avfärdade det därför som ren inbillning, 

varpå han började gå hemåt i sommarkvällen. Men han hade inte gått 

mer än några hundra meter förrän han kom på vad det var och 

tvärstannade. 

Det fanns en minnesbild, en obetydlig reminiscens som kommit till 

honom under den korta men intensiva kontakt han haft med Lisa. Den 

hade flämtat förbi under som mest en tiondels sekund, men det hade 

tydligen räckt för att han skulle bli medveten om den. Det verkade vara 

ett minne av en danskväll för säkert fyrtio år sedan, naggat i kanten som 

ett gammalt gulnat fotografi. En blek kopia av det sedan länge passerade. 

Ändå fanns det fortfarande där: det inte helt intakta minnet av en 

kortklippt flicka i tjugoårsåldern passionerat dansande med sig själv, till 

synes fullständigt omedveten om de omkringståendes hånfulla blickar. 

Runt, runt, runt gled hon på ett nästan tomt dansgolv vid en då ännu inte 
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nedbrunnen dansrestaurang på Sydåsens norrsluttning. Det var Eriks 

mamma. 

  



368 

 

 

 

 

7. 
 

 

et hade gått en knapp vecka efter Eriks besök hemma hos Felix 

och Lisa, och inte mycket hade hänt. Det vill säga, inget förutom 

att Erik noga läst igenom sin mammas anteckningsböcker på nytt. Det 

hade varit som han trott. Minnet han råkat snubbla över hos Lisa var 

verkligen en riktig minnesbild av hans mamma en av de där kvällarna när 

hon måste ha träffat den undanglidande, aldrig riktigt synlige Johannes. 

Det var åtminstone den slutsatsen han kommit fram till efter att ha 

lusläst mellan raderna i den första av hennes efterlämnade böcker. Där 

antyddes det minst sagt en hel del men sades egentligen inte särskilt 

mycket konkret, varför det var svårt att göra sig en enhetlig, otvivelaktigt 

sann bild av vad som egentligen hänt. Men eftersom Erik var fullt 

medveten om hur mycket olika personers minnen av samma händelse 

kunde skilja sig från varandra, var han egentligen inte särskilt förvånad. 

Förvånad var han emellertid över sitt tålamod. Egentligen borde han 

ha gått raka vägen tillbaka till Lisa redan samma kväll och helt enkelt 

frågat henne genast. Om inte annat så för att få saken ur världen, och på 

så vis slippa en veckas svårartat grubbel. Men han hade inte kunnat 

förmå sig, delvis beroende på det sätt han kommit över minnet på. Han 

skämdes, helt enkelt. 

Istället hade han avvaktat och försökt vänja sig vid tanken på att det 

nu faktiskt fanns en levande människa han skulle kunna fråga för att få 

veta något - om så bara en obetydlig detalj - om hans försvunna mamma. 

Och han skulle fråga, men inte förrän rätt tillfälle gavs. 

Och möjligen skulle ett sådant tillfälle snart dyka upp, eftersom Felix 

en dag stack till honom ett vitt kuvert med den textade påskriften Erik. 

D 
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”Det är från mamma” förklarade han och rodnade lätt. ”Jag tror att 

det handlar om det där vi talade om när du var hemma hos oss, om du 

minns.” 

Erik tog emot kuvertet och öppnade det. Inuti fanns ett meddelande 

skrivet med kvinnligt sirlig stil i svart, äkta bläck på tjockt och sannolikt 

dyrt brevpapper skvallrande om brevskriverskans smak för det exklusiva. 

Det var som han trott, konstaterade han glädjelöst när han ögnat igenom 

det kortfattade brevet. Lisa hade talat med sin spökrädda väninna, och 

nu undrade hon om han fortfarande ville hjälpa till med att tala den 

störande anden tillrätta så att det kunde bli ett slut på spökerierna? 

Naturligtvis något annorlunda formulerat förstås, men i sak så. 

Kommande lördag kanske, om det passade honom? 

Erik suckade. Han hade fortfarande inte den minsta lust att spela 

andeutdrivande apa, men hade man lovat en sak så borde man väl hålla 

den antog han. Och kanske kunde han be om en liten gentjänst när saken 

var klar, nämligen ett klargörande samtal beträffande Lisas närvaro vid 

Djupe Skreva sommaren 1969. 

 

* * * 

 

På lördagseftermiddagen kom Lisa och hämtade Erik i sin röda, tämligen 

småväxta men ganska nya Toyota Yaris. Felix satt i baksätet och vinkade 

glatt åt Erik när de stannade precis utanför hans port. Möjligen kunde 

det där vinkandet förstås bero på att Felix hade en ovanligt besvärlig dag 

i spastiskt hänseende, men Erik föredrog den mer positiva tolkningen av 

gestikulerandet och vinkade därför tillbaka, fast något mer stillsamt. Som 

vanligt hade han sina solglasögon på sig och tog inte heller av dem när 

han klev in i bilen och hälsade vänligt på Lisa. Hon tog honom inte i 

hand men nickade glatt åt honom. 

”Gud, vad spännande det här ska bli!” påstod hon och drog lite i sitt 

rödfärgade hårburr medan hon körde västerut mellan böljande fält av 

ännu inte mogen raps och brödsäd. ”Känns det fortfarande ok för dig?” 

undrade hon lite oroligt när Erik inte genast kommenterade hennes 

första påstående. 

”Ja, det gör det väl” svarade han utan att helt kunna dölja sin 

uppenbara brist på entusiasm. ”Jag gillar det egentligen inte, men jag har 

ju lovat...” 
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Lisa såg aningen besvärad ut, men erbjöd sig dessvärre inte att ställa in 

det förestående spektaklet. Istället började hon berätta ingående om sin 

väninna och de problem denna upplevde i sitt hus. Det var som redan 

sagts i stort sett sådant som kunde betraktas som klassiska spökerier, 

åtminstone enligt Eriks högst amatörmässiga bedömning. Föremål 

flyttades av sig själva, dörrar öppnades och stängdes, skuggskepnader 

gick genom huset om kvällarna, steg och buller kunde höras från 

bevisligen tomma rum och så vidare. Kort sagt sådant som skulle 

skrämma slag på vissa människor, men lämna andra nyfikna eller till och 

med likgiltiga eftersom de helt enkelt vägrade tro på vad de såg och 

hörde. 

Erik visste för sin del inte riktigt hur han skulle förhålla sig till 

alltsammans, men när Felix bröt in i samtalet och började berätta vad 

Erik betraktade som rena rama monsterhistorierna, insåg han att den här 

dagen kanske trots allt kunde komma att bli lite rolig, om än inte 

meningsfull. 

Det tog sällskapet mindre än tio minuter att komma fram till det så 

kallade spökhuset. Det låg invid den stora riksvägen mellan Klätten och 

Blåstorp och såg i Eriks ögon högst ordinärt ut. Det var ett gammalt hus, 

troligtvis de sista resterna av en avstyckad gård eller kanske en ombyggd 

statarlänga. Ett litet, rött trähus som såg alldagligt skånskt och mysigt 

gammaldags ut. Knappast något typiskt kråkslott med obligatoriska 

inneboende spöken, alltså. 

Lisa körde in på uppfarten och parkerade invid en stor syrenhäck som 

skärmade av tomten mot riksvägen och den brusande trafiken. Samtidigt 

kunde Erik känna en tydlig skiftning i stämningsläget i bilen, som om 

någon eller några nu var mycket spända. Inte nödvändigtvis av rädsla 

eller nervositet, utan snarare av högt ställd förväntan, tycktes det honom. 

Särskilt verkade detta komma från Felix, och Erik drabbades genast av 

en misstanke om att allt det här var något helt annat än vad det verkade 

vara; kanske något sorts prov för att se vad han gick för rent medialt, 

liksom. 

Tanken var löjlig och paranoid, bestämde han och klev ur bilen för att 

göra det bästa möjliga av situationen. Vädret var behagligt svalt och solen 

doldes delvis av tunna molnslöjor så att dagen tedde sig en liten aning 

matt. Syrenhäcken doftade starkt och somrigt, men lyckades inte helt 

dränka lukten av bilavgaser från vägen. Grus knastrade under hans skor, 

svalor pilade fram över himlen, gräshoppor spelade i det höga gräset som 
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växte strax utanför tomten. På det hela taget var det faktiskt ett fridfullt 

ställe, om man alltså bortsåg från trafiken. 

Lisa, för dagen stilenligt klädd helt i svart, knackade på och log 

förväntansfullt mot Erik medan de väntade på att hennes väninna skulle 

öppna. Det gjorde denna tämligen omgående, och Erik konstaterade att 

den som bodde i huset var en kort, ganska klent byggd, mörkhårig 

kvinna i hans egen ålder, försedd med ett något bistert uttryck i ansiktet. 

Hon sken upp när hon såg Lisa och Felix, men verkade akta sig noga för 

att titta alltför närgånget på Erik. Han förstod att Lisa nog sagt ett och 

annat om hans sätt att, så att säga, påverka människor med sin närvaro. 

Det gjorde honom inget. Han såg det snarare som en fördel att slippa 

hitta på krystade förklaringar till varför han exempelvis inte ville ta av sig 

solglasögonen. 

”Hej, välkomna!” hälsade väninnan och presenterade sig som Helena 

för Erik, men tog honom klokt nog inte i hand. Vilket som sagt var 

precis så som han ville ha det; enkelt och opretentiöst. Och säkert. 

Sedan släppte hon in dem och bad dem sätta sig i köket där hon dukat 

fram lite kaffe som serverades i udda koppar, troligtvis loppisfynd 

misstänkte Erik när han såg sig omkring och upptäckte att det mesta av 

den lösa inredningen verkade vara av samma karaktär. De flesta av 

sakerna han såg var nötta och uppenbart begagnade, men på ett lantligt 

och vackert vis. Det gav rummet personlighet, tyckte han och rös när 

han kom att tänka på sitt eget könlösa hem gjort av plast och laminat. 

Tanken att han faktiskt kunde göra något åt saken slog honom emellertid 

inte. 

Helena, som var ensamstående och arbetade som högstadielärare, hade 

verkligen problem. När hon mångordigt och med pedagogiskt upplagd 

noggrannhet redogjort för alla de saker hon upplevt bara den senaste 

månaden, insåg Erik att det kanske trots allt inte var så konstigt om hon 

tyckte sig behöva hjälp från någon med så kallade paranormala förmågor. 

Om allt hon sade var sant var det en sak han möjligen kunde förstå, men 

han var fortfarande inte helt bekväm med att det var han som skulle 

föreställa den personen. Men redan när han hört början på hennes 

historia hade det väckt hans nyfikenhet så pass att han åtminstone 

bestämde sig för att göra sitt bästa, vad det nu kunde betyda i det här 

sammanhanget. 

”Det började i maj förra året” berättade Helena sedan Lisa bett henne 

ta allt från början för att Erik skulle förstå problematiken. ”Jag hade haft 
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problem med grannarnas ungar ett tag, de höll på med en massa bus. 

Kastade bollar på mina fönster, trampade runt i mina rabatter och så. 

Och till sist tröttnade jag på dem. Jag blev helt enkelt arg och skällde ut 

dem efter noter. Och det skulle jag kanske inte ha gjort.” 

”Hur så?” undrade Erik efter en i hans tycke onödigt lång konstpaus. 

Han stördes lite av att huset verkade så skumt när han hade 

solglasögonen på sig, men det fanns ju som sagt inget annat val. 

”Det blev bara värre” fortsatte Helena. ”Skitungarna - om ni ursäktar, 

men jag är van vid den sorten - började ringa på i tid och otid, och när 

jag öppnade sprang de för allt vad tygen höll. I början jagade jag dem, 

men i längden blev det för jobbigt. Jag lyckades aldrig få tag på dem 

ändå. Så en dag när det knackade extra ihärdigt på dörren orkade jag inte 

gå och öppna, utan bad dem stiga in istället. Jag tänkte väl att de kanske 

skulle tröttna och gå hem om jag inte rusade ut efter dem längre. Men; 

jag bad dem alltså stiga in. Och till min förvåning gjorde de det. Eller det 

var vad jag trodde, i alla fall. Dörren öppnades och stängdes och jag 

hörde tydligt hur någon kom in i hallen, klampade runt och stökade. Men 

sedan blev det tyst.” 

Hon bet sig i underläppen och verkade tänka efter. Erik fick det 

bestämda intrycket av att hon var rädd att välja fel ord, eller att uttrycka 

sig klumpigt. Som om det var viktigt att det hon tänkte säga 

formulerades rätt för att inte missförstås. 

”I alla fall; när jag gick ut i hallen för att se efter vilken av 

grannungarna det var som haft fräckheten att klampa in var det tomt. 

Det fanns ingen där. Men en sak som jag särskilt minns var att det 

luktade surt, lite som av gamla sopor. Och jag fick en bestämd känsla av 

att… att inte vara ensam. Som om någon hade gömt sig någonstans och 

satt och kikade på mig. Jag ska säga att det faktiskt var mycket 

obehagligt, och jag letade igenom huset flera gånger innan jag till sist 

kände mig helt säker på att allt bara var inbillning, förmodligen orsakad 

av de otäcka skitungarnas djävulstyg.” 

”Men det var det alltså inte?” undrade Erik och förvånades en aning 

över hennes hätskhet så fort grannarnas barn nämndes. Om han någon 

gång provat på att arbeta som lärare skulle han antagligen inte känt 

samma förvåning. 

”Nej, det var det inte” sade hon med eftertryck. ”För sedan började 

det. Redan samma kväll upptäckte jag hur kryddorna i kryddskåpet bytt 
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plats med varandra så att jag knappt lyckades hitta vad jag behövde 

förrän det nästan var försent.” 

Erik kliade sig på näsan. Vilken betydelse kunde det ha att några 

kryddburkar bytt plats? Och vad var det som var försent? Felix 

förtydligade eftersom han kände på sig att det behövdes. 

”Helena har sina kryddor i bokstavsordning” sade han i dämpad ton. 

”Hittar man dem inte där man ställt dem är det lätt att man bränner vid 

maten.” 

”Ok…?” sade Erik, men blev genast avbruten av Helena. Hon såg inte 

glad ut. 

”Jag bränner aldrig vid min mat i vanliga fall. Det skulle se ut det. Och 

med mitt jobb och allt. Jag blev arg, minst sagt.” 

”Helena jobbar som hemkunskapslärare” förklarade Felix och fick 

något skyggt och räddhågset i blicken. 

”Aha, jag förstår…” svarade Erik och kliade näsan lite till eftersom 

han plötsligt kände sig en aning förvillad av allt ovidkommande tal om 

matlagning. 

”Ja, så är det” konstaterade Helena torrt. ”Och sedan gick det väl ett 

par dagar, och därefter var det dags igen. Den här gången var det min 

tvätt som råkade illa ut.” 

Erik nickade förstående men sade inget den här gången. Han kände på 

sig att det nog var bäst så. 

”En dag innan jag körde till jobbet passade jag på att köra en maskin 

tvätt. Men sedan ville jag inte torka den i tumlaren eftersom jag vet hur 

lätt en sådan maskin kan börja brinna. Det finns otaliga exempel på hem 

som brunnit upp på grund av torktumlare som fattat eld när ingen har 

varit hemma. Jag säger ofta till mina elever…” fortsatte hon, men avbröt 

sig när Lisa lät höra en menande harkling. Helena såg generad ut men 

plockade snabbt upp den tappade tråden: ”Alltså hängde jag istället upp 

den rena tvätten på en torkställning som jag har i tvättstugan.  Sedan 

körde jag som sagt till jobbet. Men döm om min förvåning, för att inte 

säga ilska, när jag kom hem och upptäckte att någon tagit min rena tvätt 

och draperat den över varenda gardinstång i hela huset.” Hon gjorde en 

tydlig konstpaus för att det hemska i situationen verkligen skulle sjunka 

in. 

Erik visste inte vad han skulle säga; i hans öron lät allt detta som rena 

galenskapen. Den uppmärksamme och alltid lika lyhörde Felix märkte på 

nytt hans bryderi och skulle precis säga något, men Erik hann tyvärr före: 
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”Vad var det för tvätt?” undrade han och önskade i samma stund som 

orden lämnade hans mun att han hållit tyst. Av alla frågor han kunde ha 

ställt valde han den som uppenbart var av minst betydelse för själva 

saken, men samtidigt var den mest generande för Helena. 

Felix gjorde ett plötsligt försök att låta bli att skratta och lyckades 

nästan. Ut kom - istället för ett uppriktigt menat gapflabb - dämpade 

grymtningar, vilka ofelbart renderade honom ett ogillande ögonkast från 

Lisa och ett förolämpat dito från Helena. 

”Det var i huvudsak underkläder, vad det nu kan spela för roll” 

upplyste hon Erik och snörpte på munnen. ”De hängde som jag sade i 

gardinstängerna och syntes hur bra som helst utifrån. Grannarnas otäcka 

barn stod utanför och flinade när jag kom hem. Skanderade skamliga 

ramsor och var allmänt oförskämda.” 

”Vad då för ramsor?” undrade Erik och höll på att bita tungan av sig. 

Varför kunde han inte bara vara tyst och lyssna? Helena snörpte på nytt 

på munnen. 

”Inte för att jag vet vad det skulle ha för betydelse, men de hade 

lyckats få in både sloggi max och öron på en tax i samma mening. Och de 

rimmade minsann på ett ganska smaklöst sätt också, om du frågar mig.” 

”Sloggi max?” stövlade Erik vidare in på den redan grundligt 

upptrampade stigen av pinsam taktlöshet, och avslöjade därmed även sin 

skriande brist på bildning vad gällde damers underkläder eller dessas 

namn. 

”Det är en sorts underbyxor” viskade Lisa och försökte släta över hela 

saken genom att med sitt kroppsspråk tydligt visa att nu skulle man 

släppa den saken och genast gå vidare med mer väsentliga detaljer. Felix, 

som drabbats svårt av hotande skrattkramp, bad att få låna toaletten. 

Erik fick själv lite svårt att hålla sig för skratt när han hörde Lisa 

teaterviska ”Sitt ner om du ska kissa, gubben…” till Felix, som på vanligt 

manér flaxade vilt med armarna och antagligen skulle ha ytterligt svårt att 

träffa rätt med deras hjälp. Varpå pinsam tystnad följde medan Erik 

ansträngde sig till det yttersta för att försöka mana bort bilden av 

hemkunskapslärarinna Helenas underkläder tjusigt draperade i husets alla 

fönster. 

”Ok” sade Erik när han slutligen trodde sig ha kontroll över sig själv 

igen, ”det var alltså så det började.” 

”Ja” svarade Helena med en djup suck. ”Jag bjöd alltså själv in eländet 

kan man säga. Och nu blir jag som sagt inte av med det.” 
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Erik funderade en stund. Det fanns en del saker i hennes historia och 

beskrivning av spökerierna som onekligen hade tydliga drag av 

pojkstreck över sig. Kunde det helt enkelt inte bara vara så att det trots 

allt var grannbarnen som skojade med henne? Det var väl ändå det 

troligaste, eller hur? För, om man tänkte efter: vilket var egentligen mest 

sannolikt? Att Helena var utsatt för barnsliga men högst förklarliga 

skämt, eller att något enligt gängse normer naturvidrigt faktiskt fanns i 

hennes hus? Svaret kunde vid en första anblick tyckas enkelt; nästan för 

enkelt. 

Helena såg först fundersam ut när Erik frågade om det fanns något 

mer han borde få veta som kunde kasta ytterligare ljus över saken. Sedan 

reste hon sig plötsligt med ett mycket bestämt uttryck i sitt redan ganska 

bistra ansikte och försvann in i ett angränsande rum. När hon kom 

tillbaka såg hon smått road ut över sin oväntade fyndighet; hon bar med 

sig två silverljusstakar av äldre modell, en i varje hand. 

”Titta på de här” sade hon och satte ner dem på bordet med en ljudlig 

smäll. ”De här stod inlåsta i ett gammalt linneskåp jag använder som 

förvaring för prydnadssaker jag inte har framme för tillfället. Julgrejor 

och så.” 

Erik gjorde som hon sade och tittade på ljusstakarna. Han kunde inte 

se något konstigt med dem. De var som redan sagts ett par vanliga 

silverljusstakar, sannolikt något arvegods eftersom de såg ut att ha 

åtminstone femtio år på nacken. Ljusen som satt i verkade en smula 

deformerade, som om de stått i ett soligt fönster och delvis smält. 

”De här stod alltså inlåsta i skåpet, som i sin tur står inlåst i mitt hus 

som bara jag har nyckel till. Och så här såg de ut när jag skulle ta fram 

dem i julas.” 

Erik tittade igen, fortfarande utan att se något underligt. Helena lade 

märke till det och suckade otåligt. 

”Det är ljusen du ska titta på” sade hon och vände lite på den ena 

ljusstaken. ”Någon har smält dem med sina händer.” 

Erik tog den andra ljusstaken och granskade ljuset. Och mycket riktigt: 

det såg verkligen ut som om någon i princip smält stearinet genom att 

hålla om ljuset och krama det hårt. Och när han tittade noga fanns det 

faktiskt avtryck av fingrar, och till och med något som skulle kunna vara 

fingeravtryck. Han funderade en stund och kände hur de båda kvinnorna 

betraktade honom i spänd förväntan. Det störde honom en aning och 
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lockade med ens fram en tämligen sällsynt gäst i hans sinne; den lille 

skeptikern. 

Den här sortens avtryck skulle man egentligen kunna göra hur lätt som 

helst. Allt som krävdes var lite värme, sedan skulle det bara vara att ta tag 

om ljuset och krama det hårt tills stearinet trängde upp mellan fingrarna. 

Den var inte svårare än så, om man var utrustad med lite vanligt sunt 

bondförnuft. 

Men det var dessvärre inte så enkelt. Ljusstakarna hade ju stått inlåsta 

och blivit så här av sig själva. Då var en ”normal” förklaring inte längre 

fullt så enkel att finna, förutsatt att Helena sagt precis som det var, vill 

säga. Utan att lägga till eller dra ifrån för effektens skull. 

Plötsligt tycktes hon uppfatta det där lilla tvivlet hos honom, och 

därför började hon på nytt och nästan med desperation räkna upp 

exempel efter exempel på den ena hemsökelsen efter den andra, alla 

minst sagt kusliga: 

När hon stod framför badrumsspegeln kunde hon ibland se en mörk 

gestalt gå förbi bakom hennes rygg, trots att hon visste att hon var 

ensam hemma. Ibland vaknade hon på nätterna av skrapande ljud, och 

när hon tände kunde hon upptäcka att vissa möbler var flyttade, ofta från 

ena änden av rummet till den andra. Vid ett tillfälle hade dörrhandtaget 

på toalettdörren tryckts ner när hon suttit där inne, inte en gång utan 

flera och allt häftigare som om någon till varje pris ville komma in. 

Ibland hördes tunga, hasande steg från den tomma övervåningen, och så 

vidare. 

Erik förstod hennes misströstan och insåg att det minsta han kunde 

göra var att gå en runda i huset, trots att han egentligen inte kände någon 

större lust att dansa efter Lisas pipa. Han skulle just resa sig när Felix 

kom ut från toaletten, likblek i ansiktet och tydligt uppskärrad. 

”Ni kommer inte att tro att det är sant!” påstod han och glodde vilt på 

resten av sällskapet, särskilt på Erik. ”Jag satt på toaletten och plötsligt 

spolade den av sig själv!” 

”Jaha” sade Helena utan att visa någon särskild upphetsning. ”Så där 

gör den ganska ofta. Jag glömde visst nämna det.” 

”Nej, alltså inte alldeles av sig själv!” envisades Felix med uppspärrade 

ögon. ”Jag kunde liksom känna hur någon tryckte på spolknappen 

medan jag satt där!” 

”Ja just det” sade Helena, fortfarande lika oberörd. ”Som jag sade: den 

gör så där ibland.” 
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”Är du alldeles säker på att du inte bara råkade komma åt spolknappen 

själv?” undrade nu Lisa och anlade en för henne förvånansvärt skeptiskt 

min, som om hon hade svårt att tro att hennes egen son kunde råka ut 

för något övernaturligt. 

”Ja mamma, det är väl klart!” svarade Felix förargat och fortsatte stirra 

som om han sett ett spöke. Vilket han bevisligen inte hade gjort eftersom 

det tydligen befunnit sig bakom hans rygg, fullt upptaget med att spola 

på Helenas toalett. 

Alla tittade nu menande på Erik som om de förväntade sig att turen 

äntligen kommit till honom, att det var hans självklara uppgift att ta tag i 

och helst lösa problemet. Erik suckade. Han hade ingen lust, men det 

verkade inte finnas något annat att göra. Han gick således utan vidare 

krusiduller fram till toaletten, öppnade dörren och kikade in. 

Han visste inte säkert vad han egentligen förväntade sig att finna där 

inne, men antagligen inget annat än det han fann. Det vill säga - 

ingenting. Det var lika tomt som det borde vara på en olåst toalett när 

man öppnar dörren för att själv stiga in. Visserligen drog han sig till 

minnes att han någon gång råkat öppna toadörren på Solgården och då 

funnit Sivert sittande där inne med byxorna vid anklarna, muntert 

ropande ”Bingo!” som ett sorglustigt tecken på att något gått bättre än 

fruktat. Men det var som sagt på Solgården, och där var saker inte alltid 

som i resten av tillvaron. 

”Ser du något?” undrade Felix andlöst, och Erik tittade efter en extra 

gång innan han stängde dörren. 

”Nej, det finns inget där” konstaterade han likgiltigt och vände sig om 

bara för att till sin ärligt kända förvåning upptäcka hur nära de tre andra 

ställt sig varandra, som för att söka skydd undan något farligt eller 

obehagligt. Han rynkade pannan eftersom han tyckte att det var att 

överreagera en smula, särskilt i Helenas fall; hon hade ju precis sagt sig 

vara van vid just självspolande toaletter. 

Och om man om så bara för ett ögonblick försökte se nyktert på 

saken: det värsta de kunde förvänta sig att finna här inne var ju bara ett 

kroppslöst medvetande, och det var ju faktiskt inte mycket att vara rädd 

för. Men så drog han sig till minnes hur skräckslagen han själv blivit 

första gången det hänt honom; när han sett nyfikna fru Larsson stå 

genomskinlig och död i hans rum en natt för så många år sedan. Jodå, 

han kunde nog förstå det övriga sällskapets olust även om han inte själv 

kände någon. 
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”Jag tror att jag skulle vilja se mig omkring i huset om det är ok?” 

undrade Erik och började gå runt i de olika rummen i jakt på Helenas 

objudne besökare. Han lät sig inte ens störas av Lisas teaterviskning om 

att det här minsann var precis som i TV4-programmet ”Det obekanta”, 

ett program som specialiserat sig på teatrala och lagom tillrättalagda 

spöksaneringar inför publik. Viskningen var för övrigt inte heller avsedd 

för honom utan för Helena, som tillsammans med de andra följde 

honom på behörigt avstånd. Han gick från rum till rum och kände på 

själva atmosfären. Luften var inte direkt torr men inte heller sjukligt 

fuktig, och det låg en omisskännlig svag lukt av gammalt hus under varje 

rums speciella doft. Han kontrollerade köket noggrant men fann inget 

som ingen annan inte skulle ha funnit. Allt var putsat till förbannelse och 

det fanns inte ett dammkorn någonstans såvitt han kunde se. Han 

kastade ett öga ut i tvättstugan som låg invid köket, men inte heller där 

fanns något av intresse. Inte ens de där omtalade ”sloggi max” som han 

hoppats skulle hänga på tork, eftersom han faktiskt blivit lite nyfiken på 

hur sådana kunde se ut. 

I vardagsrummet var det fortfarande lika lugnt och välstädat, bortsett 

från kaffekopparna som stod kvar där man lämnat dem. I sovrummet vid 

husets gavel likaså. Han lade förresten särskilt märke till att 

sängöverkastet var sträckt på ett sätt som han inbillade sig bara förekom 

på militärförläggningar för elitsoldater. Han hade förstås aldrig varit på 

någon sådan inrättning, men hade å andra sidan tillbringat ett antal 

olyckliga år i Herrans tukt och förmaning hos den galna 

urkelljungafamiljen. Vilket antagligen inte var någon större skillnad, 

åtminstone inte beträffande ordning och disciplin. 

Alltsammans började bli en liten aning trist i sin uppenbara brist på 

uteblivna gastar och illasinnade andeväsen, och han skulle just börja om 

från början och gå ytterligare ett varv i den tillsynes meningslösa 

spökjakten när det hördes fem långsamma, tunga steg från övervåningen, 

rakt ovanför deras huvuden. Det lät som om någon gick med trätofflor. 

Felix viftade med sina armar och såg skräckslaget på sin mamma, som i 

sin tur bleknade märkbart och såg frågande på Helena. Hon för sin del 

behöll färgen, men såg trött på Erik och sade: ”Sådär, nu klampar han 

igen.” 

Erik såg sig omkring och försökte upptäcka trappan som ledde upp till 

övervåningen, men fann den inte. Helena såg hans bryderi och upplyste 

honom. 
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”Vinden är inte inredd, så det finns ingen riktig trappa upp. Men om 

du väntar lite så ska jag fälla ner vindstrappan åt dig.” 

Och så tog hon fram en tillsågad rundstav ur en garderob och gick ut i 

hallen med de andra strax efter. Där sköt hon upp en lucka i taket och 

fällde vant ner en brant, vikbar stege. 

”Varsågod” sade hon till Erik, tog ett steg snabbt steg åt sidan och 

grinade sedan illa. ”Jag hoppas att du får tag på honom.” 

Felix och Lisa höll sig tätt tillsammans i bakgrunden som om blotta 

åsynen av vindsluckan skrämde dem halvt från vettet, men Erik gick 

långsamt och oberört fram till stegen och kikade upp i det fyrkantiga, 

mörka hålet. Kall luft drog ner över honom och det luktade unket av 

instängdhet och damm. Och möjligen något mer, tänkte han när han 

satte foten på det första trappsteget och började klättra. Något som 

påminde om smutsiga gamla lumpor och rutten frukt i synnerligen oskön 

förening. 

Han stack försiktigt upp huvudet över kanten för att ta reda på om det 

gick att se något, men det var alldeles för mörkt. Istället för att fortsätta 

klättra upp i blindo hukade han sig så att han åter fick Helena i 

blickfånget och frågade om det inte gick att tända häruppe. Det gjorde 

det, men strömbrytaren satt på en av takstolarna precis ovanför luckan, 

så den detaljen fick han vara snäll att ombesörja på egen hand. Han 

nickade och kikade upp igen, men kunde inte se knappen. Det var väldigt 

mörkt, men kanske skulle det gå bättre om bara hans ögon vande sig vid 

ljuset häruppe… 

I samma ögonblick tanken for genom hans huvud insåg han hur 

korkad han var; han hade ju fortfarande sina solglasögon på sig. Hur i 

hela fridens namn skulle han då kunna förvänta sig att se något 

överhuvudtaget på en så ljusfattig plats? Han skakade på huvudet och 

suckade, trött konstaterande att han antagligen inte gjorde något större 

intryck rent intelligensmässigt på sina tre åskådare. 

För att ingen nu skulle råka ut för några otrevliga överraskningar 

hojtade han ner till de andra att han ämnade ta av sig solglasögonen, och 

gjorde sedan så varpå han stoppade dem i bakfickan på sina byxor med 

en stilla förhoppning om att han inte skulle dratta på ändan och sätta sig 

på dem. Han visste inte om han skulle ha råd med ett par nya. 

Så fort han tagit dem av sig blev det som väntat lite bättre. Han kunde 

nu urskilja strömbrytaren utan större problem och hävde sig upp genom 

hålet och tände. Plötsligt badade vindsutrymmet i gult, naket glödlamps-



380 

 

ljus och han fick kisa för att inte bli bländad. Han stod avvaktande en 

kort stund för att se om han kunde uppfatta någon rörelse, men allt var 

precis lika dött som det borde vara på en obebodd vind. Sakta och 

försiktigt började han röra sig över de knarrande golvbrädorna mot ena 

gaveln, eftersom klampandet med träskor tycktes ha kommit därifrån. 

Det gick ytterligt långsamt. Detta eftersom hela vindsutrymmet var 

fyllt av bråte med bara en smal gång i mitten som enda framkomlig väg. 

Längs sidorna låg sakerna staplade i lager på lager, tillsynes intryckta i 

vartenda tillgängligt hål; det var gamla möbler, kartonger, prydnadssaker, 

skidor, brädbitar, kläder, resväskor, sopsäckar, keramik i alla upptänkliga 

former, lampor, telefoner, två uttjänta TV-apparater och en barnvagn 

från tidigt sjuttiotal av färg och modell att döma. Dessutom var stället 

överfullt av sådant som inte ens med bästa vilja i världen skulle kunna 

kategoriseras som annat än rent skräp, till exempel en hel kartong fylld 

av gamla dockhuvuden och blandade, lösa kroppsdelar i porslin och 

plast. Varför sparade man sådant? Han konstaterade illa berörd att några 

av huvudena dessutom var groteskt vanställda; ett hade fått halva 

ansiktet sönderslaget, ett annat saknade ögon och ytterligare ett tredje var 

så fult att han inte kunde låta bli att undra varför någon överhuvudtaget 

velat tillverka en docka med ett sådant förbrytaransikte. 

Den stora myckenheten saker överföll honom från alla håll. Det var 

kort sagt kaos på vinden, och det förundrade honom med tanke på den 

nästintill preussiska ordning som rådde en våning ner. Plötsligt slogs han 

av en tanke om att det här var sinnebilden av en människas psyke i 

allmänhet, och kanske Helenas i synnerhet. Den synliga ytan skulle vara 

felfri och blankpolerad, men med det som inte syntes var det en helt 

annan sak… 

Han lyckades bana sig väg fram till den ena gaveln där grått ljus strilade 

in genom det spröjsade fönstrets smutsiga glas, men ryggade tillbaka så 

fort han kom nära det. I dess ena hörn satt en stor spindel i en tunnel av 

omsorgsfullt spunnet nät och en våg av irrationellt äckel sköljde över 

honom. Han vände genast ryggen åt den och spanade istället tillbaka in 

över röran han precis passerat, och insåg matt att hela vindsutrymmet 

mer eller mindre påminde om ett enda gigantiskt gömställe för ohyra. 

Han föste bestämt undan alla sådana associationer och gjorde istället 

ett försök att se efter om han kanske kunde urskilja något annat i 

dunklet, något halvt genomskinligt som till sin natur sannolikt skulle 

komma att påminna om Ellen när hon visat sig för honom hemma i 
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lägenheten. Men han kunde inte se något sådant. Det fanns mörker, 

glödlampsljus, smuts och skräp, men det var också det enda. Han gick 

långsamt och försiktigt över det knarrande brädgolvet, noga med att se 

var han satte fötterna. När han passerade vindsluckan kastade han ett 

öga ner och fick en kort glimt av tre bleka ansikten tätt tillsammans, 

förväntansfullt blickande upp mot honom. Han ignorerade dem 

omsorgsfullt och förbannade samtidigt sig själv för att han gått med på 

detta idiotiska stolleprov. 

Han stannade innan han kommit ända fram till den andra gaveln; lät 

blicken vandra över sakerna som även här låg på varandra i osannolika 

drivor, starkt påminnande om en arkeologisk utgrävning med ett stort 

antal frilagda kulturlager. Han förundrades på nytt över att en enda 

människa kunde samla på sig så här mycket skräp, men framförallt över 

att man inte gjorde sig av med det. Han lät blicken svepa över den 

närmaste metern av sparad ogenomtränglighet och såg ett gammalt 

dockskåp från 80-talet, en låg bokhylla full med Kitty-böcker, samt ett 

par spruckna höganäskrus skymta bakom en hög uttjänta trasmattor. 

Men inte det han förväntades leta efter; nämligen ett spöke med fäbless 

för damers underkläder. 

Ögonblicket efter detta konstaterande brakade helvetet löst, dock på 

ett förhållandevis stillsamt sätt; en glaserad blomkruka föll plötsligt ner 

bakom honom och sprack i flera delar med en förfärlig skräll som fick 

hans vänner på bottenvåningen att unisont dra efter andan i ett anfall av 

plötslig spökrädsla. Själv blev han mer överraskad än rädd, men när han 

försiktigt vände sig om för att äntligen få konfrontera den döde övergick 

känslan genast i besvikelse. Något spöke fanns inte inom synhåll; krukan 

som fallit ner måste ha stått på en träpiedestal han just passerat och 

antagligen råkat stöta till. Och ändå… 

Han stod blickstill och försökte urskilja om det fanns något i dunklet 

bortom glödlampans räckvidd, men kunde inte. Trots det var han 

absolut säker på sin sak; en röst hade svurit åt honom, nätt och jämnt 

hörbar under ljudet av bristande lergods. En maskulin väsning ångande 

av illvilja, ett ”jävla idiot!” som föraktfullt kastats mot hans rygg. Ljudet 

hade så gott som säkert kommit från andra sidan av vinden, borta vid 

fönstret med spindeln. 

Betydligt mer intresserad än tidigare klev han bestämt över skärvorna 

och började sakta gå tillbaka. När han passerat vindsluckan och kommit 

ungefär till mitten av vinden stannade han på nytt eftersom han tyckt sig 
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höra ännu en svordom, denna gång betydligt närmare men likväl 

märkligt svår att placera rumsligt. Den främmande rösten - hes, sprucken 

och med en fullt märkbar ton av hånfullhet - var lika svårfångad som 

lättflyktig, osynlig gas, men ändå fick Erik en bestämd känsla av att dess 

ägare fanns alldeles i närheten. Han drog efter andan och frågade sedan 

högt och tydligt vem det var som talade, men fick bara stum, dammig 

tystnad till svar. Han frågade igen, och den här gången tyckte han sig 

faktiskt höra ett dämpat, försmädligt skrockande från vindens vänstra del 

några meter längre fram. Utan att bry sig om den tydliga känslan av ilsket 

förakt som plötsligt börjat fylla det trånga utrymmet tog han ytterligare 

några steg närmare fönstret och lät blicken svepa över den uppstaplade 

bråten. Han såg skidorna, telefonerna, möblerna, lådan med 

dockhuvudena… 

Det klack till i honom när det plötsligt stod klart var ljudet och den 

växande känslan av illvilja måste komma ifrån; kartongen som innehöll 

de trasiga och fula dockhuvudena. Han såg sig om efter något att peta 

runt i lådan med eftersom han inte utan vidare hade lust att sticka ner 

handen bland en massa smutsiga och otäcka saker som mycket väl kunde 

tjäna som bo åt spindlar och andra kryp. Efter lite letande fann han ett 

gammalt kvastskaft, tog det och började peta. 

Just som han gjorde detta slog det fula dockhuvudet upp ögonen och 

såg ilsket på honom. Ögonen var tomma och elaka på samma gång och 

om han varit någon annan hade han säkert svimmat på stället. Det gjorde 

han emellertid inte, utan tog istället ett par snabba steg bakåt, fortfarande 

hållande i kvastskaftet. En otäck lukt av smutsig gammal lump och 

jäsande sopor tycktes med ens spridas i vindsutrymmet och det fyllde 

honom med avsmak. 

Det han trott vara ett fult dockansikte visade sig nu vara det minst lika 

fula huvudet på en av allt att döma storvuxen karl i sextio- eller 

sjuttioårsåldern. Över hans köttiga, spruckna läppar trängde plötsligt ett 

dovt, hotfullt morrande fram som faktiskt fick det att gå kalla kårar längs 

Eriks ryggrad. Han tog ännu ett steg bakåt eftersom stanken med ens 

blev direkt kväljande; trots att han svalde hårt och försökte andas genom 

munnen hjälpte det inte. Det luktade precis lika illa ändå, som om 

odören härstammade från ett immateriellt något som satte sig direkt på 

hjärnan utan att behöva gå den onödiga omvägen via näsan. 

I samma ögonblick som Erik drog sig bakåt började mannen krångla 

sig upp ur lådan och fram mellan de uppstaplade sakerna, och detta utan 
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att en enda sak rubbades ur sitt läge. Han gick rakt igenom dem trots att 

han såg ut att vara precis lika kompakt som Erik. Det fanns inte den 

minsta likhet med exempelvis Ellens ande eftersom hon verkat tunnare 

och liksom flyktigare, ungefär som en strimma rök som tagit formen av 

en människa. Den här däremot, var stor och tung och skulle utan tvivel 

lätt kunna misstas för en levande människa under andra omständigheter. 

Hur som helst: det var inte längre någon som helst tvekan om att Erik nu 

funnit sitt spöke. 

Den förfärliga gasten tog sig oberört fram till den fria mittgången och 

reste sig där i sin fulla längd som visade sig vara närmare två meter. Han 

var bastant muskulös och hade ett ansikte som var ytterst grovt och 

kantigt. Hans tunna, flygiga hår stod som en gloria kring hans huvud, 

och han glodde illvilligt på Erik. Munnen hade ett drag av beslutsam, 

kompromisslös hårdhet som tillsammans med resten av hans apparition 

gav honom ett utomordentligt grymt utseende, i synnerhet när han 

plötsligt sprack upp i ett elakt leende som skoningslöst blottade 

missfärgade, gula betar till tänder. 

Den döde tog ett par hotfulla steg närmare Erik och nu hördes tydligt 

det omisskännliga ljudet av trätofflor igen. Erik tittade för säkerhets skull 

efter, och jodå, mycket riktigt; på fötterna hade den vederstygglige 

mannen ett par svarta, slitna träskor av gammalt snitt. De såg ut att vara 

fulla av jord och orenhet, som om han precis varit ute och gått i en 

leråker. 

Erik stod blickstill i avvaktan på spökets nästa drag, ganska nyfiken på 

vart det här egentligen skulle leda. Han var fortfarande inte rädd, trots att 

mannens utseende otvivelaktigt borde ha skrämt slag på de flesta - även 

om han varit i livet. 

”Och vad fan har vi här?” sade vålnaden föraktfullt på släpig och bred 

landsbygdsskånska och fixerade Erik med vattniga ögon sannolikt 

missfärgade av långvarigt och omsorgsfullt supande. ”En som tror att 

han inte behöver vara rädd, va? Som tror att han kan göra som han vill, 

va? Bara för att han kan se och höra di döe?” 

Erik svalde hårt. Stanken som omgav gubben var bedövande och det 

var inte alls konstigt att Helena tyckt sig känna den, trots att hon annars 

inte hade förmågan att uppfatta översinnliga saker på Eriks vis. Odören 

hon tämligen träffande beskrivit som ”gamla sopor” kunde bara ha varit 

ett svagt eko av den verkliga, fullständigt massiva vägg av förruttnelse 
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och orenhet han själv kände. Annars skulle hon ha varit ute ur huset på 

nolltid, misstänkte Erik och fick själv lust att gå ut för att få lite frisk luft. 

Den ovanligt fule gengångaren visade nu på nytt sina gula och 

oproportionerliga missbrukartänder, salivblänkande och fulla av rinnande 

snus. Han flinade illvilligt. 

”Blev han stum, va?” hånade spöket småskrattande och tog ytterligare 

ett tungt, hotfullt steg i Eriks riktning. ”Har kanske aldrig pratat med en 

riktig döing förr?” 

Erik svarade inte men drog sig instinktivt bakåt. Han hade inte en 

aning om hur han skulle handskas med den här skräckbilden av den 

sannolikt sedan länge avlidne mannen. Själva luften runt anden tycktes 

spraka, som om han bakom sitt fula yttre uteslutande bestod av en stor, 

osynlig energiknut som befann sig på en helt annan nivå än den närmaste 

omgivningen. Potentialskillnaden tycktes enorm. 

Nerifrån kunde Erik nu höra upprörda röster, men han trängde genast 

undan dem eftersom han vagt anade att hans fulla uppmärksamhet måste 

vara riktad mot det som kom emot honom. För om han inte var 

beredd… 

Plötsligt gjorde gubben ett hastigt utfall och stampade till i golvet som 

om han tänkt göra en tjurrusning mot den i princip försvarslöse Erik. 

Sedan hejdade han sig tillfälligt och flinade elakt: 

”Stick härifrån nu, så kanske jag inte skadar dig, va. Stick härifrån, 

spring hem och göm dig under mors kjolar för annars kanske jag 

kommer och TAR DIG!” 

Vid den sista hotelsen sträckte den osalige anden plötsligt ut sina 

kloliknande och gammelmansrynkiga händer mot Eriks hals och morrade 

som en folkilsken hund. En pust av död och multnande klädesplagg kom 

rullande ut från den döde och gjorde äntligen Erik medveten om allvaret 

i situationen. Han upphörde med sin obeslutsamma kräftgång och 

spände istället bestämt ögonen i spöket, som genast stannade med ett 

häpet uttryck i sitt fula ansikte. Det var alldeles uppenbart att det aldrig 

tidigare råkat ut för något liknande. 

”Vem är du?” frågade Erik och släppte inte för en sekund den 

överrumplade anden med blicken, samtidigt som han långt bak i 

medvetandet noterade att det tydligen fanns en avsevärd skillnad på döda 

och levande människor förutom det mest uppenbara, det vill säga det där 

med döden; det kom ingen spontan ström av minnen från spöket. Det 

kom ingenting överhuvudtaget. 
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”Vad vill du här?” fortsatte Erik när den första överraskningen lagt sig. 

”Och varför plågar du kvinnan som bor i det här huset?” 

Gubben betraktade honom avvaktande, sedan gjorde han plötsligt en 

plågad grimas och började motvilligt tala, som om orden dragits ur 

honom med våld. 

”Jag heter Knut” kväkte han och det lät mer som en uppkastning än 

en presentation. Samtidigt verkade han göra sitt bästa för att försöka 

blänga ihjäl Erik, dock utan framgång. 

”Och?” pressade Erik honom och kände hur något rörde sig i hans 

inre. Den långsamt växande känslan var mycket lik den han fått när Felix 

demonstrerat sin musiksmak; han kunde tydligt känna hur allt som var 

han fylldes av en skönt aggressiv, destruktiv energi som om den 

intensifierades mycket väl skulle kunna kulminera i någon sorts spastisk, 

orgiastisk och högst sannolikt ödeläggande urladdning. 

”Och vadå?” försökte spöket Knut tonårsobstinat, vilket klädde 

honom mycket illa. 

”Och varför är du här?” förtydligade Erik, långsamt och möjligen 

onödigt välartikulerat eftersom han gissade att den här anden nog inte 

hörde till de allra klyftigaste, ens av sin egen lättflyktiga sort. Han passade 

dessutom på att bildligt talat rikta den där inre växande energin mot 

Knut som en ren styrkedemonstration, kanske för att försöka injaga 

åtminstone en aning respekt i den obehaglige gasten. Erik sträckte 

sålunda ut sin egen koncentrerade svärta och lät den försiktigt vidröra 

den sprakande energinoden runt vilken den synliga delen av spöket 

tycktes existera. Vilket på sätt och vis var en totalt omöjlig metafor för 

vad han egentligen gjorde, men ändå på något vis ganska nära sanningen. 

Erik hann inte mer än nudda vid spökets inre med sitt medvetande 

förrän det började vrida sig som om det fått kramp. Det gjorde dessutom 

en serie tämligen obehagliga grimaser som om det plötsligt fått mycket 

ont någonstans. Sedan talade det igen, fortfarande motvilligt men 

möjligen också med en liten anstrykning av rädsla i rösten: 

”Jag… jag bor här” förklarade det och såg med ens vädjande ut, som 

om allt det önskade var att få bli lämnat ifred. Erik rörde inte en min. 

Gengångaren lade huvudet på sned och gjorde ett misslyckat försök att 

se sorgsen ut; han putade med underläppen och ansträngde sig tydligt för 

göra sina röda alkoholistögon stora och blanka. Det gick ärligt talat inget 

vidare. 
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Detta bedrägliga - och för all del skrattretande - tillstånd varade inte 

mer än några sekunder, vilket var precis så lång tid det tog för spöket att 

förstå att skådespelet inte fungerade. Då verkade det tappa humöret på 

allvar och började istället stampa med fötterna i golvet, samtidigt som det 

hävde ur sig en i detta hus hittills ohörd samling kraftuttryck av sådan 

rang att de med all säkerhet skulle fått vem som helst att rodna av 

förlägenhet. Dock inte Erik. 

”Nej, det tror jag inte” sade han torrt utan att låta sig beröras av 

uppvisningen. ”Du bor inte här. Eller hur?” 

”Jo, det gör jag!” vrålade nu gengångaren Knut till svar och fortsatte 

sin kavalkad av fula och omöjliga ansiktsuttryck, samtidigt som han 

verkade stå som fastfrusen vid golvet. 

”Nej, det gör du inte” upprepade Erik lugnt och sträckte sig på nytt 

mentalt efter den pulserande knuten i spökets inre. I samma stund han 

kom i kontakt med den drog en skälvning genom den osaliga anden 

Knuts energifält och han tycktes för ett ögonblick bli märkvärdigt vag i 

konturerna. 

”Nej! Nej, det gör jag inte!” tjöt han i falsett, som om han bränt sig på 

något mycket varmt. Han såg dessutom rädd ut, noterade Erik med svart 

tillfredsställelse. Mycket rädd, till och med. 

Knuts skräckslagna skrik övergick till ett ordlöst vrål. Men trots att den 

påtvingade beröringen med Eriks mentala, rent av monstruösa svärta 

alldeles uppenbart var ytterst plågsam för spöket, gick det inte att sluta. 

Uppdämd, namnlös destruktivitet formligen rann ur Eriks medvetande 

som långa, taggiga sjok av uppslitande, ondsinta gitarrackord à la Felix. 

Det var lika obeskrivligt som det plötsligt blev självgående. 

Inget av detta hade emellertid något som helst med bristande 

behärskning att göra, eller för den delen med okunskap eller tanklöshet. 

Nej, det var mycket enklare och grymmare än så: Erik tyckte helt enkelt 

om det han gjorde, och det var bara därför han inte slutade. Känslan av 

vida överlägsen makt som kanaliserades och trögt pulserande rann 

genom hans kropp berusade honom så till den grad att det totalförstörde 

hans omdöme. Därför visade han ingen misskund. Därför njöt han av att 

skada. Därför log han åt spökets paniska och helt och hållet mänskliga 

dödsångest, som vore den en obetydlig lustifikation. 

”Jag bor inte här! Jag bor inte här!” vrålade Knut nu i ett desperat 

försök att komma undan, förvisso helt sanningsenligt och dessutom 

tämligen övertygande. Men ändå något för högljutt för att det skulle 
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passa sig, tänkte Erik roat. Nå, strunt samma; det spelade väl egentligen 

ingen större roll om det hojtades lite. 

Han log i sitt inre och skärpte greppet om det som tycktes vara den 

försvarslösa andens kraftkälla; den lilla knuten av ren energi. Han petade 

på den, tittade med sadistisk noggrannhet närmare på vad den egentligen 

bestod av och upptäckte plötsligt att den inte bara påminde om det han 

brukade finna i levande människors huvuden, utan dessutom var exakt 

samma sak fast i koncentrerad form. Nämligen minnen; små överlevande 

delar av sådant som inte längre fanns. Det var fullständigt 

oemotståndligt, i synnerhet i hans exalterade tillstånd av kompakt, 

oövervinnlig svärta. 

Som ett brev på posten följde nu äntligen - förutom en serie 

förskräckliga och hysteriska tjut - en ström av flimrande minnesbilder. 

Det var på ungefär samma sätt som när han av misstag råkade vidröra en 

annan människa; alltsammans östes över honom i vild panik, tydligt 

osorterat men förvånansvärt klart och skarpt. 

Förundrad - men utan att hans elektrifierade upphetsning mattades 

nämnvärt - fick han nu bevittna scener från en annan, sedan länge 

förlorad tid. Människorna som figurerade i dessa minnen var alla klädda i 

ålderdomliga kläder; hästar syntes ofta men bilar aldrig; till och med 

soldater skymtade förbi i uniformer som Erik vagt kände igen som 

svenska arméns från tidigt nittonhundratal, komplett med trekantshatt 

och allt. Det var nästan rörande. 

Nyfiken och upplivad bestämde han nu att han ville ha mer, varpå han 

omsorgsfullt och utan krusiduller tappade spöket på allt han kunde finna. 

Det var inte bara indiskret och ofint; det tycktes dessutom vara totalt 

förödande för Knut, eftersom minnena Erik av grym nöjeslystnad stal 

tycktes utgöra själva grunden för andens existens. Och i en sekund av 

blixtrande klarsyn låg med ens hela det mystiska förhållandet blottlagt 

med obarmhärtig självklarhet: när allt kom till kritan var spöket inget 

annat än ett knippe skimrande minnesfragment av ett liv som inte längre 

var. Varje litet brottstycke utgjorde en fiber i den energiknut Erik redan 

från början riktat hela sin uppmärksamhet mot. Det var därför Knut 

upplevde hans mentala beröring så oerhört plågsam; han hade 

bokstavligen börjat plocka sönder spöket i dess minsta beståndsdelar. I 

ljuset av den kunskapen var det inte särskilt underligt att det skrek och 

levde rövare. 
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Erik började vagt misstänka att det här inte var något unikt; att det 

naturligtvis måste förhålla sig på exakt samma sätt med alla andra 

okroppsliga existenser han såg driva omkring både här och där. De var 

inget annat än förtätade samlingar av hågkomster, där det enda som 

hindrade dem från att skingras för vinden var minnenas inbördes 

sammanhållande gravitation, för att begagna sig av en malplacerad 

fysikalisk metafor. 

Trots att han nu plötsligt trodde sig förstå hur allt måste hänga ihop, 

tyckte han ändå inte för ett ögonblick att han gjorde något fel när han 

tvingade isär dessa ansamlingar av minnen, sönderdelade dem och skiljde 

dem åt för att ta dem för egen del. Tvärtom, det var väl precis det här det 

varit meningen att han skulle göra hela tiden? En andlig dissektion av 

störande och icke önskvärda väsen? 

”Nej… nej, snälla…” gnydde den allt mer apatiske och kraftlöse Knut, 

och Erik fick plötsligt en osmaklig vision av spöket som ett skrumpnat 

äpple - torrt och smaklöst. Det äcklade honom, varför han snodde åt sig 

ytterligare några souvenirer ur gastens allt mer upplösta kärna. Den från 

början så förskräcklige gengångaren Knut stod nu på randen till total 

utplåning och tycktes av allt att döma veta om det. Han såg bönfallande 

på Erik; sjukligt blank i ögonen och inte längre riktigt närvarande. 

”Snälla, låt mig gå… till nästa…” sluddrade han gråtmilt och såg ut 

som om han var mycket berusad. Erik kunde inte förmå sig till att känna 

något medlidande med honom. 

”Till nästa vad då?” frågade han strävt. ”Nästa hus? Nästa familj som 

du ska förpesta livet för?” 

”Nej! Nej… nästa pl…” 

”Det räcker” avbröt Erik och kände en ny våg av skoningslös svärta 

slå in över sig. Sedan sade han inget mer eftersom ord plötsligt tycktes 

honom överflödiga. 

Istället grep han efter de sista orörda minnena han kunde finna. De var 

noggrant undangömda och tydligt vördade, som om de varit det mest 

värdefulla som funnits i Knuts eländiga liv. För att inte tala om det som 

kommit efter hans säkert minst lika eländiga död i otvättade lumpor och 

snedslitna träskor. 

Erik tog fragmenten utan vare sig förbarmande eller samvets-

betänkligheter och upptäckte genast att de skilde sig markant från allt 

annat han sett hos spöket; de var såvitt han kunde förstå livets verkliga 
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men uppenbarligen få höjdpunkter. Små diamanter gömda bland smuts 

och skymmande träck. 

Först var det en rad hjärtknipande, tydligt idealiserade bilder av någon 

som måste vara Knuts mor; finslipade av tiden vars oerhörda förmåga att 

dölja sprickor och vassa kanter ibland tycktes på gränsen till löjlig. 

Därefter följde i tur och ordning en sedan länge svunnen julafton; en 

första förälskelse; en promenad i en vårlik bokskog. För att inte tala om 

en massa annat i samma sentimentala stil. 

Erik betraktade likgiltigt strömmen av minnen och kände plötsligt hur 

den sakta avstannade, för att till sist sina helt. Det fanns inte längre något 

kvar att stjäla eller sönderdela. När de sista, allra heligaste bilderna så 

äntligen passerat revy för hans inre syn var plötsligt allt över. I samma 

stund som den sista tunna tråden av sammanhållande energi var upplöst 

och det sista, skälvande minnet rövats från Knut var dennes existens helt 

enkelt tilländalupen. 

Han dog inte, eftersom det torde vara lite svårt för ett spöke. Men han 

upphörde att finnas till. Även om beståndsdelarna mot förmodan 

fortfarande fanns kvar någonstans - alltså förutom i Eriks huvud - var de 

utan mening eftersom deras inbördes ordning för alltid var rubbad. Det 

ondsinta spöket Knut var således icke mer; i varje fall var han 

försvunnen utom synhåll. Putsväck. Borta, utan ett enda spår. Inte ens 

träskorna han så hotfullt klampat omkring i fanns kvar. 

Erik såg sig om ännu en gång för att verkligen försäkra sig om att allt 

inte bara var något sorts lurendrejeri, men det fanns inte längre något att 

se. Knut var borta. Om inget annat kände han det i luften; hela 

atmosfären här uppe tedde sig med ens behagligt rofylld och stilla. 

Och det fanns faktiskt en sak till som hade förändrats: den sura 

stanken av lump och förruttnelse var borta. Det enda som nu kunde 

uppfattas var verkliga, högst vardagliga lukter, alltsammans härrörande 

från sådant man mer eller mindre kunde förvänta sig att finna på en 

gammal oinredd vind; damm, knastertorrt virke och musexkrementer. 

Och det förstås; en mycket kraftig, på gränsen till kväljande doft av 

buxbom som snabbt spred sig ner till det tämligen nervösa sällskapet på 

bottenvåningen. Men av den märkte Erik överhuvudtaget ingenting. 
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e första dagarna efter äventyret uppe på Helenas hemsökta vind 

kände sig Erik ganska nöjd med sig själv. Inte för att han lyckats 

ta kål på det ovälkomna spöket, utan för att han var kvitt hela problemet. 

Han hade fortfarande ingen som helst lust att uppträda som spökjägare, 

eftersom han var av den bestämda uppfattningen att man borde låta var 

och en leva - eller för den delen vara död - precis som de ville. Om man 

var utrustad med fysisk kropp eller inte spelade härvidlag inte någon 

större roll för honom, bara han själv fick vara ifred. 

Men så blev det precis som han befarat, även om han inte direkt 

formulerat någon detaljerad tanke kring problemet. Han hade än en gång 

varit hembjuden på middag hos Felix och hans mamma när hon som i 

förbigående framkastat förslaget att han kanske kunde tänka sig att följa 

med till en av hennes arbetskamrater och kolla på hennes jobb om det 

fanns… tja, något som inte borde finnas där? 

”Ta gärna lite mer mat, Erik!” trugade hon honom fort innan han 

hunnit svara, och föste en kastrull med hemlagad - och för all del ljuvligt 

doftande - kalops närmare honom. 

Han var naturligtvis inte dummare än att han begrep att han blev 

mutad för att ställa upp, men trots det svarade han ändå ja på hennes 

begäran. Kanske gjorde han det för att han tyckte synd om Felix, som 

såg ytterst generad ut och uppenbarligen skämdes över sin mammas 

framfusighet. Eller så fanns det andra skäl som inte framstod tillräckligt 

klart för att han skulle kunna se dem. Oavsett vilket grep han tillfället i 

flykten och besvarade hennes i och för sig ganska måttliga fräckhet med 

en egen: 

D 
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”Jo, jag undrade en sak…” började han och lade ner besticken för att 

visa att han skulle tala om något viktigt. Lisa nickade uppmuntrande och 

log. Felix tuggade omsorgsfullt på en köttbit som inte tycktes vilja ta slut. 

Erik valde att gå rakt på sak. 

”Det är kanske fräckt att fråga” började han, ”men jag råkade se en sak 

hos dig förra gången jag var här på middag. Du vet, när jag var på väg 

hem och…” 

Lisas leende försvann inte helt, men blev genast stelt och konstlat. Det 

var tydligt att hon inte tyckte om att påminnas om den där händelsen, 

men hon nickade ändå åt honom att fortsätta. 

”Det var naturligtvis inte meningen” ursäktade han sig, ”men jag 

råkade få en skymt av ett minne med en flicka som dansade ensam på en 

dansbana. Vad var egentligen det där för något?” undrade Erik och 

hoppades att det inte skulle märkas hur intresserad han var av hennes 

svar. 

Lisa stirrade först oförstående på honom, men såg sedan plötsligt 

lättad ut. Kanske hade hon trott att han skulle fråga henne om något mer 

intimt, något hon för död och pina och för allt i världen inte ville dela 

med någon annan människa. Sedan tycktes hon tänka efter. 

Till en början förstod hon inte alls vad han talade om eftersom hon 

inte kunde dra sig till minnes någon sådan flicka. Men när han stod på sig 

och sade att det verkligen hade funnits där och att det antagligen var ett 

minne från hennes ungdom av kläderna att döma - här kunde hon ha 

blivit lite stött men blev det inte eftersom hon som sagt var bekväm med 

sin ålder - klarnade det genast. 

Men trots detta; det fanns egentligen inte särskilt mycket att berätta. 

Efter vad hon kunde komma ihåg hade hon sett den dansande flickan 

bara en eller två gånger, men synen hade ändå gjort sådant intryck på 

henne att minnet av den tydligen sparats någonstans långt bak i hennes 

medvetande. Vad hon däremot mindes lite klarare var skvallret som hade 

följt den där flickan. 

”Jag har för mig att hon kallades Tosa-Karin eller något liknande. Eller 

Katrin. Eller om det kanske var Kerstin, jag minns inte så noga. I alla fall 

sade man att hon var lite… tja, lite konstig.” 

Erik nickade och försökte samtidigt som han lyssnade passa in det Lisa 

berättade i hans mammas skrivböcker, eftersom han var helt säker på att 

det var där det här minnet hörde hemma. Om det var som han trodde 

såg han i så fall just nu hennes mödosamt nedplitade berättelse genom en 
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annan människas ögon. Det var om inget annat en bekräftelse på att 

åtminstone en viss del av det hans mamma skrivit ner måste vara sant. 

Det svindlade när han tänkte på de eventuella konsekvenserna. 

”Båda gångerna jag såg henne - eller om det bara var en - verkade det 

som om hon trodde att hon dansade med någon” fortsatte Lisa. ”Det såg 

ganska lustigt ut och det var många som fnissade åt henne, om jag minns 

rätt.” 

”Hur då, menar du?” undrade Erik fast han redan trodde sig veta 

svaret. ”Varför tror du att hon trodde att hon dansade med någon?” 

”Jo” svarade Lisa och reste sig upp, ”hon höll liksom armarna så här. 

Och så snurrade hon runt och stirrade upp mot himlen.” 

Lisa höll fram sina armar som om hon hållit om någon, med ena 

handen om en inbillad rygg och den andra i en lika inbillad hand. Hon 

snurrande sakta på stället och såg upp mot taket med en tillgjort drömsk 

min som genast fick Felix att börja fnissa. 

”Du ser?” sade hon och slutade. ”Det var så där folk reagerade när 

hon satte igång. Och efter vad jag har hört gjorde hon det varenda kväll 

det var dans den sommaren. Åtminstone varje lördag. Hon kom 

cyklande på en alldeles för liten cykel och snurrade sedan runt på 

dansgolvet som ett fån. Inte så konstigt att folk började prata, 

egentligen.” 

”Nej, det var väl inte det” höll Erik med och kände sig med ens en 

liten aning sorgsen. ”Vet du något mer om henne?” 

”Nja…” svarade Lisa och satte sig ner igen. ”Det gick ju så många 

rykten på den tiden. Folk pratade utan att veta särskilt mycket. Men 

vänta…” sade hon och såg ut att tänka efter. Erik avvaktade 

fortsättningen tålmodigt, Felix tuggade vidare. 

”Jo” sade Lisa när hon funderat klart, ”det sades att hon blev med 

barn, men jag vet inte om det är sant. Det skulle förstås inte förvåna mig 

det minsta, jag minns mer än väl hur det var på det där stället. Om det är 

sant var det väl något samvetslöst fyllo som lurade med henne ut i 

skogen och utnyttjade henne” konstaterade hon torrt. Sedan såg hon 

forskande på Erik. 

”Det är faktiskt lite lustigt att du frågar om den här saken just nu” sade 

hon och rynkade pannan en aning. ”För det finns en fortsättning på den 

där tragiska historian, och den sammanfaller på ett lite märkligt sätt med 

en sak jag var med om så sent som i förra veckan.” 
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”Jaha?” sade Erik och försökte skjuta undan sin irrationella känsla av 

förnärmelse över pratet om att hans far skulle ha varit en okänd fyllerist 

och alls inget mystiskt skogsväsen, som han av lättförståeliga skäl 

föredrog att tro. 

”Ja, det fanns nämligen ett rykte till som jag hade glömt bort ända tills 

jag blev påmind om det, i förra veckan som sagt. Några år senare, jag 

tror att det var i slutet av 70-talet, skvallrades det om att just den där 

flickan på något obegripligt sätt skulle vara skyldig till branden som 

förstörde Djupe Skreva. Du vet, den där gamla dansrestaurangen vid 

Sydåsen. Men det tror jag inte ett dugg på. I synnerhet inte med tanke på 

vilka det var som spred det där ryktet.” 

Erik kände sig kall inombords. Han mindes mer än väl vad som stått i 

den sista av hans mammas anteckningsböcker. Hon hade påstått att hon 

skulle ge sig av för att ställa allt tillrätta, vilket mycket väl kunde betyda 

att hon haft för avsikt att försöka finna Johannes. Och var skulle hon 

göra det om inte där hon träffat honom tidigare, det vill säga i Djupe 

Skreva? Hon hade rymt från sjukhuset och sedan försvunnit för gott, och 

om det var som han trodde hade det varit ungefär samtidigt som den där 

branden. Rent teoretiskt skulle det alltså kunna ligga en del sanning i de 

där gamla ryktena även om han alls inte tyckte om tanken. Han såg 

undrande på Lisa, men hon missförstod hans ansiktsuttryck och 

skyndade sig att vifta bort alltsammans. 

”Jag ser vad du tänker, och jag håller med dig. Man ska inte lyssna på 

sladder, särskilt inte om det sprids av byns värsta skvallerkärringar, alla 

kategorier. Men visst var det ett lustigt sammanträffande?” sade hon och 

verkade tycka att ämnet var färdigavhandlat. Det tyckte däremot inte 

Erik. 

”Menar du att folk fortfarande pratar om det där? Det måste ju vara 

trettio år sedan, minst!” 

Lisa såg roat på honom och skakade på huvudet. ”Nej, det gör man så 

klart inte. Men jag råkade träffa just en av de där gamla lösmynta 

tanterna genom mitt arbete i förra veckan, numera så dement att det 

både räcker och blir över.” Hon log på nytt, men den här gången var 

leendet en liten aning bistert. ”Det där är förresten så typiskt, och 

samtidigt så tragiskt. Resten av kroppen förblir någorlunda frisk medan 

huvudet lägger av. Och så behövs sådana som jag, som ska försöka 

hjälpa dem hålla igång kroppen bara för att de ska kunna förlänga sina 

redan sorgliga och meningslösa liv till ingen nytta. Det är egentligen så 
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ovärdigt att man bara vill gråta” funderade hon högt, tydligen helt 

omedveten om vad hon egentligen sade. Nämligen att hon underförstått 

tyckte att det bästa vore om gamla och sjuka människor lämnade det 

jordiska så fort som möjligt, eftersom de på ett tämligen handfast, 

obehagligt och till och med fräckt sätt påminde alla oss andra om våra 

egna alltför snart annalkande slut. 

Erik noterade hennes något krassa och synbarligen kategoriska 

inställning, men kände också att han inte hade någon större lust att 

diskutera saken. Däremot var han mer än nyfiken på vad det var med 

den där tanten. 

”Men vad sade hon då?” undrade han för att få Lisa att återvända till 

ämnet. 

”Vem?” frågade hon, vilket fick Felix att sucka högt. ”Jaså, du menar 

den där gamla tanten!” sade hon och såg generad ut. Erik nickade. 

”Jo, du förstår” smålog Lisa och skakade på huvudet, ”en del fastnar 

liksom i vissa tankebanor när de blir riktigt senila. Just den här tanten har 

bara två saker i huvudet, och dem ältar hon till förbannelse. Hela tiden, 

om och om igen. Det ena är ”Tosan” som hon säger, och det andra är 

kaffe.” 

”Tosan?” sade Erik oförstående. ”Vad är det?” 

”Jag vet förstås inte säkert, men av sammanhanget att döma borde det 

vara hon du frågade mig om; den dansande flickan i Djupe Skreva. 

Tosan betyder alltså den galna, ungefär.” 

Erik rynkade pannan och tänkte efter. Om ”Tosan” verkligen var 

densamma som skymtat i Lisas halvt bortglömda minne borde det väl 

betyda att den där tanten visste något om hans mamma, eller hur? 

Kanske till och med något som han inte kunnat läsa sig till i hennes 

böcker? Anteckningarna hade slutat någon dag innan hon rymt från 

mentalsjukhuset för att söka upp honom i cykelkällaren. Om det nu var 

som han trodde, att dansrestaurangen i Djupe Skreva verkligen hade 

brunnit ungefär samtidigt, kunde det då vara så att hans mamma faktiskt 

hade haft något med saken att göra? Och var det möjligt att det i själva 

verket fanns några korn av sanning dolda i de där gamla ryktena? Kunde 

det kanske till och med finnas ledtrådar till en möjlig fortsättning på hans 

mammas nedtecknade historia här någonstans? Något hon inte hunnit 

skriva ner innan hon försvunnit, men som ändå levt kvar i skvaller och 

rykten? 
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Han såg på Lisa och var oerhört glad att han hade sina solglasögon på 

sig så att hon inte så lätt kunde se hans stigande upphetsning. Felix 

däremot slutade tugga och såg undrande på honom, som om han känt en 

plötslig förändring i luften. 

”Vad är det hon säger om den där Tosan?” undrade Erik och log till 

synes avslappnat och roat, trots att han var säker på att Felix redan 

genomskådat honom. Lisas leende stelnade en aning, som om hon tyckte 

att hans fråga var alltför indiskret. Den hade plötsligt påmint henne om 

att hon faktiskt var bunden av sin yrkesmässiga sekretess och därför inte 

borde prata om det här överhuvudtaget. Å andra sidan, resonerade hon, 

hade hon redan sagt så pass mycket att det inte spelade någon större roll 

om hon berättade resten också. Så länge hon bara avhöll sig från att 

nämna tantens namn hade hon egentligen inte gjort något formellt fel. 

Hon slappnade av igen och bestämde sig för att framhäva det komiska 

snarare än det självklart tragiska i situationen, varpå hon log brett och 

gav upp ett högljutt, gällt kackel: 

”Tosan brände! Tosan brände Skreva!” härmade hon och skrattade 

sedan generat ursäktande över det sorglustiga i åldrandets ofrånkomliga 

grymhet. Hon skakade på huvudet och tog omedvetet sin tillflykt i det 

gamla resonemanget. 

”Det är så sorgligt när de blir så där snurriga” sade hon och lät som 

om hon verkligen menade det. Vilket hon antagligen gjorde eftersom 

hon såvitt Erik kunde förstå var en varm och empatisk människa. Han 

nickade medhållande medan han snabbt tänkte efter. Han övervägde om 

han skulle våga fråga vad den där senila tanten hette och om han 

möjligen kunde få träffa henne, och insåg strax att Lisa på sin höjd kunde 

vägra svara honom. Han bestämde sig för att det egentligen inte fanns 

något att förlora. 

Hon såg undrande och kanske en aning misstänksamt på honom när 

han ställde frågan eftersom hon inte riktigt förstod vad han var ute efter, 

men sedan ryckte hon likgiltigt på axlarna. 

”Träffa henne? Ja, det kan du säkert. Men jag tror ärligt talat inte att du 

får ut något särskilt av det. Hon är som jag sade mycket dement och det 

går inte att föra något samtal med henne överhuvudtaget. Men bjud 

henne på kaffe, då blir hon i alla fall glad.” 

”När tror du att jag kan få träffa henne?” undrade Erik aningen för 

ivrigt och kände återigen Felix blickar. Han valde att ignorera dem. 
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”Kan du inte ta det när vi ändå är där?” undrade Lisa, som föredrog att 

tänka praktiskt. 

”Var?” undrade Erik och visade därmed prov på sin egen dåligt 

fungerande logiska sida, vilket fick Lisa att spricka upp i ett brett men 

aningen trött leende. 

”På Körsbärsgården så klart!” utbrast hon. ”Vi skulle ju dit och kolla 

efter… spöken, eller hur?” 

Erik grimaserade. ”Jag gillar inte det där ordet” klagade han. ”Det är 

som gjort för att folk ska få en massa förutfattade meningar.” Men sedan 

ljusnade han när det gick upp för honom vad hon egentligen sagt: 

”Så din kollega som vi skulle hjälpa arbetar på…” 

”På Körsbärsgården, ja. Och där bor tanten jag berättade om. Så då är 

det väl bara att slå två flugor i en smäll?” 

Erik höll absolut med. Den förestående ”spökjakten” kändes med ens 

betydligt mer meningsfull, vilket fick honom att bli på ett strålande 

humör som varade resten av kvällen. 

Felix däremot, verkade ha förlorat något av sitt glada lynne. Han 

visade upp samma min av undertryckt missnöje som han brukade stänga 

in sig bakom när han befann sig på Solgården. Det störde Erik, och när 

han dessutom tyckte sig se viss misstänksamhet tidvis skymta fram i 

vännens ansikte dämpades även hans egen upprymdhet avsevärt, om än 

tillfälligt. När Lisa en stund senare reste sig för att uträtta ett privat 

ärende på toaletten passade han därför på att fråga Felix vad som var fel. 

För att något var fel och att det hade med honom själv att göra var ställt 

utom allt rimligt tvivel. 

Felix såg besvärad ut och skulle just häva ur sig en vit lögn om att allt 

var bara bra, när Erik höll upp ett varnande finger i luften. 

”Vänta nu innan du ljuger för mig” sade han mycket bestämt men inte 

ovänligt. ”Kom ihåg att jag faktiskt kan se vad du tänker, om jag bara 

vill. Och då är det väl bättre om du själv säger som det är, eller hur?” 

Erik ångrade sig genast. Han kunde inte låta bli att tycka att det där lät 

som en ren hotelse. Han hade verkligen inte menat det så, men sagt var 

sagt och nu var det under alla omständigheter för sent att göra något åt 

det. Han hoppades innerligt att Felix hade uppfattat det annorlunda, men 

det tycktes han dessvärre inte ha gjort. 

Den tanige, rödlätte pojken stirrade på det uppsträckta fingret några 

sekunder, sedan kände Erik tydligt hur dov, ilsken olust började förgifta 

atmosfären i rummet. Han sänkte handen och suckade. 
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”Förlåt” sade han. ”Jag menade inte att göra dig arg. Men är det något 

du vill säga mig så gör det nu genast. Saker blir aldrig bättre för att man 

låser in dem och bär dem med sig som en ömmande finne.” 

Erik svor tyst för sig själv. Han borde ha sagt varböld, inte finne. Nu 

fick den där meningen en löjlig klang som han definitivt kunnat vara 

utan. Men som tur var verkade inte Felix ha lagt märke till hans dumma 

felsägning; i alla fall kommenterade han den inte. Däremot sansade han 

sig och lade snabbt band på sin pyrande ilska. Erik insåg besvärat att 

oavsett vad han än sade nu, skulle det bara göra saken värre. Därför 

bestämde han sig för att vänta ut Felix och låta honom vara den som 

talade först, hur lång tid det än skulle ta. 

Det tog en halv minut av förlägen tystnad, varken mer eller mindre. 

Felix såg plågad ut; han svalde hårt och försökte helt tydligt - men utan 

större framgång - låta bli att vifta med armarna. Sedan kom det till sist, 

motvilligt men ofrånkomligt: 

”Du lurar mamma på något sätt, jag känner det. Varför?” 

”Jag lurar henne verkligen inte” svarade Erik när han hämtat sig från 

den första överraskningen. ”Jag har aldrig ljugit för henne” förtydligade 

han och såg forskande på Felix, som inte lät sig övertygas så lätt. 

”Om du inte lurar henne så undanhåller du i alla fall något. Det är 

också en sorts lögn, eller hur? Och säg inte att jag inbillar mig. Du om 

någon borde inte säga det!” fyrade han ilsket av och bet nästan tungan av 

sig i samma sekund orden passerade hans läppar. Det sista var inte bara 

en oerhört onödig anmärkning, det kunde dessutom verka som om han 

försökte såra Erik genom att slå där det skulle göra som mest ont. 

En vag sky av diffusa minnen från de förlorade åren på mental-

sjukhuset Sankta Maja rördes upp ur hågkomsternas absoluta bottenslam 

och drog förbi i Eriks huvud. 

Inbillning. Det var vad man hade sagt honom att hans olika förmågor 

var. Bara inbillning. Inget av det han såg eller upplevde fanns på riktigt. 

Terapeuter hade sakta men säkert försökt övertyga honom om att det 

mesta av hans verklighet bara var påhitt och dumheter, och när 

samtalsterapin visat sig verkningslös hade man tagit en hel arsenal 

mediciner till hjälp. 

Han visste, vis av bitter erfarenhet, att inbillning var ett begrepp en del 

människor inom psykiatrin - nå, kanske inte bara där förresten - tog till 

när ett eller annat inte passade in i deras omsorgsfullt utformade och 

tillrättalagda världsbild. Ofta med ett överlägset jag-vet-bäst-leende 
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klistrat i ansiktet, som i de flesta fall var det synliga beviset för att det 

under ytan fanns en ogenomtränglig mental mur av stelbent och 

dumdryg övertygelse. Termen inbillning - ibland under pseudosynonymen 

psykos - brukades alltid när inga enkla eller för dagen politiskt korrekta 

förklaringsmodeller räckte till. Han hatade det. 

Men än mer hatade han inskränktheten användandet av ordet 

synliggjorde. Han ömkade - eller möjligen avskydde - dem som nedlät sig 

att använda det. Han förfärades över deras brist på empati i lika hög grad 

som han förvånades över hur fyrkantigheten genomsyrade allt deras 

tänkande. Och nu verkade alltså Felix tro att Erik skulle påstå att känslan 

han hade av att Lisa blev bedragen på ett eller annat sätt bara var 

inbillning. Det var om inget annat förolämpande och faktiskt också direkt 

korkat. 

Långsamt tog Erik av sig glasögonen och kände genast hur en ny 

känsloström plötsligt började läcka ut från Felix. Det var oro, gränsande 

till rädsla. 

Men hans olust var naturligtvis helt obefogad. Erik såg inte ens åt hans 

håll utan gned bara trött ögonen och satte sedan på sig solglasögonen 

igen, demonstrativt långsamt. Först därefter svarade han. 

”Du har rätt” sade han kort och såg allvarligt på Felix, som plötsligt 

blivit märkbart blek. ”Men du har också fel, fast det tror jag att du redan 

vet.” 

”Förlåt” stammade Felix, ”jag borde inte ha sagt det där om att inbilla 

sig saker…” 

”Det var mycket riktigt där du hade fel” bekräftade Erik. ”Men du 

hade faktiskt rätt i det andra, åtminstone delvis.” 

Felix blev nu alldeles stilla, till och med spasmerna i armarna verkade 

avta en aning. Erik kunde inte genast avgöra om det var ett bra eller 

dåligt tecken. Därför försökte han avsluta alltsammans med ett 

klargörande som inte borde kunna missuppfattas: 

”Jag skulle aldrig skada din mamma på något sätt, det borde du förstå 

och nöja dig med. Men jag anser också att mina privata angelägenheter 

knappast är till för allas öron. Jag vill - precis som du misstänkte - väldigt 

gärna träffa den där gamla senila damen, men varför jag vill det behåller 

jag för mig själv tills vidare.” 

”Men…” försökte Felix avbryta, men Erik stoppade honom. 

”Tills vidare” upprepade han och betonade det på ett sådant sätt att 

Felix begrep att det nu var slutdiskuterat oavsett vad han tyckte om 
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saken. Dessutom kom nu Lisa tillbaka från sitt toalettbesök, vilket hade 

en starkt avkylande och dämpande effekt på Felix. 

Inget mer som på något sätt berörde vare sig spöken eller gamla 

dementa skvallertanter sades under resten av kvällen, och när det så 

småningom var dags att gå hem var Felix plötsliga misstänksamhet sedan 

länge bortglömd. Erik småvisslade glatt medan han strosade hemåt 

genom den ljumma, syrendoftande sommarkvällen. Han var på ovanligt 

gott humör, vilket antagligen var den främsta orsaken till att han inte lade 

märke till hur allt tycktes stanna upp runt honom vart han än gick. 

Nattlevande smådjur följde honom avvaktande med blicken, tillsynes 

orörliga i antingen rädsla eller vördnad. En koltrast på en takås kände 

hans närvaro och började sjunga högt och melodiskt; möjligen endast i 

syfte att hävda sitt kränkta revir, men kanske också för att sända en 

försiktig varning till sina artfränder. Till och med växterna tycktes viska 

till varandra när han passerade, och kronblad som slutits av det 

tilltagande kvällsmörkret öppnades långsamt och som i tvång; som om 

morgonen våldfört sig på natten. 

Inte heller lade han märke till den mörka skugga som på avstånd följde 

honom ända hem till hans port, dröjde sig kvar där i väntan på något 

som inte verkade hända och sedan i besvikelse upplöstes likt dimslöjor 

för uppstigande sol. 

 

* * * 

 

”Hallå? Kaffe? När blir det kaffe?” 

Signe Jönsson, obetydligt äldre men inte på något vis mindre senil än 

de flesta av sina grannar på äldreboendet Körsbärsgården, visade sig vara 

en liten vithårig tant med ängslig blick och plockiga fingrar. Hon rörde 

hela tiden vid klänningsfållen som om den varit ett radband, lät fingrarna 

löpa upp och ner längs sömmarna och undersökte noga alla ojämnheter i 

tyget i hopp om att de kanske kunde vara en livlina ledande till förståelse. 

Som om det i beröringen kunde finnas något som eventuellt skulle kunna 

göra den underliga och trista tillvaron i de vinkelräta, glasfiberväv-

strukturtapetserade, vitmålade korridorerna aningen mer begriplig. 

Erik gissade att hon inte fann någon sådan väg till räddning, och att allt 

hon såg och kände därför var totalt ofattligt för henne. Och att det 

möjligen var därför kaffedrickandet intagit en så central plats i hennes 

usla, ovärdiga liv. Det var inte utan att det var tragiskt. 
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Å andra sidan: tragik var sannerligen inget som var förbehållet dem 

som befann sig i livets absoluta slutfas, oavsett när eller hur detta 

tillstånd inträdde. Inte heller behövde tragedin vara skriande och 

högljudd - faktum var snarare att den förvånansvärt ofta var lågmäld och 

måttlig. Han hade själv känt en liten pust av den i dess milda form när 

han någon timme tidigare åkt med Lisa och Felix till äldreboendet - han 

hatade verkligen odören av välvillig men stalinistisk byråkrati som omgav 

det och andra liknande ord - och på vägen dit plötsligt befunnit sig mitt i 

en miljö som hämtad ur en dröm. Och inte nödvändigtvis en god sådan. 

Hemkomsten till den lilla byn Risbyslätt efter mer än tjugo års ofrivillig 

bortavaro kunde inte beskrivas som annat än skakande. Allt var sig likt, 

men ändå inte. På vissa håll var det nästan som om tiden frusit: huset 

han bott i som barn stod kvar och såg precis ut som han mindes det. 

Samma sak var det med fiket, till och med den gamla neonskylten fanns 

kvar. Torget och parken däremot var förändrade, och såvitt han kunde 

bedöma under de korta ögonblick han såg dem till det bättre. Lekplatsen 

där han för första gången drabbats av Ronny Jönsson var det definitivt: 

de döljande häckarna var borta och inget barn skulle längre kunna bli 

misshandlat utan att det åtminstone syntes från torget och intilliggande 

hus. Vilket i och för sig inte var någon garanti för att barn inte skulle bli 

slagna där, men ändå. 

Vid åsynen av allt detta gamla och halvt bortglömda hade han fyllts av 

ett starkt vemod. Han hade kommit att tänka på alla förlorade år och 

genast blivit sorgsen när han plötsligt insett att alla de människor han 

känt och tyckt om i den här obetydliga lilla byn i skuggan av Sydåsen nu 

var borta på ett eller annat sätt. Var de inte döda så hade de antagligen 

flyttat, och bodde de fortfarande kvar var de ändå inte som han mindes 

dem. 

Han hade suttit tyst och betraktat de tigande husen utanför det immiga 

bilfönstret. Inga människor syntes till någonstans. Det regnade på 

Risbyslätt, och det regnade i Eriks huvud. 

Lisa hade däremot varit på gott humör, men liksom sist märkbart 

spänd. Det var tydligt att hennes förväntningar var stora, men det var väl 

förstås bara en naturlig följd av det hon sett förra gången de varit ute 

tillsammans på liknande förrättning. Nu var hon med andra ord 

förberedd på hiskeliga, spöklika skrik från ingenstans. Och naturligtvis på 

framgång. 
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Erik kände sig förutom så där trist sentimental även en liten aning 

förväntansfull, men det hade inte ett dugg med den förestående så 

kallade spökjakten att göra. Det momentet intresserade honom inte 

särdeles. Nej, det handlade snarare om mötet med den dementa damen. 

För vad skulle han egentligen komma att få veta? I bästa fall kunde han 

kanske förvänta sig att få en skymt av någon sorts objektiv men 

sannolikt gravt fragmentiserad sanning. Inte mer än så. Och i sämsta fall 

en samling fria fantasier som inte skulle gå att skilja från verkliga minnen. 

Tanken på ett sådant misslyckande var inte direkt uppiggande. Men, ett 

ärligt menat försök var ändå absolut nödvändigt för att han åtminstone 

skulle kunna få en chans att förstå vad som egentligen hänt med hans 

mamma. Och i förlängningen av sådan dyrbar kunskap; vad som drivit 

henne att bli som hon blev. 

När de parkerade utanför det så kallade äldreboendet konstaterade 

Erik missmodigt att det såg ut precis som han befarat. Det var en låg, 

vidsträckt spretande byggnad i smutsgult tegel. Taket var platt utom där 

de olika korridorerna löpte samman i en stor matsal, över vilken man 

kostat på sig ett groteskt glastak som fick hela stället att påminna om ett 

köpcentrum. Och det omdömet var sannerligen inte menat att vara 

smickrande, även om en del individer med bristande sinne för skönhet 

kanske skulle uppfatta det så. Det låg således något synnerligen vulgärt 

över hela denna skapelse, trots dess vackra läge invid den spegelblanka, 

näckrosfyllda Risbydamm. 

Erik drog sig till minnes hur här hade sett ut innan man byggde detta 

förfärliga monument över åldrandets hjälplöshet. Dammen hade 

naturligtvis funnits redan då, men hade på den tiden omgärdats av fyra 

kringbyggda korsvirkesgårdar förlagda i var sitt väderstreck. Denna lilla 

by i miniatyr hade varit det ursprungliga Risby, innan det blivit till det 

större Risbyslätt. Han kom ihåg platsen som mycket vacker, och det 

störde honom; området runt Risbydamm hade såvitt han förstod 

fortfarande kunnat vara en tänkt förlaga till en Astrid Lindgrensk 

sagoidyll, om bara ansvariga politiker haft ett något mer utvecklat sinne 

för estetik. Vilket var en egenskap herrarna ifråga uppenbarligen inte 

begåvats med, varför två och en halv av de gamla gårdarna nu var rivna 

och skamligen ersatta av en ytterligt funktionalistisk skapelse avsedd att 

under ordnade former förvara byns äldsta invånare på bästa sätt i otålig 

väntan på att de skulle dö. 
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Erik insåg ganska snart att han gjorde sig löjlig när han ägnade så 

mycket energi åt svartsyn: det var verkligen inte så illa som han av någon 

anledning föredrog att tro. Det framgick tämligen tydligt om inte annat 

så när sällskapet steg in genom huvudingången och togs emot av en uska 

- vilket, förklarade Lisa viskande, var vårdslang för undersköterska - som 

förvisso var iförd inofficiellt föreskriven uniform (pastellfärgad tunika) 

men som trots denna tarvliga förutsägbarhet ändå tycktes vara 

förvånansvärt trevlig. 

Även om det första intrycket av det här stället var rent hiskeligt 

beträffande det arkitektoniska, visade det sig ändå ganska snart att 

personalen faktiskt brydde sig om de boende. Kvinnan som mött dem i 

dörren - det var för övrigt hon som var Lisas väninna - visade sig ha ett 

milt och trevligt sätt, men framför allt var hon påtagligt respektfull inför 

de gamla utlevade existenser som befolkade de ändlösa korridorernas 

diminutiva rum. Hon pratade glatt med folk de mötte, och till och med 

klappade om en uråldrig Kaiser Wilhelm-mustaschprydd gentleman som 

högljutt ojade sig över att han måste ha blivit av med hela sitt kompani 

under en ilmarsch mot Suomussalmi föregående dag. Han kunde 

nämligen inte finna dem någonstans, trots att han sänt ut folk för att leta. 

Kunde kanske syster tala om var han befann sig? 

Det gjorde hon mer än gärna. Men det fanns inget tillgjort eller 

hånfullt i hennes sätt att göra det, och Erik blev glad över att människor 

även av hennes sort sökte sig till vården, eller som i det här fallet 

äldreomsorgen. Normalt när han tänkte ”vårdpersonal” kunde han 

nämligen inte undvika att se de ytliga modedockorna på Solgården 

framför sig, och med tanke på hur illa det var ställt där var det inte 

särskilt konstigt att han hade en något snedvriden bild av hur människor 

i vårdande yrken brukade vara. 

Nå, man hade i alla fall tagit sig fram genom ett antal krökta korridorer 

med varierande färgkod på väggarna och till sist kommit fram till en bred 

källartrappa, naturligtvis stilenligt försedd med ledstång av rostfritt stål. 

Här hade deras guide stannat och förklarat att ”här var det”. Erik hade 

först inte förstått vad det var som var här, förutom den vansinnigt fula 

trappan alltså, men sedan hade Lisas väninna börjat förklara själva 

problemet. 

I källaren fanns bland mycket annat äldreboendets tvättrum, linne-

förråd och kylrum. Och nej, det senare användes inte av kökspersonalen, 

förtydligade hon vid en direkt fråga från Erik, varvid han innerligt 
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önskade att han kunnat hålla sin stora trut stängd.  Ingen sade något om 

hans misstag, men han halvt anade att Felix höll på att förgås av 

undertryckt fniss. 

Kylrummet var alltså inte avsett för mat, utan naturligtvis för 

Körsbärsgårdens avlidna. De lades där i väntan på att begravnings-

entreprenören skulle komma och hämta dem. Särskilt sommartid 

upplevdes förresten rummet som en trevlig facilitet. Alltså, inte för att de 

döda brukade behöva ligga där särskilt länge, förtydligade ”uskan” 

snabbt när hon såg sällskapets något förbryllade miner. Men ändå… 

Erik drog nu ännu en förhastad slutsats och trodde sig genast förstå 

hur allt måste hänga ihop. Man hade alltså vissa bryderier med någon 

avliden person som hade stannat kvar där nere, förgäves letande efter sin 

kropp. Och när denna inte stått att finna, hade den nyblivet kroppslösa 

istället börjat fördriva tiden med att ställa till med allehanda besvär för 

personalen. Dök oväntat upp och skrämde dem, och så vidare. 

Nja, riktigt så dramatiskt var det nog inte, påstod nu Lisas väninna. 

Det var snarare så att det ofta hördes malplacerade och kusliga ljud där 

nere. Särskilt om man var där ensam, vilket inte många vågade vara 

längre. Det var emellertid svårt att helt och hållet vägra att gå ner där, 

eftersom även linneförrådet som sagt låg i källaren och det dagligen 

måste hämtas upp exempelvis sängkläder och handdukar. 

Men ljuden alltså; stod man och sorterade hemkommen tvätt hände 

det ganska ofta att det hördes tunga steg ute i korridoren. Rosslande 

andhämtning kunde också höras från och till, och just det var något 

många upplevde som mycket obehagligt. Om man tittade ut i korridoren 

vid sådana tillfällen var där nästan alltid tomt, men det hade faktiskt hänt 

att någon påstått sig se en mörk skugga sakta gå förbi utanför förrådet. 

”Något rassel med kedjor har vi däremot inte hört” skämtade 

väninnan och log matt. Varpå osäker tystnad följde. 

Erik förstod precis som sist att han nu tydligen förväntades agera. Han 

nickade och gick utan vidare kommentarer nerför trappan. Ingen gjorde 

någon ansats att följa med honom, vilket han bara var tacksam för. 

Rädda människor var i allmänhet mest till bekymmer: fasan de kände för 

sådant som i deras föreställningsvärld inte borde finnas men bevisligen 

ändå fanns skymde det han försökte se. 

Resten var ren rutin, tyckte Erik trots att det bara var andra gången 

han låtsades vara andeutdrivande medium. Det var inte särskilt 
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upphetsande, och i princip gick allt till som på hemkunskapslärarinnan 

Helenas vind. 

Efter att ha gått runt en stund i källaren utan att varken se eller höra 

något ovanligt, mötte han med ens och utan förvarning en fetlagd man i 

fyrtioårsåldern som han genast identifierade som det eftersökta spöket - 

inte minst för den lätt oangenäma men fullt märkbara transparensens 

skull. Den halvt genomskinlige mannen flåsade och rosslade och lät 

tämligen lungsjuk, och detta fast han egentligen inte alls behövde andas. 

I samma ögonblick Erik tilltalade honom tvärstannade han och såg 

minst sagt misstänksam ut. Han skärskådade Erik uppifrån och ner några 

sekunder utan att säga ett knyst, och gjorde sedan plötsligt helt om och 

rusade iväg ner genom korridoren. Som tur var gick det inte särdeles fort 

- mannen verkade inte vara i kondition att springa någon längre sträcka 

trots sitt kroppslösa tillstånd. Vilket otvivelaktigt tydde på att han måste 

tro att han fortfarande levde. Men det skulle det snart rådas bot på. 

Erik följde efter honom på avstånd utan att göra sig någon brådska, 

övertygad om att hans villebråd ändå inte skulle kunna komma undan. 

Och mycket riktigt: plötsligt hade man nått slutet på en korridor och det 

fanns ingenstans att ta vägen. Det vill säga om man bortsåg från den för 

spöken så självklara flyktvägen genom en vägg, för att inte tala om 

alternativet att bara försvinna i tomma intet. Men precis som Erik 

misstänkt visste den spökande mannen inte att han var död, och därför 

var han nu fångad mellan Erik och väggarna. 

Det fanns ingen anledning att dra ut på det mer än nödvändigt. En 

halv minut senare var spöket borta för gott och Erik var några minnen 

rikare. 

Han redogjorde genast för händelseförloppet så fort han var tillbaka 

hos de andra. Lisa och hennes väninna ville veta vem mannen varit, men 

Erik kunde inte säga det säkert. Namnet Anders Svensson hade - 

tillsammans med en massa blandade bilder och scener - virvlat förbi när 

anden blivit upplöst, men det kunde lika gärna vara sammanbundet med 

någon annan. En vän eller släkting kanske, det var inte så lätt att veta. 

Lisa, och i synnerhet hennes väninna, verkade besvikna. Antagligen 

hade de gärna velat veta vem det var som gick igen i källaren, och ännu 

hellre varför. Men det fanns inte så mycket att göra åt saken, menade 

Erik. När man en gång plockat isär alla de där hopkopplade minnena 

som utgjorde själva grunden för den dödes fortsatta existens, var det mer 

eller mindre omöjligt att på egen hand få ihop dem igen. Visst kunde han 
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gå igenom dem och till och med i detalj berätta om det han sett, men de 

skulle ändå inte betyda något var för sig. Det var precis som med ett 

pärlhalsband, försökte han förklara när han såg att de inte riktigt förstod 

vad han menade.  Pärlor uppträdda på tråd i en viss ordning bildar ett 

halsband. Tar man bort tråden har man bara en massa lösa pärlor kvar i 

en hiskelig oordning. Själva halsbandet är borta för evigt även om 

komponenterna som bildade det finns kvar. Förstod de nu? När han tog 

bort en ande var det som att slita sönder ett halsband; han avlägsnade 

tråden och lät pärlorna rulla iväg. Sammanhanget gick med andra ord 

förlorat när den sammanhållande kraften försvann. 

Man fick helt enkelt leva med ovissheten om spökets identitet, och 

antiklimax eller ej, så var det i alla fall med det. Nå, fanns det nu möjligen 

en äldre dam som kanske väntade besök? 

Det fanns det, precis som planerat. En kort stund senare satt han alltså 

mittemot densamma och hörde henne upprepa ordet ”kaffe” i ett antal 

olika mer eller mindre relevanta konstellationer. Och i det oändliga. 

Erik kände sig en liten aning försagd. Han visste inte hur man bäst 

skulle tilltala en dement äldre dam och det fanns ingen hjälp att få 

eftersom han bett att få tala med henne i enrum. Så där satt han alltså 

och såg stumt på henne medan hon fortsatte tjata om sitt kaffe som 

aldrig kom. 

När några minuter - som kändes som tre timmar, minst - gått utan att 

något särskilt hänt, tog han sig till sist i kragen och försökte skaka av sig 

blygseln. Han harklade sig omständligt och tilltalade henne sedan så 

artigt och otvunget han förmådde, men det hade han inget för; hon 

ignorerade honom fullständigt. Han försökte flytta sig så att tanten inte 

skulle kunna undgå att se honom, men då vände hon bara bort huvudet 

och låtsades som om det regnade. Med viss irritation gick det med ens 

upp för honom hur det måste kännas att vara en av de där kroppslösa 

existenserna han jagade upp och förstörde. Att vara närvarande, men 

ändå osynlig. Det gjorde inte saken bättre. 

Men sedan blev han lite gladare när han plötsligt kom på att det kanske 

var hans solglasögon som störde henne. Han övervägde att ta av dem, 

men vågade inte riktigt av risken för att kanske skrämma ihjäl henne. Så 

kom han att tänka på att han ju faktiskt inte behövde se henne i ögonen. 

Det skulle kanske fungera om han var noga med att hålla blicken riktad 

mot golvet? 
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Han bestämde sig för att det trots faran var värt ett försök, och tog 

försiktigt av sig glasögonen. Det var besvärande ljust i rummet och han 

blev tvungen att kisa innan hans ögon vant sig. Sedan började han om 

från början igen: 

”Goddag, Signe. Jag heter Erik” försökte han och bugade sig lätt för 

henne. 

”Är det kaffet som kommer?” undrade den vithåriga tanten och såg sig 

oroligt omkring. 

”Nej, jag vill bara prata lite. Kaffe kan vi ta senare” improviserade han. 

Samtidigt undrade han i sitt stilla sinne varför hon inte kunde få lite kaffe 

så att det äntligen skulle bli slut på tjatet. Men drog sig sedan till minnes 

att hon enligt Lisas väninna hade druckit ”en halv kanna” för mindre än 

tjugo minuter sen, men redan glömt bort det. 

”Jag undrar om du kan hjälpa mig med en sak?” fortsatte han, osäker 

på om tilltalsordet ”du” var rätt. Kanske förväntade hon sig att man 

tilltalade henne med ”ni” eller ”tant”? Hon plockade med klänningsfållen 

och flackade osäkert med blicken, men hon svarade honom inte. Plötsligt 

blev han medveten om att det fanns en stor oro inom henne; långsamt 

sipprande ut genom alla hennes porer, uppfyllande rummet med en sorts 

ödslighet. När han kände närmare efter upptäckte han hur det stod som 

en kletig, dallrande sky av återhållen fasa runt henne, och fenomenet 

talade sitt alltför tydliga språk: hon var hjälplöst förlorad i en tillvaro fylld 

uteslutande av obegripligheter och diffusa skuggor ur det förflutna. 

Redan för flera år sedan hade hon gått vilse i sig själv och nu kunde hon 

inte hitta tillbaka. Och vad värre var: hon var medveten om det. 

Det gjorde Erik ont samtidigt som det fyllde honom med förfäran. 

Han kunde tydligt känna hennes förtvivlade och fåfänga försök att ta sig 

genom det skal av förvirring och vilsenhet demensen kapslade in henne i. 

För ett kort ögonblick glömde han bort vad han lovat sig själv och 

människorna som väntade på honom utanför dörren; att inte under 

några omständigheter använda sina ”förmågor” på gamla förvirrade 

Signe. Inte ens om avsikterna var aldrig så goda. Men han tyckte så synd 

om henne där hon satt i sin ångestfyllda ömklighet, och utan att tänka sig 

för gjorde han därför det många andra sannolikt också skulle ha gjort i 

hans situation. Av rent medlidande strök han henne över handen som 

för att lugna henne, men i samma stund hans hud vidrörde hennes 

upprättades blixtsnabbt och säkert som amen i kyrkan en mental länk 

mellan deras sinnen. 
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Signe drog häftigt efter andan och Erik ryckte snabbt åt sig sin hand, 

rädd för att ha skadat den skröpliga gamla damen. Han förbannade sig 

själv och sin idiotiska tanklöshet och undrade vad han nu ställt till med, 

samtidigt som han i en mycket bister framtidsvision såg sig själv 

stammande förklara hur det kunde komma sig att Signe råkat avlida så 

där plötsligt under hans besök i hennes rum. 

Men det behövde han inte oroa sig för särskilt länge, för just då tog 

saker och ting en helt annan vändning än Erik var van vid. Och möjligen 

var det även i detta ögonblick hans liv tog ett avgörande steg framåt mot 

det som långt senare skulle komma att framstå som helt och hållet 

oundvikligt. 

Signe satt först blickstill några ögonblick efter den flyktiga beröringen, 

sedan sträckte hon mot all förmodan reptilsnabbt ut sin hand och grep 

Erik hårt och mycket bestämt om handleden. Han hade inte en chans att 

dra sig undan innan det var försent. 

Den återupprättade kontakten var lika omedelbar som skrämmande. 

På ett ögonblick var han i henne i lika hög grad som hon var i honom. 

Minnen fladdrade förbi som torra löv en stormig höstdag och han kunde 

höra henne andas häftigt och forcerat. Han försökte vrida sig loss för att 

få stopp på det, men hon höll honom som i kramp med sin kloliknande, 

skrynkliga hand. Hon tillät honom inte att komma loss: det var hon och 

inte han som ville ha den här kontakten. 

Så fort han insett det slappnade han av och lät henne hålla fast i 

honom. Och till hans stora förvåning mattades nästan genast strömmen 

av minnen och bilder från att ha varit en rasande, virvlande fors till att bli 

en lojt porlande skogsbäck full av solglitter och sommarljus. Han hade 

aldrig upplevt den delen av förmågan tidigare, bara den överväldigande, 

destruktiva sidan. 

Samtidigt som hennes liv nu sakta gled förbi i minnesform blev han in 

i minsta detalj medveten om det ohyggliga fängelse hon satt inspärrad i, 

och han fylldes av fasa. Det var som att vara närvarande, men ändå inte. 

Ett tjockt filter av obegriplighet dolde verkligheten för henne, och under 

det var allt rädsla och förvirring. Han kunde känna hur hon famlade och 

grep vilt omkring sig för att få tag i minsta lilla sak som fortfarande bar 

begriplighetens prägel, men hela tiden utan att finna något. Det var 

verkligen fruktansvärt. 

Med ens förstod han allt detta tjat om kaffe. Det var det enda hon 

kunde känna igen och som lyckades leta sig igenom demensens luddiga, 
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sjukligt blöta filt. Hon var som en drunknande, med den skillnaden att 

hon inte drunknade i vatten utan i sig själv. 

Hon andades lugnare nu; det var nästan som om beröringen fyllde 

henne med frid, som om den tog udden av det fasansfulla hon var 

innesluten i. Erik hade inte längre en tanke på att bryta kontakten med 

henne, tvärtom. Han skulle låta henne hålla hans hand så länge hon ville, 

om det kunde lugna henne. 

I strömmen av gamla förtorkade minnen kunde Erik nu urskilja ett liv 

som på många sätt varit tämligen ordinärt. Signe hade arbetat, gift sig, 

fått barn och så vidare. På samma pinsamma sätt som när han tidigare 

fått glimtar ur människors hemligaste rum fritt exponerade för sig, 

fladdrade en serie intimiteter förbi som han utan framgång försökte jaga 

bort. Han ville verkligen inte snoka i dem, men det var samtidigt ganska 

svårt att inte lägga märke till dem när de fanns mitt framför ögonen på 

honom. Det framgick i alla fall med all önskvärd tydlighet att Signe 

uppenbarligen hade varit en blodfull och levnadsglad flicka innan tiden 

gjort henne förtorkad och senil, och Erik kunde inte låta bli att le åt allt 

som uppenbarligen med flit visades upp för honom. Han undrade roat 

hur Felix skulle ha reagerat vid åsynen av en tämligen avklädd och därtill 

mycket ung och lidelsefullt utforskande Signe, men glömde det genast 

när en serie bilder av något som kändes bekant men ändå underligt 

avlägset snabbt flimrade förbi och fångade hans uppmärksamhet. 

Kontakten mellan honom och Signe flöt nu som en trög och behaglig 

ström. Upplevelsen var mycket olik det han tidigare varit med om i den 

här vägen; våldsamheten var definitivt borta, kvar fanns bara lugnet. Den 

vanliga känslan av övergrepp existerade helt enkelt inte; snarare var det 

som en stor, vänlig omfamning. 

Han fylldes av ro, vilket gav honom andrum att analysera vad det var 

han just råkat se, och när det plötsligt gick upp för honom blev han ivrig. 

Det hade varit en utomhusdansbana, och mitt på dess nästan tomma 

golv hade en ensam kvinna långsamt snurrat runt. 

Bilden hade genast försvunnit och ersatts av en annan som för Erik 

tett sig tämligen ointressant, och han tänkte upphetsat att det där förra 

skulle han gärna vilja se igen. Till hans oförställda förvåning dök genast 

det efterlysta minnet upp, som om Signe både hört och förstått vad han 

ville utan att ett enda ord yttrats. Med ens tvingades han inse att 

kontakten dem emellan tydligen inte var odelat enkelriktad som han av 

någon anledning fått för sig, vilket kanske inte enbart var av godo. Men 
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om han haft någon tanke på eventuella konsekvenser flög de i så fall all 

världens väg när han såg närmare på den framletade minnesbilden. 

Hans mamma hade varit ganska söt på den tiden, upptäckte han. 

Kanske ingen direkt skönhet, men i varje fall mycket olik sitt senare av 

sinnessjukdom och hårdhänt medicinering förstörda jag. En tämligen 

ordinär, ung flicka från en by som Risbyslätt, varken mer eller mindre. 

Och definitivt inte särskilt lik det magra, knivbeväpnade monster som 

visat sig för honom nere i cykelkällaren under fiket. 

Nu fanns hon här mitt framför honom, i princip på armlängds avstånd 

men ändå totalt onåbar. Alltsammans rörde honom på ett förunderligt 

sätt, och han blev tvungen att påminna sig att det faktiskt var Signe som 

sett henne dansa och inte han själv. Därmed blev synen mer hanterbar; 

den var ju egentligen inget annat än en vrångbild av något som kanske 

hade varit just så här, men inte säkert. Minnet var nämligen varken mer 

eller mindre än det minnen brukade vara; ett subjektivt avtryck, en blek 

bild av något Signe en gång sett och upplevt. Något som slitits, knådats 

och manglats av decenniers medvetna eller omedvetna påverkan till det 

det var idag, på gott och ont. Därför var bilden av hans mamma inte 

enbart en visuell upplevelse. Den var i lika hög grad ett bittert hopkok av 

känslor och värderingar, vilka sammantagna dessvärre talade sitt alltför 

tydliga språk. Det stod med ens klart att Lisa inte hade haft alldeles fel 

när hon kategoriserat Signe som en av sin tids elakaste och mest drivna 

skvallerkärringar. 

Begreppet ”Tosan” hade uppstått i hennes mun och uppenbarligen 

varit allmänt vedertaget bland hennes väninnor, av vilka nyfikna fru 

Larssons och Ella Bigardhts hånfulla ansikten var mest bekanta för Erik. 

Det var förresten ett inte helt och hållet angenämt återseende och han 

försökte låta bli att se dem mer än nödvändigt. 

Den ensamma flickan på dansgolvet hade under lång tid varit något att 

skvallra om och skratta åt för dessa Risbyslätts asgamar, vilket var en ny 

insikt som berörde Erik tämligen illa. Han gillade inte alls tanken på att 

hon varit föremål för allmänt åtlöje; inte för att han hade något 

personligt förhållande till henne och tyckte synd om henne av den 

anledningen, utan för att han faktiskt ansåg att hon förtjänade bättre än 

så. Det var ju inte hennes fel att hon blivit galen, och varför skulle hon 

då hånas för det? 

Signe verkade märka hans olust och försökte genast visa honom något 

annat, men då tog han kommandot och lyckades med ren vilja tvinga 
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tillbaka fokus på minnen som hade med ”Tosan” att göra. Och det fanns 

verkligen mer att upptäcka: Erik fick bland mycket annat se sin mamma 

cykla högljutt sjungande genom Risbyslätt på en alldeles för liten 

flickcykel; uppleva hennes lätt förvirrade sätt när Signe köpte tyg av 

henne i någon affär där hon tydligen arbetat; och sist men inte minst se 

henne i förtvivlan rusa runt på samma dansbana som innan och fråga 

efter Johannes. Allt inbäddat i ett osmakligt ludd av hån, skadeglädje och 

illvilja. 

Erik kunde inte förlika sig med vad han såg och han kände mer och 

mer hur Signe var - eller åtminstone hade varit - en människa han under 

andra omständigheter skulle ha föraktat och undvikit kontakt med i det 

längsta. Han undrade bedrövat om hon hade fler minnen av hans 

mamma, och nästan genast såg han henne igen, på nytt cyklande på en 

alldeles för liten cykel. Skärrat insåg han att det måste vara många år 

senare, för nu såg hon ut exakt som han mindes henne från sin barndom: 

mager, fågelliknande och fullständigt bindgalen. 

Han visste genast från vilken dag det här minnet var hämtat. Det var 

samma dag som hon överfallit honom i källaren, samma dag hon måste 

ha försvunnit för gott. Och Signe hade alltså sett henne cykla genom byn 

på väg västerut, i riktning mot dansrestaurangen Djupe Skreva, som 

samma natt mysteriöst hade brunnit ner till grunden. 

Han kände tydligt hur tankarna måste ha formats i Signes huvud när 

hon lagt ihop fakta med fantasi; för henne stod det fullkomligt klart att 

det måste ha varit ”Tosan” som tänt eld på det gamla nöjespalatset. Vem 

i hela fridens namn skulle det annars ha varit? I hennes värld hade det 

inte funnits så många möjliga kandidater till illdådet, och domen hade 

avkunnats tämligen omgående. Varpå hon sin vana trogen knappast hade 

tvekat att tala om hur det låg till för så många som möjligt på så kort tid 

som möjligt. 

Erik mindes vad Lisa sagt om Signe. Det enda tanten nuförtiden fick 

ur sig var antingen ”Kaffe!” eller den - för en oinvigd - kryptiska frasen 

”Tosan brände Skreva!” Nu hade han fått bekräftat det Lisa trott sig 

veta, nämligen att det cirkulerat envisa rykten om att det var hans 

mamma som varit skuld till branden. 

Kanske var det så att hon tänt på, kanske var det på något helt annat 

sätt. Han visste inte. För tillfället kände han bara trötthet och leda vid 

alltsammans, orsakad av Signes minst sagt elaka bild av den så kallade 

”Tosan”. 
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Dessutom: upptäckten av den före detta skvallerkärringen Signes 

sanna jag hade påverkat honom så negativt att han nu bara ville bort från 

henne. Under all ångest och förvirring var hon fortfarande inget annat än 

en nyfiken, skadeglad, obehaglig gammal skitstövel - en dålig människa 

av värsta sort, sannolikt värd allt det förakt som ofrånkomligen växte 

inom honom och gradvis transformerades till en svart, otäck känsla av 

äcklad motvilja. 

Alla dessa negativa känslor måste ha läckt över till henne, för plötsligt 

kände han hur den porlande bäcken av minnen förlorade sina glittrande 

reflexer; hur det milda, behagliga flödet stannade av och torkade ut. Det 

var som när solen oväntat går i moln och gyllengult ljus ersätts av sjaskigt 

grått. Han var mycket trött. 

Plötsligt kände han hur greppet om hans handled långsamt slappnade 

av och hur känslor av försmädligt ogillande samtidigt läckte över till 

honom och blandades med minnena. Det fanns ingen ånger för 

någonting någonstans, ingen medkänsla, inte ens ett litet spår av 

begränsad välvilja. Det tycktes honom som om en del av Signes 

fördementa jag oväntat hade återvänt, hur otroligt det än kunde låta. 

Men så med ens förstod han hur det var möjligt; hon hade i det 

gemensamma känslo- och minnesutbytet även sugit åt sig en del av hans 

energi, säkert inte med vilje eftersom hon inte kunde göra något sådant. 

Hon var ju trots allt bara en gammal senil tant utan ens en skugga av 

sådana förmågor han själv besatt. Ändå hade hon gjort det, och det hade 

antagligen fungerat på precis samma sätt som när en människa kommer 

in i ett rum och genom sin blotta närvaro dödar såväl all konversation 

som all känsla av välbefinnande. Han var naturligtvis mer än väl 

medveten om hur flummigt och dumt det lät, men det var ändå så det 

måste förhålla sig; Signe var inget annat än en simpel energitjuv, och han 

hade utan att protestera låtit henne ta vad hon ville ha. 

Han bestämde sig för att det nog var högt på tiden för honom att gå 

därifrån, men eftersom hans uppfostran förbjöd honom att vara oartig 

även i en sådan här udda situation tog han utan att tänka sig för hennes 

rynkiga hand i sin, såg henne djupt i ögonen och tackade för att han fått 

komma och hälsa på. 

Handslaget i kombination med ögonkontakten var antagligen lika 

skrämmande för dem båda. Erik såg som i blixtljus en skrumpen och 

förgiftad själ i hennes ögon, och det äcklade honom så till den grad att 

han inte kunde låta bli att rynka på näsan av avsmak. Och det var alldeles 
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uppenbart att hon för sin del också fick en kort glimt av det som fanns 

gömt i hans inre, för i samma ögonblick gav hon upp ett högt, 

blodisande tjut av förfäran och släppte hans hand som om den bränts. 

”Kaffe!” vrålade hon och såg fullkomligt vettskrämd ut. ”När blir det 

kaffe?” 

Erik lämnade genast rummet och stängde dörren bakom sig. Han ville 

bort så fort som möjligt och fann resten av sällskapet i ett närliggande 

dagrum. 

”Hon verkar vara lite kaffesugen” sade han missmodigt, vilket fick 

Lisas väninna att sucka trött och sedan mödosamt resa sig. 

”Ja” sade hon och log matt. ”När är hon inte det?” 
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ommaren drog snabbt förbi det året, varsamt följd av en stilla, 

måttfull höst. Vädermässigt, vill säga, för ifråga om händelser var 

den märkvärdigt hektisk. 

Erik tillbringade precis som tidigare dagarna på Solgårdens 

dagverksamhet, vilken alltmer framstod som minst sagt meningslös. 

Personalen fortsatte att behandla samtliga deltagare som om dessa vore 

sinnesslöa idioter, vilket naturligtvis var fullständigt bakvänt. De enda 

sanna idioterna på det där obeskrivligt nedvärderande stället var 

nämligen personalen, bara den och ingen annan. Erik brukade 

demonstrera sin motvilja mot alltsammans genom att låtsas att han 

varken såg eller hörde, men det var en taktik som inte enbart var av 

godo. 

Vid åtminstone två tillfällen - ett i början av oktober och ett några 

veckor senare - hade han på nytt kommit på Malin med att ”råka” visa 

upp noga utvalda kroppsdelar för Felix, som givetvis genast fått svårt att 

dölja sin plötsliga och ”fysiska upphetsning”, som saken senare skulle 

komma att benämnas i ett internt mötesprotokoll. 

Första gången det hänt hade Erik sagt till den intrigerande, skamlösa 

blotterskan på skarpen, varpå det lilla våpet genast sprungit till 

avdelningsföreståndaren Magdalena och skvallrat, och dessutom passat 

på att krydda historien med ett antal obevisbara - men för all del också 

fullständigt orimliga - anklagelser om övergrepp som Erik skulle ha gjort 

sig skyldig till inför ögonen på alla närvarande. Det var inte bara dumt, 

utan dessutom tämligen skrattretande. 

Som väntat blev det av detta absolut ingenting, och allt kunde fortsätta 

som tidigare. Men när Erik kom på Malin med att för andra gången på 

S 
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kort tid visa brösten för Felix, blev han så arg att han helt enkelt 

bestämde sig för att en gång för alla läsa lusen av henne. Under den 

följande utskällningen råkade han olyckligtvis ta av sig sina solglasögon, 

varpå ett antal veckors sjukskrivning följde som ett brev på posten för 

den exhibitionistiskt och retfullt lagda Malin. 

Tvärtemot vad man skulle kunna tro följde inget gott av detta. Lugnet 

som borde ha infunnit sig vid Malins frånvaro uteblev faktiskt helt, 

mycket på grund av den kvarvarande personalens allt större och 

dessutom uppenbara aversion mot Erik. Det gick inte en enda dag utan 

att någon liten incident inträffade. Oftast bestod dessa förstås inte av så 

mycket mer än ett flyktigt utbyte av vasstungade snäsigheter, men det var 

ändå mer än tillräckligt för att det skulle spä på Eriks känsla av total 

meningslöshet. 

Emellanåt bedrev man det tysta kriget en liten aning mer intensivt, 

som till exempel de närmaste veckorna efter Malins i all hast 

effektuerade sjukskrivning. Då kunde det tysta ogillandet ibland blomma 

ut i öppet förakt, vilket bara än mer övertygade Erik om att personalen 

var en samling ohjälpligt imbecilla idioter. Han svarade med att strunta i 

dem, men var inte säker på om de förstod att detta var ett medvetet drag 

från hans sida, eller om de kanske trodde att hans tystnad var ett uttryck 

för någon inbillad rädsla eller undergivenhet. 

Ett av motståndarsidans främsta vapen när inget verkade bita på Erik 

trots idoga försök, var det elektroniska tortyrredskap som stod placerat i 

ett av Solgårdens stora, kala fönster: en svart, omodern och dammig 

radio med ytterst skrälliga högtalare. Apparaten var liksom tidigare 

inställd på frekvensen 105,8 MHz, det vill säga reklamradiokanalen ”Bäst 

musik just nu”, vilket man under viss skadeglad munterhet upptäckt var 

precis vad som behövdes för att hålla Erik borta. Både från radions 

absoluta närhet, och från personalen som gärna samlades runt den. 

Man hade således gjort till vana att skruva upp volymen så fort man 

inte lyckades platta till Erik på annat vis, varför den sjufaldigt förbannade 

apparaten nu fungerade som en effektiv sköld mot allt ont och 

obegripligt som börjat hemsöka Solgården. Alltså mot Erik, som tydligen 

förkroppsligade just detta. 

Det fanns emellertid ett litet etiskt aber, men det var en sak personalen 

högaktningsfullt tycktes strunta i; taktiken de använde slog mot fler än 

bara Erik. 
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John svor högljutt och blängde under lugg, Sivert gick med böjd rygg 

undan och satte sig moltyst i ett hörn. Inte ett enda litet ”Bingo!” släppte 

han ifrån sig så länge oljudet pågick. Brita kramade sin solkiga trasdocka 

och försökte hålla för öronen, men det var svårt att göra båda sakerna 

samtidigt så ibland försökte hon istället överrösta skvalet med egen sång. 

Vilket naturligtvis bara ledde till högröstade och elaka bannor som gjorde 

också henne tyst och försagd för flera timmar framåt. 

Även Felix såg ytterligt lidande ut varje gång volymen skruvades upp, 

men han vågade inte säga något av rädsla för att blotta ännu en svaghet 

för personalen. Istället led han i tysthet, trots att det var uppenbart att 

han innerligt hatade den kompakta ljudmatta av ultrakommersialism han 

och alla andra utsattes för. Dock - vilket tydligt syntes i hans mörknande 

ögon - var det de enfaldiga våpen runt radion han hatade mest. 

För Eriks del var det hela olidligt. Han stod helt enkelt inte ut med att 

behöva höra all den ungdomliga imbecillitet programledarna dagligen 

och stundligen vräkte ur sig, känslolöst parad med pubertal, 

massproducerad barnkammarpop ljudmässigt komprimerad till 

outhärdlighetens gräns. Vetskapen om att de ansvariga bakom kanalen 

dessutom tjänade pengar på de till musikunderhållning maskerade 

fekalierna gjorde honom knappast på bättre humör. Fast än värre var att 

inse att människor faktiskt lyssnade frivilligt på den förnedrande, 

fördummande, allt ont förkroppsligande radiostationen. Emellanåt 

önskade han innerligt att det fanns ett sätt att få människor att göra 

uppror mot allt det som alldeles uppenbart var till skada för dem, och 

som oavbrutet vräktes över dem från alla möjliga håll och via alla 

tillgängliga medier. Skadligt om inte för deras fysiska hälsa, så åtminstone 

för den mentala. 

Han brukade leka med tanken att det borde gå att väcka alla de 

människor som av allt att döma sov sig igenom usla liv ständigt inramade 

av mediala uppkastningar av typen ”Bäst musik just nu”; att visa dem att 

det fanns något annat bortom deras högst begränsade synfält. Vad 

spelade ingen som helst roll, bara att det fanns något annat. 

Men han insåg alltid lika nedslaget att det säkert inte skulle låta sig 

göras hur som helst. Hans intryck var nämligen att de flesta av dessa 

sorgliga, pacificerade sömngångare förmodligen trodde sig leva i den 

bästa av världar. Utan att förstå att det var precis tvärtom. 

Missmodigheten som orsakades av radion - eller snarare dess innehåll - 

övergick emellanåt till svart ilska. Värst var det i slutet av sommaren när 



416 

 

Erik i två hela dagar avreagerade sig genom att döda flugor som befann 

sig både innanför och utanför det stora, smutsiga panoramafönster som 

vette söderut, mot Sydåsen. Det var naturligtvis moraliskt förkastligt 

eftersom flugorna i fråga inte gjort honom något, men det struntade han 

i. Istället gav han villigt efter för den rasande, dånande helveteseld som 

börjat fylla honom bara vid tanken på Solgården och dess personal. 

Sättet att döda var förvisso exemplariskt; han visade inte det minsta 

prov på brutalitet eller grymhet genom att exempelvis dra vingarna av de 

surrande retstickorna på småbarns hjärtlösa vis. Inte heller krossade han 

dem under sina fingrar, trots att han hade åtskilliga chanser. Han rörde 

dem inte ens. 

Istället tänkte han helt enkelt ihjäl dem. I ena stunden surrade de 

hysteriskt och irriterande mot det solkiga glaset; i nästa slutade de surra 

och föll livlösa mot fönsterbrädet. Tillsynes helt oskadda, men vid 

närmare kontroll lika döda som Ellen och Ture. 

Det var alls inget magiskt eller konstigt med det där, åtminstone inte 

för Erik själv. Det enda han gjorde vara att vänligt men bestämt mentalt 

befalla flugorna att sluta leva, och så gjorde de det. Lätt som en plätt, 

tycktes det. 

Det slog honom aldrig att han måste ha kommit till en punkt där det 

han tidigare kallat för ”svärta” nu var knappt märkbart för honom, men 

likväl fanns där som ett omedvetet vapen klart att brukas närhelst han så 

önskade. Skarpslipat, fullständigt skoningslöst och aktiverat med inget 

annat än hans egna tankar och känslor. 

Långt senare tänkte han ofta att om han beordrat någon i personalen 

att dö, exempelvis Anette eller Sabina, hade de antagligen genast gjort 

honom till viljes och på samma sätt som flugorna; snabbt, smärtfritt och 

utan protester. Och utan ett enda sår eller märke på kroppen. Han var 

vid dessa senare tillfällen av eftertanke alltid oerhört tacksam över att han 

inte gått så långt. 

Allt handlade emellertid inte om Solgården denna höst, vilket 

antagligen räddade hans själsliga hälsa. En stor del av fritiden fylldes av 

läsning, främst av böcker som handlade om lokalhistoria. Han besökte 

biblioteket minst en gång i veckan och lånade allt han kunde komma 

över i ämnet, och snart trodde han sig känna till varenda byfåne, 

vartenda torp och varenda händelse av någorlunda dignitet som inträffat 

i närområdet de senaste trehundra åren. 
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Värt att nämna härvidlag var det stora postrånet året 1787, när en 

bonde vid namn Ottar Bonge - ja, man hade ganska lustiga namn på den 

tiden - vid ett tämligen korkat men till en början lyckat enmansbakhåll å 

det grövsta slog ihjäl det kungliga majestätets postiljon och därefter lade 

beslag på alla värdefulla försändelser denne förde med sig. Varpå rånaren 

naturligtvis blev infångad och därpå nesligen hängd efter att ha tvingats 

genomlida en i tidens anda summarisk men för all del högst ordinär 

rättegång. 

Eller det från England invandrade byoriginalet ”Böjseröven”, vars 

öknamn enligt sägnen kom sig av att han alltid iklädde sig för stora byxor 

så att en del av stjärtspringan syntes. Vilket väl i så fall bara gjorde 

honom till en modets föregångsman, konstaterade Erik eftersom han 

hade dålig erfarenhet av vissa ungdomars något underliga klädstil. 

Men alltså: denne ”Böjseröv” var av allt att döma en deserterad sjöman 

från något av de engelska örlogsfartyg som mitt under brinnande 

Napoleonkrig låg förlagda vid Hanö i Blekinge. När han varit på väg till 

Helsingburg landvägen för vidare transport hem över Nordsjön, hade 

han tydligen råkat finna den stora kärleken på en gård i Risby socken, 

varför resan genast avbrutits. Bröllop hade hållits efter något år, och där 

kunde sagan gärna ha fått sluta, tyckte Erik. Men eftersom kriget 

dessvärre hade gått åt den stackars mannens huvud ganska illa - han hade 

sannolikt drabbats av posttraumatisk stress, med modernt språkbruk - 

gick det därefter. Han blev mer och mer underlig efterhand som åren 

gick, och efter ett dramatiskt knivslagsmål med dödlig utgång där han 

försökt värna sin hustrus rykte inför en samling hånfulla fyllerister, 

sprang han i panik till skogs bara för att aldrig mera återses. I folkmun 

hette det att han gått ner sig i ett av de många kärren uppe på Sydåsen 

och nu irrade omkring där som en hiskelig och dyblöt gengångare. 

Erik trodde bara på den första delen av slutet på legenden, nämligen 

att den olycklige gått ner sig och drunknat. Spökerier var han vid det här 

laget tämligen trött på, så han valde att bortse från den biten av 

berättelsen. Den sorgligaste delen av skrönan - om det nu var en sådan - 

var förresten enligt Erik inte ”Böjserövens” tragiska hädanfärd, utan det 

faktum att han efterlämnat en sörjande hustru och tre små barn när han 

flytt undan fjärdingsmän och den knivstucknes hämnande släktingar. 

Hans barn insjuknade och dog inom kort av tyfus, smittkoppor och 

blindtarmsinflammation, allt i tur och ordning. Hustrun dog av sorg. 
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Det fullkomligt vimlade av liknande historier i de böcker Erik kommit 

över, vilket förvånade honom till en början. Visserligen var Skåne 

förhållandevis tättbefolkat redan på den tiden, men just den del där det 

nuvarande Risbyslätt låg var blandbygd där varken skog eller åkermark 

dominerade, vilket gjorde att befolkningstätheten var betydligt lägre än 

till exempel i renodlad jordbruksbygd. Så som han föreställde sig saken 

borde antalet underliga historier stå i relation till folkmängden. Vilket 

alltså inte verkade vara fallet. Men han hade å andra sidan inte 

detaljstuderat hur det såg ut på andra ställen, så kanske var hans högst 

subjektiva reflektion bara ett tecken på okunnighet och således inget att 

hänga upp sig på. 

Det senaste exemplet i raden av märkliga händelser var utan tvekan 

den stora eldsvådan på dansrestaurangen i Djupe Skreva. Om man 

bortsåg från allt skvaller om hans mamma, var det ingen som med 

säkerhet visste hur den brutit ut. Teorier fanns det emellertid 

förvånansvärt gott om. De mest nyktra hävdade att något sorts elfel legat 

bakom branden, medan andra menade att det var en överhettad panna. 

I andra änden av sannolikhetsskalan fanns de som gick några steg 

längre och skyllde på platsens dåliga energier eller på skadlig andlig 

aktivitet (vilken ibland sades kunna skönjas som långa dimsjok svävande 

över trädtopparna, märkligt nog oftast efter långvarigt regn…), men 

dessa tänkare med förkärlek för det udda och svårfångade var det inte 

många som brydde sig om. Det var inte enbart förbehållet hans mamma 

att vara en ”tosa”, således. 

Men oavsett vilket: gemensamt för alla dessa mer eller mindre 

trovärdiga teorier var emellertid att ingen egentligen visste vad som hänt. 

Den direkta orsaken till att man fortfarande svävade i okunskap var att 

det på brandplatsen hade varit så fruktansvärt varmt att allt bokstavligen 

var bränt till aska. Det gick helt enkelt inte ens för den mest erfarna 

brandingenjör att fastställa hur, var eller varför branden startat. Alla 

förklaringsmodeller var och förblev sålunda rena gissningar, även de som 

tedde sig mest troliga och jordnära. Men för att det skulle stå något i 

protokollet som upprättades när resterna av Risbyslättbygdens stolthet 

fraktats bort eller överlämnats åt naturen bestämde man sig för det enkla 

och okontroversiella; det var trasiga elledningar som startat branden som 

totalförstört Djupe Skreva. Det och inget annat, och därmed basta. 

Vad Erik beträffade, kände han instinktivt på sig att det mycket väl 

kunde finnas någon annan brandorsak än den officiellt redovisade. Men 
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hur denna såg ut visste han inte säkert, bara att skvallertanten Signe 

eventuellt kunde ha haft en poäng i det hon sagt om hans mamma. Inte 

ens Erik själv trodde nämligen att det var omöjligt eller ens särskilt 

otroligt att ”Tosan” haft något med saken att göra. Vart hon tagit vägen 

efter branden och var hon befann sig idag vågade han inte ens gissa. Och 

han var inte helt säker på att han ville veta. 

Vad han däremot gärna ville veta var vem eller vad det var som följde 

efter honom. Under hela hösten hade han då och då märkt en tydlig 

närvaro när han varit på väg till eller från Solgården eller Felix och hans 

mammas lägenhet, där han faktiskt tillbringat en hel del tid. Någon 

enstaka gång märktes denna närvaro rent fysiskt, exempelvis som en 

snabbt förbiglidande skugga mot en husvägg. Men oftast var det bara en 

vag känsla av att vara förföljd som drabbade honom. Till en början hade 

han inte brytt sig särskilt mycket om det, men efter ett tag hade det gjort 

honom orolig eftersom han inte en enda gång hade lyckats få syn på den 

som såvitt han kunde förstå skuggade honom. Det var som det var; trots 

en del seriösa men fåfänga försök vägrade förföljaren bestämt att visa 

sig. 

Tanken hade slagit honom att det kanske kunde vara ännu en av alla 

dessa evinnerliga kroppslösa existenser som hade snokat upp honom i 

hopp om gud vet vad. Kanske för att få hjälp, eller kanske till och med 

för att bli upplöst och på så vis slippa ledan och tröstlösheten i ett evigt 

men osynligt liv. Det hade i så fall gjort honom lite trött, men hade å 

andra sidan varit lätt att hantera i all sin banalitet. 

Men vid närmare eftertanke hade han genast förkastat idén som det 

den var; struntprat och dumheter. För om han av alla inte kunde få syn 

på ett vanligt simpelt - men för all del oerhört skyggt - spöke, var det 

sannolikt inget spöke överhuvudtaget. Alltså måste det garanterat vara 

något helt annat. Frågan var bara vad, och det var just detta som oroade 

honom. 

En gång hade han sett en mörk skepnad ute i trappen när han på ren 

impuls kikat ut genom titthålet i dörren, men när han öppnat hade där 

varit tomt. Inte ens ett litet doftspår fanns kvar av den ovälkomne 

besökaren, vilket än mer övertygade honom att han inte hade med ett 

vanligt spöke att göra. Kroppslösingar hade ju nämligen den egenheten 

att ständigt sprida såväl dofter som odörer kring sig, av vilka en del var 

så kraftiga att även människor som helt saknade hans speciella förmågor 

ibland kunde ana ett kvardröjande men förvisso flyktigt stråk av 
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exempelvis cigarettrök, parfym eller rutten sill, förvånansvärt ofta 

märkligt malplacerade med hänsyn tagen till miljön de dök upp i. 

Cigarettrök i hem där ingen rökte måste väl kategoriseras som aningen 

udda, antog Erik. Liksom lukten av död gris som han en gång stött på 

hemma hos en för övrigt ytterst behagligt doftande ung dam som sades 

vara Lisas kusinbarn, och alltså således Felix brylling. Eller om det kunde 

vara syssling eller bara nästkusin, Erik kunde inte reda ut det där och 

brydde sig inte heller om att försöka. 

Men för att återgå till hans förföljare: i det här fallet var det som sagt 

en total brist på vad spår det vara månde, såväl synliga som doftande. 

Han förstod verkligen ingenting. 

Å andra sidan: om han bara varit lite mer ihärdig hade det kanske varit 

möjligt att han till sist lyckats fånga fridstöraren och sedan gjort sig av 

med honom en gång för alla, men han hade helt enkelt inte haft tid. I 

stort sett varje helg, och ibland även mitt i veckorna, var han upptagen 

med att hjälpa Lisas förvånansvärt många väninnor att bli av med 

allehanda spöken och gastar som störde husfriden. Han hade 

oskadliggjort allt från relativt oskyldiga andar av gamla avlidna och 

sorgligt vilsegångna anförvanter, till riktigt elakartade benrangelsmän 

med flera hundra år av osalighet på nacken. 

Och han hade inte gjort skillnad på en enda av dem, kunde han något 

matt konstatera vid en senare sammanfattning. Han hade plockat isär 

dem bit för bit i god demokratisk anda trots att en del av dem - främst de 

äldsta - protesterat högljutt. Särskilt ilsken hade en hiskelig gast som 

kallat sig greve Creutz varit. Han hade skrikit och domderat och hotat 

med alldeles förskräckliga kroppsstraff - där stympning av den 

gruvligaste sort varit bland det lindrigaste - om inte Erik genast hörde 

upp med vad det nu än var han gjorde. 

Vilket han naturligtvis inte hade gjort. Det hade förresten tagit honom 

drygt tio minuter av målmedvetet nystande för att bli av med den 

illasinnade greven, som de senaste tvåhundra åren fördrivit tiden med att 

halvt skrämma ihjäl generationer av pigor och madammer genom att 

oväntat klappa dem i baken samtidigt som han blåste dem lätt i örat och 

gav dem diverse förslag av ytterligt sexuell natur; alla lika sodomitiskt 

skamliga. Alltså inget för ärbara kvinnor, vilka naturligtvis inte på villkors 

vis kunde tänka sig att ta vare sig sådana ord som dem han begagnade i 

sina munnar, eller för den delen den manliga kroppsdel han föreslog. 
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Till en början tyckte Erik inte att det var särskilt konstigt att Lisa hade 

så många vänner som drabbats av spökproblem, men när han mot slutet 

av oktober såg henne ta emot pengar av en av de så kallade väninnorna 

blev han betänksam. Han hade därför varit extra uppmärksam vid 

följande ”utdrivningar” men inte lagt märke till något underligt, av vilket 

han lättat dragit slutsatsen att det där med pengarna antagligen inte hade 

något som helst med honom att göra. Blotta misstanken hade förstås 

varit absurd, och han hade vid en av de sällsynta lugna stunderna på 

Solgården dryftat saken med Felix, som precis som Erik skrattat gott åt 

alltsammans. 

Och därvid kunde det ha blivit, om inte Erik i brist på bättre 

sysselsättning plötsligt börjat intressera sig för vilka mekanismer som låg 

bakom människors minst sagt klena intresse för sådant som verkligen 

borde betyda något, till förmån för störtfloden av bedövande masskultur 

i marknadskrafternas tjänst. 

Han hade under hösten börjat bläddra igenom all den reklam som kom 

nerdimpande i hans brevinkast i hopp om att kanske få en glimt av 

sådant folk i allmänhet fyllde sina liv med. Tidigare hade han inte ens 

tittat på de kolorerade utskicken utan bara kastat dem rakt ner i 

pappersåtervinningen där de rätteligen hörde hemma. Men nu hade han 

alltså börjat detaljstudera de färggranna, glättade reklambladen och med 

en gång slagits av det som en van reklamläsare antagligen helt missade: 

det totala förakt för den grupp till vilken utskicket riktade sig. 

Man inte bara förutsatte, utan tycktes dessutom vara ärligt och 

uppriktigt övertygad om att målgruppen var en samling kompletta idioter 

utan vare sig bildning, självaktning eller intelligens. Men sannolikt 

utrustade med pengar, vilket i princip verkade vara det enda som 

intresserade reklammakarna och deras uppdragsgivare. 

Dessa i allra högsta grad nedslående slutsatser drog Erik av tilltalet 

man använde mot sina presumtiva kunder. Ena stunden skrev man saker 

på näsan på dem, ofta i form av idiotiska uppmaningar i stil med ”Varför 

vänta tills du har pengar? Köp nu och betala nästa år!” eller helt enkelt 

bara ”Köp! Köp! Köp!”, vilket tedde sig så obotligt dumt att Erik inte 

förstod hur någon ens kunde överväga att ta saken på allvar. I nästa 

svängde man sig med mer eller mindre löjliga tekniska termer som inte 

hade ett dugg med produkternas verkliga funktion att göra, men 

åtminstone lät imponerande och på så vis skulle hjälpa till att sälja 

varorna till en hukande konsumentkår. Tja, det fungerade antagligen: att 
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få kunden att känna sig dum och okunnig. Men inte utan att samtidigt 

avslöja ett djupt förakt och en total respektlöshet för densamma. 

Dessutom hade man mage att så gott som utan undantag locka med en 

prissättning så fånigt stollig att Erik inte för sitt liv kunde förstå hur man 

efter ett sådant konststycke värdigt en i och för sig ekonomiskt begåvad 

apa kunde sova gott om nätterna. 

”TV, 50 tum, bara 9999:-” kunde det stå. Ofta följt av det muntra och 

antagligen för många läsare ångestskapande tillägget ”Begränsat parti, 

först till kvarn gäller!”. Vilket inte på något sätt ökade Eriks lust att bege 

sig till affären för att införskaffa apparaten ifråga. Det luktade nämligen 

lurendrejeri lång väg, tyckte han. 

Och bättre blev det inte när man till synes stolt poängterade att en 

miljon andra svenskar redan köpt en likadan TV. Eller mikrovågsugn. 

Eller dammsugare. Eller precis vad som helst; det spelade ingen roll. 

Som om många sålda exemplar av en vara självklart skulle vara ett tecken 

på oumbärlighet eller kvalitet, och sålunda ett argument för ett bra köp? 

Tvärtom gjorde hela upplägget att Erik kände sig lätt äcklad och 

definitivt botad från allt vad köplust hette. 

Det värsta var att det här sättet att kasta sig över sina eventuella 

kunder gick igen i alla branscher han granskade. Det spelade ingen som 

helst roll om det var teknikprylar, krukväxter, möbler eller bilar det 

gällde. Reklamen var och förblev riktad till människor av typ Malin och 

co på Solgården, det vill säga egofixerade, ytliga, statusjagande själviska 

dumskallar utan vare sig ork eller lust att lägga märke till något annat än 

sina egna, oskattbara jag. Majoriteten av landets befolkning således, enligt 

den svarta människosyn han dessvärre börjat odla som en följd av hans 

nya vakenhet i kombination med hans deltagande i den av kommunen 

omtänksamt anordnade dagverksamheten. 

Insikten om det andliga förfallet gjorde honom bedrövad till en början, 

men förbyttes snart i irritation och till och med en ilska som inte gick att 

bli kvitt, och som så småningom omärkligt gled över till att bli en 

vardaglighet bland många andra. Periodvis var han ständigt arg på allt 

och inget, och det var i början av denna destruktivitetens svarta väg han 

kunde hemfalla åt den tvivelaktiga sysselsättningen att till exempel döda 

flugor. 

Efter ett antal höstveckors sinnesförmörkande lusläsning av allt det 

skräp som varje dag landade på hans hallgolv tröttnade han slutligen och 

fortsatte istället sina studier av människosläktet genom att gå över till en 
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annan gren av populärkulturen som han funderat en hel del på, men 

noga undvikit av hälsoskäl. Nämligen kvällspressen. 

Han blev inte särskilt överraskad över att upptäcka att det var precis 

lika illa ställt på den fronten. Tidningarnas tilltal verkade liksom 

reklamens rikta sig till en imbecill, i bästa fall knappt läskunnig publik. 

Hela världen var förenklad in absurdum och medvetet gjord till en grovt 

polariserad nidbild stilenligt befolkad av sorgliga stereotyper som 

antingen var goda eller onda. Aldrig komplexa, aldrig svåra att förstå sig 

på. Mellanting eller något som ens påminde om det fanns 

överhuvudtaget inte; nyansering verkade vara ett fullständigt okänt 

begrepp för tidningsmakarna. 

Erik kände igen sig tämligen omgående bland alla kändis-, 

indignations- och skrämselartiklar. Det tidningarna förmedlade i tryck 

var nämligen till stor del precis samma sak som det reklamradiokanalen 

”Bäst musik just nu” dagligen spred omkring sig i etern. Nämligen ren 

skit, i subjektiv sammanfattning. Alltsammans var naturligtvis fullkomligt 

löjeväckande, men dessutom och utan att överdriva en direkt 

förolämpning mot hela människosläktet. 

Och detta var det alltså ingen som begrep. Människor svalde glatt det 

framsträckta betet och kände sig tillfreds i sin komatösa sömn. Det 

gjorde honom än mer rasande, men dessutom synnerligen sorgsen. 

Ibland slog han på sin gamla i princip uttjänta TV (av tjock modell 

men med fjärrkontroll) och led sig igenom lekprogram, dokusåpor, 

reality-TV och debattprogram, alla fulla av samma sorts människor med 

samma sorts åsikter, smink och törst efter att bli någon. Det var i sådana 

situationer han brukade tänka att det inte fanns något att känna sig 

sorgsen över, åtminstone inte beträffande människans uppenbara 

degeneration. Kort sagt tyckte han att det var precis lika gott åt alla dessa 

ytliga fåntrattar där de satt och utgöt sig om sin egen förträfflighet. Man 

hade helt enkelt fått det man bett om. 

I denna sköna nya värld där nästan alla - åtminstone i den rika västra 

hemisfären - var så bortskämda att hela tillvaron blivit till ett dåligt 

skämt, fanns det inte längre något hopp för människan, tänkte han 

profetiskt. Vad honom anbelangade kunde dårarna där ute gott få leva 

sig genom en ändlös rad av huvudlösa krig och allehanda elände orsakat 

av deras egen dumhet bäst de ville. Han tänkte inte bry sig det minsta, 

bara han slapp dem allihop. 
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Varpå han genast ångrade sig när han kom att tänka på Felix och hans 

mamma, som sannerligen var människor av en helt annan typ än den 

mediasträvande halvapa hela samhället för tillfället tycktes svämma över 

av. Lisa och Felix var annorlunda; de brydde sig om honom för den han 

var. Där räknades inte pengar eller statussymboler. Det var oviktigt om 

hans kläder var inköpta på UFF eller Malmgrens Snobbiga 

Herrekipering, eller om han hade en platt- eller tjock-TV, eller för den 

delen en mobiltelefon med pekskärm, GPS, kamera och inbyggt skohorn 

- eller ingen alls. För Lisa och Felix räknades bara personlighet, inget 

annat. 

Det var i slutet av november, dimman låg som en våt filt över Klätten 

och det var på sin höjd ett par plusgrader ute. De få människor han 

mötte när han någon gång befann sig utomhus var sura och glåmiga, 

liksom naturen själv. Själv bar han trots höstdunklet fortfarande sina 

löjliga solglasögon, men ingen brydde sig längre om att kommentera 

dem; man hade till slut börjat känna igen honom och visste att han var 

deltagare på Solgården, vilket tycktes vara nog förklaring för de flesta. 

Han mindes efteråt att han suttit vid sitt köksbord med ännu en av de 

där förhatliga kvällstidningarna framför sig. Taklampan var tänd och 

spred ett otrivsamt ljus i hans kala kök; han hade lite ont i halsen och var 

fuktig om strumporna efter att ha varit ute i vätan och köpt halstabletter. 

Väggklockan i gulnad plast räknade sekunderna fullt hörbart och visade 

tjugo i fem på eftermiddagen. Det var i just det ögonblicket han tänkte 

att Lisa och Felix var människor som brydde sig om honom för den han 

var. Och att för dem räknades bara personlighet, inget annat. 

Sedan vände han upp sidan med annonser längst bak i den 

undermåliga tidningen Kvällsexpressen och råkade fästa blicken på en 

liten, blekgul annons med new age-aktigt utseende. Rubriken gav honom 

en otäck smak i munnen och han fylldes av milt förakt för den som satt 

in det här tarvliga och solklara försöket att utnyttja godtrogna, kanske 

rädda medmänniskor. Annonsen bekräftade alla hans fördomar om 

tanklös och egoistisk girighet, och han konstaterade trött - för vilken 

gång i ordningen mindes han inte - att dumheten var en av de sällsynta 

saker som måste vara utan gräns. Den och universum, men knappast 

något annat. 

”Utdrivningsspecialist!” stod det i fet stil, följt av en illa formulerad 

text som erbjöd hjälp vid ”negativ andlig aktivitet, spökerier och 

poltergeistfenomen”. Så långt var allt väl, om än både pinsamt och löjligt. 
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Men sedan fick han syn på telefonnumret som stod längst ner i den 

olycksaliga annonsen och blev alldeles kall. Han hade själv ringt det 

ganska många gånger. Det var Lisas och Felix nummer. 

Hans första impuls var att bege sig raka vägen hem till dem och 

avkräva dem en förklaring, men när den första upprördheten lagt sig 

insåg han att det inte var någon bra idé. Ett sådant oanmält besök skulle 

med största sannolikhet sluta i katastrof, antingen för honom själv eller 

för hans falska vänner. Eller kanske troligare: för dem allihop. 

Istället bestämde han sig för att vänta tills nästa gång Lisa hörde av sig 

och ville ha hjälp med att ta bort ett spöke hos en av sina så kallade 

väninnor. Då, men först då, var det dags att föra saken på tal. 

Några dagar fyllda av ilska, besvikelse och sorg släpade sig förbi, sedan 

var det precis som väntat dags igen. Lisa ringde upp honom och bjöd 

honom kvittrande glad på middag kommande söndag, och passade 

liksom i förbigående på att antyda att hon faktiskt hade en kompis som 

kanske skulle behöva lite hjälp med att få bort ”negativ andlig aktivitet”, 

som hon uttryckte det. Kanske kunde man passa på att ordna med den 

saken samtidigt? 

Erik hade fortfarande kvar tidningen med hennes annons och kände 

med ett hastigt styng av uppflammande ilska igen den förfärliga 

formuleringen om ”aktivitet”. Han skulle just säga henne vad han tyckte 

om folk som ljög och lurades och gick bakom ryggen på sina vänner för 

snöd ekonomisk vinnings skull, när han fick en plötslig ingivelse att helt 

enkelt hålla tyst och istället spela med en sista gång. 

Kanske insåg han vilken strålande möjlighet till hämnd en ny 

”utdrivning” skulle innebära. Eller så var det mycket enklare än så: att 

han undermedvetet anade att det skulle vara dumt att förhasta sig. 

Oavsett vilket: innan han visste ordet av var samtalet slut och han hade 

fått en ny ande att ta itu med, vilket inte oroade honom det minsta. Vid 

det här laget gick nämligen upplösningen av kroppslösa medvetanden så 

gott som av sig själv. Svårare var det emellertid att bestämma sig för på 

vilket sätt han skulle ge Lisa och Felix en mer än välförtjänt näsbränna de 

sent skulle glömma, men utan att skada dem. Allvarligt. 

Det var inte helt enkelt att lista ut hur det skulle göras, i synnerhet inte 

som han hela tiden för sitt inre tydligt kunde höra Felix bedyra Lisas 

oskuld: 

”Skulle mamma ta emot pengar för att du oskadliggör spöken? Nej, 

det skulle hon aldrig göra. Aldrig någonsin. Hon är inte sån.” 
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Men det hade varit lögn, från början till slut. Det gick inte att tolka på 

något annat sätt, även om han hemskt gärna skulle vilja. Det var således 

bara att konstatera att han hade blivit grundlurad. Han hade trots sin 

abnormitet trott sig ha vänner precis som vilken vanlig människa som 

helst, men det hade tydligtvis bara varit ett luftslott byggt av lika delar 

naiva fantasier och dåraktiga förhoppningar. Självfallet, för om man 

betraktade saken ur ett nyktert och objektivt perspektiv; hur skulle det ha 

kunnat vara på något annat sätt? Som väntat fann han inget svar på 

frågan, men gick bistert med på att det åtminstone varit en mycket 

vacker illusion så länge den varat. Fast den egentligen inte varit något 

annat än ett gigantiskt förräderi. 

När den vidriga sanningen så till sist sprattlande lyftes fram i dagern i 

all sin pinsamma ömklighet, visade sig allt det vackra bara vara en ytterst 

ljuskänslig chimär; ett skrumpet, fult, förtorkat och dött ting i total 

avsaknad av det förtrollande skimmer Erik så säkert tyckt sig ana runt 

det. Vänskap, kärlek och medkänsla var för dårar, slog han bestämt fast. 

Således inte för honom. 

Han satte sig tungt i sin soffa och stirrade ut genom det regnvåta 

fönstret. Små droppar slogs samman till större, som i sin tur fann andra 

droppar att upplösas i så att de snart blev tyngre och började rinna ner 

över glasrutan. Han såg på dem en lång stund, tömd på allt vettigt 

innehåll och full av ångest på samma gång. 

Han var ensam. Det hade han alltid varit, även om han under några 

förtrollade höstmånader faktiskt förunnats den underbara tron att någon 

brydde sig om honom. Men han hade trott fel, vilket han bittert 

tvingades inse medan tårarna sakta rullade ner över hans orakade kinder. 

Han övervägde några korta ögonblick möjligheten att hoppa ut från 

något av sina fönster precis som han gjort den där gången för så länge 

sedan, men förstod mitt i sitt elände att det precis som då knappast 

skulle leda till något gott. Alltså satt han kvar; orörlig, obrukbar. 

Gråtattacken varade bara en liten stund, sedan förbyttes den oväntat i 

ett svart och häftigt pulserande ursinne som snart fyllde varenda vrå av 

hans medvetande. Han var som en förkroppsligad bild av de där låtarna 

Felix spelat för honom en gång i somras; de där som hade verkat vara 

gjorda av rå, positiv, otämjd energi och brutal urstyrka. Nu däremot var 

det positiva oåterkalleligt borta och allt var förbytt i blixtrande 

förstörelselusta. Hela hans väsen vändes i mörker på ljusets bekostnad - 

och han tyckte om det. Han försökte inte ens stå emot, utan tog istället 
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tacksamt emot den invältrande svärtan eftersom den gjorde allt så 

mycket enklare. 

Han insåg sakta och med en långsamt stigande känsla av 

tillfredsställelse att han hatade dem alla: Felix, Lisa, Magdalena och 

hennes egofixerade personal, okända människor han mötte på gatan, 

TV- och tidningsfolk, damtidningskändisar, självförverkligande 

människor med ålderskris, karriärpolitiker med ekonombakgrund, 

topplistemusiker, fisförnäma högerkärringar med eller utan päls, unga 

kvinnor med råttliknande hund i famnen, fetmande industripampar och 

unga bortskämda brats med avgjort mer pengar än hjärna. Men inte nog 

med detta: han hatade dessutom den godis- och porrtidningssäljande 

tanten i järnvägskiosken, de surmulna kassabiträdena på ICA, de 

välkammade besökarna från olika religlösa samfund som ringde på hos 

honom då och då, tågen som dundrade förbi eller stannade några hundra 

meter från hans lägenhet, flygplanen som ritade långa kondensstrimmor 

över himlen, cyklister med skrällande ringklockor, hamrande 

byggjobbare, tuggummituggande poliser, munsnörpande social-

tjänstemän, skällande hundar och sist men inte minst hela den usla, 

mekanistiskt troende läkarkåren. 

Han hatade kort sagt allt och alla han kom att tänka på; varenda 

människa, varenda sak. Han hatade dem innerligt och han förstod 

slutligen att han inte på något vis i världen skulle kunna hålla allt det där 

kokande svarta gömt inom sig mycket längre ens om han ville. 

Kommen så här långt tvingades han inse vad han egentligen vetat 

redan från de första dagarna utan medicin: detta namnlösa svarta var 

ofrånkomligt en del av honom själv. Så länge han fanns, fanns det.  

Om han nu föll för frestelsen och gjorde som han hade lust, nämligen 

att strunta i allt och alla och helt enkelt låta mörkret slippa lös över 

världen i en enda stor och därefter aldrig glömd explosion, skulle många 

saker ofrånkomligen förstöras i grund för att aldrig mer kunna 

återskapas. Det kunde i och för sig vara gott och väl vad honom 

anbelangade, men något sade honom ändå att det vore fel med total 

ödeläggelse. Men å andra sidan: var skulle han annars göra av all den 

berättigade illvilja som samlats i honom? Var han inte skyldig sig själv att 

låta den förlösas på ett eller annat sätt? Svaret verkade i förstone 

självklart, men han tog sig klokt nog ändå tid att fundera på saken. 

Efterhand som den värsta ilskan och besvikelsen lade sig, sansade han 

sig och bestämde sedan efter en del mer nyktert funderande att det nog 
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ändå vore bättre att ta det lite lugnt. Att istället låta destruktiviteten 

sippra ut i lagom stora doser, och på rätt ställen. Som ett långsamt 

verkande, ytterst dödligt gift. Han fann tanken tilltalande. Så fick det 

alltså bli. 

 

* * * 

 

Erik begrundade tillvaron medan han väntade på att bli upphämtad 

utanför sin port i ett för dagen grått och slaskigt Klätten. Det var den 

första advent och det hade snöat lite tvehågset under natten, vilket 

möjligen skulle ha kunnat skapa en aning julstämning i den tämligen 

trista men pyntade före detta bruksorten. Det gjorde det emellertid inte, 

eftersom det redan på morgonen börjat töa å det grövsta. Kvar på 

trottoarer och gator fanns således bara en sorglig brun sörja av det som 

vid dagbräckningen varit ett vackert vitt snötäcke. Vilket i och för sig 

inte hindrade en del optimistiska barn från att ta fram pulkor och skidor 

och börja halka runt i vätan, till föräldrarnas sannolikt uttalade motvilja 

och tröttnad. 

Erik brydde sig inte det minsta om snöslasket, åtminstone inte så länge 

han slapp befatta sig med det genom exempelvis snöskottning eller 

annan motbjudande aktivitet. Istället väntade han tålmodigt bakom sina 

solglasögon, väl medveten om att han inte hade någon som helst 

anledning att känna brådska. Allt det praktiska låg ju i vanlig ordning helt 

utanför hans kontroll: han visste för det första inte var det skulle bära 

hän eller vad han förväntades ta itu med, åtminstone inte i detalj. Men 

vad han definitivt visste var att själva ”utdrivningen av den negativa 

andliga aktiviteten”, oavsett vem eller vad som var dess mål, skulle bli 

radikalt annorlunda. 

Han hade tankfullt betraktat sin kondenserade utandningsluft i ungefär 

fem minuter när Lisa och Felix stannade vid trottoarkanten och så när 

råkat stänka ner honom. Höger framhjul stod i minst fem centimeter 

mycket blött och kallt smältvatten, och det var bara för att han tagit ett 

snabbt steg åt sidan som han fortfarande var torr. Han tog ett djupt 

andetag och gled in i bilen, som ännu var kall och immig efter att ha stått 

ute under natten. 

”Hallå där!” hälsade Lisa glatt och log ett stort och vänligt leende, som 

i Eriks ögon mest liknade ett slugt och illvilligt visande av tänder. ”Hur 
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är det med dig idag, Erik?” undrade hon vidare och tillade något mindre 

glättigt ”Jag tycker du ser lite blek ut...?” 

Han log matt och svarade schablonmässigt att han mådde fint, men att 

han kanske var en aning trött. Och försäkrade sedan att han inte hade 

några som helst problem med att orka med dagens ”utdrivningsprocess”, 

en medveten formulering som tydligt fick Lisa att kippa efter luft. 

Samtidigt som detta sades uppfångade Erik en häftig men halvt 

undertryckt känsloström från baksätet som skvallrade om att Felix 

tydligen plötsligt börjat känna sig illa till mods, vilket inte var att undra 

på. Erik hade nämligen inte gjort något för att dölja sina egna 

utsipprande becksvarta känslor, som därför fritt kunde plockas upp av 

var och en som hade utrustats med bara ett uns av hans i och för sig 

exceptionella förmåga till varseblivning. Någon som Felix, exempelvis. 

Han kastade ett hastigt öga bakåt och försökte fånga den spastiske 

pojkens blick, men den gled genast undan. Erik struntade i vilket; oavsett 

vilka krumbukter Felix än tänkt begagna sig av skulle han inte komma 

undan. 

Lisa märkte absolut ingenting av detta subtila spel som låg en bra bit 

över hennes perceptionsförmåga. Istället babblade hon nervöst på om 

både ditten och datten, allt tämligen ointressant ur Eriks perspektiv. Men 

sedan hajade han till när hon plötsligt påstod att hon skulle avslöja en 

hemlighet för honom. Hon gav honom en förväntansfull blick; absolut 

säker på att han skulle älska överraskningen lika mycket som hon 

uppenbarligen gjorde. Det berörde honom mycket illa. Själv var han 

nämligen inte alls lika övertygad, och det visade sig mycket riktigt att han 

hade rätt; han tyckte inte om hennes lilla ”surpris”. Inte alls faktiskt, när 

det på allvar gick upp för honom vad det var hon i sin oerhörda naivitet - 

alternativt besinningslösa hunger efter uppmärksamhet och nya hägrande 

intäkter - hade gjort. 

Han satt tyst en lång stund, så länge att Lisa till sist förstod att idén 

kanske inte hade varit fullt så bra som hon trott. 

”Jag trodde bara att du skulle tycka om lite positiv uppmärksamhet…” 

påstod hon aningen sårat, vilket inte blidkade Erik ett enda dugg. Han 

visade sitt missnöje genom att tiga och låta bli att se åt hennes håll. 

”Om fler får veta vad du kan göra skulle det betyda mycket inte bara 

för dig, utan för alla människor” försökte hon. ”Tänk bara, du kanske 

har beviset för att döden inte är definitiv! Förstår du inte vad det skulle 

innebära? För dig, för oss, för hela mänskligheten! Det var bara därför 
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jag tog kontakt med lokalradion. Och jag trodde som sagt att du skulle 

bli glad” avslutade hon buttert sitt försvarstal. 

Så var det nämligen; Lisa hade tappat förståndet och gått och ringt 

lokalradion, och de hade lovat skicka en reporter till den aktuella 

”utdrivningsplatsen” för att göra ett reportage om new age i Skåne. Det 

var bara för mycket. 

”Så du menar på fullt allvar att jag ska apa mig i radio?” frågade Erik, 

men viftade sedan genast avvärjande med handen för att slippa höra fler 

dumma förklaringar och brandtal om hur viktigt det var att alla andra 

fick veta. Han suckade tungt och kände sig på nytt mycket trött på hela 

världen. 

”Men förstår du inte…” började hon igen, men Erik avbröt henne 

ilsket. 

”Jo” sade han, ”jag förstår precis vad det skulle betyda om folk började 

fatta att döden inte innebär slutet. Nämligen absolut ingenting, och så är 

det med det.” 

Han såg inte åt hennes håll, men kände hur hon klentroget betraktade 

honom med vidöppen mun. Det var tydligt att hon inte förstod att sådan 

kunskap inte skulle vara till någon praktisk nytta. Rent filosofiskt skulle 

det kanske betyda en hel del om man plötsligt fick bevis för att kroppens 

död inte var detsamma som medvetandets oåterkalleliga utslocknande. 

Men i det dagliga livet? Knappast. 

Folk skulle nämligen fortsätta bete sig som de imbecilla dårar de 

ofrånkomligen var, med eller utan kunskap om liv och död. Och detta 

helt och hållet beroende på det nedslående faktum att människan inte var 

något annat än ett djur, låt gå med aningen högre medvetandegrad än 

andra arter. Dock fortfarande i första hand styrd av drifter och instinkter, 

vilket med all önskvärd tydlighet framgick till och med vid de enklaste av 

studier. Det räckte med att betrakta publiken vid en genomsnittlig 

dansbana en lördagskväll för att man alltför snart skulle inse att det var 

sant. 

Det var emellertid inte i första hand detta pärlkastande för den 

ovärdiga svinhjorden som irriterade honom; det var något mycket mer 

banalt. Följden av hans förestående medverkan i radio kunde nämligen 

såvitt han förstod bara bli en; katastrofal. Förutom att bli utskrattad 

skulle han bli förlöjligad och hånad, helt i enlighet med tidens anda. Man 

skulle skadeglatt raljera om hur han ”låtsades” tala med spökena i fråga, 

och sedan lägga till lite egna smaskiga - men totalt osanna - detaljer för 
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att göra inslaget mer smaklöst, vilket oftast tycktes vara detsamma som 

roligare. Han hade hört tillräckligt mycket radiosmörja för att veta hur 

det skulle komma att gå till, och det var sannerligen inget att se fram 

emot. Han kände med ens att han ville göra någon riktigt, riktigt illa. 

Resten av resan, som den här gången gick till Öslev av alla ställen, 

företogs under ytterligt krystad konversation, om ens någon. Ingen 

verkade längre vara upplagd för småprat efter Eriks tydligt visade 

snarstuckenhet, och det var inte att undra på. Själv gjorde han nämligen 

inte ett enda dugg för att underlätta för de andra i bilen, utan satt bara 

och glodde ut genom det immiga fönstret på det svartvita, blöta 

vinterlandskapet. Felix teg. Lisa pratade nervöst utan att säga något. 

Efter drygt en halvtimmes plågsam körning var de framme vid resans 

mål, vilket visade sig vara ett gammalt järnvägshotell modell större, 

uppenbarligen en kvarleva från gladare dagar i den numera sovande 

järnvägsknuten. Den genomsnittlige besökaren skulle sannolikt ha gjort 

reflektionen att det inte såg särskilt muntert ut, trots att man antagligen 

ganska nyligen kostat på huset en ordentlig renovering. Erik däremot 

upptäckte genast hur hela platsen andades av ”andlig aktivitet”, och 

dessutom av mindre välvillig sort. Han anade att det här nog kunde bli 

ett lämpligt och tillika fyrverkeriartat avslut på Lisas svekfulla 

affärsverksamhet. Dessutom inledningsvis offentligt förevisat, vilket bara 

gjorde det hela än mer effektfullt. 

Sällskapet kryssade mellan vattenpölar och drivor av slask på sin väg 

från parkeringsplatsen till hotellets entré. Där utanför - tämligen 

nonchalant parkerad - stod en minibuss märkt med logotypen ”SR”, en 

otvetydig akronym för Sveriges Radio. Den störde Erik, men eftersom 

han vagt började inse att han kanske skulle kunna vända det obehagliga 

till sin fördel följde han snällt med in. 

Lisa gick som vanligt före och sökte upp den som för dagen tydligen 

föreställde hennes ”väninna”, och visades tillsammans med Erik och 

Felix in i en stor matsal i sekelskiftesstil. Erik förvånades över takhöjden 

tillsammans med den ännu kvardröjande överdådigheten; kristallkronor 

hängde i kedjor från taket och överallt var det dukat med silver och fint 

porslin över kritvitt linne. Kristallglas återspeglade den grå 

decemberdagern och fick den rent av att framstå som vacker, vilket väl 

fick förmodas antyda något om kristallens kvalitet, om inget annat. 

Hur som helst tycktes den industriella, postmoderna erans ständiga 

förbannelse i glas och stål i raka former tämligen långt borta, vilket enligt 
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Eriks sätt att se var en ren välsignelse. Kanske det till och med bättrade 

på hans humör något, samtidigt som det otvivelaktigt fick honom att 

tänka klarare. 

Det var ännu en god stund kvar till lunchrusningen - om det ens 

förekom någon sådan - och det var ekande tomt i den stora lokalen. Det 

vill säga, så när som på ett litet sällskap om två kvinnor som redan var på 

plats borta vid ett av de höga fönstren som vette ut mot den slaskiga 

gatan, till dels barmhärtigt dold bakom ljusa, lätta gardiner. 

En av de samspråkande kvinnorna var alldeles uppenbart anställd på 

hotellet av hennes utstyrsel att döma - svart kjol och vit blus enligt 

formulär 1A för serveringspersonal - medan den andra lika tydligt kom 

från radion. Detta eftersom hon krampaktigt höll en mikrofon mellan sig 

och den andra kvinnan, vilken verkade oerhört smickrad över 

uppmärksamheten. 

Lisa sken upp när hon såg dem och presenterade sig genast, medan 

kvinnan från lokalradion fick något av skräckslagen förvirring över sig. 

Bättre blev det inte - snarare sämre faktiskt - när Lisa föreställde Erik, 

som utan att röra en min hälsade avmätt bakom sina solglasögon. Han 

gjorde ingen hemlighet av att han inte var särskilt road av situationen. 

Radiokvinnan - som var en dam i femtioårsåldern med håret på ända i 

stilenlig kombination med ett allmänt förvirrat utseende och en 

synnerligen skotskrutig kjol - presenterade sig som Gun Bergkrantz, 

radioreporter från Sveriges Radio Malmehus. Erik irriterade sig redan 

från början på hennes nervösa plockande med mikrofonen, och det var 

förstås illa nog. Men vad som var än värre var att hon då och då gav upp 

omotiverat höga och gälla skratt som i allas öron, utom möjligen i 

hennes egna, lät fullkomligt skräckslagna. Erik konstaterade förnöjt att 

det för en gångs skull inte var hans fel, utan att det helt enkelt bara 

berodde på att damen ifråga tydligen var förskräckligt rädd för spöken. 

Han läste naturligtvis inte av henne, tvärtom försökte han precis som 

vanligt att undvika pinsamma tjuvtittar in i andra människors huvuden. 

Men just beträffande denna kvinnas exceptionella spökrädsla fanns inte 

ens behovet; den som inte på vanligt sätt såg att hon var rädd måste vara 

en fårskalle av kolossala mått. 

Allt det här piggade upp honom eftersom han med ens förstod att det 

antagligen inte fanns ens den minsta risk att hon skulle försöka göra idiot 

av honom, så som han först befarat. För det skulle det krävas något helt 

annat än en spökrädd tant, hoppades han. I synnerhet som han nu ansåg 
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sig ha ett i princip ointagligt övertag genom sin egen, minst sagt spöklika 

förmåga. 

Varpå det totalt självklara till sist äntligen gick upp för honom; 

naturligtvis skulle Lisa aldrig i livet ha velat ha någon med som kunde 

förlöjliga hela hennes affärsidé. Trolös och girig var hon kanske, men 

inte dum. 

Dum hade däremot Erik varit, som inte tänkt så långt. Hela det här 

spektaklet var naturligtvis inget annat än en reklamkupp för Lisas 

verksamhet, den där han förmodat ovetande ingick som en totalt 

omistlig del. Tanken var ju inte att radiokvinnan skulle göra ett 

undersökande reportage som i värsta fall skulle kunna komma att kasta 

en löjets skugga över dem alla, men i synnerhet över honom själv. 

Givetvis inte. Istället var det som sagt helt enkelt fråga om ett vanligt 

simpelt reklamtrick från Lisas sida, fast naturligtvis kamouflerat till ett 

alldagligt faktabaserat programinslag för ökad trovärdighet. 

Erik tänkte över saken en gång till nu när allt till sist äntligen verkade 

stå helt klart för honom. Lisa var alltså så säker på Eriks förmåga att hon 

inte för en sekund tvekade att låta honom visa upp sig offentligt, 

eftersom hon visste att ett sådant exponerande med största sannolikhet 

skulle få hennes affärsmöjligheter att öka exponentiellt. Hon skulle kort 

sagt kunna sluta jobba och istället börja försörja sig på att organisera 

spökjakter på heltid; ett mycket behagligare arbete än att förtjäna sitt 

levebröd som sjukgymnast således, och dessutom alldeles inom räckhåll. 

Allt förutsatt att han gjorde ett bra jobb, vill säga… 

Med detta i bakhuvudet blev det ännu lite muntrare tyckte han, och 

började för första gången på allvar intressera sig för vad som egentligen 

sades. Vilket visade sig vara mest strunt, men även en del praktiska 

detaljer inför inspelningen av radioprogrammet. När dessa praktiska 

detaljer slutligen var avklarade påbörjades till sist eländet på allvar. 

Radiokvinnan Gun började med att med förvånansvärt osäker röst 

påannonsera det förestående inslaget inte en eller två gånger, utan 

snarare fem eller sex. Erik tappade räkningen när hon av ren nervositet 

sagt fel tre gånger i följd, och insåg skadeglatt att hon nog skulle få ett 

drygt jobb med att klippa när hon kom hem till studion i Malme. Nå, det 

var inte hans problem. 

Men; det visade det sig snart att det delvis ändå blev. För plötsligt fann 

han sig stå riskabelt bakåtlutad med en vindskyddsbeklädd mikrofon 

upptryckt under näsan. 
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”Jag står alltså här med mediet Erik Johannesson på gamla 

järnvägshotellet i Öslev” började Gun och lät som om hon läste innantill, 

samtidigt som hon darrade allt mer på rösten. Erik tyckte att det lät som 

om hon just råkat bli av med allt sitt blodsocker på en gång och nu 

knappt kunde stå på benen. 

”Det är ju inte alla människor som tror på spöken. Men hur gick det 

till när du blev utdrivningsspecialist?” undrade hon och såg förvirrat på 

Erik medan hon med en tydlig skälvning försökte hålla fast mikrofonen 

mellan tummen och pekfingret. 

Erik rynkade pannan. Han hade inte varit beredd på att behöva svara 

på några frågor, utan hade trott att Lisa skulle ta hand om den saken. 

Dessutom blev han förvirrad av påståendet om spöken, vilket ju inte 

hade ett enda dugg med frågeställningen att göra. Därför blev det nu 

som det blev. 

”Utdrivningsspecialist?” sade han skarpt. ”Vad gör en sådan? Jag visste 

faktiskt inte ens att jag kunde räknas som…” 

”Jag tror så här:” avbröt Lisa plötsligt, ”att det är bättre om vi tar den 

där intervjun senare och istället går rakt på själva pudelns kärna, så att 

säga. Erik behöver koncentrera sig och det går inte om han måste 

besvara en massa frågor. Prata med mig istället, så låter vi honom sköta 

jobbet.” 

”Menar du spökena?” flämtade radioreportern Gun och såg om 

möjligt än mer skräckslagen ut. Hon tappade mikrofonen i rena 

förskräckelsen och vimsade runt så länge att det hann bli pinsamt tyst 

innan hon till sist lyckades fiska upp den från golvet. Lisa såg medlidsamt 

på henne och vände sig sedan till kvinnan i svart och vitt. 

”Vill du visa oss var det är?” frågade hon, och Erik lade roat märke till 

hur Gun på nytt drog efter andan. Han kunde inte låta bli att undra vad 

det var för grym chef som skickat ut henne på det här uppdraget. En 

sadist med särskild fäbless för förnedring, antagligen. En högst 

genomsnittlig chef, således. 

Kvinnan - som visade sig vara kallskänka och hette Anna-Karin - 

berättade till Guns uppenbara och emellanåt tämligen högljudda fasa hur 

spökerierna fanns i hela huset, men oftast koncentrerades till avskilda 

platser och vid tidpunkter när man brukade vara ensam. Som till exempel 

inne i förråd eller på personaltoaletterna, eller när det var nära 

stängningsdags och de flesta redan hade gått hem. 
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”Here we go again…” suckade Felix, som inte hade glömt bort den 

självspolande toaletten hemma hos Lisas riktiga väninna den där gången 

Erik förstört sitt första spöke. Knut, eller vad han hette. 

Gun Bergkrantz gjorde nu ett tecken till de andra att hon innan man 

fortsatte skulle vilja göra en liten ”prata” på sin bandspelare hon hade 

hängande över axeln, och sedan bara låta den vara på under hela 

”utdrivningsprocessen” för att förhoppningsvis kunna fånga upp 

alltsammans på band. Om det var okej? 

Jodå, det var det naturligtvis. Det var ju därför hon var med 

överhuvudtaget, försökte Lisa påminna utan att låta alltför irriterad. 

Gun harklade sig omständligt och tryckte tillsynes planlöst på 

knapparna på den lilla digitalbandaren, varpå hon till åskådarnas 

generade miner gjorde ännu en totalt obegriplig inledning utan att 

minnas att hon faktiskt redan gjort en nästan likadan för en stund sedan. 

Och som lök på laxen ställde hon sig därefter och stirrade med vidöppna 

ögon på de andra medan hon höll mikrofonen utsträckt på rak arm 

framför sig, allt på ett mycket komiskt sätt. 

När Lisa hämtat sig från den osannolika radioreporterns lika 

osannolika uppförande gjorde hon som hon brukade, nämligen bad sin 

klient visa sällskapet runt till de olika hemsökelseplatserna och berätta i 

detalj om störningarna. Just det fungerade i alla fall som det var tänkt, 

även om Guns röst hela tiden hördes referera rundvandringen i 

bakgrunden: 

”Nu står jag inne i en städskrubb där man ofta har sett en spöklik 

gestalt. Här finns spannar och trasor men inget spöke. Jag lyfter just nu 

på en flaska rengöringsmedel för att se om jag kan upptäcka något spår 

av andlig aktivitet.” 

När man kom till de redan omtalade toaletterna höll hon förresten på 

att få hjärtsnörp, för medan hon stod där inne och sträckte mikrofonen 

ner mot skålen - Erik hade inte en aning om vad hon rimligtvis trodde 

att hon skulle kunna spela in där nere - bubblade det plötsligt till i 

vattenlåset, vilket gjorde den stackars Gun så överrumplad och vett-

skrämd att hon med ett illvrål kastade sig baklänges ut från det trånga 

utrymmet och drattade tämligen våldsamt på ändan. Av allt att döma - 

men särskilt av hennes sätt att gå när hon väl kommit på fötter igen - 

slog hon svanskotan ganska illa. Vilket åtminstone gjorde den hittills 

tyste Felix på så gott humör att Lisa ansåg sig nödsakad att diskret säga åt 

honom att visa åtminstone lite respekt. 
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Erik för sin del skulle gärna ha velat höra hur det där högljudda 

gastandet gjorde sig på band. Och kanske skulle han till och med ha velat 

ha en egen kopia på det för att kunna använda det som stämningshöjare 

under ensamma lördagskvällar. 

Sällskapet förflyttade sig sakta genom hela hotellet. Man tittade in i 

garderober, städskrubbar, linneförråd och diverse personalutrymmen, 

men utan att finna något som helst spår av så kallad andlig aktivitet. När 

man gått igenom huset två gånger tillsammans och Erik lika många 

gånger på egen hand, fortfarande utan att finna något, började Lisa bli 

desperat. Det hade ju hittills aldrig hänt att Erik misslyckats, så varför 

skulle han prompt göra det nu när självaste Sveriges Radio Malmehus var 

på plats och dokumenterade alltsammans? 

Erik ryckte bara på axlarna. Han kunde inte upptäcka någonting 

överhuvudtaget, vilket så klart var förargligt men inte mycket att göra åt. 

Trolla kunde han inte, och att luras var inget alternativ. Eller hur? 

Besvikelsen var således stor när man efter några timmar bestämde sig 

för att avbryta alltsammans. Lisa var förkrossad och kallskänkan Anna-

Karin minst sagt snopen: det var ju hon som ringt efter 

”utdrivningsspecialisten” och bedyrat vilka hemska spökerier man hade 

på hotellet. 

Gun verkade däremot långt ifrån besviken, men desto mer lättad. Hon 

pratade och skrattade hysteriskt om vartannat, vilket fick Erik att 

misstänka att det kanske inte skulle bli något radioinslag överhuvudtaget 

om han inte ingrep. Han hade nämligen börjat inse att om det inte blev 

ett radiosänt misslyckande skulle Lisa kunna fortsätta med sin 

affärsverksamhet i det oändliga, och det hade han ingen större lust att 

medverka i. Därför bestämde han sig för att trots allt ge Gun något litet 

att ta med sig hem. 

”För säkerhets skull borde jag nog genomföra en utdrivningsprocess i 

alla fall” meddelade han med ödesmättat tonfall, vilket genast fick Gun 

att sätta skrattet i halsen. Anna-Karin lyste upp och nickade ivrigt, men 

Lisa såg fullständigt oförstående ut. Något liknande hade hon såvitt hon 

kunde minnas aldrig sett Erik göra tidigare. Och än värre blev det när 

han satte igång på allvar: 

”Oh stora andar!” mässade han och rörde händerna och armarna i vida 

cirklar ovanför och framför huvudet. ”Lämna genast denna plats och 

kom aldrig tillbaka!” 
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Lisa kunde inte stänga munnen av pur häpnad, och Felix började som 

väntat fnissa hysteriskt. Gun och Anna-Karin såg vördnadsfulla ut. 

Erik såg sig snabbt omkring för att kontrollera om han borde lägga till 

någonting, och fann av de omkringståendes ansiktsuttryck att döma att 

det nog kunde vara lämpligt. Varför han viftade avvärjande med armarna 

och avslutade med ett högt ”Flyg andar, flyg! Till ljuset med er, och kom 

aldrig tillbaka!” 

 

* * * 

 

Hemfärden var om möjligt ännu mer dyster än resan dit varit. Felix 

låtsades ointresserad av allt utom det förbirusande men fortfarande lika 

trista skymningslandskapet utanför bilfönstret. Erik försökte följa hans 

exempel men fann sig istället snart på kollisionskurs med Lisa, som var 

minst sagt fly förbannad. 

”Vad i hela fridens namn var meningen med det där?” öppnade hon i 

en ton som tydligt skvallrade om svårartad besvikelse, när de kört några 

kilometer på landsvägen mot Klätten via Risbyslätt. Det hade börjat 

skymma och dis och stråk av dimma låg som en våt säck över kala fält 

och avlövade skogsdungar, allt genomskuret av en knivskarp remsa av 

blanksvart asfalt. 

”Vilket då?” undrade Erik oberört, vilket knappast muntrade upp Lisa. 

Hon gav honom ett kallt ögonkast och muttrade sedan ohörbart för sig 

själv så länge att Erik för ett tag trodde att hennes akuta ilska hade gått 

över, men det var naturligtvis att hoppas på för mycket. 

”Du kunde bara ha sagt att du inte ville, så hade saken varit ur världen. 

Nu får vi stå där och se ut som idioter istället!” påstod hon efter en liten 

stund, varpå hon knep ihop munnen till ett ilsket streck. 

”Vad tycker du att jag skulle ha gjort då?” undrade Erik och fick 

anstränga sig till det yttersta för att inte knyta an till det uppenbart riktiga 

i hennes observation angående detta med mindre begåvade människor. 

Han kände på nytt sin ständigt återkommande vrede mot allt och alla 

vara på väg att bubbla över, och han tänkte att han måste behärska sig 

lite till; bara lite till och sedan skulle det inte längre spela någon roll. 

Tjugo minuters stenhård besinning, varken mer eller mindre. 

”Jag tycker att du skulle ha gjort precis det du brukar göra istället för 

att spela apa!” exploderade Lisa och blev med ens högröd i ansiktet. 

”Det är vad jag tycker!” 
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”Det fanns inget där att driva ut” påstod Erik lugnt och försökte dölja 

ett hastigt framskymtande varggrin. ”Du begär det omöjliga av mig.” 

”Jag fryser” bröt Felix plötsligt in. ”Kan du skruva upp värmen lite, 

mamma?” 

Irriterat drog Lisa värmereglaget längst upp på rött, som om 

halvmesyrer - oavsett vad det gällde - inte tilltalade henne det minsta. 

Het luft svepte genast genom kupén och fick Erik att rikta om ventilen 

på sin sida. I motsats till Felix var han redan alldeles för varm. 

”Erik” sade Lisa med ohälsosamt spända käkar, ”jag begär inget som 

är omöjligt. Jag vet att det spökade på det där hotellet, men ändå påstår 

du att du inte såg något. Jag tror helt enkelt inte på dig. Du ljuger, men 

jag förstår inte varför.” 

Erik brydde sig inte om att svara henne utan ryckte bara likgiltigt på 

axlarna. Han fortsatte se ut genom vindrutan medan han obesvärat lät sig 

bländas av ljuskäglorna från mötande bilars strålkastare. 

”Kan du åtminstone svara mig?” sade Lisa långsamt och Erik noterade 

att hans arrogans nu gjort henne så arg att rösten darrade. Han bedömde 

att det antagligen snart skulle vara dags att säga som det var. Att 

åtminstone leverera en liten bit av sanningen. 

”När vi kommer hem till er kan vi prata om det här, men inte förr” 

sade han bestämt. ”Du ska få din förklaring.” 

Lisa blängde på honom i stum ilska, men nöjde sig klokt nog med det 

svaret tills vidare. Att vänta i tjugo minuter skulle hon sannolikt klara av, 

men sedan… 

De resterande milen hem företogs under kompakt tystnad, endast då 

och då avbruten av Felix som upprepade gånger bad Lisa höja värmen 

ytterligare eftersom han fortfarande kände sig frusen. Lisa snäste till sist 

åt honom att värmen redan var på max, och att det inte fanns mycket 

hon kunde göra åt saken. Det var bara att sitta tyst och frysa. Framförallt 

sitta tyst, om han förstod vinken. 

När de efter en plågsam halvtimme var tillbaka i Klätten och Lisa 

parkerat och stängt av motorn satt hon avvaktande kvar i bilen några 

sekunder, som om hon hoppades att Erik nu skulle dra all världens väg 

snarare än följa med henne och Felix hem på middag som planerat. Men 

eftersom Erik för tillfället inte verkade vilja förstå ens den tydligaste vink 

i den vägen var det bara att bita i det sura äpplet. Under butter tystnad 

gick Lisa och Felix upp till sin lägenhet med den uppenbart ovälkomne 

Erik i släptåg. 
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Så fort man kommit in och stängt ytterdörren bakom sig försvann Lisa 

med en djup suck ut i köket för att börja laga den utlovade middagen, 

men Erik kallade genast tillbaka henne. 

”Oroa er inte, jag tänker inte stanna. Men innan jag går härifrån ska jag 

berätta vad som hände” sade han allvarligt och rättade till sina 

solglasögon, lika löjligt malplacerade som vanligt. 

Lisa lutade sig mot dörrkarmen med armarna defensivt korsade över 

bröstet och betraktade honom med ilsket missnöje, men Erik lät sig inte 

bekommas. Istället stack han handen innanför jackan och drog med 

demonstrativ långsamhet fram en liten lapp, synbarligen utriven ur en 

tidning. Lisa bleknade och tappade något av sin självsäkerhet redan innan 

hon sett vad som stod på den, vilket fyllde Erik med svart 

tillfredsställelse. Han nickade. 

”Just det” sade han enkelt och utan att visa minsta tecken till vare sig 

ilska eller upprördhet. ”Jag hittade den här i en av de där undermåliga, 

skitspridande kvällstidningarna som du tydligen förlitar dig själv och din 

affärsverksamhet på.” 

Han uttalade ordet ”affärsverksamhet” långsamt och tydligt för att hon 

säkert skulle förstå vad han syftade på. Och det var alldeles uppenbart att 

hon mer än väl begrep, för nu skiftade hennes ansiktsfärg från vitt till 

tomatrött under loppet av mindre än en sekund. 

”Jag… jag kan förklara…” började Lisa, men Erik beordrade henne 

omedelbart med ren, rå tankekraft att vara tyst. Hon såg med ens 

överrumplad och rädd ut, och gjorde ingen vidare ansats att avsluta 

meningen. Hon kunde helt enkelt inte eftersom orden tycktes stocka sig i 

halsen. 

Långsamt läste Erik nu upp hela annonsen för henne; ord för ord, 

bokstav för bokstav. När han var klar betraktade han henne kallt några 

sekunder och lät sedan urklippet falla mot golvet, varefter han 

demonstrativt satte foten på det. Han drog en djup suck och rörde sedan 

förstulet vid sina glasögon, ungefär som om han haft för avsikt att ta av 

dem. Det var en noga genomtänkt rörelse som genast fick förväntad 

effekt. 

Uttrycket i Lisas uppspärrade ögon svepte över hela spektret från 

skamsen ilska till vild skräckslagenhet så fort att det till och med 

förvånade Erik själv. I ögonvrån kunde han se hur Felix i samma 

ögonblick blev stel som en pinne. Av den oväntat kraftiga känslo-

strömmen han fångade upp från det hållet kunde han till sin förvåning 
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utläsa att Felix faktiskt inte hade haft en aning om sin mammas 

dubbelspel, hur otroligt det än kunde tyckas. Han hade faktiskt talat 

sanning när han bedyrat hennes oskuld, åtminstone så som han såg det. 

Han var alltså ingen lögnare konstaterade Erik glädjelöst, trots att mycket 

av det han sagt inte hade varit sant. Han hade inte vetat. 

Nå, det spelade ingen större roll nu. Det var ändå för sent att ändra på 

något, men högt på tiden att avsluta. 

”Du ljög för mig hela tiden” sade Erik till Lisa, och nu var hans röst 

iskall. ”Du slog i mig att du var min vän. Du fick mig att tro att du tyckte 

om mig för min egen skull. Du inbillade mig att mina egenheter inte 

spelade någon roll.” 

Han såg hur hon kämpade för att försöka säga något, men han lät 

henne inte. Istället var det Felix som plötsligt försökte vända det redan 

förutbestämda händelseförloppet genom att ta sin mor i försvar: 

”Erik, gör inte så här! Jag vet att hon inte…” 

”Tig!” röt Erik med sådan häftighet att Felix genast tystnade av 

förfärad överraskning. Samtidigt - och det är inte omöjligt att det var en 

ren slump, även om det efteråt tycktes ganska osannolikt - small två 

glödlampor i luften med en unison knall och spred små vassa skärvor i 

hela hallen. Felix såg sig bestört om. Inte för att Erik rutit åt honom, 

utan för att han inte kunnat undgå att känna den häftiga energistöt som 

farit genom rummet. Lisa såg för sin del direkt svimfärdig ut, men Erik 

var inte klar ännu. 

”Hela hösten har du utnyttjat mig för dina egna syften. Men nu är det 

slut med det. Som tack för din vänlighet har jag beslutat att ge dig en 

present. Be mig inte ta tillbaka den, för det kommer jag aldrig att göra. 

Varsågod.” 

I samma ögonblick som han uttalade det sista ordet gjorde han en gest 

in mot lägenheten och log, och det var det hemskaste leende Lisa 

någonsin sett. Hon kände hur någonting osynligt men ändå fruktansvärt 

påtagligt passerade tätt förbi henne och försvann in i köket, där det 

löstes upp i tomma intet. Därefter fick hon en nästan fysisk känsla av att 

Erik släppte taget om henne, varpå benen plötsligt verkade utan styrsel 

och sedan oundvikligen vek sig under henne. Hon föll ihop på golvet, 

illamående och sjuk. Felix gjorde ingenting. Han tycktes paralyserad av 

vanmakt och kämpade desperat för att förstå vad som höll på att hända. 

Erik såg på dem en sista gång, sedan vände sig om och gick. 

Ytterdörren lät han stå öppen. 
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När han hunnit längst ner i trappen kunde han höra gråt och rop från 

lägenheten, och sedan hur dörren häftigt slogs igen. Kvar fanns bara ett 

långt rullande eko av tomrum, och en svart känsla av något som kunde 

ha varit sorg. 
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10. 
 

 

rik steg ut i kylan utanför sina före detta vänners port. Det var 

fortfarande lika fuktigt ute, men ändå märkbart kallare. Om det 

frös under natten skulle det säkert bli ordentligt halt morgonen därpå, 

men eftersom han varken cyklade eller körde bil till Solgården var det 

inte något allvarligt problem. Åtminstone inte för honom. 

Han började gå hemåt men upptäckte att han kände sig missmodig och 

rastlös och bestämde sig därför för att vända och istället ta omvägen 

genom centrum. Det var ju trots allt julskyltning och han hoppades väl 

att det årligen återkommande spektaklet kanske skulle kunna distrahera 

honom en stund. Om inget annat kunde han ju titta lite i skyltfönstren 

för att jaga bort den allt mer påträngande känslan av dåligt samvete. 

Förvisso tyckte han att han utmätt ett lämpligt straff åt Lisa för hennes 

oerhörda förräderi. Men han kände sig ändå inte alls så nöjd med sig 

själv som han trott att han skulle göra, och plötsligt kom olusten 

krypande över honom medan han sakta kryssade mellan vattenpölar och 

halvsmält snö. Det borde definitivt ha känts bättre än vad det gjorde, 

vilket snart resulterade i att han irriterat försökte vrida tankarna åt annat 

håll: 

Hur lång tid skulle det egentligen kunna ta innan det gick upp för Lisa 

och Felix vad han hade gjort? Med tanke på Lisas bestörta ansiktsuttryck 

när han lämnade lägenheten hade hon nog redan förstått, misstänkte 

han; hon var ju inte dum på det sättet. I ett försök att muntra upp sig 

själv gick han än en gång igenom eftermiddagens händelser, varpå han 

tämligen omgående konstaterade att han antagligen inte hade kunnat 

göra på annat vis. Han hade således gett Lisa och Felix en present de sent 

skulle glömma. För så här var det: 

E 
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På järnvägshotellet i Öslev hade man mycket riktigt haft problem med 

ett sällsynt illasinnat spöke, precis som man sagt. Han hade fått syn på 

det så fort han satt sin fot innanför de höga entrédörrarna, men hade 

ignorerat det ända tills han gått en runda på egen hand och så att säga 

fått en chans att tala ostört med det. 

Först hade han dragit anden till sig genom att helt enkelt visa att han 

både såg och hörde den, vilket alltid verkade lockande på den som aldrig 

blev sedd eller hörd. Sedan hade han i rätt ögonblick snabbt börjat lösa 

upp den i dess beståndsdelar precis som han brukade, men hade gjort det 

försiktigt och utan att egentligen skada det vettskrämda spöket. Avsikten 

hade förstås bara varit att göra det lite mer medgörligt via en 

styrkedemonstration som inte kunde missförstås. 

Det hade fungerat över förväntan; han hade bara ryckt lite försiktigt i 

det som höll ihop de ackumulerade minnena - en egentligen obeskrivlig 

sak som vagt påminde om en rosettknuten tråd av osynlig energi - för att 

spöket skulle göra precis som han ville. 

Det hade varit en slank, blek kvinna i trettioårsåldern iförd en lång vit 

nattsärk, vilken enligt henne själv var precis det plagg hon haft på sig när 

hon blivit brutalt knivmördad i huset 79 år tidigare. Fjorton hugg, 

hävdade hon bestämt och såg ganska förorättad ut. Erik hade inga 

problem med att tro henne, i synnerhet inte som hennes bröst grovt 

vanpryddes av en missklädsam och omfångsrik fläck av levrat blod. 

På det hela taget var hon faktiskt en ganska otrevlig gast, och då inte 

bara beroende på utseendet. Hon verkade nämligen dessutom ha en 

personlighet som åtminstone till viss del gav en fullt begriplig förklaring 

till varför hon blivit mördad; hon talade konstant utan att egentligen säga 

något, och gjorde det till råga på allt med gäll, genomträngande röst. 

Dessutom krävde hon med stor iver att hela tiden befinna sig i centrum. 

Som okroppslig existens är det naturligtvis inte så lätt att leva upp till den 

målsättningen, varför hon var tämligen svältfödd på det hon 

eftertraktade mest av allt, nämligen uppmärksamhet. Alltså gjorde hon 

sitt yttersta även i döden för att visa att hon var närvarande, ofta genom 

att plötsligt dyka upp i exempelvis en städskrubb eller på en toalett, eller 

för den delen varhelst hennes oväntade entré kunde leda till kalabalik. 

Hon var precis ett sådant spöke han hoppats finna. 

När han således börjat att så smått lösa upp henne hade hon först 

blivit panikslagen inför hotet om total utplåning, och sedan from som ett 

lamm när han lugnt och fint förklarat för henne att han hade ett 
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erbjudande hon inte utan vidare kunde tacka nej till. Han hade därefter 

sakligt och utan brådska förklarat för henne att hon inte kunde stanna 

kvar på hotellet.  Och nej, det var inte förhandlingsbart. Inte ens med 

gråt och skrik. 

Om hon nu kände att hon trots sin uppenbara brist på andlig 

stimulans ville leva vidare - han var inte nöjd med den formuleringen 

men insåg samtidigt att språklig ekvilibrism inte fyllde någon särskild 

funktion i det här sammanhanget - kunde han tänka sig att ingå ett avtal 

med henne. Han hade förklarat detaljerna utan att göra sig någon större 

brådska, och hon hade darrande gått med på arrangemanget utan vidare 

protester. Sålunda hade man inte varit tre personer i bilen på väg hem till 

Klätten, utan fyra. Låt gå för att den fjärde möjligen tedde sig en aning 

tunn i jämförelse med de andra, men dock. 

Hon var kall, tyckte Erik. Riktigt iskall. Kanske hängde det ihop med 

temperaturen utomhus; kanske med något helt annat som eventuellt 

hade med döden att göra, och som han därför inte förstod. Oavsett 

vilket spelade det ingen större roll. Men värt att notera var att Felix också 

lagt märke till kylan hon spred omkring sig. Han hade som bekant frusit 

och huttrat hela vägen hem, vilket om man tänkte närmare på saken inte 

var särskilt underligt. Hon hade ju suttit alldeles bredvid honom. 

Sedan hade Erik helt enligt planen avlevererat henne i Lisas och Felix 

lägenhet, med tydliga instruktioner om att föra så mycket väsen hon ville, 

särskilt om nätterna. Och dessutom noga varnat henne för att under inga 

omständigheter lämna platsen, för om hon gjorde det skulle han genast 

söka upp henne och därefter med stor noggrannhet lösa upp henne i så 

små beståndsdelar att hon helt skulle upphöra att existera. Hon hade 

givetvis trott honom och därför dyrt och heligt lovat att göra precis som 

han sade, innan hon svävat iväg för att undersöka sitt nya hem. 

Så hade det alltså varit. Men trots denna framgång kände han sig alltså 

inte helt och hållet nöjd. Det där svarta inom honom gav honom 

förvisso en viss tillfredsställelse, men det räckte inte. Det skulle ha 

behövts mycket mer än så för att helt överskugga sorgen över att ha 

blivit av med sina enda vänner, trots att de visat sig inte helt pålitliga. 

Följaktligen var han ganska frustrerad när han nu promenerade genom 

det julpyntade Klätten som var fullt av folk som var i vägen vart än han 

försökte gå, vilket fick till omedelbar följd att han blev på ett uselt 

humör. Än en gång bubblade det svarta hatet mot hela mänskligheten 
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upp inom honom, och vart än han såg möttes han av trams, flams och 

den gamla vanliga ytligheten. 

Allt gick ut på att tjäna pengar. Det fanns inte en enda aktivitet som 

hade något annat syfte, noterade han bistert medan han klafsade fram i 

den nu nästan obefintliga snömodden. Dessutom upptäckte han plötsligt 

att folk tittade undrande på honom. Någon försigkommen unge till och 

med pekade finger åt hans glasögon och skrattade rått och gällt. 

Det gjorde honom än mer upprörd och han fick verkligen anstränga 

sig till det yttersta för att behålla behärskningen och inte göra något han 

senare med all säkerhet skulle komma att ångra. Han insåg försent att det 

hade varit ett misstag att ta omvägen genom centrum, och bestämde sig 

nu för att istället skynda sig hem så fort som möjligt. 

Han gjorde sitt bästa för att inte synas, vilket innebar att han smög 

längs husväggarna i vad mån det gick och gömde sig i trängseln när inget 

annat skydd fanns. Ibland blev han emellertid tvungen att röra sig över 

ytor där han var exponerad för alla nyfikna blickar, och när han 

passerade ett av byns torg - det som i princip bara bestod av stenläggning 

med stora kantiga granitblock strategiskt utplacerade, och sålunda i 

folkmun döpts till ”Stentorget” - gick plötsligt allt åt skogen. Mitt på den 

öppna platsen stod en kostymklädd och ytterst välkammad herre och 

viftade med något som strax skulle visa sig vara en bibel. Han predikade 

Guds ord med stort allvar och haffade genast Erik när denne försökte 

slinka förbi någorlunda obemärkt. 

”Guds frid, vän!” utropade han och grep Erik i ärmen i den uppenbara 

tron att denne var ännu en av Klättens vinddrivna existenser utan fast 

punkt i tillvaron. ”Julen är väl en härlig tid, så säg? Hos Agnus Dei gör vi 

inte skillnad på folk och folk: alla kan komma till Jesus! På 

Föreningsgatan 4 är du alltid välkommen. Vi har gudstjänster varje 

söndag klockan tio. Missa inte detta enastående tillfälle att uppleva Jesu 

sanna ord! Han älskar dig! Han älskar oss alla! Halleluja! Halleluja!” 

Erik kunde inte slita sig loss utan att orsaka ännu mer uppståndelse; 

han slutade därför kämpa emot och såg förbryllat på den extatiske 

predikanten, övertygad om att något plötsligt blivit mycket galet i 

mannens huvud. Erik kände väl igen honom sedan tidigare: frikyrko-

pastorn hade ringt på hos honom flera gånger, alltid i sällskap med en 

välklädd och slätkammad yngre man med stelt leende och tom blick. 

Och varje gång hade han försökt övertala Erik att göra ett besök i 

församlingens kyrka, som tydligen låg på den angivna adressen. 
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Erik hade aldrig haft ens den minsta lust, och detta av flera 

anledningar; dels betraktade han sig knappast som troende och hade 

därmed svårt att inse vad han skulle ha i kyrkan att göra överhuvudtaget. 

Värst var att han hade svårt att jämka ihop sin inneboende svärta med 

det så kallade kärleksbudskapet, som den fläckfrie och välpressade 

pastorn ständigt refererade till. Och dessutom vilade det något ytterst 

obehagligt över detta med att bekänna sig till en religion som satte upp 

strikta gränser för vad man fick lov att tro och inte tro. Du skall inga 

andra gudar hava jämte mig, och så vidare. 

Kroppsslösa medvetanden - demoner med pastorns terminologi - var 

en sådan där sak man absolut inte fick tro på, hade han grundligt fått 

erfara vid en i och för sig ganska kort men tämligen animerad diskussion 

i ämnet. Enligt den vid tillfället ganska upprörde pastorn fanns de inte, 

och om de mot all förmodan ändå fanns var de i alla fall inte avlidnas 

andar eftersom dessa fanns hos Gud och rakt inte sprang omkring på 

jorden och levde rövare. Allt enligt bibeln, som var Guds egna ord och 

således alltid sanna. 

Men det var inte nog med att man inte fick tro som man ville. 

Dessutom krävdes nämligen av en god kristen i samfundet Agnus Dei att 

man förutom att gå i kyrkan i tid och otid dessutom skulle skänka minst 

tio procent av sin nettoinkomst till församlingen. Men gärna mer, om det 

gick. Guds arbete på jorden kostade nämligen pengar, och inte så lite 

heller. Exempelvis skulle församlingens pastor avlönas, och det var ingen 

obetydlig utgiftspost. Därför såg man gärna att alla församlings-

medlemmar skänkte inte bara en tiondel till församlingen, utan helst allt 

som blev över efter det att livets nödtorft var betalt. Inbetalningskort 

hade erbjudits honom, men han hade aldrig tagit emot det eftersom han 

inte var det minsta intresserad av pekuniär andlighet. 

Erik gjorde ett halvhjärtat försök att komma loss, men lyckades inte. 

Han tyckte vansinnigt illa om inte bara den välkammade, kostymklädde 

mannen och hans tyste följeslagare, utan dessutom allt det de stod för. 

Han var som sagt inte religiös på minsta vis, men om han varit det skulle 

han ha tagit allt det denne man sade som en ren förolämpning mot sin 

tro. Sådana som pastorn var det moderna konsumtionssamhället med all 

dess girighet, gudlöshet och människoförakt förkroppsligad, fast med 

religiositeten som täckmantel. Det handlade än en gång och precis som 

vanligt bara om pengar. Och möjligen om en förfelad och skruvad 

livsåskådning. Men inget annat. Aldrig något annat. 
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Erik såg ner på handen som gripit tag om hans jackärm. Den var 

pockande och påträngande, och hade i hans föreställningsvärld något 

kloliknande över sig. Den personifierade på en och samma gång allt det 

han tyckte så illa om; köphysterin, kortsiktigheten och dumheten. För att 

inte tala om den egoistiska kapitalismen, insprängd till och med i det som 

självklart borde vara fredat för alla sådana angrepp, nämligen själva 

andligheten. 

Med ens tyckte han sig översköljas av sin inre svärta; det var 

kondenserad ilska, en olidlig tröttnad på all den fördumning och ytlighet 

det moderna samhället representerade. Han andades tungt och kunde 

inte släppa pastorns hand med blicken. Det snurrade i hans huvud. 

”Du är hjärtligt välkommen in i vår gemenskap!” upprepade mannen 

och försökte stoppa ett glansigt informationsblad i Eriks hand. Som i 

hån föll ett inbetalningskort ut ur foldern och landade på marken där det 

genast började missfärgas av slask och väta. ”Släpp allt det gamla och 

kom till oss. Förneka inte Jesu kall!” 

Viss publik hade börjat samlas runt den allt mer högljudde 

frikyrkopastorn och Erik, och han kunde se flinande ansikten överallt. 

Han var plötsligt förvandlad till en narr som bara genom sin blotta 

närvaro tydligen förmådde roa folket så till den grad att han nästan 

kunde accepteras i deras gemenskap. Men bara nästan, och i så fall bara 

som ännu en källa till ekonomisk vinning. Vid den insikten brast det 

slutligen för honom. 

Allt som sedan hände var en direkt följd av behagligt svarta impulser 

som bedövade och översvämmade hans sinne. Han släppte pastorns 

hand med blicken och såg istället den gråhårige mannen rakt i ögonen. 

Sedan tog han av sig glasögonen. 

Först förstod ingen av de gapande åskådarna vad som hände, bara att 

det var något av vikt. Den gråhårige, kostymklädde mannen stelnade till, 

sedan började han oja sig högljutt samtidigt som han släppte Eriks jacka 

som om han bränt sig på den. 

Han gav ifrån sig en serie ordlösa skrik så höga att alla omkringstående 

som inte redan hade ögonen på honom och Erik genast hörde upp med 

vad de än höll på med för att intresserat betrakta spektaklet. Den 

närmaste marknadsknallen, som för övrigt frenetiskt rörde runt i sina 

brända mandlar för att hindra dem från att bli alltför brända, slutade röra 

och glodde istället förvånat ogillande på den vrålande mannen. En 

försäljerska av estniska halmfigurer - mest grisar och julbockar men även 
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en och annan julråtta - slog förskräckt händerna för öronen och 

blundade hårt. Detta trots att hon var en tämligen nyfiken kvinna som i 

vilket annat läge som helst skulle ha gjort precis tvärtom, nämligen 

spärrat upp både ögon och öron för att missa så lite som möjligt. 

Hennes beteende skvallrade om den obegripligt fasansfulla stämning 

som spreds till alla som bevittnade den upprörda scenen, trots att den i 

sig inte var särskilt upprörande. Vad man såg var bara en vattenkammad 

och uppenbart frireligiös herre som stirrade på en annan man med 

halvsjaskigt utseende - ett av byns original - samtidigt som han i vild 

panik gallskrek å det grövsta. Ingen förstod varför han skrek, men mer 

än så fanns inte att se. 

Annat var det emellertid med den oförklarliga känsla av nära 

förestående undergång som till en början långsamt smög sig över alla 

som betraktade uppträdet. Folk vred oroligt på sig och kände sig illa till 

mods. Vissa tyckte att det påminde om det obehagliga lugnet före ett 

kraftigt åskväder och började instinktivt spana upp mot den svarta, disiga 

himlen, dock utan att se något annat än det återspeglade diffusa skenet 

från juldekorationer och gatlyktor. 

Sedan hände det: hela världen gjorde utan förvarning en väldig 

överhalning som drabbade alla inom en radie av minst femton meter och 

definitivt kastade de närmast omkringstående totalt ur själslig balans. 

Plötsligt accelererade den fruktansvärda undergångskänslan och blev till 

något man nästan kunde vidröra fysiskt, och i den stunden var det inte 

bara halmsaksförsäljerskan som gjorde ett halvdant försök att skärma av 

det ohyggliga genom att på barnsligt manér stänga av syn och hörsel. 

Det var som om ett stort, svart något sänkte sig ner över torget och 

uppslukade allt och alla som fanns där. Barn började gråta högljutt och 

hjärtskärande. Hundar blev som galna och slet och drog i sina koppel 

tills de lyckades slita sig, varpå de ylande och gnällande rände iväg med 

svansen mellan benen. Hundarnas ägare lät det ske utan större protester, 

eftersom de tydligen plötsligt drabbats av en stor och svårövervinnlig 

svaghet. Ingen av dem verkade heller tänka på att de genom detta 

beteende grovt bröt mot den lokala ordningsstadgan som sade att djur 

skulle hållas kopplade inom tättbebyggt område. 

Och det blev värre: bil- och butikslarm gick igång utan synbar 

anledning. Gatubelysningen flimrade och det gulvita, syntetiska ljuset 

verkade mattas och bli sjukligt blekt. Mobiltelefoner ringde eller stängdes 

helt sonika av. Klockan på Hanssons uraffär började mardrömslikt gå 
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baklänges, och hann faktiskt gå ett par varv innan den plötsligt 

tvärstannade eftersom elektroniken i den brann upp. 

Stora, starka karlar var nära att brista i gråt, och kvinnor började svära 

högt och hejdlöst. Även det omvända förekom förvisso, men det var det 

inte så många som lade märke till eftersom det följde det allmänt 

vedertagna könsrollsmönstret, varför det betraktades som fullständigt 

”normalt”. 

Allt detta ytterst förvirrande, känslomässiga kaos varade kanske i som 

mest tio sekunder, inte mer. Sedan var det borta, lika plötsligt som det 

kommit. Folk tittade yrvaket och generat på varandra, och ingen förstod 

ett dyft. En del antog att de blivit lite yra av glögg och glühwein, eller att 

det kanske var det ohälsosamma vädret som ställt till det. 

Men de allra flesta gjorde som den moderna, jordnära och politiskt 

korrekta människan förväntades göra i varje givet ögonblick av plötslig 

svårförklarlighet; de intalade sig själva att de helt enkelt inbillat sig 

alltsammans. Det var om inte en tillfredsställande förklaring så 

åtminstone tryggt och fullständigt begripligt. 

Därför var det ingen som längre låtsades bry sig särskilt mycket om 

den frireligiöse pastorn, och snart hade hans rop drunknat i stimmet från 

de många lottförsäljarna, musikkårens bleckblåsare samt strategiskt 

placerade högtalare med väl tilltagen skrällfaktor spelandes ”Nu är det jul 

igen” på maxvolym. 

Den skrikande pastorn var förvisso fortfarande en störning, men ingen 

allvarlig sådan. Möjligen var han på sin höjd pinsam, och därför någon 

man gjorde bäst i att fullständigt ignorera. De som ändå fortsatte att 

betrakta scenen - som till exempel den fånstirrande marknadsknallen 

med de brända mandlarna, vilka nu på allvar börjat göra skäl för namnet 

- och stod tillräckligt nära, kunde förvånat konstatera att pastorn för 

några sekunder slutade skrika och istället blev stum. Tystnaden uppkom i 

samma stund som mannen som stod mittemot honom satte tillbaka sina 

fjantiga solglasögon på näsan och skyndsamt lämnade platsen. 

Detta att pastorn plötsligt tystnade var anmärkningsvärt och inget man 

hade väntat sig. I all synnerhet inte om man tillhörde den olyckliga skara 

som brukade få lika oanmälda som oönskade besök av honom och hans 

medpredikanter, oförtröttligt predikande Jesu ord och den enda sanna 

läran. 

Hans plötsliga tystnad var emellertid inte det mest uppseende-

väckande, även om det i förstone säkert kunde tyckas så. Istället var det 
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orden han kastade efter byoriginalet med solglasögonen som fick de 

omkringstående att haja till. Det var nämligen inte likt honom att ge sig 

på samhällets svaga, även om han på många andra sätt var ”totalt full av 

skit”, som vissa valde att uttrycka saken. Men nu gjorde han alltså det, 

vilket än mer ökade pinsamhetsgraden och därför isolerade honom 

ytterligare. 

Pastorn stirrade som en galning på den stackars byfånen i några 

sekunder och pekade sedan anklagande med darrande finger mot 

honom, varpå han spottade fram den fullständigt onödiga 

förolämpningen. Dock - ingen som hörde honom kunde undgå att lägga 

märke till att han verkligen menade vad han sade: 

”Du…” ropade han och rös fullt synligt i hela kroppen, ”du är 

djävulen!” 

 

* * * 

 

Erik var skakad när han skyndade hem. Det som hänt på torget hade 

verkligen inte varit meningen och hade på många sätt varit nära att bli ett 

alltför välbekant exempel på hur livsfarligt det kunde vara att släppa lös 

det han hade inom sig. Han påminde sig Ellens och Tures alltför tidiga 

död, men framförallt vad som orsakat den. Han visste mer än väl att han 

bara varit en hårsmån från att upprepa samma destruktiva trick igen, och 

om han gått så långt skulle det tvivelsutan ha orsakat en katastrof vars 

följder sannolikt låg långt bortom hans föreställningsförmåga. Ändå 

kunde han inte förneka att han faktiskt hade njutit av alltsammans: 

becksvart tillfredsställelse hade fyllt honom till brädden i samma stund 

han tagit av sig glasögonen och låst sin blick vid pastorns. Det var ett 

motvilligt erkännande, men det var trots allt sant: han hade tyckt om det. 

Dock hade det varit en tillfredsställelse med bitter underton. Han 

visste naturligtvis att han inte borde släppa kontrollen så, men samtidigt 

var det oerhört skönt att bara ge efter och låta svärtan rusa okontrollerat 

genom kroppen. Det var ungefär samma känsla som när man plötsligt 

låter sin mödosamt bibehållna självbehärskning fara och flyga och istället 

ger all uppdämd ilska fritt spelrum. Det var en total urladdning, en 

själslig orgasm. Men de eventuella konsekvenserna… 

För första gången någonsin funderade han allvarligt på vad som skulle 

hända med honom om han nu, som vuxen, råkade döda en människa 

under ett utbrott av det han kommit att kalla svärta, och kom omgående 
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fram till att han egentligen inte ville veta. Oavsett vilket svaret än skulle 

bli, var det inte särskilt troligt att han skulle tycka om det. 

Glasögonen satt åter säkert på plats, och han skyndade på stegen. Det 

enda han ville just nu var att komma hem så fort som möjligt. Därför 

sprang han det sista hundratalet meter fram till porten och skyndade sig 

sedan upp till sin lägenhet, ivrig att söka skydd undan den oberäkneliga 

och sinnessjuka världen utanför. 

När han kom upp till sitt våningsplan upptäckte han till sin irritation 

att lampan måste ha gått sönder. Det var inte kolmörkt eftersom en del 

ljus sipprade upp från våningen under, men det var ändå svårt hitta rätt 

med nycklarna. Han krånglade en stund utan att lyckas låsa upp och svor 

hela tiden svavelosande över sin otur. Sedan kom han plötsligt på att han 

fortfarande hade solglasögonen på sig och slet ilsket av dem. Det blev 

genast märkbart ljusare. 

Det var faktiskt rent löjeväckande att han skulle springa omkring med 

solglasögon på sig mitt i vintermörkret, tänkte han och gjorde ett nytt 

fruktlöst försök att komma in i sin lägenhet. Han inte bara såg dum ut i 

dem, utan såg dessutom dåligt med dem, konstaterade han surt utan att 

för ett ögonblick inse att det faktiskt trots allt fanns en liten gnutta 

komik mitt i allt eländet. 

Han fortsatte reta sig på solglasögonen som om de varit hans största 

och enda bekymmer, samtidigt som han önskade att han kunnat kasta 

dem all världens väg. Han var faktiskt nära att göra som en gammal 

slalomlegend en gång gjort: att slänga otyget på marken och sedan slå 

dem hårt och bestämt med en skidstav tills de dog. 

Sedan sansade han sig och insåg att det höll på att gå honom åt 

huvudet; hela saken var naturligtvis löjlig och inget att överhuvudtaget 

fundera på. Han hade under alla omständigheter ändå inget annat val än 

att behålla dem. Åtminstone inte om han ville försöka leva ett någotsånär 

normalt liv tillsammans med andra människor. Fast frågan var väl förstås 

snarast om han verkligen ville det, med tanke på vad han ansåg om de 

flesta av sina medbröder och -systrar. 

Dessas anseende ökade emellertid inte nämnvärt när han plötsligt fann 

orsaken till varför det var så ovanligt svårt att låsa upp; någon - sannolikt 

någon äcklig liten skitunge - hade proppat hela nyckelhålet fullt med 

vältuggat, salivindränkt tuggummi. Vid upptäckten av denna objektivt 

sett ändå rätt måttliga motgång blev han plötsligt okontrollerat rasande 

och tvingade hårdhänt in nyckeln i låset utan att ens försöka avlägsna 
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kletet. När han sålunda vred som ett åskmoln till sist och efter många om 

och men lyckats ta sig in i sitt eget ägandes hem, slängde han ilsket 

nycklarna på golvet och lät ytterkläderna gå samma väg. Därefter 

stormade han in i vardagsrummet och försökte tända lamporna i ett 

desperat försök att jaga bort mörkret; både det yttre synliga, såväl som 

det han ständigt bar inom sig. Men när de efterhand som han tände dem 

envisades med att plötsligt skina upp som små solar bara för att därefter 

hastigt slockna så att hela lägenheten på nytt lades i mörker, gav han 

slutligen upp. Med en djup suck sjönk han tungt ner i soffan, och där satt 

han sedan länge och betraktade gatlyktornas kalla sken i det svarta diset 

utanför fönstret samtidigt som tomheten värkte och växte inom honom.  

När han suttit så en lång stund utan att finna ens en tillstymmelse till 

lindring, beslöt han sig för att gå till sängs trots att klockan inte var 

mycket mer än sex. Han kände sig totalt utsjasad, ungefär som om han 

sysselsatt sig med tungt kroppsarbete hela dagen. Tanken på att han 

borde äta föresvävade honom, men han sköt beslutsamt bort den. Det 

var för övrigt ingen större uppoffring eftersom han inte var särskilt 

hungrig, konstigt nog. Han hade inte fått något i magen sedan han ätit 

frukost tio timmar tidigare, vilket för ett ögonblick fick honom att 

misstänka att han kanske höll på att bli sjuk. 

Just för tillfället struntade han emellertid i vilket, och kröp gäspande 

ner i sängen utan att klä av sig. Han sov djupt redan efter en halv minut. 

 

* * * 

 

På måndagens morgon anlände Erik efter uträttade och tämligen 

rutinmässiga morgonbestyr punktligt till Solgårdens dagverksamhet, där 

han i vanlig ordning genast möttes av idel misstänksamhet och i vissa fall 

till och med av ren illvilja.  

Han hade såvitt han visste inte gjort något speciellt för att förtjäna 

särbehandlingen, såvida man inte räknade hans olycksaliga förmåga att 

skrämma slag på folk förstås. Å andra sidan kunde det kanske antas vara 

fullt tillräckligt. 

Dagen började sålunda som så många andra dagar gjort de senaste 

månaderna: inte särskilt bra. Vilket i och för sig inte spelade någon större 

roll eftersom Erik nu kommit till en punkt där han inte längre brydde sig 

om vad folk tänkte och tyckte om honom. Sättet på vilket han bemöttes 

skulle förvisso ha verkat snabbt nedbrytande till och med på den mentalt 



453 

 

starkaste av individer, men för honom var det inget märkvärdigt alls. Det 

var nämligen inget annat än enkla, begripliga fakta, och sådana kunde 

han definitivt hantera. Solgården tyckte inte om honom, och han tyckte 

inte om Solgården. Punkt slut. 

Han hamnade genast - men alls inte oväntat - på kollisionskurs med 

Sabina och Ragnar, där den senare i vanlig ordning vikarierade för den 

fortfarande sjukskrivna Malin. Efter tio minuters menlöst babbel 

uppblandat med högljudd reklam och dagispop hade Erik hunnit bli så 

till den grad irriterad att han gjorde det oförlåtliga misstaget att 

ifrågasätta det nödvändiga i att ha radion igång medan man åt frukost, i 

synnerhet på den aktuella kanalen som naturligtvis var ”Bäst musik just 

nu”. Dessutom påtalade han att volymen överlag nog var lite för hög. 

Sabina blev genast mörkröd i ansiktet och bad honom helt sonika att 

hålla truten eller gå därifrån om det inte passade, medan Ragnar anlade 

en något vänligare ton. 

”Du förstår Erik” började han långsamt och faderligt och lade armen 

om Eriks axlar utan att ana hur nära katastrofens rand han därmed 

befann sig, ”att ibland måste man visa lite hänsyn. Om alla andra vill 

höra radio så måste du finna dig i det, förstår du. Okej?” 

Han blinkade mot Erik och nickade uppmuntrande samtidigt som han 

höll upp sin högra tumme i en förmodat positiv gest som bara blev fånig. 

Han fortsatte blinka och nicka även sedan han åter satt sig på sin plats, 

vilket fick Erik att för ett ögonblick undra om den sagolika dårfinken 

plötsligt drabbats av hjärnblödning, varpå han önskade honom till ett 

mycket varmt ställe. Sedan kastade han ett förstulet öga mot sina 

bordsgrannar för att utröna om han verkligen var helt ensam om att vilja 

ha någorlunda tyst omkring sig åtminstone under frukosten. 

Brita höll för öronen och blundade hårt samtidigt som hon försökte 

tugga i sig sin sötsliskiga honungsmacka så fort som det bara var möjligt. 

Till följd att hon redan lyckats kleta honung både i håret och på sin 

klänning. 

Sivert såg panikslagen ut och darrade så mycket att han spillde ut sitt 

kaffe varje gång han försökte dricka. Han hade redan två stora 

kaffefläckar på sin i övrigt rena skjorta. Han skrattade nervöst och 

tämligen högljutt, vilket fick Dumme-Ragnar att gång på gång imbecillt 

leende höja sin kaffekopp mot stackars Sivert eftersom han tycktes tro 

att skrattet var ett uttryck för glädje snarare än för obehag och rädsla. 
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John drog hela tiden i sin Hitlerlugg. Han plattade med manisk 

intensitet omsorgsfullt till den så att den skulle ligga tätt slickad mot 

pannan, vilket var en frisyrteknisk detalj som inte tycktes särskilt svår att 

uppnå eftersom hans hår verkade vara insmort med något som starkt 

påminde om rapsolja. Munnen rörde sig hela tiden som om han uttalade 

en oändlig ström av mustiga förbannelser, dock utan att ett enda ljud 

kom över hans läppar. Dessutom såg han så svart ut i synen att Erik 

snart blev övertygad om att någon sorts explosion måste vara ytterst nära 

förestående. 

Felix plats var tom, eftersom han ringt sig sjuk. Det förvånade 

knappast Erik eftersom han med visst fog anade att det för tillfället 

möjligen fanns ett och annat att göra hemma hos Felix och Lisa. 

Övriga deltagare - ett drygt tiotal - såg alla mer eller mindre plågade ut. 

Det vill säga alla utom mannen med det passande öknamnet Döve-Per, 

som sin vana trogen hade passat på att skruva ner hörapparatens volym. 

Han hörde kanske illa, men dum var han således icke. 

När Erik konstaterat allt detta harklade han sig, sköt tillbaka sin 

plaststol och reste sig upp. 

”Jag tycker inte alls att det ser ut som om alla vill höra på det där 

löjliga radioprogrammet” sade han trotsigt och med tydlig adress till 

personalen. Sabina blängde rasande på honom och såg ut att vilja slänga 

något hårt och vasst mot hans huvud. Ragnar gjorde som han brukade: 

log glatt och oförstående. Erik ignorerade dem båda. 

”Hur många här vill stänga av radion?” undrade han och såg sig 

frågande omkring. Gensvaret var klenare och betydligt mer räddhågset 

än han förväntat sig, men det syntes ändå tydligt att han hade de allra 

flesta på sin sida. John sträckte upp högerarmen efter viss tvekan, men 

det var osäkert om han avsåg att ge Erik sitt stöd eller om det bara var en 

tvångsmässig gest av det vanliga slaget. Sivert undslapp sig ett litet 

förskrämt ”Bingo!”, och ytterligare några deltagare räckte tvekande upp 

händerna medan andra nickade försiktigt. Plötsligt slog det Erik att det 

han just höll på att göra antagligen var att jämställa med öppen revolt. 

Tanken tilltalade honom omåttligt. 

”Sitt ner Erik!” kommenderade nu Sabina inte helt oväntat, och många 

av de hukande deltagarna försökte genast göra sig osynliga för att inte 

hamna i skottfältet. ”Du ska inte komma här och ställa till med bråk!” 

fortsatte hon, och hennes röst hade med ens blivit hård och maskulint 
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grov. Hon lät som Erik trodde att en typisk rysk testosteronstinn 

kulstöterska borde låta efter att ha luktat på… tja, vad de nu luktade på. 

”Jag ska minsann prata med Magdalena om du inte…” 

”Håll käften!” avbröt John plötsligt och såg alldeles vild ut. Han slog 

högernäven hårt i bordet upprepade gånger, samtidigt som han stirrade 

vilt framför sig. ”Håll käften, håll käften, håll käften!” mässade han, och 

likheten med den forne rikskanslern blev med ens så kuslig att Brita 

råkade kasta ifrån sig återstoden av sin honungsmacka i ren 

förskräckelse. Den landade av en lycklig och fullständigt osannolik slump 

i Ragnars kaffekopp, varpå Sivert drog till med ett högt och glatt 

”Bingo!”. Spridda applåder hördes. 

”Tysta! Sshh! Tyst med er!” vrålade och hyschade Sabina om 

vartannat, och hon ställde sig upp och gestikulerade vilt som om hon 

varit Solgårdens obestridde alfahanne. En roll hon för övrigt inte tycktes 

helt obekväm med. 

Hennes ilskna kommenderande om rättning i leden hade emellertid 

ingen större effekt, så då fattade hon istället det något underliga beslutet 

att få tyst på de upproriska deltagarna genom att helt enkelt överrösta 

dem medelst popartisten Magnus af Ugglas (som just spelades på kanalen 

ifråga), vilket var ett synnerligen grymt drag. Alltså marscherade hon 

ilsket klampande fram till radion i fönstret och vred upp volymen på 

max. 

Men i samma ögonblick som hon släppte volymknappen gick det som 

en stilla tryckvåg genom rummet, varpå radion plötsligt tystnade med ett 

högt och illavarslande sprakande. Alla kände det, och en del påstod 

senare att det var samma elektrifierande känsla i luften som när blixten 

precis slagit ner. 

Under några häpna sekunder blev det knäpptyst runt bordet. Det 

luktade skarpt av bränd elektronik, och den som var observant nog 

kunde ana hur en tunn rökslinga sakta steg från den havererade 

apparaten. Om någon i just det ögonblicket råkat kasta ett öga på Erik, 

skulle denne någon knappast ha kunnat undgå att lägga märke till att han 

plötsligt såg oförskämt belåten ut. 

”Hoppsan!” sade han och log brett. ”Det löste sig visst av sig själv.” 

”Bingo! skrek Sivert på nytt, och denna gång så högt och hjärtligt att 

ingen kunde känna minsta tvekan om vad han tyckte om radions 

plötsliga hädanfärd. Brita såg först oerhört glad och lättad ut, men lade 

sedan märke till Sabinas ansiktsuttryck och blev då snabbt allvarlig igen. 
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Hon satte händerna för ögonen och stoppade tummarna i öronen, 

beredd på det värsta. 

”Det var du som gjorde det där!” mullrade Sabina med sin nya, grova 

röst och pekade anklagande på Erik med ett smalt finger utrustat med en 

lång och fyrkantig nagel av tydligt konstgjord modell. Det hade varit 

hennes egen radio som hon lånat ut till Solgården, och nu var hon 

tämligen upprörd. 

”Jaså?” sade Erik och såg oskyldigt oförstående ut. ”Jag var inte ens i 

närheten av den, så hur skulle jag…” 

”Försök inte!” hojtade Sabina och gjorde sitt bästa för att blänga ihjäl 

honom. ”Jag vet nog vad du är för en! Du, ditt jävla dårhushjon, ditt 

missfoster! Det var du, med dina onormala skitförmågor!” 

Skakad tystnad följde på hennes utbrott. Aldrig tidigare hade någon 

hört ”en personal” bära sig så illa åt mot en deltagare helt öppet. När 

ingen utomstående lyssnade gällde visserligen andra regler än de rent 

formella, vilket alla var väl medvetna om. Men det här var ändå något 

helt annat. Till och med Ragnar fattade nu att en veritabel katastrof 

tycktes vara under uppsegling: 

”Oj oj oj!” sade han, vilket i stort sett var hans viktigaste och möjligen 

också enda bidrag under hela uppträdet. Men det kunde förstås ha varit 

mycket värre; han kunde ju ha bestämt sig för att ingripa. 

”Vad fan glor ni på, era jävla miffon?” gormade Sabina vidare och såg 

sig vilt om. Allas blickar var riktade mot henne, vilket inte var att undra 

på. Sällan eller aldrig hade man sett någon tappa kontrollen så fort och 

fullständigt på Solgårdens dagverksamhet. 

Erik satte sig ner och betraktade leende skådespelet. Han kände sig 

mycket nöjd, men han var inte klar ännu. Han kastade en snabb blick på 

John, som till hans belåtenhet blivit kritvit i ansiktet vid Sabinas senaste 

anmärkning. Erik visste att en enda liten knuff i rätt riktning nu skulle 

räcka för att driva den allt argare John över kanten. Han skulle just sätta 

stenen i rullning när Sabina själv ordnade den saken. Allt Erik behövde 

göra var således att se på. 

”Ni sitter här och glor som om ni är rent dumma i huvudet!” bräkte 

hon. ”Och det är ni också! Jag hatar er allihop! Era jävla idioter!” 

”Håll käften” väste John plötsligt med kontrollerat ursinne och så lågt 

att bara hans närmaste bordsgrannar kunde uppfatta vad han sade. 

Sabina hörde honom definitivt inte i sin oresonliga ilska, utan fortsatte 

bara som innan: 
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”…och ni fattar inte ett skit! Jag önskar att jag kunde…” 

”HÅLL KÄFTEN!” röt John med ens så högt att till och med Erik 

studsade till. Bägaren hade sålunda slutligen runnit över, och nu skulle en 

lavin av åratal av uppdämd frustration till sist komma rasande ner över 

alla som försökte stå i vägen. Sabina var den som stod närmast. 

Hon glodde storögt på John när han långsamt och hotfullt reste sig 

upp från sin stol, så lik Adolf Hitler att hon för ett hemskt ögonblick 

trodde att det måste vara ett spöke hon såg. I några andlösa ögonblick 

stod de och blängde på varandra, och Erik kunde känna hur luften 

tjocknade runt dem. 

Sedan vräktes den oundvikliga syndafloden slutligen ner över 

Solgårdens olycksaliga dagverksamhet: John började lugnt och metodiskt 

men med stor inlevelse och övertydligt kroppsspråk läsa lusen av Sabina 

på ett sätt ingen av de närvarande någonsin hört maken till. Han 

gestikulerade, slog näven i handflatan och krökte fingrarna till klor 

samtidigt som han skakade dem framför Sabinas ansikte. Han spottade, 

fräste och levererade så många minst sagt negativa omdömen om Sabina 

och hennes arbetskamrater att inte ens Erik själv hade kunnat komma på 

mer än hälften av dem i sina värsta stunder. Det var… fantastiskt! 

Det var helt enkelt en enastående uppvisning i nedvärderande retorik 

John levererade rakt i ansiktet på den mållösa Sabina, som med ens såg 

ut som om hon fått en hel spann iskallt vatten hälld över sitt dyrbart 

friserade huvud. Erik kunde inte låta bli att småskratta när han såg 

hennes häpna ansiktsuttryck och ytterligare stigande rodnad över de 

redan rödpudrade kinderna. Och det var inte slut än, snarare tvärtom. 

För nu var det som om ilskan John drabbats av plötsligt smittade av sig; 

den spillde helt enkelt över på flera av de närvarande. 

Allra först märktes det på Sivert: ett tu tre måste det ha slagit runt i 

huvudet på honom, för rätt vad det var nappade han åt sig dagens 

tidning, rullade snabbt ihop den så hårt han förmådde och daskade den 

sedan beslutsamt rakt i skallen på Ragnar, som gapade dumt av gedigen 

förvåning. Sivert var kanske lite långsam i sitt tänkande, men när det 

gällde att ta tillvara på plötsligt uppdykande möjligheter var han minst 

lika snabb som vilken personal som helst strax före stängningsdags. 

När Ragnar inte tycktes reagera på slaget på annat sätt än genom att 

förvånat gapa som en strandad torsk, var inte Sivert dummare än att han 

tog chansen att drämma till honom igen. Och eftersom han var den han 

var gav han upp ett stilenligt ”Bingo!” för varje slag han fick in. Om han 
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således suttit i bingohallen istället för att puckla på Ragnar hade han 

garanterat blivit rik, med tanke på hur många fulla rader han tycktes få in. 

Men detta var inte allt. Något hände med Brita också, noterade Erik 

belåtet. Snabbare än Ragnar kunnat tänka ordet ”förståndssvag” - som 

en omskrivning för hans eget tvivelaktiga sinnestillstånd - hade hon ryckt 

åt sig kaviartuben som låg framför henne på bordet och därefter utan 

större besvär tömt dess innehåll rakt i nacken på sin bordsgranne under 

glatt fnittrande. Ragnar upprepade härvid sitt ”oj oj oj!”, men hade ingen 

möjlighet att försvara sig mot kaviarattacken eftersom han var fullt 

upptagen med att ta emot slagen Sivert alltmer lustfyllt delade ut. 

Flera deltagare hade nu rest sig upp och spontant börjat skälla ut 

Sabina, som förskräckt backade mot toalettdörren. En av de vanligtvis 

mer timida greps plötsligt av ett sällan skådat raseri och rusade fram och 

lyfte den förhatliga radion högt över huvudet, varpå han med ett 

avgrundsvrål vräkte den i golvet så att plastbitarna flög. Han fick spridda 

applåder för sitt tilltag. 

Brita var inte mycket för ren förstörelse. Däremot tyckte hon mycket 

om mat, varför hon nu hade gått över till att kleta smör på Ragnars öron 

eftersom kaviartuben var tom. Hon var noga med att använda smörkniv, 

eftersom hon var grundligt tillsagd att inte stoppa fingrarna direkt i 

smörpaketet. Ragnar lät henne hållas, eftersom Siverts upprepade 

bingoutrop fortfarande var det som tog det mesta av hans 

uppmärksamhet i anspråk. Det var minst sagt underhållande, tyckte Erik. 

Sedan såg han sig omkring. Hela Solgårdens kök var förvandlat till ett 

kokande inferno av vilt flygande invektiv, matrester och små plastbitar 

från den nu nästintill pulveriserade radioapparaten. 47-årige, 120 kilo 

tunge Kalle från gruppboendet Hasselmusen hoppade upp och ner på 

den som om han förväntade sig att den skulle riskera att återuppstå från 

de döda om han slutade. Erik tyckte att han hade en viss poäng i sitt 

handlande och var noga med att ropa ”Heja Kalle!” varje gång 

hoppandet verkade mattas av. Varpå det återupptogs med förnyad 

intensitet. 

Ragnar hade trots visst besvär till sist lyckats resa sig från sin stol och 

tog nu hukande skydd bakom Sabina, som - plötsligt blek i ansiktet och 

dessutom tämligen kladdig av marmelad någon skedskjutit henne med - 

med ens fann det för gott att fly fältet. Hon gjorde helt om med ett skri 

av förfäran (vilket Ragnar högljutt och av allt att döma hjärtligt stämde in 

i) och flydde helt enkelt in på toaletten där hon noga låste dörren om sig. 
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Ragnar hade för sin del oturen att vara på utsidan av dörren när den 

låstes, men kastade sig så fort han insåg de trista omständigheterna 

istället i panik mot utgången, och lyckades tack och lov ta sig ut 

någotsånär helskinnad. Det syntes att han var chockad av den plötsliga 

urladdningen av så många års uppdämd vrede och frustration, och 

konstigt hade det väl varit annars. 

Erik kunde inte låta bli att tyckta att han faktiskt var lite söt där han 

stod utanför ytterdörren av glas, med uppspärrade ögon och häftig 

andhämtning. Normalt skulle förstås ingen på Solgården ens ha kommit 

på tanken att beskriva Ragnar som söt, men med tanke på den stora 

mängd aprikosmarmelad han otvivelaktigt fått i håret just innan han 

hunnit ut kunde det nog trots allt vara ett relevant signalement, 

konstaterade några hånskrattande och fingerpekande deltagare upprymt. 

Fast förstås något annorlunda - och möjligen mer känslolöst - 

formulerat. 

Under hela detta obeskrivliga tumult hade Erik lugnt suttit kvar på sin 

stol och betraktat kalabaliken utan att ingripa. Han hade inte lagt sig i en 

enda gång, åtminstone inte om man bortsåg från de där uppmuntrande 

hejaropen när Kalle trampade sönder radion till plastmolekyler. Och 

ändå hade den här dagen utvecklats till något mycket bättre än han 

någonsin vågat hoppas, och detta nästan helt utan hans medverkan. 

Hans goda humör fick emellertid ett abrupt slut när Magdalena 

plötsligt uppenbarade sig i dörren som ledde in till socialförvaltningens 

kontorskorridor. Hon var allt annat än glad, och faktiskt tvärtemot vad 

man kunnat tro även allt annat än mållös. Med föreståndarens självklara 

pondus tog det henne inte mer än en halv minut att återställa ordningen 

och överblicka skadorna den kortvariga men för all del våldsamma 

revolutionen fört med sig. Hon fick ut Sabina från toaletten med hjälp av 

en blandning av uppfinningsrika hotelser och böner, men Ragnar lät hon 

tills vidare stå kvar ute i kylan eftersom hon vis av bitter erfarenhet 

bedömde att det var där han sannolikt gjorde minst skada. 

Förhör följde. Sabina förklarade upprört hur bråket börjat, nämligen 

med att Erik förstört radion och ifrågasatt allt hon sagt. Sedan hade han 

fått alla andra att bli som galna, John till exempel, som fortfarande inte 

var sig själv. Vilket genast bevisades. 

”Håll käften!” skrek John kärnfullt, men tystades omedelbart ner av 

Magdalena som höjde ett varnande finger mot honom. Sedan såg hon på 

Erik, som inte lät sig beröras av hennes frågande stenansikte. Istället log 
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han milt mot henne och ryckte på axlarna som om han inte hade en 

aning om något av det som lades honom till last. 

Magdalenas ögon smalnade oroväckande och dröjde vid honom några 

sekunder, som om hon rådgjorde med sig själv. Sedan släppte hon 

honom med blicken och organiserade genast den nödvändiga städningen 

som ALLA skulle hjälpa till med. Även personalen, vilket fick påpekas 

mer än en gång och dessutom med skärpa eftersom Sabina verkade vara 

av den bestämda åsikten att det inte var hennes jobb att städa. 

Ragnar blev först efter detta insläppt. Ett av allt att döma ärligt menat 

”oj oj oj” var hans första kommentar när han såg röran och sig själv i en 

spegel, vilket inte på något vis hindrade Magdalena från att påpeka att 

även han skulle hjälpa till med städningen. Och naturligtvis sedan gå hem 

och duscha när allt var klart, om han inte begrep det själv. Av hans 

förbryllade min att döma var detta högst osäkert. 

När så alla till sist var satta i arbete vände hon sig på nytt till Erik. Hon 

betraktade honom fundersamt och beordrade honom sedan mycket 

bestämt att följa med in på hennes kontor. Av hennes ansiktsuttryck att 

döma var det inte läge att börja argumentera. 

Väl inne på kontoret pekade hon utan ett ord på besöksstolen medan 

hon själv ställde sig med ryggen mot Erik och betraktade den grå 

decemberdagern utanför fönstret. Han satte sig och väntade på att hon 

skulle få ett utbrott, vilket på något vis var precis det han hoppades på. 

Han skulle i så fall med eftertryck tala om för henne vad han ansåg om 

Solgårdens dagverksamhet i allmänhet och den högst olämpliga 

personalen i synnerhet. 

Men utbrottet kom inte. Istället stod hon kvar med ryggen mot honom 

och lät efter en stund höra en ljudlig suck, som om hon var bedrövad 

snarare än arg. Det irriterade honom omåttligt och han skulle just säga 

något elakt när hon bröt tystnaden. 

”Varför, Erik?” sade hon, och han kunde höra att hon var mycket 

trött. 

”Varför vad?” undrade han och sökte efter utläckande aggressivitet 

eller ilska hos henne, men fann bara uppgivenhet. Det gjorde honom 

förvirrad. Hon skakade stilla på huvudet. 

”Gör dig inte dummare än du är. Jag är helt säker på att du ligger 

bakom det här, jag vet bara inte hur du bär dig åt. Och det spelar ärligt 

talat inte så stor roll längre. I egenskap av föreståndare på Solgården 
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måste jag stänga av dig genast. Vi kan inte ha deltagare här som 

vanemässigt saboterar, nej, massakrerar verksamheten.” 

Hon betonade ordet massakrerar på ett sådant sätt att dess betydelse 

inte skulle gå att missförstå, ens om man medvetet försökte. Det var 

således uppenbart att hon såg mycket allvarligt på det inträffade, men 

också att hon nu hade för avsikt att vidta alla tänkbara mått och steg för 

att något liknande aldrig mer skulle kunna inträffa. 

Först trodde Erik att hon bara försökte skrämma honom genom att än 

en gång hota med avstängning, men sedan gick det upp för honom att 

hon faktiskt menade allvar. Den roterande, svarta upphetsning som fyllt 

honom till och från ända sedan gårdagen mattades något och han fick en 

plötslig känsla av att falla fritt. Sedan talade hon igen. 

”Som föreståndare kan jag inte agera på annat sätt. Men i egenskap av 

din gode man är det en annan sak. Jag kommer att tala med din läkare 

även om jag varken har formell rätt eller skyldighet att göra det. Och 

vare sig du vill det eller ej. Men det är så här Erik, och jag säger det rakt 

ut: jag är mycket bekymrad för dig. Du har förändrats så oerhört sedan i 

våras att något måste vara allvarligt fel med dig.” 

Han försökte protestera, men kom sig inte riktigt för. Magdalena 

suckade igen. 

”Innan jag kom hit pratade jag med Gunilla på lönekontoret. Hon 

berättade att hon sett dig på julskyltningen igår. Tydligen gjorde du något 

med Arne Johansson som…” 

”Vem är Arne Johansson?” avbröt Erik misstänksamt och försökte 

finna svaret hos henne på egen hand, men utan att lyckas. Hon var 

tillsluten som en mussla, vilket möjligen berodde på att han varken rörde 

vid henne eller kunde se hennes ögon. 

”Han är frikyrkopastor. Jag är säker på att du vet vem han är” svarade 

hon. Jodå, Erik visste mer än väl. 

”Något hände på torget som Gunilla inte kunde förklara eller sätta ord 

på. Hon sade i alla fall att hon sett dig stå och prata med Arne, och sedan 

hade hon plötsligt känt sig väldigt konstig en kort stund. Därefter hade 

du gått och då lättade det, men Arne var som förbytt. Strax efter rasade 

han ihop och fick hämtas av ambulans. Tydligen var det något med 

hjärtat, och jag vet inte hur det gick med honom. Men saken är i alla fall 

den Erik, att jag tror att du på något sätt är inblandad i det där. Du 

påverkar människor på ett negativt sätt som jag aldrig har sett maken till. 
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Du gör folk rädda, du skadar dem utan att det syns. Och det fungerar 

inte.” 

Erik började protestera, men alla hans invändningar var halvhjärtade. 

Han visste nämligen att Magdalena hade rätt. Han skadade människor 

genom sin blotta närvaro, och vad värre var: han tyckte om det. 

Åtminstone när svärtan flödade som mest genom honom. 

Det var verkligen en rent berusande känsla, detta att bara ge efter och 

låta sig spolas med istället för att kämpa emot den väldiga ström av 

mörk, mäktig destruktivitet som uppfyllde varenda del av hans kropp 

och medvetande. Hon skulle aldrig förstå det. Varken hon eller någon 

annan. Inte ens om han förklarade sig blå skulle den sanna innebörden 

av det han kallade ”svärta” kunna beskrivas så att den blev begriplig för 

någon som aldrig själv upplevt den. 

Förvisso anade han att en del människor nog kunde känna något som i 

viss mån påminde om det han upplevde, men det var i så fall bara en 

svag fläkt, ett kraftlöst eko av hans version av känslan. Alltså hade hon 

rätt: han var annorlunda. På samma gång som han var lika mänsklig som 

John, Sivert, Felix, Brita och till och med Magdalena själv, var han också 

något mer. Något som gav honom möjligheten att ge sig in i andra 

människors huvuden, något som skrämde slag på folk så fort han såg 

dem i ögonen eller rörde vid dem. Något som hade hållits i schack med 

medicin i över tjugo år, men nu sluppit löst. 

Erik anade missmodigt hur det skulle bli; Magdalena skulle tala med 

hans läkare. Läkaren skulle undersöka honom och sedan omgående 

skicka honom raka vägen till en psykiatrisk avdelning, där man snart 

skulle börja medicinera honom för att jaga bort eller åtminstone dämpa 

det som för honom var något naturligt, men för andra något högst 

onaturligt. Han skulle självklart protestera, men det skulle bara ge dem 

anledning att spärra in honom. Han skulle betraktas som farlig och 

tvångsvårdas på en låst avdelning. Den gamla tiden skulle komma 

tillbaka. Det var fullständigt uteslutet. 

”Jag tänker prata med din läkare redan idag, Erik. Sedan får vi se hur 

det går. Tills dess får du gå hem. Du behöver inte hjälpa till att städa upp 

där ute, det är mycket bättre om du går med en gång.” 

Erik satt kvar på stolen, plötsligt förvirrad och brutalt bortryckt från 

den berusande känslan av fullständig kontroll. Han kände sig med ens 

mycket liten och svag, fullständigt utlämnad åt andras godtycke. 

Alternativen saknades honom, och han såg ingen annan råd än att gå 
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därifrån. Utan ett ord reste han sig och lämnade rummet. Han skulle 

aldrig mer återvända till Solgården. 

 

* * * 

 

När han gick hem genom ett förmiddagsstilla Klätten bröt solen plötsligt 

fram genom molnen. Den stod lågt och bländade honom genom alla de 

ljusreflexer som uppstod när dess strålar föll i vattenpölar och på 

skyltfönster. Han kände sig sjuk och olustig och skyndade på stegen dels 

för att slippa se eländet, men också för att gömma sig för alla undrande 

blickar han tyckte sig känna. 

Han ämnade låsa in sig, åtminstone tills han visste vad han skulle ta sig 

till. Utestängningen från Solgården var ingen känslomässig katastrof, 

snarare tvärtom. Han hade redan långt tidigare gjort klart för sig själv att 

han innerligt hatade stället med allt vad det innebar av billig 

plastinredning och personal som hämtad ur helvetets innersta krets. Det 

var således inte däri problemet bestod. 

Istället var det osäkerheten kring vad som skulle hända med hans liv 

nu när han inte längre hade någon fast punkt - om än en undermålig 

sådan - att hänga upp det på. Vart skulle han ta vägen? Vad skulle han 

göra? Vad skulle det bli av honom? 

Han rös och gnuggade sig i ögonen. Solljuset var vasst och obehagligt 

och han fick ont i huvudet av det. Han fick med ens mycket bråttom 

hem. 

I trapphuset var det tomt, i lägenheten likaså. Vad han förväntat sig att 

finna där var han inte riktigt säker på, men det fanns där i alla fall inte. 

Han satte sig vid köksbordet och försökte tänka över sin nya situation. 

När han till sist gjort det hade problemen utkristalliserats på ett 

tillräckligt tydligt sätt för att han skulle kunna greppa dem och finna 

enkla och fungerande lösningar. 

För det första: Magdalena skulle utan tvivel prata med hans läkare, 

som lika säkert skulle kalla honom till en undersökning han absolut inte 

skulle gå på. Han måste till varje pris undvika sjukvården, eftersom den 

varken skulle förstå honom eller hans sanna natur. Katastrof var således 

den enda tänkbara följden vid ett sådant scenario. Undvik all 

läkarkontakt, alltså. Han tänkte över saken en gång till och ändrade sedan 

till ”undvik all myndighetskontakt”. Det verkade som ett säkrare 

alternativ, tyckte han. 
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För det andra: ligg lågt och gör inget onödigt väsen. Det innebar att 

han för en tid skulle vara tvungen att bli sitt gamla, intetsägande jag i all 

kontakt med yttervärlden. Han kunde av naturliga skäl inte isolera sig 

helt och hållet, exempelvis behövde han handla hem mat då och då. Men 

det skulle inte vara något stort problem om han bara tog det försiktigt 

och minskade friktionen med människor han mötte till ett minimum. Ju 

färre han träffade, desto mindre risk var det att han skulle råka göra 

någon illa. Medvetet eller omedvetet. 

För det tredje: han måste i fortsättningen försöka låta bli att ryckas 

med av den allt överskuggande känslan av vidunderlig makt som den 

senaste tiden fyllt honom till brädden, och tydligen gjort honom farlig 

för omgivningen. Han hade vagt börjat förstå att det han kallade för 

”svärta” måste begränsas på något vis. Den var inte ond i sig själv, men 

den var som sagt farlig om han gav den för stort spelrum. Ett strålande 

exempel var gårdagens besynnerliga urladdning under julskyltningen. För 

att inte nämna kalabaliken på Solgården tidigare under dagen. 

När Erik kom att tänka på allt det där undrade han vad som egentligen 

hänt med honom. Han hade varit sig själv men ändå inte. Eller jo; han 

hade varit sig själv, men något mer. Han hade varit större än sig själv, 

större än vad som rymdes i hans kropp, och han förstod inte känslan. 

Han försökte finna något liknande i sitt förflutna och fann det genast, 

vilket fick honom att för en kort stund drabbas av först skam, och sedan 

rädsla. För plötsligt insåg han att känslan som farit genom honom när 

han tagit livet av sin mormor och morfar var exakt densamma som han 

varit uppfylld av den senaste tiden. Den enda skillnaden var egentligen 

att han nu tyckte sig ha bättre kontroll än han uppenbarligen haft som 

barn. Vilket i värsta fall inte var något annat än rent önsketänkande. 

Insikten förskräckte honom och han flyttade över till sin trådslitna 

soffa och drog en pläd över sig. Han frös och var rädd. För första 

gången på flera månader var han faktiskt rädd. 

Han ansträngde sig för att jaga bort de onda tankarna genom att 

försöka komma på något vettigt att göra, men det enda han kunde 

komma på som inte skulle leda till något destruktivt var att läsa. 

Dessvärre hade han inga böcker, och han vågade inte gå till biblioteket 

för att låna några. Kvar fanns således endast en hög reklam han sparat 

för att vid lämpligt tillfälle ytterligare kunna befästa bilden av hur sjukt 

samhället var. Som tur var tänkte han tillräckligt klart för att inse att det 
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inte skulle vara någon bra idé, eftersom svärtan då kanske skulle ta 

överhanden igen. 

Han svor tyst och satte på TV:n, men skyndade sig att stänga av den 

när allt som fanns att se var TV-shop och de gamla vanliga 

lekprogrammen, samt en lika idiotisk som meningslös repris av 

morgonens TV-sändning av radioprogrammet ”Bäst musik just nu”. 

Varför sände man överhuvudtaget radioprogram på TV? Räckte det inte 

med att höra eländet; måste man se det också? 

Han stängde ilsket av och slängde fjärrkontrollen på bordet. Sedan 

insåg han förfärat att han utan att märka det varit på väg att släppa in 

svärtan igen. Han kunde känna hur den roterade snabbare i hans inre 

varje gång han blev irriterad, och han fick anstränga sig för att trycka ner 

den. 

Hela eftermiddagen satt han fullständigt stilla i soffan och funderade. 

Ibland på sin situation, ibland på ingenting alls. Blicken sökte sig gång på 

gång ut genom det smutsiga fönstret, men efterhand som de återstående 

molnen lättade och solskenet blev mer intensivt ökade obehaget, och till 

sist var han tvungen att rulla ner persiennerna för att stå ut. 

Sedan satt han där i skumrasket och begrundade sitt öde, vem han var 

och var han kom ifrån. Det var då han kom på att han faktiskt hade 

något att läsa; något han inte ägnat en tanke sedan besöket hos Signe på 

Körsbärsgården. 

Han letade fram lådan med sin mammas nedtecknade minnen och 

började läsa om dem i ljuset av sina nya erfarenheter. Den här gången 

förstod han henne mycket bättre. 

 

* * * 

 

Några veckor rann undan utan att särskilt mycket hände. Veckan efter 

uppträdet på Solgården hade Magdalena kommit och ringt på hos Erik, 

men han hade inte öppnat. Det hade han inte heller gjort när Felix några 

dagar före julafton kommit och ringt och knackat så ihärdigt på dörren 

att Erik varit på vippen att be honom fara långt åt helvete för att sedan 

aldrig mer komma tillbaka. 

Det hade han emellertid inte gjort, utan bara nöjt sig med att låtsas 

som om han inte var hemma. Efter tio minuters bankande hade Felix till 

sist insett det meningslösa och gett sig av. Kvar hade han lämnat ett 

handskrivet kuvert med Lisas handstil, vilket Erik genast och utan att 
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öppna deponerat i soppåsen. Han ville varken ha med sina före detta 

vänner eller för den delen med någon annan att göra. Om Lisa och Felix 

råkat få spökproblem i sin lägenhet (han undslapp sig ett elakt leende) 

var det helt och hållet genom egen förskyllan. Han tänkte inte hjälpa 

dem. Åtminstone inte nu. 

Magdalena hade kommit tillbaka ytterligare en gång, då i sällskap med 

ett par poliser som tydligen fått för sig att han låg död i sin lägenhet. När 

han vänligt men bestämt genom brevinkastet talade om för dem att han 

var lika levande som alltid men helst ville bli lämnad ifred, dröp de av. 

Magdalena stannade kvar och försökte tala med honom genom 

ytterdörren, men när han vägrade svara henne trots tjugo minuters 

blandade böner och hotelser gav hon också upp och lämnade honom åt 

sitt öde. Det sista hon gjorde innan hon gick var att hota med att komma 

tillbaka veckan efter, och då i sällskap med personal från vårdcentralen. 

Varpå hon önskade honom en god jul. 

Hennes i och för sig knappast ärligt menade avskedshälsning fick 

honom att för första gången på många år tänka på sin barndoms jular. 

Färgrika, lysande och vackra jular. Röda sidenband, doftande granris, 

julgransprydnader i halm. Julklappar under granen, julskinka, hemma-

mald senap i lutfisksåsen. 

Plötsligt slog det honom att han inte firat jul på riktigt sedan han var 

barn. Han räknade inte tiden hos fosterföräldrarna eftersom den varit 

fylld av allt annat än julstämning. Senast han gjort det på riktigt måste 

alltså ha varit julen innan han dödade Ellen och Ture. Den där julen när 

Elektra blivit sjuk och han hjälpt henne, och hon gett honom en 

fläskläpp som tack för besväret. 

Han log sorgset vid minnet av allt det där gamla, omistliga. Som han 

trots dess omistlighet hade förlorat för så länge sedan. Det gjorde ont. 

Allt var borta. Allt han någonsin haft som betytt något. Insikten gjorde 

honom först ledsen, sedan arg. När ilskan hotade att ta överhanden över 

hans förnuft blev han tvungen att försöka jaga bort frustrationen den 

förde med sig genom att gå runt, runt i lägenheten som ett fångat djur, 

men det fungerade lika dåligt som förväntat. 

På lillejulaftons kväll gick han och lade sig med en känsla av 

överhängande förgängelse, och den hindrade honom effektivt från att 

somna. Först när klockan blivit halv fyra lyckades han slumra in. 

När han vaknade på julaftonens morgon fanns undergångskänslan 

fortfarande kvar, men nu uppblandad med ett väl tilltaget mått tomhet 
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och övergivenhet. Han försökte förjaga den genom att på nytt distrahera 

sig med sin mammas böcker. Det hade fungerat tidigare, men gjorde det 

inte längre. Han lade ner dem i en skrivbordslåda för att slippa se dem. 

När klockan närmade sig lunch stod han till sist inte ut längre. Han 

bestämde sig för att något äntligen måste göras, varpå han packade en 

ryggsäck med sådant han trodde sig behöva. En limpa mjukt bröd, en 

rökt korv och ett paket apelsinjuice var det han fick plats med. Det var 

förresten allt han hade hemma, så det hade inte spelat särskilt stor roll 

om han haft större utrymme. 

Han rullade ihop sin enda pläd och fäste den på sidan av ryggsäcken. 

Sedan gick han en runda i lägenheten för att se om han glömt något eller 

om det fanns något kvar han inte kunde undvara. Han fann inte en enda 

sak. 

Han tog på sig en stickad tröja, långkalsonger, sin sex år gamla och nu 

tämligen omoderna vinterjacka och ett par ganska nya vantar av fleece. 

Han kontrollerade vanemässigt om det fanns pengar i plånboken, och 

insåg misslynt att han skulle bli tvungen att besöka uttagsautomaten på 

Storgatan innan han gav sig av. Nå, det var väl egentligen inget särskilt 

stort problem. Sedan hängde han på sig ryggsäcken och lämnade utan 

minsta sentimentalitet sin lägenhet. Såvitt han visste skulle han aldrig 

återkomma. 

När han tagit ut alla pengar som fanns på hans konto - vilket visade sig 

vara några futtiga tusenlappar - tog han bussen klockan 14.10 från 

stationen i Klätten och åkte som ensam passagerare mot Risbyslätt, där 

han steg av en kvart senare. Samhället var sig likt. Det hängde 

fortfarande julstjärnor på lyktstolparna och tydligen höll man liv i den 

gamla traditionen med tomteritt på julaftonens förmiddag. Det låg 

nämligen försvarliga mängder hästspillning på Storgatan, vilket genast 

lockade fram en serie minnen från barndomen. Fuktig vinterluft i 

kombination med lukten av hästskit kunde tydligen ha den effekten, 

konstaterade han och svalde klumpen han plötsligt fått i halsen. 

Han strosade runt i den lilla byn en god stund utan att möta en enda 

människa, vilket han bara var tacksam för. Folk höll sig inomhus, och det 

var knappast att undra på. Det var ju julafton, och därtill tämligen råkallt. 

Ett lätt snöfall drog in från väster och gjorde snart sitt bästa för att 

barmhärtigt försöka trolla bort Risbyslätts typiska blöta decembersmuts 

från gatorna. När han passerade den gamla biografen upptäckte han till 
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sin förvåning och glädje att det fortfarande visades film åtminstone 

någon dag i veckan. 

Det började skymma när han promenerat runt i byn i en dryg timme. 

Långsamt drog han sig mot det trekantiga torget, där kommunen trots 

besparingstider placerat en stor gran traditionsenligt dekorerad med 

nakna glödlampor. De tändes just som han fick den i blickfånget, och 

han stod kvar en lång stund och betraktade den med en känsla av 

oöverskådlig förlust. Klockan var strax efter halv fyra och Kalle Anka 

pågick som bäst, vilket syntes på det blåaktiga ljuset som läckte ut från 

fönstren i huset han bott i som barn. 

Han betraktade sitt gamla hem en stund, särskilt fönstret från vilket 

han hoppat ut den där ödesdigra dagen som vänt upp och ner på hans liv 

för så många år sedan. Han försökte dra sig till minnes i vilken lägenhet 

nyfikna fru Larsson hade bott, men var inte helt säker. Han dröjde sig 

kvar ännu några minuter, drömmande om sådant som oåterkalleligen var 

borta och önskade innerligt att han varit där. Sedan vände han blicken 

söderut mot den mörka och i det tilltagande dunklet knappt synliga 

siluetten av Sydåsen och började gå. 
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1. 
 

 

rån början hade det varit ett ganska vanligt uppdrag, inget mer. 

Nå, kanske inte fullt så vanligt eftersom hon sällan behövde göra 

några längre resor i tjänsten. Det brukade vara patienterna som kom till 

henne och inte tvärtom. Utom i undantagsfall, vilket det här alltså tycktes 

vara. 

Anledningen till att man efterfrågat hennes specialkompetens i just det 

här fallet var något osäker, eftersom man varit tämligen knapphändig 

med de i hennes tycke mest betydelsefulla detaljerna. Allt annat hade 

däremot varit noggrant dokumenterat, till förbannelsens gräns. Men om 

hon förstått saken rätt, hade någon av hennes mindre kompetenta 

kolleger sannolikt stångat sig blodig i sina försök att komma tillrätta med 

det problem som nu som en sista utväg anförtrotts henne. 

Hon rättade sig, besvärad över sin felaktiga formulering. ”Problemet” 

ifråga var faktiskt en människa och ingen krånglande maskin eller någon 

annan själlös sak som kunde hanteras hur som helst. Och för att komma 

tillrätta med dylika ”problem” krävdes det således förutom yrkes-

skicklighet även något som många av hennes kolleger helt saknade eller 

glömde bort i sin jakt på kemiska obalanser, barndomstrauman och hög 

lön. Nämligen empati. Med vanlig, enkel medkänsla och bara en liten 

gnutta förståelse kunde man komma förvånansvärt långt. 

Det var sannolikt där det gått snett även i det här fallet, misstänkte hon 

och betraktade tankfullt det leende sensommarlandskapet som rusade 

förbi utanför tågfönstret. Alltför många av hennes kolleger - särskilt de 

nyutexaminerade och därmed klokaste, åtminstone enligt deras egen 

F 
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uppfattning - gjorde ständigt det ytterligt korkade misstaget att betrakta 

sina patienter som förkroppsligade sjukdomstillstånd. Alltså inte som 

människor, utan snarare som komplicerade gåtor som bara i bästa fall 

kunde lösas. Absolut förutsatt att man hade rätt psykofarmaka till hands, 

alltså. Eller något annat som möjligen kunde lindra symptomen, eftersom 

det var dem man undantagslöst koncentrerade sig på. 

Hon var av den bestämda - och möjligen dessvärre sällsynta - 

uppfattningen att man i allmänhet tänkte fel beträffande människor med 

psykiatriska diagnoser. Man gjorde allt för att dämpa ångest, men brydde 

sig nästan aldrig om att ångesten bara var ett symptom och inte det 

egentliga problemet. Man verkade inte heller förstå att den överlägset 

bästa metoden alla kategorier var att helt enkelt angripa det som 

orsakade symptomen. Att avlägsna roten till det onda, som det med en 

trist klyscha kunde uttryckas. Eller om man var mer lagd åt det 

metaforiska: om man har fått en sticka i foten hjälper det inte att sätta på 

ett plåster om man inte bryr sig om att först ta bort just stickan ur foten. 

Så tyckte hon att man alltför ofta arbetade i den verksamhet hon själv 

var en så viktig del av. Man plåstrade om utan att först rengöra såren. 

Och hon skämdes så till den milda grad för många av sina kollegers 

monumentala inkompetens att hon ibland till och med ljög om sitt yrke. 

Det hade faktiskt hänt att hon påstått sig vara både truckförare och 

taxichaufför, allt för att slippa stå till svars för andras tillkorta-

kommanden. 

Ok, det hade väl ärligt talat inte hänt särskilt ofta. Egentligen bara när 

hon befunnit sig i en låg period och inte riktigt orkat med att ta den 

kanske inte ofrånkomliga men trots allt förvånansvärt frekvent 

förekommande diskussionen om psykiatrins effektivitet. I anslutning till 

det som av kvällstidningarna brukade kallas ”vansinnesdåd” förekom 

nämligen den sortens ifrågasättanden ganska ofta, och hon lyckades alltid 

bli indragen i häftig ordväxling med någon särskilt ettrig - och givetvis 

totalt okunnig - förståsigpåare som trodde sig veta allt om hur svensk 

psykiatri fungerade. Eller inte fungerade, rättare sagt. 

Oftast gick hon segrande ur sådana diskussioner eftersom hon i stort 

sett aldrig gav sig in på områden hon inte behärskade till fullo, varför 

hon alltid hade en bred och väl beprövad vapenarsenal redo att slå 

meningsmotståndarna i huvudet med om så krävdes. 

Det värsta var bara att det fanns en poäng i kritiken, även om det som 

faktiskt var relevant sällan eller aldrig återfanns på kvällstidningarnas 
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löpsedlar, där man för det mesta bara sysselsatte sig med att sprida 

förvirring. Hon var själv mycket kritisk till vissa delar av det traditionella 

sättet att ta sig an psykiskt sjuka människor. Men hon var inne i systemet 

och visste som sagt mer än väl vad hon talade om. Hennes kritik var utan 

undantag konstruktiv och hade som huvudsakligt syfte att få insnöade 

kolleger att förstå att det faktiskt var människor man arbetade med, och 

att man därför borde gå varsamt fram i sina försök att bota eller 

åtminstone lindra. Det vill säga att man kanske skulle tänka sig för både 

en och två gånger innan man i vild förhoppning om eventuella resultat 

började köra ström genom hjärnan på sina patienter. Eller att man 

kanske kunde ta det lite lugnt med den fullständigt vansinniga uppsjö av 

mediciner man hade till sitt förfogande, och inte bara förlita sig på vad 

säljarna från läkemedelsföretagen sade. 

Hon hade fått mycket kritik för sin obstinata inställning genom åren, 

men det hade hon varit beredd på. Faktiskt ända sedan hon någon gång 

på gymnasiet bestämt sig för att hon ville arbeta med människor, och då 

gärna psykiskt sjuka eftersom det var där hon trodde sig ha störst chans 

att verkligen uträtta något. Dessutom hörde det ju liksom till att man 

som ung kvinna fick ta en hel del skit - såväl oförtjänt som rätteligen 

förtjänat - om man mopsade sig mot äldre manliga kolleger. Och då i 

synnerhet om man som hon var dum nog att sticka ut hakan och hävda 

att något måste vara fel i behandlingsmetoderna om det visade sig att 

bara en bråkdel av patienterna blev hjälpta. 

Hennes medfödda tjurskallighet och tydligt uttalade vägran att låta sig 

domineras hade således resulterat i väldigt mycket haka, och det redan 

efter ett par år som färdig psykiatriker på Sahlgrenska i Göteborg. Hon 

hade ifrågasatt och kommit med konstruktiva förslag på förändringar, 

vilket som väntat - åtminstone till en början - hade kostat henne en del 

förlorat anseende. Och dessutom ganska många sömnlösa nätter, om 

man skulle vara nogräknad. 

Hon hade bara varit drygt tjugofem när hon på allvar börjat uttrycka 

visst tvivel om gamla orubbliga ”sanningar” och vedertagen praxis, 

vilken ivrigt och i många fall rabiat försvarats av skygglappsbehängda 

gubbar som inte tålde att höra att de kanske hade fel. Hon hade inte varit 

rädd. Möjligen hade hon varit en aning orolig över den uppenbara risk 

det medförde att agera bråkmakare i en så konservativ del av vården som 

psykiatrin. Psykisk press och utfrysningstendenser från förorättade och 

ilskna kolleger som inte tyckte om att höra att de gjort fel i hela sitt 



474 

 

yrkesverksamma liv hade utan tvivel lätt kunnat knäcka henne. Om hon 

varit ensam, vill säga. Hon gjorde ingen hemlighet av - åtminstone inte 

för sig själv - att om hon inte haft sin man Henrik som stöd under de där 

första stormiga åren hade det kunnat sluta riktigt illa. Hennes karriär 

skulle sannolikt ha gått i putten redan innan den ens kommit igång, och i 

så fall skulle hennes nödlögner om sig själv som truckförare eller 

taxichaufför ha haft betydligt mer substans. En tanke som fick henne att 

omedvetet rynka en aning på näsan. Inte för att det skulle vara något fel 

på de där yrkena, tvärtom. Men eftersom hon hellre ville arbeta med 

psykiatri skulle det ha varit ett uselt byte. 

Hon var som sagt ingen bråkmakare, inte i egentlig mening. Men om 

någon råkade illa ut mitt framför ögonen på henne kunde hon bara inte 

låtsas som ingenting, inte ens om hennes inblandning skulle riskera att 

skada henne själv. 

Det där var något medfött och inget hon kunde styra över. Redan i 

skolan hade hon tagit parti för människor som for illa för att busar 

utnyttjade, slog eller förnedrade dem, och mer än en gång hade hon själv 

hamnat i tämligen hårdhänta slagsmål när hon försökt hjälpa. Hon hade 

för sig att hon till och med varit nära att bli ordentligt misshandlad en 

gång, men kommit undan därför att den mobbade i sin tur haft 

sinnesnärvaro nog att hjälpa henne. Det minnet var emellertid så diffust 

och oklart att hon var osäker på om det verkligen hade ägt rum eller bara 

var något hon fantiserat ihop. 

Osäkerheten berodde på att hon inte haft ens ett spår av det där 

minnet förrän hon i studiesyfte provat på regressionsterapi under sin 

utbildning. Absolut inte den där flummiga sorten där man kunde uppleva 

så kallade tidigare liv - vilket hon för övrigt starkt misstänkte var fria 

fantasier och möjligen en stor dos önsketänkande - utan snarare en något 

mer vetenskapligt förankrad typ. Nå, så oerhört vetenskapligt var det 

kanske inte när hon tänkte efter. Men ändå. 

Avsikten hade iallafall varit att hon och de andra studenterna skulle få 

prova på hur det var att bli utsatt för just regressionsterapi. Hade de tur, 

hävdade kursledaren, skulle minst ett par stycken av dem komma att 

återupptäcka glömda eller så kallade ”bortträngda” minnen från 

barndomen. Vilket alltså var vad hon hade gjort, med det förbehållet att 

hon sannolikt inte alls återupptäckt något, utan snarare själv omedvetet 

uppfunnit minnet under försöket. 
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Men alltså: två saker hade dykt upp i hennes huvud. Den ena var hur 

hon legat hjälplös på marken medan en ful kille stått lutad över henne 

och hotat henne på något sätt. Exakt hur mindes hon inte, bara att 

situationen varit obehaglig och ytterst hotfull, och att den uppstått just 

därför att hon hjälpt någon som varit i extremt underläge. Minnesbilden 

var som sagt tämligen diffus, och det var i princip bara det hon kom 

ihåg. Om denna av allt att döma ytterst dramatiska händelse verkligen ägt 

rum borde hon inte ha glömt bort den så fullständigt. Alltså låg det nära 

till hands att dra den trist jordnära men uppenbarligen självklara 

slutsatsen att alltsammans var påhittat. 

Hon hade tyckt sig minnas ytterligare en sak, men den var så 

förbryllande att hon inte ens för ett ögonblick övervägde att räkna den 

som något verkligen inträffat. I minnet hade hon varit svårt sjuk, och 

något främmande hade funnits inne i hennes huvud. Som om hon varit 

besatt av en ond ande, enligt god amerikansk filmsed. 

Hon hade för säkerhets skull frågat sin pappa om saken, men han hade 

bara rynkat pannan och sett oförstående ut. Möjligen kunde han komma 

ihåg att hon haft influensa eller något liknande över julen när hon varit 

runt tolv, men det kunde lika gärna ha varit något annat år. Eller till och 

med vid någon annan högtid. Besatt hade hon däremot aldrig varit. Det 

vill säga, inte mer än normalt, hade han skojat och återgått till sin 

förskräckliga kvällstidning. 

Hon önskade innerligt att hon kunnat fråga sin mamma om saken, 

men det var dessvärre ogörligt. Hon hade varit död i drygt två år när 

saken först fördes på tal och således varit högst ovillig att svara på frågor, 

oavsett vad saken gällde. 

Hon suckade och tittade på nytt ut genom tågfönstret där 

Östgötaslätten långsamt var på väg att tona bort i skog, som i sin tur 

snart skulle glida åt sidan som en tung teaterridå och blotta en av 

Sveriges vackraste scener; den vidsträckta Vättern. 

Hon log åt sitt högtravande ordval, men ansåg ändå att det fanns fog 

för det. Ville man kunde man mycket väl se den avlånga insjön som en 

magnifik scen för en rad historiska dramer. Historia var knappast ett av 

hennes största intressen, men hon hade en ganska bred allmänbildning 

och kände därför till ett flertal nästan filmiska händelser som faktiskt 

skulle kunna fängsla vem som helst. Till och med sådana som sade sig 

hata allt som hade med historisk bildning att göra. 
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Hon tänkte på konstnären John Bauer - han med trollen, vilka ironiskt 

nog blivit långt mer kända än sin skapare - som drunknat tillsammans 

med hela sin familj ute i det grå vattnet under en höststormig båtresa. 

Tragiskt så det både räckte och blev över. Vidare tänkte hon på 1100-

talsdramat ute på Visingsö, när Knut Eriksson mördat sin fars mördare 

kung Karl Sverkersson och hur avlägset alltsammans verkade, men ändå 

så förvånansvärt nära. Den händelsen var väl förresten känd av de flesta 

nuförtiden. Åtminstone av alla biobesökare som sett den i hennes tycke 

undermåliga filmen ”Arn”. 

Hon lät tankarna löpa efter eget skön, och fann snart att hennes familj 

tydligen var det hon helst tänkte på. Det var knappast förvånande, 

eftersom det var söndag och hon borde vara hemma hos dem. 

Normalt skulle hon ha ägnat större delen av dagen åt att göra saker 

med sina båda barn och med sin man. Kanske skulle man ha packat 

picknickkorgen och gjort en skogsutflykt i det vackra vädret. Eller tagit 

en tur ut i skärgården, eller bara strosat runt i stan och tittat på folk. Gått 

ut på Djurgården och ätit glass kanske. Det hade varit normalt. Och 

trevligt. 

Men istället för att göra något eller till och med allt av detta behagliga 

satt hon alltså här på ett södergående tåg, redan på väg mot nästa 

arbetsvecka. Hon var inte helt bekväm med situationen. 

Om hon bara vågat flyga hade hon inte behövt resa förrän imorgon, 

men eftersom hon inte gjorde det hade hon fått ta eftermiddagståget 

istället. Henrik hade försökt få henne att åtminstone ta nattåget för att 

förlänga deras helg tillsammans, men då hade hon slagit ifrån sig med 

både armar och ben. Skulle hon, som hade så lätt för att bli åksjuk, lägga 

sig på ett gungande tåg utan minsta möjlighet att se ut? Aldrig i livet! 

Utsikten var hennes enda referens mot yttervärlden och det som höll 

illamåendet i schack. Miste hon den skulle det inte ta ens tio minuter 

innan hon började ulka. Hon hade gjort misstaget tidigare, och det skulle 

inte under några omständigheter göras om. 

Av samma anledning avstod hon från att ta upp och läsa den utredning 

hon fått sig tillsänd när hennes medverkan i ärendet först förts på tal. 

Hon hade för all del läst den grundligt flera gånger redan, men skulle 

kanske ändå ha behövt fräscha upp minnet innan hon träffade sina 

uppdragsgivare. Nu fick det anstå tills hon kommit fram, och lika bra var 

det. Utsikten över Vättern skulle snart vara försvunnen, men det skulle 
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inte den tjocka pappersbunten i hennes lätta resväska. Alltså kunde den 

vänta. 

 

Klockan var närmare halv nio på kvällen när hon till sist steg av tåget på 

en ogräsbevuxen och folktom perrong i Klätten. Hon hade fått byta till 

ett lokaltåg i Helsingburg, vilket sedan under ett till synes omotiverat 

men ständigt accelererande och bromsande tagit henne hit på mindre än 

en halvtimme. Trots att det inte var någon längre tidsrymd hade hon 

ändå hunnit bli mer åksjuk under de där futtiga milen än under hela resan 

från Stockholm. 

Vimmelkantig och med en otäck men karaktäristisk huvudvärk som 

främst satt över ögonen, försökte hon få syn på en taxi som skulle kunna 

köra henne till hotellet, men det fanns ingen. Tydligen skulle hon bli 

tvungen att ringa efter en, men avstod vid närmare eftertanke eftersom 

hon plötsligt kom på att taxichauffören antagligen skulle köra som en 

vettvilling och således bara förvärra hennes illamående. I alla fall om han 

körde som sina kolleger i Stockholm. 

Hon stod villrådig en stund, men bestämde sig sedan för att det kanske 

kunde vara en bra idé att gå. Kvällen var ljum och hon insåg att hon bara 

skulle må bra av lite frisk luft. Dessutom borde det inte vara särskilt långt 

till hotellet, åtminstone inte om hon mindes rätt. Men eftersom det varit 

många år sedan hon sist varit här kunde hon mycket väl ha fel. Nå, det 

skulle snart visa sig, tänkte hon och tog sin väska och började gå mot 

centrum. 

Hon hade haft rätt: det var inte särskilt långt. Tio minuter senare stod 

hon i receptionen på Klättens Gästis och checkade in. Ytterligare fem 

minuter senare kastade hon sig på sängen i det sparsamt möblerade 

hotellrummet och blundade. Huvudet bultade och hon var förskräckligt 

svettig om fötterna efter att tvingats ha skorna på sig under hela resan. 

Hon låg stilla en stund och betraktade taket, varpå hon ofelbart började 

känna sig ensam och sentimental. Det var alltid samma sak när hon var 

på resa utan familjen, och hon förbannade sin blödighet. För att pigga 

upp sig ringde hon hem och talade en stund med barnen. 

Kalle hade klarat någon ny ”level” på det där tv-spelet han tjatade om 

hela tiden, och Lovisa berättade mångordigt och med skräckblandad 

förtjusning om hur hon och hennes pappa precis hade läst en saga om en 

häxa som åt barn. När Henrik till sist kom till telefonen avkrävde hon 

honom en förklaring till det där om den kannibaliska häxan, men det 
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visade sig naturligtvis vara fullständigt harmlöst. Jo, hon hade hört talas 

om Hans och Greta tvingades hon skamset erkänna, men ursäktade sig 

med att hon var ganska trött efter resan. 

De småpratade en stund om allt och inget, sedan önskade de varandra 

godnatt och utväxlade ett par slentrianmässiga, men för all del ärligt 

menade ömhetsbetygelser. Hon lade på, packade upp sina saker och 

borstade slutligen tänderna, varpå hon kröp ner i den ganska bekväma 

hotellsängen. Just som hon höll på att falla i sömn mindes hon att hon 

glömt läsa igenom den där tjocka luntan rörande nästa veckas arbete och 

blev genast klarvaken. Varpå hon genast bestämde sig för att helt enkelt 

strunta i det, eftersom det antagligen inte spelade någon större roll. Hon 

hade ju som sagt redan detaljstuderat rapporten, och om hon behövde 

friska upp minnet kunde hon göra det under frukosten dagen därpå. Hon 

släppte på nytt alla tankar på arbete, och efter fem minuter sov hon 

djupt. 

 

Hon drömde att hon befann sig i en skog. Höga, pelarlika bokstammar 

höll upp ett majestätiskt tak av grönska över henne, och hon kände sig 

oerhört liten och obetydlig. Av såväl ljusets sneda infallsvinkel som dess 

färg att döma tycktes det vara sen sommarkväll, vid den där magiska 

tidpunkten just innan solen försvann under horisonten. Luften var ljum 

och doftade starkt av mossa, jord och något mer hon inte kunde 

identifiera, men som hon vagt associerade med kyrkogårdar. Eller 

möjligen slottsträdgårdar. 

Hon såg sig omkring och konstaterade genast att hon var ensam. Ändå 

var hon inte det; något ospecificerat fanns i närheten, men detta något 

gick inte att se. Hon kände sig inte särskilt rädd eftersom hon var säker 

på att det inte var något farligt eller hotfullt, även om det alldeles avgjort 

var något främmande och oerhört kraftfullt. 

Hon började gå, eller snarare sväva eftersom det här var en dröm där 

sådana banala saker som ben att gå med inte var någon nödvändighet. 

Känslan av en stor, väsenskild närvaro blev efterhand som hon rörde sig 

framåt allt starkare, och till sist rent av elektrifierande. Och när hon 

plötsligt kom fram till något som såg ut som en halvt raserad jordkällare 

reste sig håret på hennes huvud. Där inne fanns något hon instinktivt 

kände att hon helst ville undvika, men ändå drogs till på samma sätt som 

en nattfjäril dras till en förtärande ljuslåga. 
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Hon fann en gammal källartrappa som hon tankfullt och aningen 

tveksamt betraktade några sekunder, innan hon till sist bestämde sig för 

att det var dit hon måste gå. Just som hon satte foten - jo, nu hade benen 

kommit tillbaka - på dess första trappsteg hörde hon Henriks röst bakom 

sig, först nära men snart avlägset och diffust. Han ropade på henne, och 

det gjorde ont när hon hörde hans förtvivlan och rädsla. Hon vände sig 

om för ett par korta ögonblick och såg honom stå kanske tio meter bort. 

Han höll Kalle i handen, och Lovisa satt i hans famn med armarna 

krampaktigt lindade om hans hals. Båda grät stillsamt men ytterst 

olyckligt. 

Hon var på vippen att springa bort till dem, men tvekade av någon 

anledning. Sedan vände hon sig om och tog - utan att egentligen förstå 

varför - ett försiktigt steg nerför den sneda och mossbelupna 

stentrappan. Och så ytterligare ett, trots att hon visste att hon egentligen 

borde gå tillbaka upp, till sin man och sina barn. Gråten tonade bort. 

Utan att riktigt veta hur det gått till stod hon plötsligt framför det som 

antagligen en gång varit en högst ordinär källaringång, men som nu var 

reducerat till ett svart, grinande hål inramat av sten och ruttna plankor. 

Hon hejdade sig när hon för ett hemskt ögonblick hastigt påminde sig 

sina barns gråt, men sedan strök hon bort dem ur medvetandet och gick 

utan att vända sig om över tröskeln. Genast omslöts hon av en 

fullständig omöjlighet; hon sveptes in och upplöstes i det skarpaste ljus 

och det mest kompakta mörker hon någonsin sett eller upplevt. Varpå 

hon vaknade med ett ryck, badande i svett och med tårar rinnande 

utefter kinderna. 

 

På måndagsmorgonen kände hon sig allt annat än utvilad. Åksjukan var 

turligt nog borta, men huvudvärken var precis lika hopplös som kvällen 

innan. Hon misstänkte att hon måste ha haft ett lättare migränanfall 

under natten, och nu plågades av dess efterdyningar. Det gjorde 

karaktäristiskt ont bakom och ovanför ögonen, och hon kände sig 

”knollrig” i hela huvudet. 

”Knollrigheten” var för övrigt ett begrepp hon själv hittat på i brist på 

användbara ord för att beskriva den typiska känslan i ögonen efter ett 

anfall, och hade faktiskt inte ett dugg med någon av dess mer alldagliga 

synonymer att göra. Det var bara det att dess sammansättning och uttal 

perfekt beskrev hur det kändes. Alltså kände hon sig knollrig, punkt slut. 
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Hon smakade försiktigt på sitt rykande kaffe och brände sig genast på 

överläppen och tungspetsen. ”Varför måste de göra kaffet så förbaskat 

varmt?” tänkte hon och tog en tugga av sin frukostbulle istället, i väntan 

på att det skulle svalna något. 

Hon hade vaknat redan halv fyra efter en mardröm vars innehåll nu 

några timmar senare tedde sig minst sagt märkligt. Och drömmen hade 

verkligen skrämt henne i all sin obegriplighet. Hon hade faktiskt varit så 

upprörd att hon inte kunnat somna om, och istället för att ligga och vrida 

sig i sängen hade hon gått upp och duschat och gjort sig i ordning inför 

dagen. Hon hade klätt sig i vanliga jeans och en tämligen alldaglig skjorta 

precis som hon brukade, men hade för ovanlighetens skull också tagit på 

sig sin kavaj, som hon bara brukade använda när hon skulle gå bort. Eller 

som idag, träffa nya människor i tjänsten. 

Hon hade sminkat sig sparsamt med lite svart runt ögonen, men inte 

använt läppstift eller någon annan kosmetika eftersom hon mer eller 

mindre betraktade sådant pynt som rent trams. Åtminstone på sig själv. 

Hela proceduren hade tagit mindre än en halvtimme, och när klockan var 

kvart över fyra hade hon börjat bläddra igenom pappersluntan hon haft 

med sig. 

En timme senare tyckte hon att hon hade friskat upp minnet tillräckligt 

för att med gott samvete kunna påstå att hon visste det mesta hon 

behövde veta om fallet. Mer fanns naturligtvis att ta reda på, i synnerhet 

av de berörda tjänstemännen. Men av det som stod i rapporten fanns 

inget ytterligare att ta till sig. 

Det var vid det här laget knappt två timmar kvar tills hotellets 

frukostbuffé öppnade, och hon lekte en stund med tanken att smyga ut i 

byn och se hur den hade förändrats sedan hon senast varit här. Men 

sedan bestämde hon sig för att istället lägga sig en stund på sängen. Inte 

för att sova, men för att kanske kunna jaga bort den kvardröjande 

migränkänslan ur kroppen. 

Det fungerade inte. Istället för att bara vila en stund råkade hon 

olyckligtvis somna om, och vaknade självklart inte förrän alarmet i 

hennes mobiltelefon gick igång. Sömndrucken och omtöcknad raglade 

hon upp ur sängen och in i badrummet, där hon råkade få syn på sig 

själv i spegeln. Svärande insåg hon att sminkningen ovillkorligen måste 

göras om, eftersom hennes ansikte nu mest liknade en sorglig parodi på 

en panda. Hennes ögon hade antagligen runnit, varpå hon måste ha 

gnuggat sig i dem och på så vis smetat ut det svarta långt utanför där det 
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var meningen att det skulle vara. Dessutom stod håret på ända i nacken 

på henne, och skjortan hade blivit skrynklig. 

Hon borstade under kreativt svärande sitt axellånga, ljusa hår tills det 

åtminstone såg någorlunda normalt ut, och gjorde sedan om 

sminkningen av ögonen. Därefter försökte hon blinka sina kontaktlinser 

på plats, men det gick inget vidare eftersom hon tydligen hade fått in 

något skräp i ögonen. Vad det än var, irriterade det och rev så till den 

milda grad att hon till sist blev tvungen att ta ut dem och istället leta fram 

sina glasögon, som hon bara använde i nödfall eftersom hon inte kände 

sig riktigt bekväm i dem. 

Till slut hade hon på nytt varit klar att möta dagens elände, och då till 

sin oerhörda förtret upptäckt att hon nu var tjugo minuter försenad. Inte 

till det inbokade mötet som tur var, men till frukosten som hon förargligt 

nog skulle bli tvungen att hasta igenom. 

Och det var alltså där hon för tillfället befann sig: på en försenad 

frukost med för varmt kaffe, bränd läpp och skållad tungspets. Hon 

konstaterade sorgset att det knappast var något tvivel om att det 

verkligen var måndag. 

Som om all världens jävlighet bestämt sig för att samtidigt drabba 

henne denna gudsförbannade dag, fick hon dessutom en släng av orolig 

mage just innan hon skulle ge sig av till det inbokade mötet. Det var 

alltså en tämligen blek och tillika desillusionerad fru Svedenbrandt som 

infann sig på kommunens socialförvaltning strax efter utsatt tid. 

Och bättre blev det inte när hon efter inledande artighetsfraser och 

påbörjad genomgång av ärendet häpet tvingades inse att de ansvariga 

tjänstemännen inte hade en aning om vad de sysslade med. Redan innan 

man hunnit beskriva hela fallet i detalj var det höjt över allt tvivel att man 

i vissa avseenden gått långt över sina befogenheter, och genom sitt 

handlande sannolikt orsakat betydligt mer skada än om man helt enkelt 

bara låtit saken vara. Men för att ta det hela från början: 

Kommunen hade som hon redan visste en frivillig verksamhet som i 

stora drag gick ut på att ge medborgare med psykiska funktionshinder en 

meningsfull vardag, vilket var vackert så. Dessvärre lyste det i 

tjänstemännens beskrivning av nämnda verksamhet genast igenom att 

det i praktiken rörde sin om något helt annat, nämligen förvaring och 

undangömmande av oönskade individer. 

Det var naturligtvis inget man sade rent ut: bara att antyda saken skulle 

ha lett till skandal om någon utomstående råkat höra. Så för säkerhets 
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skull försökte man istället ge sken av att Solgårdens dagverksamhet - som 

fenomenet till föga inspiration kallades - var till enbart för deltagarnas 

bästa. Hon tillät sig tvivla, men i det tysta. 

Eftersom hon ända sedan barnsben haft en särskild fallenhet för att 

genomskåda människor, tog det alltså inte många minuter förrän hon 

insåg att något måste ha blivit monumentalt fel inte bara i det aktuella 

ärendet, utan sannolikt i hela handikappomsorgen, som Solgården 

sorterade under. Kanske talade man sanning, men hela sanningen var det 

definitivt inte. Hon gjorde en mental minnesanteckning om saken, men 

avstod från att föra den på tal tills vidare. Åtminstone tills hon sett vad 

alltsammans rörde sig om med egna ögon. 

Vidare beskrev en av tjänstemannakvinnorna, den som för övrigt sade 

sig vara ansvarig för Solgårdens dagliga verksamhet, mångordigt och på 

välformulerad byråkratsvenska hur en viss individ - den aktuelle man för 

vars skull hon tillkallats - vänt upp och ned på hela förvaltningen, och nu 

var bortom all kontroll. Inget av det kvinnan (som förresten presenterat 

sig med bara förnamnet Magdalena) sade var någon nyhet. Svedenbrandt 

- hennes kolleger brukade av oklar anledning föredra att använda hennes 

efternamn, vilket var ett bruk som spillt över på henne själv - hade som 

sagt läst på ordentligt och kände därför väl till alla turer kring mannen 

med den minst sagt ovanliga psykiatriska störningen. De fakta som med 

viss omständighet nu rapades upp innehöll således inget nytt. 

Annat var det emellertid med sättet de framsades på. Som psykiatriker 

var det tämligen lätt för henne att lägga märke till människors rädslor, 

aggressioner, förhoppningar och allt annat känslomässigt krafs som 

ständigt låg under ytan och bubblade och färgade personligheten. I fallet 

Magdalena var det därför självklart att det fanns en högst personlig och 

dessutom infekterad relation till den sjuke. Det framstod med all 

önskvärd tydlighet hur illa hon tyckte om deltagaren ifråga, för att inte 

tala om vad detta ogillande bottnade i. Trots att hon uppenbarligen 

gjorde sitt allra bästa för att dölja det, stod det i princip skrivet med fet 

stil tvärs över hennes panna, omöjligt att missa för den som gitte se efter. 

Hon var helt enkelt skiträdd för honom, för att uttrycka sig en aning 

vulgärt. 

Vad som låg bakom denna rädsla var det däremot lite svårare att få 

kläm på. Magdalena verkade synnerligen ivrig att tillskriva mannen 

egenskaper som tedde sig minst sagt underliga. Till exempel skulle man 

inte kunna se honom i ögonen eller ens röra vid honom utan att drabbas 
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av någon sorts panikångest, vilket lät fullständigt rubbat och - tyckte 

Svedenbrandt - snarare pekade mot en störning hos tjänstemanna-

kvinnan själv. 

Priset togs emellertid när Magdalena plötslig lutade sig fram över 

skrivbordet och med låg och allvarlig stämma anförtrodde henne att 

mannen ifråga minsann kunde läsa tankar. Inte som ett listigt knep eller 

som ett trolleritrick, utan på riktigt. Hon hade själv känt honom inne i 

sitt huvud vid ett par tillfällen, men kunde inte förklara riktigt hur 

eftersom hon inte fann lämpliga ord, påstod hon. Men hon var helt säker 

på sin sak, och det var flera andra i personalen också. 

Det här sista var minst sagt en nyhet. Om det hade stått i rapporten 

Svedenbrandt fått sig tillsänd, hade hon sannolikt kontaktat först 

företagshälsovården och sedan de aktuella tjänstemännens chefer för att 

få till stånd en stor hälsoundersökning. Av personalen vill säga, som hon 

från och med nu betraktade med den största misstänksamhet. Något var 

verkligen sjukt här, men hon var osäker på om det bara var den förrymde 

mannen. 

Visserligen brukade hon berömma sig själv för att ha ett öppet sinne. 

Hon visste av erfarenhet att man inte borde vara för snabb att förkasta i 

och för sig underliga saker bara för att de var just underliga, eftersom 

våra kunskaper oavsett område i allmänhet var tämligen begränsade. Hon 

var exempelvis inte helt avvisande till människor som påstod sig se 

spöken, eftersom hon egentligen inte visste vad ett spöke kunde vara. 

Om folk såg dem fanns de väl brukade hon resonera, fast de inte 

nödvändigtvis behövde vara avlidna människors andar. De kunde lika 

gärna - och kanske troligare - vara ett spratt hjärnan spelade oss. Vilket 

alltså inte på något sätt innebar att de inte existerade som fenomen. 

På samma sätt var det med så kallad tankeläsning. Hon kunde förstås 

inte med fullständig säkerhet säga att fenomenet inte fanns. Däremot 

ställde hon sig mycket tvivlande till att kvinnan som satt mitt emot henne 

verkligen skulle ha varit utsatt för något så udda som telepati. Det lutade 

nog snarare åt att hon helt enkelt var en aning knasig, som så många 

andra som arbetade inom psykiatrin. Svedenbrandt själv inräknad. 

Insikten fick henne att bli ytterligare på sin vakt, och det var med viss 

lättnad som hon efter en dryg timmes genomgång fördes till den aktuella 

dagverksamheten av tjänstemannen Magdalena för att med egna ögon 

höra - hon sade verkligen så, vilket knappast gjorde saken bättre - hur 

den sjuke mannen påverkat både verksamhet, deltagare och personal. 
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Sagt och gjort. Efter några minuters promenad genom långa och 

tröstlösa kommunala korridorer med i hennes tycke vansinnigt fula 

litografier på väggarna stannade man vid ett par glasdörrar, som till 

hennes förvåning var låsta. Magdalena förklarade som i förbigående att 

man inte ville ha deltagare rännande runt inne på kontoret, eftersom det 

skulle störa tjänstemännen som arbetade där. 

Det lät konstigt, tyckte Svedenbrandt. Varför skulle deltagarna ge sig in 

på kontoret, och i synnerhet om det fanns personal närvarande? Hon 

hade aldrig stött på något liknande, trots att hon besökt många snarlika 

verksamheter genom åren. Men hon avstod tills vidare från att 

kommentera saken, åtminstone tills hon sett klientelet. 

När de klev in i det som fått namnet Solgården verkade allt stanna 

upp, och hon möttes genast av minst ett dussin ögonpar som alla 

oavvänt betraktade henne. Det fanns visserligen en del naturlig 

nyfikenhet i dem, men den överskuggades med råge av skygghet, vilket 

på nytt fick henne att ana ugglor i mossen. 

Magdalena presenterade henne inte för de så kallade deltagarna, vilka 

hon tycktes behandla som luft, men däremot för den övriga personalen 

som sockersött leende tog henne i hand. Hon avskydde dem instinktivt 

från första stund. 

Det kunde förstås ha att göra med den ytlighet de båda kvinnorna som 

presenterat sig som Malin och Sabina utstrålade via sin överdrivna 

sminkning och omsorgsfullt manikyrerade händer. Men hon trodde 

snarare att det var deras ögon som var det verkliga problemet. Eller 

snarare det som bodde i dem. För även om hon inte trodde på själen 

som något annat än en filosofisk omskrivning för personlighet och 

medvetande, var hon ändå säker på att ögonen var dess spegel. 

En man med ett lätt förståndshandikappat ansiktsuttryck kom också 

fram och hälsade, och hon tog genast för givet att han måste vara en av 

deltagarna. Men sedan förklarade Magdalena att Ragnar var vikarie för 

”en personal” - hon omtalade den anställde så - som var sjukskriven för 

psykiska problem till följd av något oklart som han, den förrymde 

mannen alltså, gjort. När hon sålunda presenterat vikarien Ragnar för 

Svedenbrandt himlade hon helt öppet med ögonen och gjorde samtidigt 

en grimas som om hon svalt en hel citron, och det var därmed ställt 

utom allt rimligt tvivel vad hon tyckte om denne Ragnar. Som den 

uppenbara kränkningen till trots såg lika menlöst glad ut som tidigare, 

sannolikt för att han inte förstått att han förolämpats. 
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Svedenbrandt log ansträngt och såg sig omkring i lokalen. Hon 

konstaterade att man alltså var fyra i personalen och en tio - femton 

deltagare. Det tycktes henne vansinnigt överbemannat, men det var 

förstås en sak hon inte hade det minsta med att göra. Istället försökte 

hon koncentrera sig på sin egentliga uppgift, men distraherades hela 

tiden av en skrällande radio som spelade skvalmusik varvat med vad som 

i hennes öron mest lät som verbalt trams. Det var mycket irriterande. 

Hon undrade vänligt om det gick för sig att sänka volymen något 

medan hon talade med deltagarna och personalen. Magdalena sade att 

det naturligtvis gick bra, och bad den unga kvinna som hette Malin att 

stänga av. Denna gjorde visserligen som hon blev tillsagd, men ytterst 

motvilligt och inte utan att snörpa på munnen, vilket bara gjorde henne 

än mer osympatisk. 

Så fort det blev tyst ropade en äldre herre med ängslig blick och grått, 

spretigt hår ”Bingo!”, men tystnade snabbt när kvinnan som hette Sabina 

höjde ett varnande finger mot honom. 

”Ja, du får ursäkta” sade Magdalena och log trött. ”De bär sig åt ibland 

och vi gör vårt bästa för att de ska uppföra sig som folk. Men det är inte 

alltid så lätt, ska du veta. Efter uppträdet förra året har vi infört strängare 

regler, men det ställer ju samtidigt större krav på oss som personal. Vi 

måste hela tiden vara med och se till att de efterlevs, annars blir det lätt 

kaos här igen.” 

Knappt hade hon sagt det förrän en man med sned, svart lugg och 

lustigt välbekanta drag väste ”Håll käften!” precis lagom högt för att det 

skulle höras av alla. Magdalena nöjde sig med att sucka uppgivet, men 

Ragnar började oja sig högljutt och gick sedan över till att banna mannen 

som vore han ett litet barn. 

”Aj aj aj, John!” sade Ragnar och hötte med pekfingret. ”Vad har vi 

sagt om att be folk hålla käften? Nu får du en cigarett mindre idag som 

straff, så att du lär dig!” 

Magdalena suckade igen, varpå hon på nytt kallade till sig Malin och 

Sabina - båda elakt hånflinade - och bad dem följa med in på Solgårdens 

kontor. 

”Vi gör så här” sade hon när hon stängt dörren efter sig, ”att ni kan 

vara här inne och prata. Jag och Ragnar håller ställningarna där ute så 

länge, och så kan vi kanske åka upp till skogen sedan för att ta itu med 

honom. Är det ok för dig?” 
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Svedenbrandt nickade långsamt och såg antagligen ut som en fågelholk 

i ansiktet. Hon hade aldrig under hela sin karriär som psykiatriker med 

udda psykiska störningar som specialitet någonsin varit på en mer 

dysfunktionell avdelning. Det var som om hela verksamheten kapsejsat, 

som om allt vedertaget och normalt var totalt bortglömt. Och detta hade 

hon alltså konstaterat efter bara några få minuter. Med en rysning 

undrade hon vad som skulle komma härnäst, och om det kunde bli värre. 

Det kunde det, visade det sig. Malin och Sabina var utan tvekan den 

mest olämpliga psykiatripersonal hon någonsin stött på. De var båda lika 

självcentrerade som obildade, och led dessutom av - vilket var det 

absolut värsta - en ofattbar brist på allt vad empati hette. De omtalade 

utan att blinka deltagarna som ”idioterna”, ”miffona” och 

”grönsakerna”, och tycktes inte för ett ögonblick tro att hon som invigd 

och i samma bransch skulle ha något emot denna deras oerhörda 

respektlöshet. Efter bara fem minuters samtal hatade hon dem innerligt, 

men för att hon överhuvudtaget skulle få något vettigt ur dem var hon 

tvungen att bita sig i läppen och hålla inne med tillrättavisningarna, som 

hon i vanliga fall skulle ha öst över dem. För att inte tala om vilken 

formidabel utskällning hon skulle ha gett dem om de varit underställda 

henne själv. 

Istället bad hon dem med svårligen tyglad men väl dold ilska berätta 

om sina personliga erfarenheter av den förlupne Erik Johannesson, och 

påpekade med eftertryck att hon bara var intresserad av sådant de själva 

upplevt. Alltså inget skvaller och inga lösa antaganden, förtydligade hon 

en extra gång vilket de båda unga kvinnorna verkade ta som en personlig 

förolämpning. 

Malin började med att berätta en fullständigt osannolik historia om hur 

denne Erik trakasserat henne sexuellt genom att ta henne på brösten 

inför ögonen på alla deltagarna, samt naturligtvis att han varit inne i 

hennes huvud och rotat runt. Dessutom misstänkte hon att han orsakat 

minst en hjärtinfarkt hos en man som omnämndes pastor Johansson, 

men som till all lycka tillfrisknat sedan dess. Som lök på laxen skulle han - 

här åsyftades på nytt Erik Johannesson och inte pastor Johansson som 

det först verkade - dessutom ha förstört Sabinas radio, alltså inte den 

som fanns ute i köket och som ju bevisligen fungerade, utan den som 

stått där tidigare. Jo, han hade förstört den, men utan att ens röra den. 

Med tankekraft, hävdade hon och såg storögt på Svedenbrandt, som 

kände hur huvudvärken genast började återvända. 
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Sabinas berättelse var inte ett dugg bättre. Absurditeterna fullkomligt 

staplades på varandra, och efter tjugo minuters menlöst dravel satte 

Svedenbrandt utmattad stopp för dumheterna genom att tacka de båda 

trånghuvade påfåglarna för att de velat dela sina i sanning ohyggliga 

upplevelser med henne, varpå hon bad dem säga till Magdalena att 

komma in på kontoret. 

När de gått blundade hon hårt. Att något måste göras åt den här 

gudsförgätna verksamheten var givetvis självklart. Frågan var bara vad. Å 

ena sidan var det förstås inte hennes uppgift, men å den andra kunde 

hon inte bara låta den här farsen pågå utan att ingripa. Det var alldeles 

uppenbart att människor for illa, och så kunde det verkligen inte 

fortsätta. Hon bestämde sig för att så fort hon var tillbaka i Stockholm ta 

ett allvarligt samtal med sin chef för att försöka hitta ett sätt att komma 

åt problemen på Solgården, men att tills vidare låta saken bero. Nu borde 

hon istället koncentrera sig på sin egentliga uppgift, nämligen Erik 

Johannesson som fullt begripligt sökt och funnit asyl i skogen. 

Hon tänkte på honom en stund, om det var möjligt att han var ens 

tusendelen så speciell som de där båda pajastjejerna ville göra gällande. 

Samtidigt skulle man inte blunda för att han sannolikt borde ha en 

exceptionellt udda och provocerande störning, eftersom så många 

människor tycktes beröras illa av hans blotta närvaro. Nå, det skulle hon 

nog kunna ta reda på, och kanske också hjälpa honom med. Under 

förutsättning att han hittades, alltså. 

Hon gned sig trött i ögonen och försökte stålsätta sig inför nästa 

dumhet som med största säkerhet snart skulle överfalla henne. Och det 

var inte Johannesson hon i första hand syftade på. Under alla 

omständigheter tedde sig trots allt han, oavsett hur han var, som ett 

minimalt problem i ljuset av allt annat hon stött på här. Lustigt förresten 

hur alla undvek att säga hans namn. Det påminde henne om en gammal 

Draculaparodi. Eller kanske om Harry Potter, som hon nyligen läst för 

sina barn. Hon log. Varför inte börja kalla honom för ”han-som-inte-får-

nämnas-vid-namn” eller ”mörkrets herre” istället? 

Hon avbröts i sina funderingar av att Magdalena kom in och sjönk ner 

på andra sidan skrivbordet, och Svedenbrandt upptäckte något generad 

att hon kanske borde ha flyttat sig så att kontorets rättmätige innehavare 

slapp sitta i besöksfåtöljen. Men glömde bort saken när Magdalena 

började förklara hur eftermiddagens schema såg ut. 
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Han fanns - som fru psykiatriker säkert redan visste - i en gammal 

torpruin uppe på Sydåsen. Där hade han såvitt man kände till bott sedan 

i december eller möjligen januari, och det var egentligen ingen som 

förstod hur han hade lyckats överleva de iskalla vintermånaderna på egen 

hand. Jo, man hade naturligtvis försökt övertala honom att flytta hem till 

hans lägenhet, som för tillfället stod tom. Magdalena såg förresten 

fortfarande till att hyran blev betald: hon var ju trots allt hans gode man, 

påpekade hon något gråtmilt för att synliggöra sitt martyrium. Och 

någon gång skulle han väl komma hem, eller hur? 

Svedenbrandt hann tänka att det minsann var Magdalenas förbannade 

skyldighet att se till att Johannessons ekonomi sköttes i hans frånvaro, 

och inte något som gjordes av gott hjärta. Inga pluspoäng där heller, 

alltså. Men hon brydde sig inte om att kommentera saken eftersom hon 

med rätta anade att det knappast skulle underlätta deras samarbete. 

I alla fall, fortsatte Magdalena: man hade försökt få honom att flytta 

hem igen, först med försiktig övertalning av henne själv och kommunens 

socialtjänst, sedan med allt mer bryska metoder. Kulmen hade nåtts i 

maj, när man äntligen fått lov att tvångsomhänderta honom med 

hänvisning till att han annars skulle komma att skada sig själv. Genom 

sitt fortsatta eremiterande (hette det verkligen så?) om inget annat. 

Därför hade man haft med sig tre stadiga med batonger och pepparspray 

beväpnade poliser som skulle assistera vid hämtningen. 

Det hade blivit fullständig katastrof. Man hade samlats utanför 

torpruinen och försökt att i all vänlighet kalla ut honom, men han hade 

vägrat svara. Efter en halvtimmes ensidigt parlamenterande hade 

poliserna till sist tröttnat och helt sonika gått in i den förfallna 

jordkällaren, bara för att sekunderna efter komma utrusande i vild panik. 

Magdalena påpekade att det antagligen var emot deras reglemente att gå 

in alla tre på en gång, och dessutom obotligt dumt med tanke på vem de 

skulle hämta ut. Men vem var hon att tala om för dem hur de skulle göra 

sitt jobb? 

Det gick alltså som det gick. När de kom ut gallskrek två av dem som 

småflickor, och den tredje hade tappat talförmågan och gjort i byxorna 

av skräck. Oklart vilket som inträffat först. Magdalena slog ut med 

händerna. 

”Det är så där han är” sade hon lakoniskt. ”Han har en obegriplig 

förmåga att sätta skräck i folk. Jag begriper inte hur han gör det, men jag 
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vet säkert att han gör det. Nu vet du vad som kan hända om vi inte är 

försiktiga i eftermiddag.” 

Svedenbrandt hade suttit som förstummad under hela redogörelsen. 

Visst fanns flera av de där sakerna återgivna i rapporten hon läst, men nu 

när hon hörde dem så här tycktes det henne ändå som om hon gått vilse 

i en ond dröm full av pappskallar och dårfinkar. Hon trodde naturligtvis 

inte för ett ögonblick på Magdalenas fullständigt sanslösa redogörelse, 

åtminstone inte i detalj. Att mannen ifråga hade någon störning var väl i 

och för sig höjt utom allt rimligt tvivel, men att tillskriva honom så 

fantastiska egenskaper som att han kunde få poliser att bli tysta eller 

bajsa i byxorna var bara dumt. Alltsammans lät som en enda stor skröna, 

och tills hon personligen sett något som kunde bestyrka de historier hon 

hittills hört, valde hon att klassa dem som det de uppenbarligen var. 

Nämligen rena påhitten. 

Men, för sin egen och sin familjs skull skulle hon ta det försiktigt när 

de sökte upp honom. Hon visste bättre än många andra hur farliga 

psykotiska människor kunde vara, i synnerhet i trängda situationer. 

Hon förklarade för Magdalena att hon nog skulle kunna hantera Erik 

Johannesson - hon uttalade namnet medvetet tydligt och långsamt och 

lade förbluffad märke till att kvinnan som var hans gode man ryckte till 

av obehag - men att man för säkerhets skull kanske ändå borde ha någon 

sorts backup. Gick det att ordna? 

Det var redan fixat, visade det sig. Strax efter lunch var man lovad 

handräckning från den lokala polisen, och sedan var det bara upp till 

Svedenbrandt själv om eftermiddagen skulle bli framgångsrik eller ej. Vid 

denna sista anmärkning log Magdalena ett svårtolkat leende som 

möjligen kunde betyda att hon tyckte synd om sin aningslösa gäst från 

huvudstaden, men som i värsta fall också kunde visa på undertryckt 

skadeglädje. Svedenbrandt besvarade inte leendet, eftersom det irriterade 

henne att tilltron till hennes förmåga tycktes vara så låg. 

När de lämnade kontoret för att gå på lunch lade hon plötsligt märke 

till en ung man med någon sorts neurologisk skada, sannolikt en CP-

skada, som betraktade henne intensivt. Det var som om han försökte tala 

till henne med blicken, men utan att det skulle ses av personalen. Hon 

hejdade sig och tänkte efter några ögonblick. Det hade plötsligt slagit 

henne att det just dykt upp ett gyllene tillfälle att möjligen få lite mer kött 

på benen beträffande missförhållandena på det här hiskeliga stället, och 

alltså i så fall att slå två flugor i en smäll. Om hon bara kunde få några 
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konkreta situationer där man klart förbrutit sig mot deltagarna beskrivna 

för sig skulle mycket vara vunnet. Dessutom skulle hon kanske få höra 

något som var värt att veta om den undflyende och svårfångade 

Johannesson, något som inte enbart bottnade i vanföreställningar och 

dumhet. Alltså var det värt ett försök. 

Hon såg på pojken i några långa sekunder och han vek inte undan med 

blicken. Jodå, det var tydligt att han hade något att säga. Hon vände sig 

till Magdalena och sade att hon gärna ville växla ett par ord med 

deltagarna också, innan hon gav sig av. Kanske kunde de tillföra något 

om Johannesson? 

Det var inte populärt, varken hos Magdalena eller hos de båda andra 

kvinnorna, vilket ytterligare spädde på Svedenbrandts misstänksamhet. 

Vikarien Ragnar uppmuntrade henne däremot genom att dunka henne 

hårt i ryggen upprepade gånger, samtidigt som han förnumstigt gav 

henne goda råd som var så uppenbart dumma att hon trots det sorgliga i 

situationen var nära att brista i skratt. 

Hon avhöll sig emellertid, och slog sig istället ner i soffan bredvid 

pojken som tittat så intensivt på henne. Men innan hon kunde börja tala 

med honom var hon tvungen att schasa iväg personalen, som hela tiden 

höll sig tillräckligt nära för att höra varje stavelse som yttrades. 

Ytterligare några sura miner senare var hon till sist tillräckligt säker på 

att det skulle vara riskfritt att tala. Hon presenterade sig vänligt och 

frågade honom om hur han tyckte att det var på Solgården, allt utan att 

göra sig till det minsta. Hon hatade nämligen när man lade sig till med 

något sorts barnspråk, som hon förfärat noterat att all personal här 

gjorde så fort de talade med deltagarna. 

Till hennes förvåning svarade pojken inte på hennes fråga. Istället 

spände han ögonen i henne och frågade om hon verkligen kommit för 

Eriks skull. Det kunde hon förstås inte förneka att hon gjort, eftersom 

det tvivelsutan var sant. Upplysningen gjorde honom ivrig, och hans 

armar viftade okontrollerat och farligt nära hennes ansikte när han 

oväntat lutade sig fram mot henne. 

”Han är min vän” började han lågt och allvarligt. ”Du får inte 

underskatta honom, jag vet precis vad han kan göra.” 

Hon såg frågande på honom och tanken att han eventuellt hade någon 

lättare utvecklingsstörning utöver sitt fysiska funktionshinder drog 

hastigt förbi. Eller om det kanske fanns någon psykiatrisk diagnos, vilket 

inte heller skulle vara särskilt märkligt på det här stället. Men innan hon 
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hade hunnit bestämma sig för vilket som var troligast fortsatte han 

snabbt och forcerat: 

”Se honom inte i ögonen. Rör honom inte. Men du kan tala med 

honom, i alla fall om du visar honom respekt. Allt handlar om det: att 

respektera honom för vad han är. För han är något du aldrig tidigare har 

mött, jag lovar. Jag vet bättre än de flesta. Men jag svek honom och nu 

talar han varken med mig eller med någon annan. Men om du lyckas få 

hans uppmärksamhet, lova då att hälsa honom att Felix ber om 

förlåtelse. Kan du göra det? Snälla?” 

Hon överrumplades av den väldiga ordströmmen och visste inte riktigt 

vad hon skulle svara. Än en gång hade någon påpekat för henne att 

denne Erik var något fullständigt osannolikt. Hon ville inte medge att 

hon trodde mer på den här unge CP-skadade killen än på den imbecilla 

personalen, men det var något i hans blick och sätt att tala till henne som 

gav henne kalla kårar. Det var inte som i personalens fall idiotiskt 

skvaller och uppenbar illvilja. Snarare var det såvitt hon kunde bedöma 

en ärligt menad varning och en bön som var så äkta den kunde vara. Han 

menade alldeles uppenbart vad han sade, vilket i och för sig knappast per 

automatik gjorde det sant. Men hennes magkänsla - som aldrig brukade 

svika henne - sade henne att allt han sagt verkligen var sanning, 

åtminstone för honom. Det gjorde henne betänksam. 

Hon såg forskande på honom medan hon försökte formulera nästa 

fråga för sig själv, men kom av sig när han utan minsta förvarning 

grabbade tag i hennes hand och höll den hårt. Han såg henne rakt i 

ögonen, utan att flacka det minsta med blicken. 

”Om jag hade varit Erik, hade du förstått nu. Du skulle ha drunknat i 

honom, och alla dina hemligheter skulle ha varit borta. Varenda en.” Han 

släppte henne och såg ner på sina bångstyriga armar, plötsligt en aning 

sorgsen. ”Men jag kan inte göra det han gör, det kan ingen. Han är… 

äsch, det spelar ingen roll. Var försiktig när du träffar honom, och lova 

att du hälsar från mig. Ok?” 

Hon såg storögt på honom och nickade tyst. En skugga av något vagt 

bekant, något flyktigt som gömde sig precis bortom hennes medvetandes 

horisont hade plötsligt blinkat till och sedan lösts upp lika snabbt som 

det tagit form. Det var någonting med hans ordval… 

Hon blev med ens snustorr i munnen och dessutom en aning 

vimmelkantig. Hon undrade för ett ögonblick om hon höll på att bli sjuk. 
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Sedan reste hon sig och log matt mot den svartögde pojken, vände sig 

om och gick skakad därifrån. 

 

Lunchen avåts på en av ortens pizzerior, men hon kunde nästan inte få 

ner en bit av den moussaka hon alltför optimistiskt beställt in. Maten var 

varken bättre eller sämre än hon befarat; det var inte den som var 

problemet. Snarare bestod detta i en kraftig, obehaglig känsla av… tja, 

obegriplig igenkänning kanske? ”Obegriplig var ordet, sade Bull” tänkte 

hon glädjelöst och svalde tjockt. Men det kunde inte hjälpas; det den 

spastiske pojken hade sagt - eller kanske snarare sättet han hade sagt det 

på - hade otvivelaktigt rört vid något i henne, något gammalt, djupt 

liggande som genast fått henne ur balans. Och vad värre var: hon 

inbillade sig att det var precis det som hade varit meningen när han 

lockat henne till sig. 

Alltsammans var mycket olustigt, inte minst för att hon plötsligt fick 

för sig att hon på sätt och vis förstod vad både pojken och den idiotiska 

personalen menade, trots att det givetvis var totalt omöjligt. Dock: efter 

en stunds intensivt funderande och dystert petande i maten kapitulerade 

hon slutligen inför det ofrånkomliga. Ingen skulle slå i henne att någon 

Johannesson på allvar ”rotade runt” i huvudet på folk, men upplevelsen av 

att han gjorde det kunde förstås vara verklig. Självfallet. 

Med en sjunkande känsla tvingades hon därför till sist erkänna att hon 

kanske varit för snabb att döma den otrevliga personalen, och detta 

sannolikt för att hon uppfattat dem som så oerhört osympatiska. Nå, just 

den detaljen hade förstås inte förändrats ett dugg, men hon kunde inte 

komma ifrån att hon nu tog deras vittnesmål på något större allvar. 

Så arbetade sig alltså Svedenbrandts tankar fram i tröga cirklar under 

den allt annat än muntra måltiden. Magdalena, som påpassligt tagit med 

sin gäst till ”Pizzeria Laurel & Hardy” eftersom denna ägdes av en 

bekant till henne, gjorde å sin sida en del fåfänga försök att få igång 

någon typ av konversation. Resultatet av denna möda blev en artig men 

dessvärre trist och innehållslös monolog om vädret i Klätten och 

annorstädes, endast bemött med frånvarande och mestadels enstaviga 

svar. Därför blev hon märkbart lättad när Svedenbrandt plötsligt verkade 

vakna till och började ställa detaljerade frågor kring det där med Eriks 

underliga förmåga och hur den egentligen yttrade sig. Magdalena svarade 

så gott hon kunde på alla följdfrågor trots att de aldrig tycktes sina, och 

när lunchen äntligen var slut kände hon sig fullständigt tömd på 
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information. Hon misstänkte att hon till och med sagt sådant hon helst 

velat hålla tyst om, men att psykiatrikern på något sätt ändå lyckats lirka 

det ur henne. Det var väl i och för sig en viktig del av hennes jobb, 

trodde Magdalena; att locka hemligheter av folk för att på så vis kunna 

hjälpa dem. 

Vid socialförvaltningens kontor mötte de upp med dels den 

tjänsteman som suttit med vid förmiddagens inledande möte, dels med 

representanter för den lokala ordningsmakten. Två uniformerade poliser 

kom glidande i en polisbil strax efter utsatt tid och hälsade myndigt och 

allvarligt genom att ta i hand och presentera sig med efternamn. 

Svedenbrandt gjorde detsamma, vilket fick åtminstone den ena polisen - 

den som tycktes föra befäl i egenskap av flest tjänsteår - att roat dra på 

munnen. 

Magdalena förklarade eftermiddagens upplägg, samt syftet med 

skogsbesöket. Helst ville man alltså ha med sig mannen ifråga hem till 

Klätten utan bråk och handgripligheter, varefter vidare transport in till 

akutpsyk kunde ombesörjas av ordningsmakten enligt överenskommelse. 

Det var ju klart. Men blev det krångel var det emellertid av yttersta vikt 

att Svedenbrandt fick möjlighet att med hjälp av sin specialistkompetens 

övertyga honom om fördelarna med att följa med frivilligt innan man tog 

till allehanda maktmedel. Var det förstått? Herrar poliser var alltså med 

som en extra säkerhetsåtgärd i första hand, men också som en nödvändig 

våldsresurs när - inte om - behovet skulle uppstå. 

Svedenbrandt gillade inte alls det hon hörde mellan raderna; hennes 

terapeutiska samtal innehållande mild övertalning hade plötsligt 

förvandlats till ett regelrätt tvångsomhändertagande medelst brysk 

polishämtning. Magdalena hade således trots alla vackra ord redan gett 

upp förhoppningen om att Johannesson skulle följa med godvilligt, och 

detta redan innan man ens lämnat Klätten. 

Den inställningen tyckte hon inte om, det luktade diktaturstat lång väg. 

Hon påpekade att man inte borde ta till våld överhuvudtaget, eftersom 

hennes uppgift var att tala med mannen och på så vis övertyga honom 

om att han måste lämna sitt gömsle självmant. Det kunde visserligen ta 

lite tid och kräva en hel del tålamod, men var absolut nödvändigt. För så 

var det: frivillighet var av yttersta vikt om man ville ställa till med så lite 

skada som möjligt. 

Genast när hon sagt detta insåg hon sitt misstag. Hon var den enda i 

sällskapet som tänkte på mannens bästa. De andra såg hennes 
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medverkan bara som en ny möjlighet att lösa deras problem, inte hans. 

Och så länge han var kvar i skogen - och möjligen uppträdde hotfullt 

mot alla som kom i närheten av hans håla - var han ett problem som förr 

eller senare måste lösas. 

Att låta allt bero i hopp om att han skulle frysa ihjäl över vintern 

kunde i och för sig ha varit en enkel lösning, men sannolikt skulle 

tidningarna med osvikligt väderkorn för skandaler självklart få tag på 

storyn förr eller senare, och så skulle det bli rabalder på löpsedelsplats. 

Det skulle bli socialförvaltningens fel hur man än vände sig, och den 

sortens publicitet ville man till varje pris undvika. Förresten hade man på 

sätt och vis om än med viss motvilja redan prövat den lösningen; 

Johannesson hade ju bevisligen tillbringat en hel vinter uppe på åsen, och 

den hade han såvitt man förstod överlevt utan problem. Dock: bort 

måste han på något sätt. 

Alltså fanns för tillfället inte mycket annat att hoppas på än att 

psykiatrikern från Stockholm skulle lyckas där alla andra gått bet. Hon 

skulle i kraft av sitt kunnande få dem att bli kvitt mannen på åsen. Han 

skulle således med hennes - motvilliga, men dock - hjälp omhändertas, 

buntas ihop och sedan sannolikt vilt sprattlande forslas bort för att låsas 

in på obestämd tid, och så skulle saken vara ur världen. Vad som därefter 

hände med honom brydde man sig inte det minsta om, eftersom 

problemet då lämpats över på någon annan. Svedenbrandt insåg med 

stigande förfäran att det måste vara precis så man tänkte, och bestämde 

sig på stående fot för att noga följa upp fallet efteråt. 

Sagt och gjort; man lastade in sig i två bilar, tros att man egentligen 

skulle ha fått plats i en. Men om man var fem personer som åkte iväg nu, 

så hoppades man ju vara sex på återresan, och alltså behövdes två bilar. 

Dessutom skulle kanske poliserna plötsligt bli tvungna att ge sig iväg på 

något mer brådskande ärende, och då var det minsann inte så roligt att 

bli lämnad ensam mitt ute i skogen vid en gammal jordkällare med oklart 

innehåll. 

Att åka upp på Sydåsen tog ungefär en kvart. Det slog lock för öronen 

på Svedenbrandt när bilarna kämpade sig uppför åsens branta norrsida, 

och hon passade på att vända sig om och betrakta utsikten genom bilens 

bakruta. Nedanför syntes mest skog, trots att hon visste att landskapet 

var blandat och att åkermark egentligen dominerade. Det slog henne att 

från den här höjden och vinkeln syntes nästan inga spår alls av 

samhällena som låg spridda runt den långsträckta åsen. Ville man kunde 
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man lätt inbilla sig att de helt enkelt inte fanns, vilket väl på sätt och vis 

måste vara perfekt om man inte tyckte om att vistas bland andra 

människor. 

Hon vände sig snabbt framåt igen när hon kände hur illamåendet 

plötsligt sköljde över henne. För ett kort ögonblick hade hon sånär 

glömt att hon hade lätt för att bli åksjuk, och under resten av resan var 

hon mycket noga med att sitta vänd rakt fram och betrakta vägen. 

När man kommit uppför den branta backen och vägen planat ut blev 

hon faktiskt en smula överraskad. Hon hade förväntat sig att hela åsen 

bestod av enbart skog, men nu såg hon att landskapet påminde en hel del 

om den omkringliggande, låglänta slätten. Det fanns sädesfält, hagmark 

och bondgårdar här och där, och bitvis gick det att se tämligen långt utan 

att det stod en massa träd i vägen. Å andra sidan: när skogen väl tog vid 

kändes den förbluffande mörk och ogenomtränglig. Från en skånsk 

horisont, vill säga. Vilken upplänning som helst - som hon själv 

exempelvis - som någon gång sett riktig skog skulle naturligtvis skratta 

sig fördärvad vid omnämnandet av Sydåsens skogar som ”mörka och 

ogenomträngliga”, men hon kunde inte vifta bort känslan trots att hon 

visste att den var löjlig. Hon bestämde sig för att det berodde på att hon 

nog inte mådde riktigt bra, och försökte därför tänka så lite som möjligt 

under resten av resan. 

När man kört några kilometer på vägen som av allt att döma ledde till 

ett litet samhälle någon mil längre fram, svängde man av till vänster in på 

en smal grusväg som ledde rakt in i en tät granskogsplantering. Träden 

var stora och antagligen snart redo att fällas, och inte mycket ljus 

lyckades sippra ner till marken. Hon kände sig med ens mycket illa till 

mods, men kunde inte riktigt förstå varför. Trots att hon på nytt försökte 

vifta bort alltsammans som ren inbillning var det tydligen inte bara hon 

som märkte av obehaget. Magdalena vred oupphörligt sina händer och 

kvinnan från socialkontoret hade börjat köra okoncentrerat och missade 

till Svedenbrandts irritation inte ett enda tjälhål i den obefintligt 

underhållna skogsvägen. 

Plötsligt tog granplanteringen slut och man kom ut i majestätisk 

bokskog. Vägen visade sig nu vara en återvändsgränd som mynnade ut i 

en väl tilltagen vändplats, antagligen dimensionerad för timmerbilar. Man 

parkerade bilarna så att de inte stod i vägen om det mot förmodan skulle 

komma någon mer körande. 
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I samma stund hon öppnade dörren och klev ut överfölls hon av 

dofter. Hon drog in luft genom näsan och kände genast skogens 

karaktäristiskt motsägelsefulla och lite råa blandning av spirande liv och 

långsam förruttnelse. Hon drabbades oväntat av samma känsla som när 

hon befann sig i en kyrka; det var högtidligt och samtidigt en aning 

makabert på något skruvat sätt. Hon kände sig mycket liten. 

Hon lade som i förbigående märke till att inte ens poliserna verkade 

oberörda, främst för att de hela tiden fingrade på sina reglementsenliga 

vapen, men också för att de tuggade tuggummin som besatta. Hon kom 

på sig med att undra om det kanske var så att polismyndigheten köpte in 

tuggummin centralt, så att de ingick i standardutrustningen? De flesta 

poliser hon sett tuggade ju mer eller mindre konstant, så det var kanske 

tänkbart. Sedan svepte hon irriterat bort tanken. Istället för att låta 

hjärnan producera en massa strunt borde hon koncentrera sig på 

uppgiften, eller hur? 

Magdalena vände sig mot henne och gav henne en allvarlig och 

frågande blick. Svedenbrandt fann sig genast och nickade kort att det var 

ok och att hon var redo. Sedan började de gå in mellan de höga 

stammarna. 

Magdalena visade vägen. Det fanns ingen stig att följa, men tydligen 

hade hon landmärken att gå efter eftersom hon inte en enda gång 

verkade tveka om riktningen. De vandrade på ett led i kanske tio 

minuter, sedan stannade hon plötsligt och vände sig om. 

”Här är det” viskade hon och pekade rakt ut i skogen. Svedenbrandt 

såg sig förvånat omkring, men kunde inte upptäcka något. På vägen hit 

hade man passerat några backar, en liten bäck, ett par otäcka lerpölar och 

ett antal nedfallna grenar. Hon hade haft fullt upp med att se var hon 

satte fötterna, och alltså hade hon egentligen inte en aning om hur man 

gått för att komma hit. Hon var glad att hon inte behövde hitta tillbaka 

på egen hand. 

Hon såg sig omkring igen, men kunde fortfarande inte upptäcka något. 

Magdalena var tvungen att på nytt peka ut den knappt synliga ruinen för 

att hon skulle kunna urskilja den bland torra löv och allsköns bråte 

skogen täckt den med. 

Hon såg på den en stund, utan att begripa hur en människa kunde 

överleva i en sådan jordhåla under det långa och kalla vinterhalvåret. 

Sedan bet hon sig i läppen och gick närmare, medan de övriga tvekade 

och verkade ovilliga att följa efter. 



497 

 

”Vänta lite!” bad Magdalena plötsligt och tog Svedenbrandt lätt i 

armen. ”Jag tror att det kanske är bättre om jag först talar med honom. 

Mig känner han ju igen, åtminstone.” 

Med tanke på hur Svedenbrandt tolkat förhållandet mellan mannen i 

hålan och hans gode man Magdalena, var hon inte lika övertygad om att 

det var en alltigenom god idé. Dessutom gick det stick i stäv med hur 

Magdalena själv tidigare presenterat upplägget, vilket tedde sig minst sagt 

underligt. Som om kvinnan drabbats av akut hjärnsläpp - en precis och 

allmänt accepterad psykiatrisk term, åtminstone i Svedenbrandts egen 

vokabulär - och plötsligt glömt bort varför ”Stockholmspsykiatrikern” 

anlitats. Men hon, Svedenbrandt, protesterade inte. Snarare var hon 

mycket nyfiken på hur allt det här skulle utveckla sig, eftersom hon 

anade att en del av mannens avoghet mot allt och alla åtminstone till viss 

del bottnade i hans kontakt med Solgården och dess personal. Vilket hon 

för sin del i så fall hade full förståelse för. Nå, det skulle nog snart visa 

sig. 

Försiktigt smög man närmare torpruinen. Hon kunde inte begripa 

varför det nödvändigtvis skulle smygas, men gjorde ändå som de andra. 

Grupptrycket blev helt enkelt för starkt. 

När det var knappt tio meter kvar till ruinen fick hon syn på en halvt 

raserad källartrappa borta bland löv och avbrutna grenar. Magdalena 

stannade och andades djupt några gånger, liksom för att förbereda sig på 

det värsta. Själv passade Svedenbrandt på att närmare granska stenhögen 

och dess omgivningar. Framför sig hade hon någon sorts jordkällare, 

som antagligen en gång varit en del av ett större hus. Grunden till det 

huset fanns fortfarande kvar, och ett stort antal tillhuggna stenblock låg 

omkullvräkta uppe på det som måste vara källarens tak. Allt var helt 

övervuxet med mossa och dessutom täckt av ett tjockt lager vissna 

fjolårslöv. Faktiskt syntes inte ett enda spår av mänsklig aktivitet på 

platsen - om man alltså bortsåg från att människor en gång byggt ett hus 

här - och hon var helt övertygad om att hon aldrig ens kunnat ana att det 

bodde någon där nere i dunklet om hon kommit hit på egen hand. 

Källaren låg i en backe som sluttade lätt åt norr, och runt den växte 

bokarna ganska tätt. En bjässe hade till och med slagit rot mitt i det 

gamla huset, och stod nu som ett bistert men mycket talande monument 

över bräckligheten i allt sådant som skapats av människohand. 

Byggmästare fogade ihop sten på sten, naturen rev ner. Naturligt, men 

ändå lite sorgligt, tyckte hon. Men släppte genast tanken på allt sådant 
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när hon plötsligt blev varse något halvt främmande i luften. Först trodde 

hon att det bara var skogens dofter som drev med hennes ovana näsa, 

men sedan insåg hon med stigande upphetsning att det måste var något 

mer. Visserligen hade det börjat lukta starkt av någon växt som inte 

tycktes höra hemma i bokskogen, något som vagt påminde henne om 

kyrkogårdar. Eller slottsträdgårdar, tänkte hon och kom med en plötslig 

rysning ihåg nattens mardröm, där hon om hon mindes rätt tänkt precis 

samma sak. 

Hon skakade av sig obehaget och koncentrerade sig på nytt. Det var 

som sagt något mer än bara doften som störde henne, något som rörde 

vid bortglömda delar av hennes innersta. Det var… energi. 

Hon tyckte inte om att uttrycka sig så flummigt och oprecist, men höll 

ändå fast vid ordvalet eftersom hon inte fann någon formulering som 

bättre kunde beskriva vad hon kände. Det var verkligen energi. 

Poliserna tuggade nu hårt och intensivt på sina tuggummin, och en av 

dem frågade i ren nervositet Magdalena om hon inte trodde att det var 

bättre om man kom tillbaka en annan dag? Det verkade ju ändå inte vara 

någon hemma. 

Men Solgårdens nu något handsvettiga föreståndare brydde sig inte om 

att svara, eftersom hon liksom de andra kände att mannen de sökte fanns 

nere i källaren. Hon djupandades några gånger, liksom för att söka inre 

kraft. Sedan ropade hon på honom. 

Som väntat kom inget svar, men Svedenbrandt kunde tydligt märka en 

förändring i det som formligen strålade ut från den mörka jordhålan. 

Plötsligt fanns det vaksamhet i luften, och om hon inte misstog sig en 

liten aning motvilja. Magdalena kallade på honom igen. 

”Erik! Vi vet att du är där inne! Kom ut så vi får talas vid!” 

En ny plötslig förändring i energiflödet var det enda svar hon fick. 

Men det var mer än tillräckligt för att klargöra för Svedenbrandt att allt 

det hon hört under förmiddagen och som hon då betraktat som rent 

nonsens kanske ändå åtminstone till viss del borde tas på allvar. Det var 

verkligen något exceptionellt udda som var i görningen här, och hon 

brann med ens av nyfikenhet att få ta reda på vad. 

Magdalena gjorde nu ett sista, totalt idiotiskt försök att få kontakt med 

mannen i hålan genom att helt enkelt hota honom. Svedenbrandt förstod 

plötsligt varför alla tidigare försök att få med Johannesson hem hade 

misslyckats. Inte ens hon själv - som ju var att betrakta som mentalt fullt 
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frisk - hade kommit ut om någon så ogenerat försökt skrämma henne till 

underkastelse. 

”Erik!” fortsatte Magdalena med gäll, befallande röst och lät samtidigt 

oerhört rädd, vilket var en mycket misslyckad kombination. ”Om du inte 

genast kommer ut måste vi komma in och hämta dig! Har du förstått? Vi 

har beväpnade poliser med oss!” 

Svedenbrandt tyckte nu att det hade gått för långt och skulle just 

påminna om varför hon överhuvudtaget var med, när tystnaden i skogen 

med ens tycktes bli… onaturlig. Fågelsången upphörde; surret från 

insektsvingar och prasslet av smådjurstassar likaså - som om allt levande 

höll andan. Men i trädkronorna drog en svag vindpust fram och rörde 

runt i löven så att ett underligt, viskande ljud uppstod. Hon tyckte sig för 

ett sinnessjukt ögonblick höra ett namn dra genom lövverket, men 

skakade sedan på huvudet och försökte göra sig av med inbillningen. Det 

här var bara inte klokt. Hon bestämde sig för att något måste göras 

genast om man inte ville råka ut för ett nytt, katastrofalt misslyckande. 

Hon svalde hårt och lade sedan en hand på Magdalenas axel. ”Får jag 

försöka istället?” undrade hon, och fick det att låta mer som en 

befallning än en fråga. 

Magdalena såg både besvärad och en aning förorättad ut, men verkade 

sedan äntligen komma på att något visst blivit fel med avseende på 

hennes planering, varför hon utan vidare klev åt sidan med ett förvirrat 

uttryck i ansiktet. Hon såg plötsligt både yrvaken och tämligen dum ut. 

Poliserna fingrade nervöst på sina batonger, och tjänstemannen från 

socialkontoret hade backat undan för att vara så långt från källan till 

detta onda och obegripliga som möjligt; hon plockade skälvande upp en 

cigarett som hon förgäves försökte få eld på. 

Svedenbrandt tänkte efter. Antingen skulle hon nu fortsätta där 

Magdalena slutat genom att stå här och parlamentera med någon hon 

inte kunde se, eller så måste hon se till att komma öga mot öga med 

Johannesson. Det första var inte att rekommendera, eftersom hon då 

inte skulle kunna läsa av reaktionerna hos den förmodligen vid det här 

laget ganska trängde mannen. Det var stor risk att det skulle sluta illa. 

Det andra alternativet verkade inte mer lockande på henne, snarare 

tvärtom. Men hon insåg dystert att om hon skulle ha ens den minsta 

chans att lyckas med det hon kommit hit för, var det bara att bita i det 

sura äpplet. Hon började gå mot källartrappan. 
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”Stopp!” ropade Magdalena plötsligt och tog tag i hennes arm så hårt 

att sömmarna knakade i skjortan. ”Är du inte klok? Du kan inte gå in 

där! Han kommer att döda dig!” 

Svedenbrandt såg forskande på henne, och insåg att det kanske trots 

allt fanns en viss poäng i det hon sade. Hon övervägde hastigt vad som 

annars borde göras, men fann inget rimligt alternativ. Ändå tvekade hon. 

Avgörandet kom när Magdalena avlossade sitt sista argument för att 

rädda om inte sin dyrbara gästs liv, så åtminstone hennes psykiska 

välbefinnande. 

”Nu ska du höra på mig” började hon i en ”lilla-gumman-ton” som 

Svedenbrandt tyckte synnerligen illa om. ”Han är ond! Han gör allt detta 

bara för att skada oss, tro mig, jag känner honom bättre än de flesta. Det 

finns inget gott i honom!” 

I och med detta tvärsäkra, onyanserade tillkännagivande var saken 

avgjord. I hela sitt liv hade Svedenbrandt kämpat mot den dumdryga 

förvillelsen att mänskligheten kunde delas in i onda och goda individer. 

Det fanns ingen i hela världen som var alltigenom ond. Adolf Hitler hade 

varit en stor djurvän, för att ta ett illa hört exempel. Och förresten 

trodde hon inte riktigt på begreppet ondska som en orubblig storhet. 

Hon hade alltför ofta sett människor som sade sig arbeta för en god sak 

göra sig skyldiga till sådant som under inga omständigheter kunde klassas 

som något annat än ren ondskefullhet. Hon var själv ingen dömande 

eller kategorisk person, men om någon sade sig arbeta för det goda mot 

det onda, var hennes personliga erfarenhet att det i de allra flesta fall var 

precis tvärtom. Den som verkligen gjorde gott hade oftast ingen 

anledning att berätta om saken, eftersom behovet av att rättfärdiga sina 

handlingar inte existerade om man inte skadade någon. 

När Magdalena nu alltså sade sig veta att mannen i hålan var ond, fick 

det rakt motsatt effekt på Svedenbrandt. Hon ryckte sig loss så häftigt att 

det knakade ännu mer i hennes skjorta, sedan vände hon sig om utan ett 

ord och började gå mot den sneda och trasiga trappan som ledde ner i 

källaren. 

Plötsligt kände hon sig som omvärvd av energi samtidigt som lukten 

av kyrkogård blev allt starkare. Men det spelade ingen roll, för nu skulle 

här bevisas att felet knappast låg hos Erik Johannesson utan hos det 

system som tvingat ut honom i skogen. 

Hon kunde vagt höra hur man försökte kalla henne tillbaka; hur man 

bönade och bad henne att ta sitt förnuft tillfånga och vända om, men 
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hon struntade i dem. Torra löv prasslade och dansade runt hennes fötter 

under de sista stegen fram mot källartrappan, sedan hejdade hon sig just 

som hon satte foten på det översta steget. Scenen tycktes henne bekant, 

men hon hade trots minnet av mardrömmen svårt att placera den och 

sorterade in den i facket ”stark men oviktig känsla av déjà vu”. Sedan tog 

hon ytterligare ett steg och höll på att halka på mossan som växte över 

hela den brutna trappan. Det låg stenflisor överallt, sannolikt 

söndersprängda av rötter och frost och det vilade något mycket sorgligt 

över hela scenen. 

Framför ingången till källaren hängde en grön presenning, och hon 

visste att när hon drog den åt sidan skulle hon inte finna ett monster, 

utan bara en nästan helt vanlig man som behandlats illa av samhället och 

dess representanter. Hon hade kommit för att ställa tillrätta, för att 

hjälpa. Han skulle förstå, om hon bara fick möjlighet prata med honom. 

Magdalena och poliserna tjöt som besatta bakom henne, men det 

verkade trots deras upprördhet inte som om de vågade komma efter 

henne. Hon fnös föraktfullt. Det var bättre att de höll sig utanför, 

eftersom det var alldeles uppenbart att de inte begrep ett enda dugg av 

den här sortens problematik, delvis därför att de själva genom sitt 

agerande var med och skapade den. 

Just när hon skulle dra undan presenningen hejdade hon sig på nytt. 

Var det kanske något hon trots allt hade förbisett? Hon tänkte efter, men 

fann inget. Visserligen var det svårt att tänka eftersom hon hade en 

obegriplig men mycket stark känsla av att en kraftig generator av psykisk 

energi kördes på max bara någon meter ifrån henne. Det slog henne att 

det som fanns där inne nog i och för sig kunde vara farligt, men bara om 

man handskades fel med det. En bil kunde också vara farlig, men var 

samtidigt till stor hjälp om man bara begrep hur den skulle hanteras. 

Och det var däri skillnaden låg. Ingen som hittills varit i kontakt med 

Johannesson hade förstått hur han skulle hanteras. Inte förrän nu, vill 

säga. Jo, hon hade bestämt sig. 

När hon sträckte ut handen för att ta tag i den smutsiga presenningen 

skänkte hon en kort men kärleksfull tanke åt sin familj. Hon log. 

Sedan drog hon utan vidare åtbörder det gröna skynket åt sidan och 

steg in i den av värmeljus svagt upplysta källaren. I samma stund hon 

fick syn på mannen som satt vid den bortre väggen insåg hon med en 

stark känsla av overklighet att hon hade begått ett av sitt livs allra största 

misstag.  
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et hade redan varit mörkt i flera timmar när Erik kom fram. 

Egentligen visste han förstås inte att han hade kommit fram, det 

var först i efterhand som det visat bli på det sättet. 

Klockan var runt halv nio på julaftonens kväll när han efter en 

tämligen tröstlös irrvandring genom skog och sankmark av en händelse 

råkade snubbla över några stora stenar, som vid närmare undersökning 

visade sig vara en del av en gammal ruin av något slag. På dess ena sida 

fann han en stentrappa som ledde ner till en jordkällare, som han 

noggrant men efter viss tvekan genomsökte. Det var rått och fuktigt där 

inne, men han beslöt sig ändå för att stanna. Åtminstone tills följande 

dag, eftersom snön som fallit när han gett sig av från Risbyslätt alltmer 

börjat övergå i regn. Han behövde någonstans att skula, helt enkelt. 

Han tackade sin lyckliga stjärna för att han haft sinnesnärvaro nog att 

packa ner sin ficklampa, utan vilken hela den här manövern varit totalt 

omöjlig. Det var så kolsvart i skogen att han knappt kunde urskilja 

handen framför sig. Han hade faktiskt aldrig upplevt mörker så kompakt 

och totalt som på denna plats, trots att han besökt många ställen som på 

ett eller annat sätt kunde beskrivas som dunkla. Som Solgården till 

exempel, där man visserligen försökt jaga undan den uppenbara bristen 

på upplysning med strykfula lysrörsarmaturer, men ändå dränkts i 

själsligt mörker. 

Trots detta, eller kanske snarare tack vare, var det därför bättre att vara 

här än att stanna i Klätten. Här fanns i alla fall ingen som skulle störa 

honom, såvitt han kunde förstå. Han slog sig ner på ett stort stenblock 

som antagligen rasat ner från den bakre väggen och åt sedan en enkel 

måltid bestående av ett par skivor vitt bröd och några tuggor på den 

D 
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rökta korven han haft med sig, men det smakade inte. När han tänkte 

efter hade han faktiskt inte varit hungrig på hela dagen, vilket förstås 

kunde tyckas en aning underligt. Men bristen på aptit störde honom inte 

nämnvärt; när kroppen kände att den behövde näring blev han väl 

hungrig och då fick han äta. Det var hur enkelt som helst och inget att 

oroa sig för. Han svepte in sig i pläden han tagit med från sin lägenhet, 

sedan somnade han omgående. 

På juldagsmorgonen vaknade han inte förrän det redan börjat ljusna. 

Han var kall, men eftersom han inte frös bekymrade det honom inte. 

Han struntade i frukosten eftersom han fortfarande inte kände sig 

hungrig, men insåg samtidigt att det i längden inte skulle gå att hoppa 

över varje mål. Övertygelsen från kvällen innan om att han inte behövde 

ge sin kropp näring förrän den själv sade ifrån tycktes nu plötsligt 

felaktig, och till och med farlig. Han beslutade sig därför för att - så fort 

han avgjort åt vilket håll han borde gå - vandra i max en timme och 

sedan äta åtminstone något litet. Oavsett om han fått aptit eller inte. 

Det blev emellertid inte mycket till promenad, varken den dagen eller 

dagen därpå. I samma ögonblick som han kikade ut ur jordkällaren för 

att ta en titt på vädret, konstaterade han inte utan irritation att det var så 

gott som snöstorm utanför. Det hade blåst upp under natten, och sedan 

hade regnandet upphört och av allt att döma ersatts av ett minst sagt 

ymnigt snöfall. Det var typiskt. När hade det senast varit en vit jul värd 

namnet? Varför kunde det inte bara vara som det brukade, att det 

regnade och var sisådär tio grader varmt? 

Han kände hur den välbekanta svarta ilskan plötsligt blossade upp och 

försökte övermanna honom, men han kämpade emot trots att det inte 

fanns någon här som kunde skadas ifall han skulle råka ge efter. Han lät 

den bubbla under ytan en stund, sedan ebbade den ut när inget bränsle 

fylldes på. Han insåg snart att han trots allt kunde haft det mycket värre; 

jordkällaren var kanske inte överdrivet bekväm, men den skyddade i 

varje fall från ovädret utanför. Det var bra och faktiskt något att vara 

tacksam för. 

Han betraktade de yrande snöflingorna tills han blev vimmelkantig av 

den virvlande rörelsen, sedan kröp han längre in i källaren och svepte på 

nytt filten om sig, trots att han fortfarande inte frös. Han satt blickstilla 

resten av dagen och gjorde bara ett kort uppehåll i sitt funderande på 

ingenting för att trycka i sig ett par mackor han egentligen inte ville ha. 
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Dagen därpå gjorde han detsamma, nämligen absolut inget alls. Han 

satt på sin sten och stirrade ut genom den halvt raserade dörröppningen 

på den fallande snön. En del mer välanpassade och samhällsnyttiga 

medborgare skulle ha klassat ett sådant beteende som ren och skär lättja 

och skulle dessutom ha föraktat honom för det, men han såg det snarare 

som ett nödvändigt återhämtande av sitt verkliga jag. För så var det, hade 

han allt mer kommit att inse. Under hela hösten när han utnyttjats av 

Lisa - och eventuellt också av Felix - hade han befunnit sig i en 

eskalerande spiral av mentalt våld. Hela hans tillvaro hade gått ut på att 

förinta och ta bort, vilket utan tvivel bar skulden till hans plötsligt 

uppkomna förmåga att omsätta mental svärta till något som var så 

intensivt att det i princip gick att ta på. 

Det värsta av allt var att han tyckt om det; han hade verkligen njutit av 

att plocka isär de där stackars vilsegångna medvetandena som Lisa 

envisades med att kalla ”spöken” eller ”andar”, och han hade gjort det 

från början till slut. Men det var inte däri felet låg, även om det i förstone 

kanske kunde tyckas så. Känslan av oinskränkt makt var otvivelaktigt 

berusande, det var bara att erkänna, och den som sade något annat ljög. 

Och det var väl gott och väl. Men problemet var som sagt inte att han 

kände så, utan att han utan vidare betänkligheter hade gett efter för den 

oerhörda kraft han hade inom sig, den unika energi som gjort hela saken 

möjlig. Där borde han ha satt stopp innan allt gått så långt som det 

dessvärre gjort. 

Han fortsatte rannsaka sig själv ända fram till annandagens kväll, när 

snöandet utan förvarning upphörde lika plötsligt som det börjat. Vid det 

laget hade han redan börjat vänja sig vid hålan han satt i, men det 

rubbade inte hans övertygelse att han skulle fortsätta sin avbrutna 

vandring dagen därpå. 

När han gett sig av hemifrån på julaftonens eftermiddag hade han haft 

någon diffus föreställning om att han kanske borde försöka finna sitt 

ursprung på ett eller annat vis. Han hade till exempel tänkt söka upp 

platsen där allt verkat börja såväl för hans mamma som för honom själv, 

nämligen Djupe Skreva. För även om det inte längre fanns något spår 

kvar av den gamla dansrestaurangen borde han ändå kunna finna något 

som var sammanlänkat med den minst sagt mystiske Johannes, trodde 

han. 

Denne var förresten en av de tungt vägande anledningarna till att Erik 

valt just Sydåsen som tillflyktsort. Om Johannes var hans pappa och det 
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var från honom han fått sina abnorma mentala krafter, borde det 

sannerligen finnas ett och annat att diskutera med mannen ifråga. Om 

han alltså alls existerade, och då inte bara som ett fantasifoster uppfunnet 

av hans galna mor. Nåja, han hade ingen större brådska med att jaga 

fram sanningen, tvärtom; han kunde stanna ute i skogen precis hur länge 

han ville. Här fick han åtminstone vara ifred. 

Men redan under natten mot den första mellandagen oroades han av 

det han senare valde att kalla yttre störningar. Alltså inte sådant som 

hörde hemma i skogen, som exempelvis rävar eller grävlingar som kom 

förbi och nosade nyfiket i dörröppningen. Eller för all del kaniner och 

andra smådjur, som det verkade finnas oerhört gott om. Det handlade 

om helt andra saker. 

Någon gång mitt i natten, kanske runt tre av känslan i kroppen att 

döma, vaknade han till och råkade kasta ett öga mot dörröppningen. Där 

såg han - trots det kompakta mörkret men tack vare bakgrunden av snö - 

siluetten av en grovt byggd karl som stod blickstilla och glodde rakt på 

honom. Det svaga blänket från hans ögon gick inte att ta miste på; det 

var verkligen en människa. Eller åtminstone något som såg ut som en, 

vilket kanske i och för sig inte var samma sak. Men oavsett vilket: så fort 

mannen tycktes bli medveten om att Erik lagt märke till honom gick han 

hastigt därifrån. 

Erik kunde inte låta bli att tycka att det var lite kusligt, men begrep 

egentligen inte varför han kände så. Det fanns såvitt han visste inte en 

enda människa i hela världen han borde vara rädd för, i synnerhet inte på 

Sydåsen. Och vad anbelangade vilsegångna medvetanden brydde han sig 

inte det minsta. Kanske berodde hans olust snarare på att mannen vid 

närmare eftertanke inte verkat höra hemma i någon av de där 

kategorierna. Det var förstås bara en känsla, men den var tydlig nog; han 

hade varit både-och samtidigt som han varit varken-eller, så att säga. 

Förkroppsligad ande, eller förandligad människa - liksom balanserande 

mellan olika skikt i tillvaron. 

Erik satt vaken och grubblade en stund på saken, sedan somnade han 

om i trygg förvissning om att det inte kunde finnas något farligare i 

skogen än han själv. Resten av natten förflöt i långsam stillhet. 

På morgonen skyndade han sig ut i den bomullsvita nysnön så fort det 

ljusnade. Han ville se om han kunde finna spår i snön utanför källaren 

för att på så vis förvissa sig om att mannen antingen funnits på riktigt, 

eller också bara varit en ovanligt levande dröm. 
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Och nog fann han spår. Först och främst av harar och annat småvilt, 

vilket inte tedde sig särdeles upphetsande. Men också till hans olust 

mänskliga fotspår, tydligt gjorda av någon sorts grova och tunga kängor. 

Han följde avtrycken först åt ena hållet och sedan i motsatt riktning, och 

gjorde då den något oroande upptäckten att den ovälkomne besökaren 

tycktes ha materialiserats ur tomma intet en bit från källaren, gått fram 

till öppningen och kikat in, bara för att därefter ha promenerat vidare 

och sedan på nytt gått upp i blå luft. Erik tyckte inte om tanken, men 

spåren fanns tvivelsutan där och de talade sitt tydliga språk. Nå, han hade 

således verkligen haft besök under natten. Och vad skulle han göra åt 

det? Ingenting, konstaterade han snabbt med en axelryckning, eftersom 

inget faktiskt kunde göras. Han bestämde sig sålunda för att strunta i 

alltsammans och istället gå in och packa. 

Medan han höll på att samla ihop sina få saker för att vandra vidare, 

upptäckte han för första gången på flera dagar att han faktiskt var 

hungrig. Ordentligt hungrig dessutom. Han plockade upp det som 

återstod av brödlimpan och den rökta korven och tuggade i sig 

alltsammans på mindre än fem minuter. Han tömde juicepaketet i några 

få klunkar och blev plötsligt varse två saker: dels att han ätit som en gris, 

och dels att maten nu var slut. Det senare var illa om han skulle bli så där 

panikhungrig igen. 

Han satte sig ner och tänkte efter. Om han skulle överleva under sin 

vandring måste han ha mat. Han kunde inte ta den från skogen, inte mitt 

i vintern. Naturligtvis borde han kunna döda några ätbara djur på samma 

sätt som han dödat flugor på Solgården, men det ställde ändå till 

problem. Först och främst kunde han inte den knappast självklara 

konsten att förvandla ett dött djur till mat. Själva dödandet skulle vara 

det minsta bekymret, men han visste inte hur man flådde eller tog ur ett 

fällt byte. Sedan skulle han bli tvungen att tillaga det, och även om han 

kunde göra upp eld skulle han inte ha några kryddor att smaksätta köttet 

med. Och osaltat kött tycktes honom inte särskilt lockande, även om han 

inte var speciellt kräsen av sig. 

Men kanske kunde han försöka hitta något annat? Frusna fjolårsbär? 

Lite ätliga rötter? Nej, det skulle inte gå. Om han mot förmodan fann 

något som kunde ätas skulle han antagligen inte vilja stoppa det i 

munnen. Och om han blev så desperat att han till sist ändå tvingade sig 

att äta bark och halvruttna växtdelar, skulle det ingalunda räcka för att 

mätta honom. Han suckade och packade klart sin ryggsäck. Sedan 
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kontrollerade han att han fortfarande hade sin plånbok. Det var bara att 

ta skeden i vacker hand och traska tillbaka ner till Risbyslätt och 

proviantera. 

I den enda mataffären i byn möttes han av många undrande blickar, 

precis som han gjort i Klätten innan invånarna vant sig vid hans något 

udda uppenbarelse. Han misstänkte att det mest var hans solglasögon - 

som han på nytt tagit på sig när han insett att han skulle träffa andra 

människor - som drog till sig uppmärksamhet. Främst negativ sådan, 

vilket han var van vid och därför helt ignorerade. 

Han köpte med sig så mycket mat och andra förnödenheter han 

orkade bära, och bara sådana varor som inte behövde tillagas. Bröd, 

dricka, mer rökt korv, lite frukt, värmeljus och tändstickor, varpå det 

mesta lastades ner i ryggsäcken. Det som inte fick plats där stoppade han 

i ett par av Hemköps plastkassar. 

När han var på väg tillbaka passerade han Lokalföreningen, som var en 

affär som tycktes sälja varor under devisen ”det vi inte har, finns inte”. 

Han tänkte efter en stund, och gick sedan in med sina kassar och började 

leta runt på hyllor som var mer eller mindre överfulla av så vitt skilda 

saker som reservdelar till utgödslingsmaskiner, hundmat, träskruvar, 

trädgårdstomtar och diverse smaklösa prydnadsfiguriner i glansigt 

porslin. På avdelningen märkt ”inomgårds” fann han en grön presenning 

som han var säker på att han skulle komma att få nytta av på ett eller 

annat sätt, men ännu oklart hur. Under en annan skylt som bar texten 

”friluftsliv” hittade han en sovsäck. Syftet med den tedde sig däremot 

mer självklart för honom. 

Han inhandlade båda och konstaterade så fort han kom ut ur affären 

att han tydligen förköpt sig. Inte ekonomiskt, han hade fortfarande 

ganska mycket pengar kvar i plånboken. Men han hade onekligen vissa 

problem med att bära med sig alltsammans, och lyckades först efter visst 

svärande stuva om packningen så att den i och för sig inte blev lättare, 

men åtminstone mindre otympligt att bära. Sedan promenerade han utan 

brådska tillbaka upp mot åsen. 

När han lämnat Risbyslätt bakom sig funderade han på vart han borde 

gå härnäst, men medan han velade fram och tillbaka mellan ett antal 

minst sagt diffusa alternativ bar hans ben honom utan hans vetskap 

tillbaka till den nu ganska välbekanta källaren, och när han upptäckte det 

var han för trött för att göra något åt saken. Han stuvade in sina saker 

och gjorde sig hemmastadd. 
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En vecka senare var han fortfarande kvar i jordkällaren. För varje dag 

som gått hade det blivit allt svårare att motivera varför han borde ge sig 

av någon annanstans. Dessutom hade han insett att det skulle bli ganska 

arbetsamt att hela tiden bära omkring på full packning, i synnerhet när 

han visste att han faktiskt inte behövde. Alltså bestämde han sig för att 

den gamla övergivna källaren nu var hans utgångspunkt, och att han från 

och med nu kunde kalla den ”hem” om han hade lust. 

Det hade han emellertid inte. Jordhålan fungerade förvisso som ett 

effektivt skyddsrum mot den moderna världens alla pajaserier såväl som 

mot vädrets makter, men särskilt trivsam var den inte. Vilket väl i och för 

sig mest ankom på honom själv att åtgärda. Visserligen hade han hängt 

upp presenningen han köpt framför dörrhålet, men den var inte tänkt 

som pynt utan snarare avsedd att stänga ute de isiga vindarna som 

envisades med att ideligen svepa in i källaren och släcka hans värmeljus. 

Dessutom hade han en förhoppning om att den skulle ge en tydlig vink 

till den där smygtittande mannen av obestämd sort att i fortsättningen 

hålla sig borta. 

För hur otroligt och irriterande det än kunde tyckas vara hade han 

kommit tillbaka, och Erik var nu helt säker på att han inte var ett slags 

förkroppsligat hjärnspöke. Tre nätter hade han hittills vaknat av att den 

där nyfikne vad-han-nu-var stått och betraktat honom ur skuggorna. Han 

hade alltid kommit om natten och Erik hade ännu inte lyckats få någon 

skymt av hans ansikte, trots att han vid ett tillfälle slitit upp sin ficklampa 

och lyst mot skepnaden i dörren. Så fort ljuskäglan nått platsen där 

mannen befunnit sig, hade han försvunnit. Inte som ett spöke, som 

kunde upplösas i intet: verkligen inte. Tvärtom hade han helt enkelt bara 

flyttat sig så snabbt att Erik inte hunnit med. Men att det var samma karl 

var det ingen tvekan om, om inget annat så för att spåren han lämnade 

efter sig var identiska från gång till gång. 

Svaret på gåtan med den mystiske besökaren kom självmant när han 

befunnit sig i sitt nya hem i några veckor, ungefär. Han hade delvis 

tappat bort tiden, mest för att han inte brydde sig ett dyft om att hålla 

reda på den. Vad honom anbelangade spelade det nämligen ingen som 

helst roll vilket datum eller veckodag det var. Dessutom var det totalt 

oviktigt om man som han brutit med civilisationen och bosatt sig långt 

ute i skogen. Dock: det var otvivelaktigt mitt i vintern, gissningsvis hade 

halva januari passerat. 
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Det var naturligtvis kallt ute, men frånsett några dagar av bitande köld 

runt trettonhelgen hade vintern hittills varit mild. Snön från i julas hade 

töat bort för länge sedan, men ersatts av ett nytt, tunt täcke som nu i sin 

tur var på väg att smälta ner till mörk väta. Den innevarande dagen hade 

varit dimmig och trädstammarna som omgav hans källare hade lösts upp 

i fukten och på känt gråvädersmanér varit osynliga redan tio - femton 

meter bort. Han hade hållit sig inomhus det senaste dygnet eftersom han 

haft på känn att vädret kunde vara ohälsosamt, och han hade definitivt 

ingen lust att bli sjuk. 

Allt hade varit precis som vanligt. Det bleka dagsljuset hade efter en 

lång, grådaskig och händelselös dag till sist barmhärtigt sjunkit ner i 

kompakt mörker, och han satt och stirrade in i den flämtande lågan från 

ett av Hemköps värmeljus när presenningen plötsligt och utan 

förvarning bryskt drogs åt sidan av en grov manshand. 

Erik såg förvånat upp, men blev inte rädd eftersom han i stort sett 

aldrig blev det längre. Inte ens den gången ett stort lodjur varit på väg in 

till honom i källaren hade han blivit rädd, utan bara sagt åt det att gå 

därifrån. Vilket det också genast gjort utan invändningar och i all 

vänskaplighet. 

Nej, han blev som sagt inte rädd, men däremot minst sagt förvånad. I 

dörröppningen syntes en nu tämligen välbekant siluett av en muskulöst 

byggd man vars blekt lysande ögon betraktade honom intensivt. Erik såg 

tillbaka på mannen men var samtidigt så överrumplad att han inte kom 

sig för att säga något. 

Det kusliga skenet i inkräktarens ögon pulserade svagt, och ibland gick 

det att ana en antydan till röd skiftning som drog förbi så snabbt att det 

lätt skulle kunna tas för en illusion. Åtminstone av någon annan än Erik, 

som istället för att tro på något så simpelt som inbillning nyfiket 

registrerade och per automatik memorerade varje detalj hos den 

ovälkomne gästen; hans långa, gröna oljerock och grova, smutsiga 

kängor inte minst. 

Det gick några sekunder av ömsesidigt starrbligande, sedan falnade 

skenet i mannens ögon något. Han stod avvaktande kvar med ena 

handen på presenningen, som om han var osäker på om han vågade 

komma in. Men efter en dov och tämligen lång tystnad verkade han till 

sist ha bestämt sig. Han steg in och lät presenningen glida igen bakom 

sig, och gick sedan utan ett ord fram till Erik och slog sig fräckt ner på 

en tillhuggen sten mitt emot utan att ens fråga om det var ledigt. Vilket 
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visserligen skulle ha varit en minst sagt onödig fråga, men dock ett 

tecken på vanligt hyfs. 

Erik fortsatte att tyst betrakta mannen som intensivt såg tillbaka på 

honom, och dessutom rakt i ögonen utan att för en sekund vika undan 

med blicken. Om det fram till denna stund funnits några som helst 

tveksamheter kring om han var människa eller spöke var de nu som 

bortblåsta. Han var nämligen ingetdera. 

Han var förvisso kompakt som en människa, men gav ändå ett 

märkligt intryck av att vara lättflyktig som den tunnaste morgondimma. 

Fast inte alls på samma bräckliga vis som kroppslösa medvetanden 

noterade Erik, som ju hade avsevärd erfarenhet av den sistnämnda 

sorten. Dessutom - och det var det absolut mest uppseendeväckande i 

mannens utseende - brann en diffus eld bakom det bleka skenet i hans 

ögon. Något liknande hade Erik bara sett på ett enda ställe tidigare - i sin 

egen spegel. Detta var en sak som definitivt väckte hans nyfikenhet. 

För ett ögonblick fick Erik för sig att det var den mystiske Johannes 

som i egen hög person sökt upp honom, och inte tvärtom som han halvt 

om halvt planerat. Men innan han hann fråga om det verkligen var så 

talade mannen, och Erik förvånades av hans grova, raspiga röst. Han lät 

som en parodi på någon seriefigur. 

”Godafton, Erik” sade han i ett tonfall som avslöjade viss glättig 

munterhet med en tydlig dos förakt på toppen. Han lät helt enkelt 

hånfull, vilket Erik till en början inte reagerade särskilt på; han var ju van 

från Solgården. ”Vilken tur att här inte finns några kärvande lås, eller  

hur?” fortsatte han, och det glimmade av sval och illa dold illvilja i 

ögonen. Han illustrerade sitt påstående med en överdriven charad där 

han tuggade på något som sedan spottades ut och stoppades in i ett 

fiktivt hål. 

Det tog några ögonblick innan det gick upp för Erik vad mannen 

menade, men när han väl dragit sig till minnes besvären han haft med att 

komma in i sin lägenhet den där kvällen efter julskyltningsspektaklet på 

torget i Klätten, insåg han plötsligt vem det måste ha varit som tryckt in 

tuggummi i hans lås. Han hade trott att det varit några busungar, och så 

var det istället den här osympatiske, förvuxne mannen. 

Med ens var det som om ilskan från den där kvällen åter sjöd upp 

inom honom. Han drabbades av en oväntad, svart lust att skada sin 

objudne gäst på något sätt, betydelselöst hur. Men sansade sig så fort 

hans förstånd hann ikapp, och bestämde sig istället för att först ta reda 
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på vem denne fräcke och otrevlige typ var. Därefter skulle intränglingen 

under alla omständigheter fortare än kvickt ut ur hans källare. Med våld, 

om så krävdes. 

”Vem är du?” frågade Erik och spände ögonen i mannen, samtidigt 

som han listigt sträckte fram sin hand som för att hälsa. Han tänkte att 

det enklaste sättet att få ett ärligt och uttömmande svar på frågan var att 

själv se efter, vilket han säkert skulle kunna om de bara fick kropps-

kontakt. Mannen besvarade självsäkert Eriks blick utan att synbarligen 

beröras det minsta, sedan grep han den framsträckta handen och skakade 

den långsamt. Erik lade överraskat märke till att mannens hand var så 

varm att den nästan brändes, och konstaterade sedan besviket att 

minnesflödet han med självklarhet förväntat sig uteblev. Istället kom… 

ingenting. 

Erik stirrade oförstående på mannen, som obesvärat och bistert leende 

glodde tillbaka. Det var något som var radikalt fel med hela situationen; 

Erik hade mer eller mindre förväntat sig att nykomlingen utan urskiljning 

skulle ösa alla sina minnen och känslor över honom, för att sedan med 

ett illtjut fara upp och i panik rusa ut. Precis som det brukade gå till, 

alltså. Men istället för att få tillträde till mannens mest privata och 

hemliga rum, fick Erik ett elakt hånskratt rakt i ansiktet. 

”Nej du, den gubben går inte med mig” flinade han. ”Jag är inte av 

samma klena konstitution som de där andra fåntrattarna du brukar 

umgås med. Och det ska du förresten vara väldigt tacksam över. För om 

jag hade varit det, hade du just gått miste om möjligheten till det mest 

intressanta samtal du någonsin haft i hela ditt usla liv.” 

Erik släppte långsamt hans hand. Huden i handflatan hade blivit en 

aning röd, som om han bränt sig i mycket varmt vatten. Trots detta 

förhållandevis måttliga irritationsmoment - och den uppenbara 

hånfullhet som för tillfället var det enda som läckte ut från mannen - 

hade han plötsligt blivit intresserad av vad som menades med det där 

sista. 

”Jaha? Men jag heter i alla fall Erik” presenterade han sig aningen 

stukad för att släta över sin inledande fientlighet. Men det föll 

uppenbarligen inte i god jord eftersom hans besökare plötsligt mulnade. 

”Det vet jag väl!” sade denne barskt. ”Jag kallade ju dig vid namn för 

mindre än en minut sen!” Erik blinkade förvånat och insåg att den andre 

faktiskt hade rätt. Sedan övervägde han för några ögonblick om han 

borde lägga sig till med samma buffliga stil för att överhuvudtaget få 
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något vettigt ur mannen, men hann inte bestämma sig innan denne med 

utstuderat självgod min fortsatte: 

”Förresten betyder ett namn ingenting. Men om du verkligen vill kalla 

mig för något går det väl bra. Jag är ingen ogin person, förstår du. Så vi 

kan säga att jag heter… tja, Calle. Med c.” 

Mannen flinade brett, och Erik genomskådade genast den uppenbara 

lögnen. Den otäcke besten till karl drev utan tvivel med honom - öppet, 

fräckt och fullständigt ogenerat. Calle hette han således inte, fastslog Erik 

fundersamt. Vilket kanske trots allt inte var av särskilt stor betydelse, när 

allt kom omkring. För i just den saken hade mannen definitivt rätt: ett 

namn betyder inte ett smack. 

Ungefär samtidigt som namnfrågan tycktes avgjord började det på 

allvar gå upp för Erik att det han hade framför sig var något helt annat 

än det det såg ut att vara. Hur han visste det var oklart, men det byggde 

definitivt mer på känsla än på ett logiskt och intellektuellt resonemang. 

Han bara visste det, som med så mycket annat. 

Mannen bestod således inte av kött och blod som han själv, utan av 

hårt kondenserad energi: lite som ett spöke men av ofattbart större kraft. 

Det var som att jämföra ett litet ficklampsbatteri med ett helt 

kärnkraftverk. Trots detta tyckte Erik fortfarande inte att det var 

obehagligt. Obekvämt kanske, men knappast skrämmande. 

Han fick en plötslig ingivelse att försöka finna knuten som höll ihop all 

denna energi, och därmed varelsen som satt framför honom. Men så fort 

han försökte se efter höll mannen, som alltså ville kallas Calle, upp 

handflatorna mot Erik. Han log, denna gång mer inställsamt än hånfullt. 

”Och just det där är alltså anledningen till att jag kommer hit och 

avlägger visit” sade han i betydligt vänligare ton. ”Det du precis försökte 

göra med mig, alltså.” Han sänkte rösten och lutade sig närmare så att 

avståndet mellan dem med ens kändes oangenämt kort. Sedan fixerade 

han Erik med blicken och viskade med illa dold girighet i rösten: ”Jag vill 

veta hur du gör.” 

Erik blinkade dumt. ”Du vill veta hur jag gör vad?” undrade han och 

flyttade diskret bakåt på sin sten medan han såg oförstående på mannen, 

som nu suckade trött och blundade hårt någon sekund. 

”Jag förstår inte varför alla nödvändigtvis måste bli så korkade så fort 

jag börjar tala med dem!” påstod han med betydligt högre röst än tidigare 

och lät otvivelaktigt som om han var på väg att brusa upp. Erik lät sig 

naturligtvis inte skrämmas av hans bryska sätt, men fick plötsligt en 
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underlig känsla av befinna sig mitt inne i en storm av våldsamt virvlande 

energier som fick nackhåren att resa sig. Sedan stillnade det igen, lika 

plötsligt som det börjat och mannen gjorde en min som om han fått 

något obehagligt och synnerligen illasmakande i munnen. 

”Det är likadant varje gång” sade han. ”Att vanligt småfolk blir sådär 

måste man kanske stå ut med, men att du…” Där hejdade han sig 

plötsligt, som om han blivit medveten om något, eller möjligen råkat 

försäga sig. Sedan log han förbindligt, och Erik kunde inte låta bli att 

lägga märke till att leendet var falskt och påklistrat. 

”Jag menar bara att det blir så trist om vi ska hålla på att tala om 

självklarheter” fortsatte han milt. ”Så då försöker vi igen: kan du lära mig 

hur man gör för att lösa upp det du tydligen kallar vilsegångna 

medvetanden?” 

Nu gick det till slut äntligen upp ett ljus för Erik. Han hade alltså något 

denna oerhört kraftfulla… varelse - som åtminstone tills vidare valt att gå 

under namnet Calle - väldigt gärna ville ha, och nu hade han tydligen 

kommit för att antingen få det överlämnat åt sig frivilligt, eller för att i 

värsta fall ta det med våld. Men det höll inte riktigt ihop för Erik; Calle - 

det var lika bra att använda sig av det där namnet för enkelhetens skull - 

borde haft åtskilliga tillfällen att tillskansa sig den tydligen åtråvärda 

kunskapen redan under förra hösten. Hur många kvällar hade Erik inte 

tyckt sig förföljd när han promenerat hem genom ett mörkt och 

folktomt Klätten? Att denne osynlige förföljare onekligen måste ha varit 

”Calle” fanns det såvitt Erik kunde förstå inte längre någon som helst 

tvekan om. 

Ändå hade han under hela denna tid inte en enda gång närmat sig Erik, 

åtminstone inte om man bortsåg från den gången då han av någon 

outgrundlig anledning fyllt lägenhetens nyckelhål med vältuggat, 

salivindränkt tuggummi. Det gick inte att komma ifrån att alltsammans 

var en aning mysteriöst, inte minst med tanke på vad denne ”Calle” 

verkade vara. Han borde alltså i rimlighetens namn kunna ta precis vad 

han ville, precis när han ville och utan att be om lov. 

Detta var minst sagt underligt, men tycktes samtidigt tyda på att det 

kanske inte var fullt så enkelt i alla fall; var det så banalt att han helt 

enkelt inte kunde ge sig på Erik hur som helst? Fanns det någon oskriven 

regel som hindrade honom från att bara roffa åt sig det han ville ha? 

Å andra sidan var det oändligt svårt att veta vad det var som drev 

honom att bete sig på ett visst sätt. Det var förresten inte bara fullt 
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möjligt utan även ganska troligt att han ännu inte hade visat sitt rätta jag, 

och att han inte heller avsåg att göra det förrän alla andra möjligheter var 

uttömda. Med tanke på vad som hittills skymtat fram av hans mentala 

energier var det ingen uppmuntrande tanke. 

Erik tänkte efter. Vad skulle egentligen hända om han rätt och slätt 

bestämde sig för att berätta för mannen hur han bar sig åt när han löste 

upp och skingrade kroppslösa medvetanden? Det var nog inte särskilt 

svårt att lista ut, trodde han. Han skulle antagligen få en hård klapp på 

axeln och i bästa fall ett tack fullt av hån och illa dold skadeglädje. Om 

han ens kom så billigt undan. 

Sedan tänkte han vidare och insåg tämligen omgående att han kanske 

snarare borde fundera över vad ”Calle” skulle ha den efterfrågade 

kunskapen till? Att den inte skulle användas till något gott låg på något 

vis i sakens natur, misstänkte Erik. Men mer exakt? Och kanske lika 

viktigt; om han verkligen var det Erik började befara, varför hade han i 

så fall inte redan sådan basal kunskap? Till och med Erik kunde ju göra 

det där ganska enkla men synnerligen destruktiva tricket, och han var 

inte tillnärmelsevis lika kraftfull som Calle med c, eller hur? 

Intressant var också att fråga sig vad som skulle hända om han helt 

enkelt vägrade säga ett knyst om saken. Helt säkert skulle det bli 

diskussion och sannolikt också en del hårda ord. Kanske kunde till och 

med rent fysiska argument komma att tas till, och vad hade han i så fall 

att sätta emot? Antagligen inte mycket, trodde han. Och tänkte man så 

fanns det kanske inte ens något egentligt val? Och om han förr eller 

senare ändå skulle tvingas berätta hemligheten vore det kanske bättre att 

få det gjort med en gång, så att han åtminstone kunde bli av med den 

minst sagt obehaglige Calle? 

Han tyckte inte alls om det. Och det var något i hans inre som högljutt 

protesterade mot tanken på att frivilligt och lättvindigt lämna ut 

information som eftertraktades med sådan uppenbar girighet. Det 

kändes helt enkelt inte rätt. 

Å andra sidan - och ur ett lite mer själviskt och positivt perspektiv - 

kunde man kanske se den oinbjudne gästen som en gåva; som ett länge 

efterlängtat tillfälle att få reda på mer om exempelvis Johannes och hans 

eget ursprung? Om alla de händelser han hittills bara nuddat vid genom 

exempelvis Kerstins fullklottrade anteckningsböcker, men som utan 

tvivel var själva upprinnelsen till allt det som var han? 
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Det tog honom två sekunder att besluta sig för att denna oväntat 

uppdykande källa till information inte borde ge sig av utan att först ha 

lämnat ifrån sig allt han ville veta. Byteshandel, således. 

”Det kan jag kanske” svarade Erik på frågan om han kunde lära Calle 

hur man gjorde. ”Men vad kan du erbjuda mig i utbyte?” 

För ett ögonblick trodde Erik att mannen som satt mitt emot honom 

skulle spricka av plötslig, uppflammande ilska. Han blev tomatröd i 

ansiktet och såg ut som om han var på väg att häva ur sig ett antal av 

människoöron hittills ohörda svordomar av högst tvivelaktig men 

sannolikt skrämmande karaktär. Erik var nära att i ren reflex huka sig, 

men valde klokt nog att istället se oberörd ut trots den på nytt hastigt 

stigande känslan av virvlande energi i källarens minimala utrymme. Om 

det var denna oberördhet som verkade avkylande på Calle var inte lätt att 

veta, men lika fort som vreden blossat upp hade den i alla fall blåst över. 

Han log ytterst ansträngt. 

”Jaha. Något i utbyte säger du. Och vad skulle det vara? En härlig 

brasa? Mat?” Plötsligt såg han finurlig ut. ”Eller kanske… hämnd på 

någon som gjort dig illa?” 

Nu var det Eriks tur att se ut som om han fått något otäckt i munnen. 

Det sista erbjudandet hade framförts med ett så tydligt drag av uppenbar 

illvilja att han genast drog öronen åt sig. Det var naturligtvis frestande att 

via någon annan kunna ge tillbaka för lidna oförrätter, verkliga eller 

inbillade. Givetvis. Och hade han varit av annan klenare sort skulle han 

säkert ha blivit intresserad och självklart bussat Calle på Solgårdens 

personal, och möjligen också på Lisa. Det kunde sannerligen ha blivit en 

lustiger dans, som det brukade heta. Av annan och klenare sort var han 

emellertid inte, vilket plötsligt verkade stå lika klart för såväl honom själv 

som för hans gäst. 

Erik såg honom djupt i ögonen och tackade vänligt men 

utomordentligt bestämt nej. Han ville inte på några villkor få sådana 

tjänster i utbyte. Han var bara ute efter information, inget annat. 

Den upplysningen fick Calle att se först besviken ut, sedan plötsligt 

fundersam. Han betraktade misstänksamt sin värd, tydligt på sin vakt. 

Erik drabbades av den fullständigt absurda känslan av att det var Calle 

som var en liten aning rädd för honom, och inte tvärtom som det väl 

ändå borde vara; som om den lika oberäkneliga som ytterst kraftfulla 

varelsen plötsligt förväntade sig att bli avplockad sina hemligheter med 

våld, vilket var minst sagt otänkbart. De spelade liksom inte i samma 
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division, för att begagna en sliten sportmetafor. Visserligen hade Erik 

tillåtit sig att släppa fram lite av det där han kallade svärtan, men den var 

bara en svag fläkt i jämförelse med den roterande malström av känslor 

och ogripbara energier som omgav Calle. Det var åtminstone så han själv 

uppfattade det. 

Det hade börjat blåsa utanför. Ett stilla sus läckte in i källaren och 

fyllde Erik med ro, vilket tycktes störa Calle som harklade sig 

omständligt och slickade sig nervöst om läpparna. Han plockade lite med 

fållen på sin långa oljerock och verkade överlägga med sig själv. Sedan 

påstod han något oväntat att han faktiskt inte hade svar på precis allt, 

vilket för tillfället och ur Eriks perspektiv tedde sig som ännu en 

uppenbar lögn. 

Erik tänkte efter en gång till. Det var naturligtvis ingen som helst 

tvekan om att mannen var svekfull. Frågan var egentligen bara hur 

svekfull. Fler lögner skulle utan tvivel komma ur hans mun, men med 

sunt förnuft och en liten aning list skulle det kanske ändå gå att locka ur 

honom en och annan sanning. Men i så fall gällde det att starta i rätt 

ända. Han bestämde sig därför för att till att börja med fråga om något 

han redan visste en del av svaret på, och först därefter stegra 

svårighetsgraden. 

”Min mamma var galen” började han efter att högst medvetet ha 

anlagt ett oskuldsfullt och nyfiket ansiktsuttryck. Han såg allvarligt på 

Calle, som inte rörde en min. ”Hon försvann för många år sedan och har 

sedan dess aldrig hörts av. Vet du någonting om det?” 

Calle avvaktade några sekunder med stenansikte. Erik fick för sig att 

oberördheten berodde på att han var oändligt uttråkad, och skulle just 

formulera om frågan när svaret kom: 

”Nej. Jag har inte en aning. Varför skulle jag förresten veta något om 

din mamma? Jag kan inte hålla reda på alla dårar som ränner runt och 

ställer till det” konstaterade han ointresserat och granskade omsorgsfullt 

sina naglar, som alla hade missklädsamma svarta sorgkanter. Erik såg på 

dem med avsmak. Samtidigt fick han en nedslående men bestämd känsla 

av att Calle i någon mening talade sanning, men kanske inte hela 

sanningen. Det var visserligen bara en känsla, men alltför ofta hade hans 

aningar tidigare visat sig stämma för att han nu bara skulle lämna ämnet. 

Han kände efter igen, sedan började han långsamt nysta upp den tråd 

Calle tillsynes omedvetet sträckt fram mot honom. 
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”Men du vet i alla fall att hon var galen. Och i så fall betyder det att du 

måste ha vetat vem hon var, eller hur? Så vad menar du egentligen med 

”ställer till det”? Hade hon något med branden i Djupe Skreva att göra, 

eller var hennes försvinnande vid just den tidpunkten bara ett 

sammanträffande?” 

Han visste genast att han träffat rätt. Samtidigt som Calle var tämligen 

listig och utan tvivel skulle slingra sig så mycket han någonsin kunde, var 

han lättgenomskådad som ett barn. Erik förstod inte vad han rimligtvis 

kunde ha för motiv att hela tiden leverera lögner istället för ärliga och 

raka svar, men det var i alla fall just det han gjorde. Eller rättare: försökte 

göra. Han bemödade sig således om att bibehålla sitt nollställda och 

oberörda ansiktsuttryck, men en liten ryckning i ena ögat - eller om det 

var en plötslig skiftning i själva luften, eller kanske i den ogripbara 

energin som roterade runt honom - avslöjade honom genast. Han log 

ansträngt. 

”Du missförstod mig nog” sade han och försökte utan större lycka 

framhärda i sin påklistrade och låtsade nonchalans. ”Jag har som jag sade 

inte en aning om vem din mamma var. Det var du själv som sade att hon 

var galen, om du minns. Inte jag. Nästa fråga.” 

Nu blev Erik plötsligt arg. Calle hade för avsikt att locka ur honom 

något som av allt att döma var både sällsynt och värdefullt, och i utbyte 

ville han bara lämna lögner och dumheter. Det var inte bara fräckt, utan 

dessutom totalt respektlöst. Erik bestämde sig för att försöka tvinga fram 

svaren om han inte kunde få dem frivilligt, men var samtidigt medveten 

om att det antagligen kunde ta en ände med förskräckelse. Men det 

spelade ingen roll, han måste ändå försöka. 

Som Erik tidigare konstaterat verkade Calle vara något sorts ytterst 

kraftfullt väsen av kondenserad energi, och således oerhört överlägsen 

honom själv i styrka. Ändå kunde han inte låta bli att se den obehaglige 

mannen som på något vis underordnad honom själv, vilket rent 

förnuftsmässigt borde vara direkt livsfarligt. Men en känsla var ändå en 

känsla, och som sådan alltid värd att tas på allvar. Alltså tog han frågan 

om hans mamma ett varv till, samtidigt som han bestämde sig för att 

använda kunskapen Calle ville ha av honom som utpressningsredskap. 

”Du ljuger” började Erik enkelt och utan att försöka dölja sin i och för 

sig redan uppenbara irritation. ”Ge mig ett enda skäl till varför jag skulle 

ge dig någon som helst kunskap om du inte ger mig något i utbyte. Som 

sanningen, till exempel.” 
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Redan innan han hunnit avsluta meningen formligen rammades han av 

en förnimmelse som kraftigt påminde om att köra huvudet rakt in i en 

betongvägg. Inte för att han någonsin gjort det, men han kunde med 

lätthet föreställa sig den oangenäma känslan. Kraften som omgav och 

strömmade ut från varelsen mitt emot honom hade nämligen plötsligt 

blivit så kompakt att den kändes rent fysiskt mot Eriks hud. Trots den 

skrämmande intensiteten lyckades han behålla lugnet och rörde såvitt 

han själv kunde bedöma inte en min. Men det kostade på, och under 

några hemska ögonblick kände han sig vimmelkantig och förvirrad. Calle 

log plötsligt elakt. 

”Räcker det som argument?” undrade han stillsamt, och Erik fick på 

nytt en lika tydlig som motsägelsefull känsla av att det fanns ett 

framträdande drag av tvetydighet hos mannen. Å ena sidan var han 

sannolikt och som sagt ett oerhört kraftfullt väsen, men gav å andra 

sidan intryck av att vara som ett trotsigt barn som mot bättre vetande 

bestämt sig för att göra uppror mot sina föräldrar. Det var faktiskt som 

om han av någon totalt outgrundlig anledning ville mäta sina krafter med 

Eriks, vilket givetvis bara kunde utfalla på ett enda sätt. Allt annat vore 

fullständigt orimligt. 

Erik var inte dum, och han insåg naturligtvis att det var en oerhörd 

chanstagning att ens försöka stå emot Calles fruktansvärda övermakt. 

Trots det bestämde han sig för att spela med, i den halvhjärtade 

förvissningen om att han annars skulle komma att ångra sig för resten av 

sitt liv. Vilket i och för sig - om det ville sig illa - kunde bli tämligen 

kortvarigt. 

Han beslutade sig således för att ge tillbaka med samma mynt, och 

lyckades oväntat lätt uppamma så pass mycket av sin svärta att den 

våldsamma energiurladdning som genast följde utan tvivel på nytt skulle 

ha släckt gatlyktor och utlöst billarm, förutsatt att sådana funnits inom en 

tjugometersradie från hans jordkällare. Samtidigt försökte han finna en 

öppen dörr in i Calles medvetande, men upptäckte förvånat att där inte 

fanns några dörrar överhuvudtaget. Varken låsta eller öppna, vilket än en 

gång påminde honom om att Calle var något mycket mer främmande än 

bara ett kroppslöst medvetande; en varelse av mentalt sett vidunderliga 

proportioner. Det fick honom att bli än mer på sin vakt. Han drog sig 

försiktigt tillbaka, långsamt så att det inte skulle se ut som en alltför 

uppenbar reträtt. 
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”Nej” svarade Erik med spelad självsäkerhet. ”Det räcker inte som 

argument. Om du vill ha något av mig måste du betala för det. Sådana är 

reglerna, vare sig du vill det eller ej. Så nu börjar vi om. Vad vet du om 

min mamma?” 

Det virvlade fortfarande av våldsamma energier i källaren, och för ett 

ögonblick trodde Erik att taket skulle falla in över dem. Men sedan 

stillnade luften plötsligt och Calle såg ilsket och kanske en aning stukat 

på honom. Därefter försvann långsamt uttrycket av vrede i hans ansikte 

och ersattes av den ursprungliga hånfullheten. Hans mun kröktes i ett 

elakt leende, inte helt olikt den sorts grimas Malin på Solgården brukade 

göra när Magdalena gett henne en direkt order hon inte gillade, men som 

inte kunde ignoreras. 

”Du var mig en fräck jävel!” svor Calle rått och spottade på jordgolvet. 

”Men okej, jag känner mig på gott humör så jag får väl göra dig den 

tjänsten då. Inte för att jag begriper varför du vill veta något om den där 

gamla knäppgöken, men du ska få veta precis allt du vill” muttrade han 

misslynt. 

Något omtumlad insåg Erik plötsligt att han utan att förstå hur måste 

ha vunnit första ronden mot Calle. Det var inte bara ofattbart, det var 

rent av löjligt osannolikt. Beredd på fler trick och ett helt batteri mer eller 

mindre lättgenomskådade lögner och undanflykter började han om från 

början. Och den här gången fick han faktiskt ett någorlunda ärligt svar. 

Eller åtminstone så ärligt man kunde förvänta sig av en varelse av Calles 

slag. Han fick sig nu sålunda serverad hela den sorgliga historian om 

Kerstin och hennes galenskap. Det vill säga allt Calle visste eller valde att 

berätta. Det fanns luckor i hans redogörelse, men vissa av tomrummen 

kunde Erik själv fylla i med hjälp av det han kom ihåg från hennes 

anteckningsböcker. I korthet gick berättelsen ut på följande: 

Kerstin hade blivit med barn uppe vid dansrestaurangen Djupe Skreva. 

Fadern hade kallat sig Johannes, men det var också allt Calle sade sig veta 

om honom. Där gav han sig inte en tum trots att Erik pressade honom 

särskilt på den punkten. 

Om Kerstins försvinnande fanns inte heller mycket att säga, påstod 

Calle. Men han undslapp sig åtminstone den - med tanke på den en gång 

så omfattande ryktesspridningen - inte särskilt kryptiska ledtråden att om 

Erik ville leka detektiv kunde han ju alltid söka i askan av Djupe Skreva. 

Kanske skulle han kunna finna något som brandteknikerna missat, 

hånade Calle och log på nytt utstuderat elakt. Erik kommenterade inte 
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hans respektlöshet, men konstaterade att han i alla fall fått en något mer 

fullständig bild av Kerstins sorgliga öde. Det måste alltså vara som han 

alltmer börjat misstänka; att hon satt eld på den gamla dansrestaurangen, 

och därefter själv omkommit i lågorna. 

Men närmare sitt eget gåtfulla ursprung kom han dessvärre inte, och 

hur han än krumbuktade sig för dra sanningen ur Calle gick det inte att 

nå längre. Det var helt enkelt tvärstopp. 

”Nå?” stötte Calle fram när Erik suttit tyst en lång stund, försänkt i 

dystra och svårfångade tankar. ”Nu har jag svarat på dina frågor, och då 

måste det vara din tur att ge mig något i utbyte. Och du vet vad jag vill 

ha.” 

Det visste Erik, men han kände fortfarande motvilja mot att anförtro 

Calle kunskapen om hur man så att säga dödar de redan döda. Utan att 

förstå varför kände han instinktivt att det skulle vara fel och på något 

underligt sätt omoraliskt. Kanske skulle det till och med vara farligt att 

sätta en sådan förmåga i händerna på någon av Calles sort. Alltså hade 

det nu blivit hans tur att slingra sig så gott det gick. Han försökte 

obetänksamt förhala hela saken genom att ifrågasätta sin objudne gästs 

goda intentioner, vilket kanske inte kunde tyckas vara det mest 

intelligenta draget. Åtminstone inte med tanke på det ojämna 

styrkeförhållandet: 

”Vad jag inte förstår” började Erik spelat fundersamt, ”är varför du 

som är så kraftfull inte redan kan konsten? Och jag förstår inte heller vad 

du ska ha den till? Jag tror ärligt talat inte att jag vill lära dig hur man gör, 

såvida du inte berättar mer om dig själv först.” 

Det var som att sätta eld på en tunna full av krut. Illviljan och ilskan 

som med ens sköljde över Erik var så intensiv och kompakt att han utan 

tvivel skulle ha dött om han varit som en vanlig människa. Nu var han 

emellertid inte det, och lyckades därför stå emot den första obehärskade 

vågen av hårresande, snurrande svart energi. 

Under ett rysligt ögonblick tyckte han sig se hur Calle liksom löstes 

upp i konturerna, bara för att genast efteråt återta sin mer kompakta, 

människoliknande form. Erik fick en bestämd känsla av att varelsen mitt 

emot honom under bråkdelen av en sekund plötsligt tappat kontrollen 

över sig själv, och i detta upprörda sinnestillstånd råkat ge honom en 

kort, ofrivillig glimt av sin sanna natur. Det gjorde honom inte rädd, men 

fick honom att se än klarare på saken. Svaghet skulle utan tvivel komma 

att belönas med hårdhänt respektlöshet, medan motstånd - om än aldrig 
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så meningslöst - skulle rendera honom viss aktning. I övertygelse om 

detta försökte han därför betrakta Calle så oberört han någonsin 

förmådde; han varken vek undan med blicken eller ens blinkade under 

den andre mannens ilskna blängande. 

Och det verkade som om han hade rätt: efter detta sinnessjuka utbrott 

av lika ofantlig som obegriplig styrka kom en ny svängning, och Calle 

verkade plötsligt kylas ner så att han för några ögonblick kom att framstå 

som ödmjukheten själv. Det var nästan löjeväckande i all sin absurditet. 

Men denna nya och ganska missklädsamma undfallenhet varade som 

väntat inte särskilt länge, och när han återtog sitt normala jag - som 

tydligen var den stillsamt hånfulla varianten - var han visserligen 

missnöjd, men ändå fullt resonabel. Vilket alldeles avgjort var mer än 

Erik vågat hoppas på, varför han nu långsamt och omsorgsfullt 

förklarade för sin retsamt leende gäst att han faktiskt kände ett visst 

ansvar gentemot de kroppslösa medvetandena, och att det bara var 

därför han frågade vad Calle skulle ha förmågan till. 

Det tog skruv, och några tämligen grova svordomar senare började 

Calle äntligen förklara sin egen roll i det han mystiskt kallade 

”funktionen”. Vad denna ”funktion” egentligen var framgick aldrig 

riktigt, men Erik gissade av sammanhanget att det måste vara någon 

sorts omskrivning för det man i brist på bättre brukade benämna ”ödet”, 

eller kanske ”meningen med livet, universum och allting”, för att 

parafrasera en känd författare av humoristiska och förnuftsvidriga SF-

romaner. 

Calles huvudsakliga uppgift var således enligt honom själv att spåra 

upp och ta hand om det som Erik i sin outgrundliga vishet (det sista 

naturligtvis framsagt med hånfullt och fjolligt uttal) kommit att kalla 

”vilsegångna medvetanden”. 

”De allra flesta klarar sig på egen hand” upplyste honom Calle, med 

ens förvånansvärt känslosam. ”Men ibland behövs en fast och bestämd 

hjälpande hand för att förmå dem att flytta upp. Och tänk så mycket 

enklare det skulle bli för mig om jag slapp lirka och övertala stup i 

kvarten! Det enda jag vill är ju att hjälpa dem tillrätta…” 

Det var en synnerligen gråtmild föreställning som oväntat spelades 

upp inför en minst sagt konsternerad - men för all del också tämligen 

kallsinnig - Erik. Calle förklarade omständligt hur han försiktigt brukade 

hjälpa nydöda tillrätta, men även sådana som varit med ett tag. Han 

talade med dem och försökte övertyga dem om att han bara ville deras 
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bästa, vilket naturligtvis var fullständigt sant. För inte trodde väl Erik att 

Calle var en brutal sälle som om han fick chansen skulle massakrera och 

tillintetgöra kroppslösa och totalt försvarslösa människor bara för skojs 

skull? Det skulle aldrig komma i fråga, påstod han med förorättad min 

medan han särskilt betonade ordet ”aldrig” så att det i Eriks öron lät 

precis som sin raka motsats. 

Nej då, Calle hade bara det allra bästa för ögonen när det gällde den 

ibland ganska besvärliga kontakten med människosläktet. Besvärlig 

därför att det titt som tätt hände att folk trilskades och vägrade följa med 

honom, trots hans förstående och ödmjuka attityd. Men, påstod han, om 

han då hade något milt påtryckningsmedel att ta till vid särskilt besvärliga 

fall skulle hans arbete genast bli oerhört mycket lättare. Att ta hand om 

människor som av en eller annan anledning lämnat sin kropp bakom sig 

var således hans sorgliga och huvudsakliga uppgift här i världen, och det 

var det inte mycket att göra åt. Men nu hade ju ett gyllene tillfälle att 

underlätta denna trista och deprimerande syssla plötsligt uppenbarat sig 

genom Erik, och om han bara kunde visa en liten, liten gnutta 

medgörlighet… 

Erik hörde vad Calle sade, men brydde sig inte om allt där pratet om 

att ”underlätta”, vilket han på förmodat goda grunder antog var rent 

nonsens. Däremot konstaterade han utan större förvåning - eftersom i 

stort sett inget längre kunde förvåna honom - att den han hade framför 

sig alltså var ingen mindre än en modern variant av grekernas och 

romarnas Charon, om han tolkat saken rätt. En dödens färjkarl som 

fraktade nyligen avlidna från de levandes värld till dödsriket. Och med 

det i åtanke var det inte särskilt svårt att fortsätta dra paralleller till 

antikens föreställningsvärld: Charon var tydligen trött på att ständigt 

behöva ro de döda över Styx. Nu ville han lära sig konsten att dränka 

dem i floden istället, för att på så vis bli kvitt dem för gott. Och Erik var 

den som skulle lära honom.  

Som om Calle kunnat läsa hans tankar - vilket han bevisligen inte 

kunde, eftersom han då knappast behövt göra sig omaket att försöka 

locka Erik att muntligt röja sina hemligheter - avslöjade han som i 

förbigående att han faktiskt då och då kallade sig Charon. Som ett litet 

skämt bara, inget annat. Eller Osiris, som han förargligt nog sagt sig heta 

en gång när han skulle hjälpa en bitter och av allt att döma hårt prövad 

man tillrätta. 
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Just det hade förresten varit ett misstag; mannen hade nämligen visat 

sig vara historielärare, av alla osannolika och sjufaldigt förbannade yrken 

man kunde stöta på, och hade således genast - naturligtvis både 

mångordigt och synnerligen tröttsamt - upplyst Calle om att Osiris 

minsann var egyptiernas dödsgud och alls ingen västerländsk gubbe iförd 

sliten oljerock. Så det så. 

Det hade tagit timmar att få tyst på honom, men till sist hade det ändå 

lyckats, påstod Calle och fick i samma stund som orden uttalades ett 

drömskt drag av utstuderad elakhet i sitt grovhuggna ansikte. Erik anade 

att den arme läraren nog fått sina fiskar mer än varma, men också att det 

säkerligen skulle ha blivit oerhört mycket värre om Calle haft tillgång till 

sitt eftertraktade ”påtryckningsmedel”. 

Men alldeles oavsett historielärare och antika gudanamn: saken kunde 

såvitt Erik förstod anses vara fullständigt klargjord. Calle var sålunda ett 

överjordiskt väsen som tog om hand döda som kommit vilse - en sorts 

naturkraft som för stunden tagit mänsklig form mitt framför ögonen på 

honom. Knasigt? Javisst. Men inte värre än mycket annat han varit med 

om i sitt nyligen återvunna liv. 

Med allt detta utrett återstod den för honom själv väsentligt mer 

angelägna frågan om vem Erik Johannesson egentligen var. Förutom 

människa med något udda egenheter, vill säga? Han hade själv inget bra 

svar på frågan, så varför inte be någon annan förklara? Någon som 

kanske hade något annat än de självklara standardsvaren att komma 

med? 

”Vet du vem jag är?” frågade Erik och spände ögonen i Calle, som när 

han väl fattade vad frågan egentligen gällde såg ytterst dum ut. Han 

hämtade sig emellertid snabbt från den första överraskningen och 

svarade sedan precis så intetsägande som Erik både anat och fruktat att 

han skulle göra. 

”Visst vet jag det” sade han leende. ”Du heter Erik Johannesson och 

du växte upp hos dina morföräldrar nere i Risbyslätt. Du är en alldeles 

vanlig och obetydlig liten människa, bortsett från att du besitter en lustig 

förmåga att lösa upp vilsegångna medvetanden. Nöjd så?” 

Det var Erik emellertid inte. Mest för att han tyckte att svaret var 

minst sagt torftigt, men också för att han förväntat sig något lite mer 

spektakulärt. Som att han var son till någon som eventuellt kunde vara 

Calles like, vilket på så vis skulle förklara hans speciella förmågor. 
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Men nu ville det sig så illa att när han började pressa Calle hårdare på 

den punkten, blev det plötsligt och oåterkalleligt tvärstopp. Det spelade 

ingen som helst roll hur han än lirkade med den alltmer bistra 

inkarnationen av antikens berömde färjkarl. Erik försökte till och med att 

med list lura sanningen ur den tigande mannen, men det var och förblev 

ogörligt. Han gav inte upp förrän han plötsligt möttes av ett nytt hånfullt 

leende som starkt antydde att rollerna nu med ens blivit ombytta. Då 

tystnade han tvärt och såg buttert på Calle, som genast började blänga 

tillbaka med samma min av surt missnöje speglad i sitt grova, väderbitna 

ansikte. 

De stirrade avvaktande på varandra under något som kunde ha varit en 

evighet, men lika gärna - och troligen - bara några sekunder. Sedan bröt 

Calle plötsligt och bestämt den spända stämningen genom att resa sig 

och utan vidare krusiduller önska Erik en god natt, varpå han vände sig 

om och gick. 

Han hade hunnit försvinna ut genom presenningen innan Erik 

reagerade och for upp för att försöka kalla honom tillbaka. Men när han 

kom ut i mörkret fanns det inte ett enda synligt spår av Calle. Inte heller 

kunde han höra något annat än suset i trädkronorna och det fuktiga 

droppandet av tö och smältvatten. Han stod kvar en stund och lyssnade 

intensivt i hopp om att kunna uppfatta något ljud som eventuellt kunde 

skvallra om åt vilket håll Calle gått, men utan annat resultat än att han 

snart började huttra i den iskalla vinden som i långsamma vågor 

tvingades uppför den norra åsbranten. Då gav han slutligen upp och gick 

tillbaka in i källaren och drog noga för presenningen så att kylan inte 

skulle kunna leta sig in till honom, varefter han satte sig ner och försökte 

tänka över situationen. Men eftersom han var på gränsen till utmattad - 

en sak han lade märke till först nu när spänningen släppt - fungerade inte 

huvudet som förväntat. Han gav således upp efter några helt och hållet 

fruktlösa försök att reda ut vad som egentligen hänt - och om det var bra 

eller dåligt - och kröp istället ner i sin sovsäck, där han föll i djup sömn i 

samma stund han slöt ögonen. 
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är Erik slog upp ögonen tidigt morgonen därpå trodde han först 

att allt det där surrealistiska han varit med om kvällen innan måste 

ha varit en ond dröm. Eller i värsta fall en sjuk och halvt medveten 

dagdröm, men helst inte det som till vardags brukade gå under den 

förvirrande benämningen ”verklighet”. 

Så fort han hunnit vakna ordentligt insåg han emellertid det dumma i 

att förneka att det verkligen hade inträffat. Det var som det var, och det 

fanns inget han kunde göra åt saken. Han hade således haft besök av en 

varelse som bestod av extremt förtätad energi, och denna varelse sade sig 

vara Charon. Eller åtminstone något som till funktionen påminde starkt 

om den gamle grekisk-romerske guden. 

Om han dristat sig till att berätta något av detta för exempelvis 

Magdalena, skulle han utan tvivel därmed ha skaffat sig en fribiljett in på 

akutpsyk. Han visste givetvis själv att han inte hade något där att göra, 

men det var det sannolikt ingen annan som skulle förstå. Alltså kunde 

han aldrig nämna ”Calle” med ett enda ord för någon annan människa. 

Vilket var ett löfte som skulle bli lätt att hålla - det fanns ju ingen att 

berätta för. 

Erik ägnade dagen åt att noga tänka igenom hur han borde agera om 

hans objudne gäst händelsevis skulle komma tillbaka. Det verkade 

otvivelaktigt finnas en hel del kunskap att locka ur Calle, men det var nog 

dessvärre ställt utom allt rimligt tvivel att den informationen hade sitt 

bestämda och knappast förhandlingsbara pris. Och alternativet att falla 

till föga och berätta hur han burit sig åt när han löst upp alla kroppslösa 

medvetanden var fullständigt uteslutet. Han hade nämligen drabbats av 

en mycket stark känsla av att det skulle vara det absolut värsta misstag 

N 
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han kunde göra; Calle skulle inte ha den kunskapen, det hade aldrig varit 

meningen. Och Erik skulle definitivt inte bli den som avslöjade 

hemligheten för honom. Och i och med den slutsatsen släppte han 

ämnet eftersom det inte gick att komma längre. 

Framåt eftermiddagen hade han i alla fall beslutat sig för vad han 

borde göra med den lilla men viktiga pusselbit beträffande hans mamma 

som han långt om länge lyckats tvinga ur Calle. Det hade med ens blivit 

mycket viktigt för honom att få se platsen där allt börjat, och kanske 

också slutat. 

Men eftersom det mörknade tidigt så här på vintern bestämde han sig 

för att vänta med alla eventuella utflykter, åtminstone tills dagen efter. 

Och det var sannerligen ingen som helst brådska; Djupe Skreva skulle 

ligga kvar där det låg under överskådlig tid. Han gick ”till sängs” tidigt i 

hopp om att morgondagen på så vis skulle komma fort, vilket var ett rent 

lyckokast: han föll i drömlös sömn redan efter några minuter. Och den 

här natten slapp han bli väckt. 

 

Nästkommande dag hade vädret slagit om, och regnet formligen vräkte 

ner utan uppehåll. Vintern var plötsligt som förbytt i något som mest 

påminde om extremt blöt vår, och marken förvandlades på sina ställen 

till tröstlös lervälling. Erik - som haft allvarliga planer på att promenera 

den dryga milen till Djupe Skreva under dagen - hade snart skjutit upp 

projektet när han insett att han skulle komma att bli mycket blöt innan 

han ens gått hundra meter från jordkällaren. Istället fördrev han tiden 

med att fundera. Han hade vikit undan presenningen så att han skulle få 

in åtminstone lite dagsljus i den annars ganska mörka hålan, och nu satt 

han på en sten och betraktade tankfullt det oföränderliga gråvädret utan 

att egentligen se det. Det droppade från mossan som delvis klädde in den 

välvda dörröppningen, och i diset utanför kunde han skymta bokarnas 

släta, regnvåta stammar. 

Han hade tänkt en hel del på den där ”Calles” besök häromkvällen, 

och sakta men säkert kommit fram till att allt denne sagt nog ändå 

innehöll ett visst mått av sanning, trots att det mesta vid första anblicken 

givetvis tedde sig som ren och skär lögn. 

Men oavsett sanning eller lögn; det som berört honom ojämförligt 

mest var varken det Calle sagt eller gjort. Det var istället känslan av 

samhörighet som långsamt börjat smyga sig över Erik när hans gäst gett 

sig av. På något lika egendomligt som svårförklarligt sätt fanns det en 
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grundläggande likhet mellan dem. Om det var det där överväldigande 

svarta, eller om det var känslan av otyglad, koncentrerad energi kunde 

han emellertid inte avgöra. 

Däremot var det bortom allt tvivel att Erik vid en direkt jämförelse i 

alla avseenden skulle framstå som en dvärg vid sidan om Calle och hans 

oerhörda förmågor. Så var det, och det var inget att hymla med. Men 

denna monumentala nivåskillnad band dem snarare samman än skilde 

dem åt, tvärtemot vad man skulle kunna tro. I grund och botten bestod 

de nämligen av samma skrot och korn, såvitt han själv kunde bedöma. 

Och det var inte särskilt svårt att förstå hur det hade gått till. 

Det hade visserligen tagit honom hela föregående dag att komma fram 

till den slutsatsen. Men ju mer han tänkte på det, desto troligare blev det. 

Han var således verkligen son till någon som varit som Calle, fast kanske 

mindre grov i både mun och utseende. Åtminstone om han skulle tro sin 

mammas anteckningar, där mannen hon kallat Johannes tvärtom 

beskrevs som rent av änglalik. Och detta trots att det - i och för sig 

motsägelsefullt, men dock - stod i klartext att hon hatade honom över 

allt annat. 

Erik hade för länge sedan bestämt sig för att mycket av det hon skrivit 

i viss mån måste vara sant, och att hans förmågor därför möjligen kunde 

förklaras med att han var avkomma till någon sorts överjordisk varelse. 

Vilket förstås var en utomordentligt löjlig tanke ur varje modern, 

rättänkande nutidsmänniskas jordnära - för att inte säga skygglapps-

behängda - perspektiv. Dock en tanke som det åtminstone för Erik fanns 

viss logik i, mitt i den nästan allt överskuggande irrationaliteten. 

Nå: det var förvisso vackert så, men inget han av högst begripliga 

orsaker någonsin nämnt för en enda levande själ. Ingen död heller, trots 

att han bevisligen haft åtskilliga möjligheter att lätta sitt hjärta inför dylika 

före detta människor. Eller om de kanske var människor utan kropp? 

Han kunde aldrig bestämma sig för hur de där lättflyktiga existenserna 

egentligen skulle kategoriseras. 

Men så var det alltså; han var son till en jordisk kvinna och något sorts 

mytologiskt, gudalikt naturväsen som kallat sig Johannes. Och ju mer 

han tänkte på saken medan han satt orörlig på sin kalla sten och 

betraktade takdropp och regndis, desto mer övertygad blev han om att 

han åtminstone i bildlig mening var sin tids motsvarighet till Herakles, 

Akilles eller någon annan av antikens heroer. Frågan var väl bara vad han 
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skulle göra med denna sin nyvunna - men dessvärre gravt felaktiga - 

kunskap. 

 

På den tredje dagens morgon efter Calles besök hade regnet äntligen 

upphört. Vilket inte på något vis betydde att vätan hade försvunnit, 

snarare tvärtom. Marken var i det närmaste vattensjuk och det droppade 

fortfarande sporadiskt från trädkronorna vid minsta lilla vindpust, men 

Erik bestämde sig ändå för att det nu måste vara högt på tiden att han 

tog itu med Djupe Skreva på allvar. 

Redan någon timme efter att det ljusnat gav han sig av västerut. Till en 

början försökte han snedda genom terrängen för att förkorta vägen, men 

efter att ha trampat ner med båda fötterna i djupa lerpölar som låg 

förrädiskt dolda under drivor av gamla löv valde han klokt nog att i 

fortsättningen hålla sig till stigar och mindre grusvägar. De var förstås 

inte mindre förstörda av det myckna regnandet, men det gick åtminstone 

att se faran i tid och att på så vis undvika de värsta gyttjefällorna. 

Bokskogen övergick snart i tät planterad granskog, vilken efter en 

stund glesnade och via ett eller annat dystert kalhygge gav plats åt ny 

bokskog. Han trampade på över halvt upplösta skogsstigar och tvingades 

ibland balansera på smala, sviktande, såphala plankbroar över iskalla, 

risslande vattendrag. Han passerade genom tomma beteshagar och tätt 

intill små sommartorp som stod sorgligt tomma i väntan på nästa års 

semesterfirare. 

Han var däremot mycket noga med att hålla avståndet när han 

tvingades gå förbi större bondgårdar som alldeles uppenbart var 

bebodda. Han ville helst inte att någon skulle se honom, eftersom det då 

säkert bara skulle bli en massa skvaller. Därför försökte han undgå 

upptäckt genom att snabbt försvinna bakom de veritabla berg av 

plastinpackat ensilage som låg uppstaplade här och var på närliggande 

fält så fort någon syntes till. Och sannolikt lyckades han, eftersom ingen 

av dem han skymtade gjorde minsta min av att ha sett honom. 

När han på så vis i flera timmar ömsom smugit, ömsom promenerat i 

rask takt genom Sydåsens varierade landskap, dök till sist en djup ravin 

med stora rasbranter upp i söder, på hans vänstra sida. Han insåg med 

plötsligt bultande hjärta att han nu måste vara nästan framme, eftersom 

ravinen inte gärna kunde vara något annat än den natursköna plats den 

nedbrunna dansrestaurangen fått sitt namn efter. Han var alltså slutligen 

framme vid Djupe Skreva. 
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Han drog ner på tempot och såg sig hela tiden om, kanske i hopp om 

att upptäcka exempelvis den förtrollade skogsglänta Kerstin hade 

berättat så utförligt om i sina fullklottrade anteckningsböcker. Det vill 

säga den plats där hans livslåga tänts, för att uttrycka sig poetiskt över 

något så förhållandevis trivialt som en högst ordinär sammansmältning 

av könsceller. 

Han fann emellertid ingen glänta, vilket inte var att undra på; om den 

överhuvudtaget funnits borde den ha växt igen för länge sedan. De där 

händelserna låg trots allt över fyrtio år tillbaka i tiden, och om man på 

inte helt orimliga grunder antog att det planterats exempelvis gran där, 

skulle det inte finnas ett enda spår kvar av platsen idag. 

Den insikten var dessbättre lätt att acceptera och ingen motgång i 

egentlig mening, eftersom det var själva platsen för dansbanan och 

restaurangen som intresserade honom mest. Han brydde sig sålunda inte 

om att ens stanna och se efter, när stigen började slutta ner mot åsens 

norrsida. Men om han gjort det i precis rätt ögonblick och därtill rört 

runt lite i jorden med foten, skulle han möjligen ha lagt märke till en 

kvarglömd rostig kniv som han säkert skulle ha känt igen från ett av sina 

absolut värsta barndomsminnen. 

Skogsstigen övergick gradvis till att bli en smal, halvt igenvuxen 

grusväg som brant sänkte sig ner mot ett snårigt bestånd av unga 

bokträd, risiga buskar och vintervisset ogräs. Det var inte förrän han stod 

nästan mitt i denna sorgliga vildvuxenhet som han blev medveten om att 

han måste ha nått resans mål. 

Mellan grenar, mossa och vildhallonsnår skymtade resterna av en 

murad stengrund. Här och var stack stolpar eller murdelar upp, och i 

några av dessa hängde fortfarande rostiga järnringar. Erik kände vagt 

igen dem som infästningspunkterna för den grova kätting som inhägnat 

den yttre delen av dansrestaurangens terrasserade uteservering. Han hade 

noga granskat några av de bilder han funnit av Djupe Skreva redan 

föregående vår, strax efter att han hittat sin mammas anteckningsböcker. 

Därför visste han nu också att han bara behövde gå några tiotals meter åt 

vänster för att bokstavligt talat stå på exakt den plats där hon träffat 

Johannes för så många år sedan. Det vill säga mitt på den gamla 

utedansbanan. 

Av den fanns det emellertid inte ett enda spår, vilket knappast 

förvånade honom. Den hade varit gjord av trä, och det lågorna inte hade 

förstört hade naturen på sitt eget långsamt nedbrytande sätt tagit hand 
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om. Möjligen kunde han här och där ana resterna av svartnade syllar och 

spruckna betongplintar; de enda kvarvarande spåren efter fundamenten 

som hela konstruktionen en gång vilat på. 

Han höjde blicken och såg sig omkring. Han stod nu mitt inne i snåret 

och var redan ganska blöt om både byxor och jacka, men hade inte en 

tanke på att avbryta utforskandet för en så löjlig trivialitet. Istället 

försökte han föreställa sig hur platsen hade sett ut fyrtio år tidigare, och 

kom ganska snabbt fram till att själva restaurangen måste ha legat en bit 

bortom dansbanan. Tio, femton meter från hans nuvarande position 

alltså. 

Han banade sig mödosamt väg genom de rivande och stickande 

hallonsnåren vilka växte allt tätare ju närmare själva brandplatsen han 

kom. För ett ögonblick övervägde han att vända om för att försöka hitta 

någon annan enklare väg, men insåg sedan att någon sådan antagligen 

inte fanns. Alltså blev han tvungen att strunta i att hans kläder blev delvis 

förstörda av de vassa taggarna, liksom han fick strunta i de blodröda, 

svidande rispor som ofrånkomligen blev resultatet när han använde sina 

händer för att försöka hålla undan grenarna. 

Svärande och nästan redo att ge efter för ett milt utbrott av svärta 

lyckades han till sist kämpa sig fram till dansbanans östra kant, dock utan 

att se några som helst spår av vare sig restaurang eller något annat. Han 

stannade och såg sig på nytt om för att försäkra sig om att han verkligen 

gått i rätt riktning, och korrigerade därefter några meter åt höger. 

Och sedan stod han plötsligt där, på tröskeln till det i hans värld så 

mytomspunna Djupe Skreva, nedbränt och totalförstört sedan mer än 

trettio år. Bokstavligen på tröskeln visade det sig, eftersom han mer eller 

mindre råkat snubbla på en gjuten betongtrappa som hade överlevt alla 

destruktiviteter i form av både brand och tid. 

Han stannade upp och såg som förtrollad på den egentligen ganska 

fula reliken; en sorglig rest från en svunnen tid inte särskilt avlägsen 

räknat i antal år, men sannerligen i tidsanda. Han stirrade på trappan och 

kunde utan ansträngning plötsligt föreställa sig hur hans mamma - ännu 

ung, söt och långtifrån den fågelliknande skräckbild han själv mött nere i 

cykelkällaren - hade trampat upp och ner för just de här trappstegen på 

lätta, förälskade fötter. Tanken rörde honom och han böjde sig ner och 

vidrörde den kalla och blöta betongen med fingertopparna. Ytan var 

skrovlig och sprucken och dessutom förfärligt svartbränd, vilket 

förvånade honom. Tydligen kunde inte ens naturen - som för övrigt hade 
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gjort ett ytterst gott arbete för att barmhärtigt dölja det skedda med ett 

tunt lager lav och en liten aning mossa - utplåna alla spår. Åtminstone 

inte på en så löjligt kort tidsrymd som trettio år. 

När han stod där och försiktigt lade handen på ruinerna av en annan 

tid, föll hans blick plötsligt på det som han gissade måste vara resterna av 

husgrunden. Även här hade betong använts, och en smal kant löpte ut 

från trappan både åt höger och vänster, knappt synlig under all mossa, 

löv och förruttnelse. Först hade han tänkt följa den hela vägen runt tills 

han gått ett varv och kommit tillbaka till trappan, men när han upptäckte 

hur ogenomträngliga snåren var i båda riktningarna gav han upp den 

tanken. Istället tog han ett försiktigt kliv in över den i stort sett 

försvunna kanten och befann sig således plötsligt inne i det som varit 

restaurangen. Han tyckte sig med ens ana en vag, virvlande känsla som 

för ett ögonblick gjorde honom en aning yr, och han stannade och slöt 

ögonen för att känna efter. 

Det fanns utan tvekan någon sorts kvardröjande energi på platsen; ett 

spår av något som en gång funnits men inte längre fanns. Lite som en 

flyktig doft av parfym när dess bärare försvunnit ut ur rummet. 

Utan att egentligen veta varför, tvingade han sig ytterligare några meter 

in bland de tätnande snåren. Han rev sig på nytt, men fortsatte trots 

svedan eftersom känslan av något främmande blev allt starkare. När han 

så till sist arbetat sig ytterligare ett tiotal meter in genom ris och 

taggbuskar upphörde plötsligt all växtlighet. Det såg inte klokt ut, tänkte 

han när han förundrad betraktade den fullständigt sterila plats som 

plötsligt dykt upp framför honom. Öppningen i törnrosahäcken - han 

associerade omedvetet men kanske inte särskilt långsökt åt det hållet - 

var inte stor, högst ett par meter i diameter. Men den var så fullständigt 

kal att han inte kunde undgå att sätta det dumma epitetet ”onaturlig” på 

den, trots att han var av den bestämda och självklara uppfattningen att 

inget som var emot naturen kunde existera. Om det ändå då och då dök 

upp saker som tycktes svåra att passa in i den egna ”naturliga” 

världsbilden, berodde det bara på att man inte förstått hur världen 

fungerade. Nå; därvidlag trodde han sig vara mer öppen än de flesta 

andra. 

Ändå var det verkligen så; fläcken var onaturligt kal. Det fanns inte ett 

enda spår av liv innanför den skarpa kant där mossa, buskar och visset 

gräs tvärt upphörde. Han böjde sig ner och kände försiktigt på marken 

med handen, men drog i överraskning snabbt tillbaka den när han med 
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ens blev medveten om att den till skillnad från allt annat runtomkring, 

honom själv inräknad, var fullständigt torr. Och inte nog med det; den 

var dessutom varm som om det nyligen eldats på platsen. Det var således 

inte ofruktbar, kanske giftig jord som han först trott - det var ytterst 

finfördelad aska. 

Han försökte tänka efter, men det bara snurrade i huvudet på honom. 

Till en början trodde han att det var den motsägelsefulla upplevelsen av 

att känna något som inte stämde överens med det förväntade som sökte 

honom, men insåg sedan att yrseln kom sig av själva platsen. Det var 

utan tvivel i denna kala askfläck den mystiska, virvlande känslan hade sitt 

epicentrum. 

Om han nu följt sin första impuls och vänt om för att slippa ifrån den 

aningen obehagliga förnimmelsen skulle han ha ångrat sig bittert i resten 

av sitt liv, det visste han. Därför hade han inget val. Och förresten fanns 

det sannolikt inte heller något att frukta - åtminstone inte för honom. 

Han hade ju under de senaste månaderna sett och upplevt fler underliga 

saker än de flesta människor normalt gjorde under ett helt liv. 

Han steg därför istället genast in och slog sig ner på den ljumma 

marken och väntade på något, oklart vad. Men inget hände. Åtminstone 

inte något mer upphetsande än att den virvlande känslan blev märkbart 

starkare. Han satt så i fem minuter utan att något hände, varefter han 

började tappa tålamodet och för ett kort ögonblick råkade släppa ifrån 

sig en liten våg av svart irritation samtidigt som han förstrött placerade 

sina blodrispade händer i askan på marken. 

Då hände det som han senare skulle se som begynnelsen till den 

definitiva vändpunkten inte bara i hans liv, utan i så många människors 

liv att inte ens han hade någon möjlighet att överblicka dess egentliga 

betydelse. Att på ett rättvisande och klargörande sätt beskriva vad han nu 

upplevde skulle i efterhand aldrig låta sig göras, det visste han redan i 

samma ögonblick det började. Men om han ändå skulle försöka, vilket 

han verkligen gjorde för sina närmaste det kommande åren, blev det 

obeskrivliga i bästa fall till en färglös men åtminstone någorlunda 

begriplig berättelse, och i värsta fall till något som mest liknade en totalt 

missvisande psykedelisk knarkfantasi. Vilket det blev skulle emellertid 

snarare visa sig ligga i åhörarens öra än i Eriks ordval, men det spelade 

mindre roll. 

I samma ögonblick som han rörde vid askan och lät den korta pulsen 

av irriterad svärta brisera blev han ett med marken han satt på. En väldig 
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virvel av energi omslöt honom plötsligt och han kunde känna hur hans 

medvetande långsamt började upplösas och blandas med allt levande 

runt honom. Det var en smältande men inte helt oangenäm sensation, 

och han slöt ögonen för att kunna uppleva den starkare. 

Genast började en rad förskräckliga bilder - eller om det kanske var 

minnen som inte var hans egna - flimra förbi. Dessa tycktes inte 

härstamma från en enskild individ utan verkade snarare vara allmängods, 

fritt för vem som helst att lägga beslag på, vilket han genast gjorde. Inom 

en bråkdels sekund hade han därefter uppgått så mycket i den närmaste 

omgivningen att han utan minsta bekymmer tyckte sig inte bara minnas, 

utan verkligen både se, känna, lukta, höra och smaka allt det som på ett 

eller annat sätt var förknippat med denna plats. Och tydligast av allt var 

hans mamma. 

Hon stod framför honom, inte som hans barndoms mardrömslika 

skräckhäxa utan som den unga och förälskade flicka hon en gång varit. 

Hon var mycket vacker, fast på ett vardagligt sätt som de flesta unga män 

inte skulle ha förstånd att uppskatta eftersom hennes skönhet knappast 

var av det spektakulära slaget. Hon var utan tvivel en oslipad diamant, 

vars facetter sorgligt nog aldrig skulle komma att framträda tydligare än 

nu. 

Erik kunde se med hennes ögon, känna hennes upphetsning såväl som 

hennes oerhörda sorg. Alltsammans var så påtagligt att han under några 

svindlande sekunder trodde att hon verkligen var där, varför han för en 

kort, dåraktig stund av tanklöshet höll på att falla tillbaka i den gamla 

ovanan att försöka lösa upp henne genom att peta i hennes kvardröjande 

medvetande. 

Men det här var annorlunda. Han kände henne inte bara som en diffus 

skugga av något som varit. Han var Kerstin. 

I några minuter följde han hennes växande och till sist övermäktiga 

förtvivlan ända fram till den punkt då hon slutligen förgåtts i lågorna på 

exakt den plats han nu befann sig. Han följde henne ytterligare en liten 

stund efter att hennes kropp blivit förstörd, men sedan tappade han bort 

henne. Han kunde inte undgå att känna sig sorgsen när hon försvann 

bortom hans horisont. 

Men det var inte slut än, snarare tvärtom. Kanske hade Kerstins 

historia bara tjänat som en inledning, för nu märkte Erik hur han gradvis 

blev större, naturligtvis i en rent bildlig mening. Hans medvetande kröp 

fram genom trädens rötter och färdades genom fukten i luften; det 
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sträcktes ut över ett allt större område via allt levande, och efter en oklar 

tidsrymd var han ett med hela Sydåsen. Han var bokstavligt talat allt som 

fanns där; växter, djur, människor, stenar - allt. Till och med urberget 

och allt det som var därunder var en del av honom. Han var den 

omgivande rymden, regnet, solen, molnen. Han fanns i allt, och allt fanns 

i honom. Han var - gudomlig. 

Han kunde tydligt känna hur all materia vibrerade, virvlade, skruvade 

sig i inbördes komplicerade men tätt sammanhållna mönster av oändlig, 

oförstörbar energi. Allt var energi. Eller rättare; allt var manifestationer 

av energi, och han kunde tydligt känna hur han själv kunde styra och 

påverka dessa energier. Med ens visste han att allt levande - människor 

exempelvis - befann sig i en värld som var helt skapad av dem själva. De 

levde i ett hav av virvlande energi, och det var först i deras egen 

upplevelse som världen, den så kallade ”verkligheten”, blev till. Inget 

fanns av sig själv - allt skapades i samma stund det upplevdes. Därför 

kunde man inte säga att det fanns en enda objektiv, absolut sanning 

rörande något överhuvudtaget, och alltså ingen som kunde ha rätt eller 

fel angående det ena eller det andra. 

Energi kan inte förstöras, bara omformas. Det var en gammal 

fysikalisk ”sanning” som faktiskt hade viss relevans. Av det följde 

nämligen att allt var evigt, i en eller annan mening. Tillvaron som 

människa var visserligen högst förgänglig, men denna förgänglighet var 

på många sätt en synvilla; människoliv var snarare som vågor på ett hav. 

Vågor uppstår, slår mot stranden och försvinner. Men är vattnet som 

vågen bestod av borta? Naturligtvis inte. Det har bara antagit en annan 

form. Och egentligen existerar vågen bara som en rörelse genom vattnet; 

det är inte samma vatten som finns i den hela tiden. Vågor är energi som 

fortplantas genom vatten. Liv är en vågrörelse som fortplantas genom ett 

oändligt hav av energi. Han själv var det havet. 

 

När Erik kom till sans igen kunde det ha gått i princip hur lång tid som 

helst, men av dagsljuset att döma borde högst ett par timmar ha passerat. 

Han satt fortfarande kvar i samma ställning och hade blivit stel i ryggen, 

vilket han ytterst plågsamt blev varse när han försökte resa sig upp. 

Yrseln hade släppt, men han var fortfarande uppfylld av den märkliga 

upplevelsen av att vara ett med världsalltet. Han blundade och kände 

efter. Det var alldeles uppenbart att han var mänsklig, inte minst med 

tanke på hur hans rygg smärtade, men något hade ändå förändrats i 
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honom. Han kunde bokstavligen känna hur liv spirade runt honom; små 

förtätningar eller knutar i en sorts väv, som i övrigt var tämligen jämn 

och slät. Han kunde för några hisnande ögonblick på nytt känna detta liv 

ner till minsta kryp, men det var ingen behaglig upplevelse så han 

försökte stänga av så fort han förmådde. 

Han såg sig omkring och upptäckte att det måste ha regnat; snåren 

runt honom var mycket våtare nu än när han kämpat sig genom dem på 

vägen in. Trots detta var han torr. Eller åtminstone inte blötare än han 

varit när han först satt sig i sin mors förbrända kvarlevor. 

Askan på marken var hennes, det fanns inte minsta tvivel om saken. 

Och hon hade varit en förbindelselänk mellan den högre verklighet som 

han just upplevt och den lägre och mer vardagliga som av vissa felaktigt 

förmodades vara hela verkligheten. 

Han hade känt Sydåsen, och sedan hade ett omätligt schakt öppnat sig 

mot den högre delen av varat. Inte i geografisk mening förstås, utan… 

Och sedan hade ett nytt svalg öppnat sig och blottlagt en ännu högre… 

tillvaro. Tillvaro? Han kliade sig förbryllat i huvudet och försökte igen: 

Det fanns på något sätt nya nivåer bortom varje oändlighet, som ett 

pärlband av världar; nej, inte världar - verkligheter. Och han hade på sätt 

och vis omfattat dem alla, men kanske inte helt och hållet. Eller…? 

Han fick med ens känslan av att vara som toppen på ett isberg där den 

överväldigande delen av massan låg dold under vattenytan, osynlig för 

ögat. Liknelsen var faktiskt inte så dum när han tänkte efter; på samma 

vis som med det flytande isberget fanns det mesta av honom själv 

bortom hans mänskliga medvetandenivå. Han var den yttersta eggen på 

en skarpslipad kniv, den molekyltunna spetsen på en sylvass nål. Han 

var… omtumlad. 

Trött och förvirrad skakade han på huvudet och bestämde sig för att 

gå hem. Inte till lägenheten nere i Klätten eftersom han inte betraktade 

den som sitt hem längre, utan till jordkällaren. Och så började han arbeta 

sig ut från de stickiga snåren, vilket till hans överraskning visade sig vara 

förvånansvärt enkelt. Taggarna tycktes alla vända utåt, som för att hindra 

obehöriga från att ta sig in men samtidigt göra det lätt att komma ut. 

Tacksam över att slippa riva sig mer än han redan gjort, vände han sig 

inte om utan skyndade fort därifrån. Men om han istället stannat upp 

och gett sig tid att betrakta den askbeströdda sterilitet han just lämnat, 

skulle han möjligen genom sina exceptionellt känsliga sinnen ha kunnat 
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ana hur marken redan börjat läka och att sedan länge begravda frön just 

börjat gro. 

 

* * * 

 

De följande veckorna höll sig Erik för sig själv nere i sin jordkällare. Där 

bidade han sin tid i väntan på något vars egentliga betydelse och 

innebörd han inte ens själv var riktigt klar över. Dock visste han att det 

var något stort, och sysselsatte sig därför den mesta tiden med att 

meditera över vad det nu än var han försökte förstå. 

Meditation var förstås bara ännu ett av alla dessa missvisande ord han 

tvingades använda i brist på bättre, och hade alls inget att göra med den 

mer traditionella typ av avslappnad koncentration som det bland mycket 

annat undervisades i på diverse kvällskurser. Inget rabblande av mantran 

eller fokusering på egen andning, således. 

Själva tillvägagångssättet var enkelt, även om det lät oerhört konstigt så 

fort han försökte sätta ord på det. Men i praktiken räckte det faktiskt 

med att bara bestämma sig för att han skulle sträcka ut sitt medvetande, 

inte bara utanför sig själv och jordkällaren, utan riktningslöst genom flera 

osynliga lager av tillvaron. Och så gjorde han det, punkt slut. Det var inte 

svårare än att till exempel ta en promenad; han bestämde sig bara för att 

gå, och sedan gjorde hjärnan och musklerna det rent mekaniska arbetet. 

Han behövde inte nödvändigtvis veta exakt hur det gick till, det 

fungerade ju ändå. 

Att beskriva hans ”meditation” så kunde möjligen tyckas vara att 

bagatellisera hela saken, särskilt med tanke på att han gjorde något som 

åtminstone efter vad han själv antog aldrig gjorts tidigare. Å andra sidan 

var det inte mycket att väsnas om, åtminstone inte ur Eriks härvidlag 

något luttrade perspektiv. Han hade ju aldrig begränsats av de ramar och 

oskrivna lagar som alla andra människor utan hans förmågor ständigt 

tvingades rätta sig efter. 

Men detta till trots: det han sysselsatte sig med nere i jordkällaren dessa 

kalla och grå vinterveckor resulterade utan tvivel i ett ”förändrat 

medvetandetillstånd”, som det brukar heta vid exempelvis knarkrus, 

kvasiandliga upplevelser eller sinnessjukdom. Dock: ett så förändrat 

tillstånd som det han upplevt när han suttit i sin mors finfördelade aska 

vid Djupe Skreva var det emellertid inte. 
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Isoleringen uppe på Sydåsen var i det närmaste total, vilket var precis 

vad han önskade sig. Han ville vara ifred, stänga civilisationen ute. Och i 

vad mån det var möjligt istället gå upp i själva världen. Minst av allt ville 

han träffa en massa människor, som i vanlig ordning inte skulle begripa 

ett dugg av vare sig honom själv eller det han höll på med. 

Det var bara när han då och då behövde proviantera som han såg sig 

tvingad att närma sig bebodda områden, det vill säga Risbyslätt. Till en 

början hade dessa vandringar ner till det lilla samhället inte varit mer än 

ett lätt obehag, eftersom de passerat ganska oförmärkta till och med 

bland byns mer skarpögda och med ålderns rätt daglediga invånare. Men 

det skulle det snart bli ändring på. 

När Erik vid den fjärde eller femte inköpsrundan började lägga märke 

till hur vissa människor betraktade honom i smyg och teaterviskade 

förolämpningar bakom hans rygg, blev han bedrövad eftersom han 

innerst inne hoppats att ingen skulle bry sig om honom. Vilket förstås 

varit rent önsketänkande, och som allt sådant tämligen naivt. Men 

eftersom han måste köpa mat och således inte hade mycket att välja på, 

var det bara att bita ihop och försöka strunta i alltsammans. 

Trots besvikelsen över att bli begabbad i smyg hade han emellertid 

inga större problem med att förstå varför folk tittade långt efter honom. 

Och det var inte som han enfaldigt hade trott från början, att de kände 

igen honom från hans barndom och trodde sig veta vad han gjort med 

Ellen och Ture. Nej, förklaringen var mycket enklare än så, och möjligen 

också något mer pinsam. Föga oväntat hade det börjat synas minst sagt 

tydligt i både kläder och allmänt utseende att han bodde i en jordkällare 

ute i skogen. Och vid närmare eftertanke hade nog vistelsen satt sina 

spår även på så vis att han sannolikt spred en inte helt angenäm doft 

kring sig, vilket av skötsamma och mer renliga medborgare givetvis 

ansågs störande. I synnerhet inne i Risbyslätts matvaruaffär. 

Erik klandrade dem alltså inte för deras avståndstagande: vid ett tillfälle 

hade han stannat till vid Lantmännens stora skyltfönster för att titta på 

något, och då överraskat råkat få syn på sin egen spegelbild bland 

kastruller, porslinskattungar och snickeriverktyg. Framför sig hade han 

en varelse som mest liknade ett skäggigt troll, med långt och tovigt hår 

och med kläder som bar alltför tydliga spår av ständig utomhusvistelse. 

Han såg kort sagt rent för jävlig ut, för att uttrycka sig så som 

majoriteten av Risbyslätts mindre finkänsliga invånare antagligen redan 

gjorde. 
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Han själv upplevde emellertid synen mer intressant än deprimerande, 

och granskade därför sin spegelbild noga från topp till tå och ur många 

olika vinklar. Vilket han genast upphörde med när han plötsligt 

upptäckte att det stod två tonårsflickor inne i affären och pekade finger 

och betraktade hans krumbukter under hejdlöst fnitter. Då tog han sina 

plastkassar och skyndade sig ut ur byn, mer angelägen än någonsin om 

att komma bort från allt vad människor hette. 

I allmänhet slapp han dock den sortens uppträden, och för det allra 

mesta förflöt dagarna i jämn ström och i ensam, kontemplativ stillhet. 

Snart hade januari blivit februari, och klara vinterdagar med hög luft och 

sol som stack honom illa i ögonen förbyttes allt oftare mot ohälsosam 

fukt som lade sig i tjocka sjok över skog och slätt och gav allt en 

grådaskig, sjuk ton. Men oavsett vilken av dessa två obehagliga 

vädertyper som drabbade honom, föredrog han att stanna inne i sin 

jordkällare. Ut gick han i stort sett bara för att uträtta sina behov, och 

som nämnts för att fylla på sitt matförråd. Alltsammans var synnerligen 

enkelt, men obestridligen gott för själen. Vilket få - om ens några - 

nutidsmänniskor vare sig skulle acceptera eller ens försöka förstå. 

Detta med att inte förstå var förresten en sak som Magdalena på 

Solgården var särskilt bra på. Vilket skulle bevisas när hon en av dessa 

dimmiga dagar i mitten av februari plötsligt dök upp som ett ont minne 

från en annan tid utanför en vid det här laget tämligen välkänd källarruin. 

Erik var vid hennes ovälkomna uppdykande sysselsatt med att äta en 

skiva nyinhandlad limpa och dricka apelsinjuice direkt ur förpackningen - 

det senare något han aldrig ens skulle ha drömt om att göra när han bott 

i sin lägenhet - när han med ens blev varse en främmande närvaro 

utanför jordkällaren. Den där speciella varseblivningsförmågan var 

sannolikt en bieffekt av alla hans utflykter till det han kommit att kalla 

den högre verkligheten. Han kunde genast känna om någon annan levande 

varelse fanns i närheten; i synnerhet gällde det människor, men faktiskt 

även vissa djur. 

I just det här fallet var det emellertid inget som helst tvivel om vem 

som fanns utanför källaren, eftersom han genast fylldes av ett stort 

obehag. Under ett hoppfullt, idiotiskt ögonblick trodde han att det var en 

ren tillfällighet som råkat föra Magdalena till just hans håla, men när han 

hörde steg ute i den raserade trappan insåg han att sådana 

sammanträffanden dessvärre inte existerade. Det skulle sålunda inte 

hjälpa att gömma sig; hon visste redan att han fanns här. 
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Därför hälsade han artigt om än inte hjärtligt på henne redan innan 

hon dragit presenningen åt sidan och visat sig, vilket tydligt störde henne. 

Hon såg både förvånad och irriterad ut när hon steg in, som om hon 

tycktes vara ytterst obekväm med hela situationen. Att Erik påstod sig ha 

sett henne tvärs genom både sten och plastväv gjorde knappast saken 

bättre; snarare underströk det hennes farhågor om att hans långa 

skogsvistelse inte direkt gjort honom friskare utan snarare tvärtom. 

När hon hämtat sig från den första överraskningen fattade hon posto 

strax innanför dörröppningen och satte sedan genast igång med att 

förhöra sig om hur han hade det. Hon lade huvudet på sned och började 

att med mycket spelat medlidande fråga ut honom om hur han 

egentligen mådde och om han inte snart skulle flytta hem till lägenheten i 

Klätten? 

Hon fick nöja sig med enstaviga och ganska avvisande svar. Då 

försökte hon istället vara listig och lirka med honom, men till hennes 

förtret verkade han då gå över till att helt sonika ignorera henne, vilket få 

människor i beroendeställning till henne någonsin vågat göra. 

Detta var en omständighet som ytterligare stärkte henne i hennes 

redan klara uppfattning om att han måste få hjälp med det snaraste. En 

människa hon var god man för kunde minsann inte bo i en håla i skogen; 

det skulle se ut det, om någon började undersöka saken! 

Alltså gav hon nu upp alla försök att snärja honom med vackert tal, 

och inledde istället operation övertalning. Vilken i korthet gick ut på att 

Erik genast skulle följa med henne hem och sedan återinstalleras i sin 

egen lägenhet, som han för övrigt - och för tillfället i onödan - 

fortfarande betalade hyra för. Därefter fick man se hur man skulle gå 

vidare. Kanske kunde han till och med få lov att på sikt komma tillbaka 

till Solgården, kvittrade hon med tillgjord glättighet. Det var tydligt att 

hon såg förslaget som ett svårligen avvisat anbud snarare än som den 

hotelse det faktiskt var, vilket gjorde Erik mycket trött. 

Någonstans mitt i denna orgie i välplanerad men totalt verkningslös 

övertalning stod han inte ut längre. Kanske tänkte han att Magdalena 

skulle gå om han slutade ta notis om henne, kanske var han mer kallt 

beräknande och insåg redan från början hur han enklast skulle få ut 

henne ur källaren. Det spelade ingen roll vilket: resultatet av det han 

gjorde blev ändå exakt detsamma. När Solgårdens föreståndarinna 

sålunda för tredje gången började ta om sina i högsta grad verkningslösa 

argument för Eriks snara hemkomst till Klätten, tog han sin tillflykt till 
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den högre verkligheten och lät sig långsamt översvämma den normala 

tillvarons strikt påbjudna fördämningar. 

Precis som Erik känt när den där varelsen som påstått sig heta Calle 

hade besökt honom, varseblev nu Magdalena hur luften plötsligt tycktes 

fylld av virvlande energi. Hon tystnade tvärt och drog förskräckt efter 

andan samtidigt som hon desperat försökte passa in fenomenet i sin 

invanda värld av vardaglighet, naturligtvis utan att lyckas. 

Efteråt skulle hon komma att tänka på det inträffade som en levande 

mardröm, något som var fullständigt omöjligt. Vilket förstås var - just 

det: omöjligt. (Detta emedan omöjliga saker självklart inte kunde finnas - 

det låg liksom i sakens natur…) Men eftersom det inte skulle gå att 

komma undan det explicit verkliga i själva upplevelsen - som alltså var 

omöjlig - måste felet sitta i henne själv. Det var enkel och trygg logik, 

men ledde samtidigt vidare till en inte särskilt angenäm slutsats som hon 

helt sonika vägrade acceptera. Alltså skulle hon under följande dagar och 

veckor komma att fortsätta sitt desperata sökande efter sanningen, den 

absoluta och - ur hennes perspektiv - enda godtagbara. Alternativet att 

hon eventuellt skulle vara galen valde hon således att betrakta som en 

större omöjlighet än det andra omöjliga, varför hela saken plötsligt blev 

ännu svårare att hantera. Kommen så här långt i sina försök att reda ut 

vad som egentligen hänt, skulle hon alltför ofta komma att drabbas av 

migrän. Och så var det slutfunderat. 

Men faktum kvarstod, vare sig hon gillade det eller inte: det hon just 

nu upplevde i den där otäcka jordkällaren var verkligen något ohyggligt. 

Och trots att det vräkte omkull och krossade all hennes omhuldade logik 

till grus och aska gick det inte att förneka; det var som om hon sveptes in 

i något illasinnat, eller i vart fall något som inte hörde hemma i 

sinnevärlden. Och detta något hotade att dra med henne ner i en 

sinnessjuk avgrund av kolossala och obegripliga dimensioner. 

I samma ögonblick som hon blev varse detta fasansfulla schakt till 

brädden fyllt av oändligt innehållsrik intighet, tappade hon sin 

omsorgsfullt underhållna självkontroll och försvann gallskrikande av 

skräck ut ur källaren, uppför trappan och ut bland dimslöjor och 

trädstammar. 

Erik såg förvånat efter henne, men var inte helt missnöjd med hur 

situationen utvecklats. Han var ganska säker på att det skulle dröja länge 

innan Magdalena vågade sätta sin fot i hans källare igen, vilket dessvärre 

visade sig vara en grov missbedömning. 
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En och en halv vecka tog det för att vara exakt, sedan var det dags 

igen. Det var nu i slutet av februari och vädret hade för dagen slagit om 

från jämngrått vårvinterdis till strålande sol från klarblå himmel. Våren 

hade ännu inte kommit till Sydåsen, men dess första flämtande andetag 

var av allt att döma inte långt borta. 

Erik hade hållit sig inne i källaren hela dagen eftersom han fick ont i 

både huvud och ögon av det skarpa, stickande solljuset. Den mesta tiden 

hade han använt till att ”meditera” och var därför medveten om att han 

skulle få besök långt innan det på nytt började prassla oroväckande i de 

torra löven runt torpruinen. 

De var två den här gången; Magdalena och en socialsekreterare som 

med darrande och osäkert gäll röst presenterade sig som Mona 

Bengtsson, tjänsteman inom socialförvaltningens familje- och individ-

enhet. Ja, presentera sig var kanske lite mycket sagt eftersom det hon 

egentligen gjorde bara var att ropa sitt namn så högt hon kunde, i hopp 

om att den underlige mannen i källarhålan skulle höra. 

Erik tänkte efter. Att han ville att de skulle ge sig av så fort som 

möjligt var självklart och knappast något som behövde övervägas. Men 

frågan var snarare om han aktivt skulle göra något åt saken, eller om han 

bara skulle låta den ha sin gång? Vid det senare alternativet skulle det 

antagligen sluta som sist, men var det verkligen det bästa? 

Dessvärre hann han inte fatta något beslut överhuvudtaget innan han 

hörde upprört tissel och tassel utifrån, innefattande Magdalenas skarpa 

förmaning att under inga omständigheter se Erik i ögonen, eftersom hela 

saken då ofelbart skulle gå åt pipan. Sedan följde några sekunders spänd 

tystnad, och därefter hördes osäkra steg i den sönderbrutna stentrappan 

utanför jordkällaren. 

Tydligen var det socialsekreterare Mona Bengtsson som förlorat 

diskussionen om vem som skulle gå in först, för när presenningen 

försiktigt drogs åt sidan kunde Erik ana en liten späd gestalt i det 

ohyggliga motljuset. Och säga vad man ville om Magdalena, men att 

beskriva henne som späd och liten gick inte ens med mycket god vilja. 

Erik, som för tillfället befann sig mest i den vanliga världen snarare än 

i den högre, blev först förstummad över fräckheten i att bara klampa in i 

hans hem utan att ens be om lov. Sedan återfick han talförmågan och 

bad då sina besökare vänligt men mycket bestämt att de skulle lämna 

honom ifred och åka hem. 
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På det örat ville emellertid varken Magdalena eller Mona Bengtsson 

höra. Uppmuntrad av framgången att överhuvudtaget lyckas ta sig in i 

källaren, gjorde nu socialsekreteraren misstaget att på höga spetsiga 

klackar vingla fram till Erik, varpå hon tanklöst - men vänligt - rörde vid 

Eriks ena arm för att lättare få kontakt med honom. 

Att det också blev resultatet kan man helt säkert säga utan att 

överdriva. Problemet var bara att i samma stund som den nästintill 

anorektiska kvinnan vidrörde Erik, råkade hon också vidröra en del av 

evigheten. 

Sådant brukar inte lämna folk oberörda, och så icke heller 

socialsekreterare Mona Bengtsson. Hon ryggade tillbaka och drog häftigt 

efter andan innan hon gjorde som Magdalena gjort vid sitt förra besök; 

vände sig om och flydde i panik. Problemet den här gången var bara att 

Magdalena kommit in efter lilla Mona, och nu stod i dörröppningen som 

en något för stor propp för att 45 kilo - om än försatta i lindrig hysteri - 

skulle kunna rubba hindret. 

Det blev en del upprördhet och trängsel och kanske också något 

klösande med nymanikyrerade naglar innan man till sist lyckades ta sig ut 

ur den nu starkt buxbomsdoftande hålan. Medan detta lustiga skådespel 

pågick passade Erik på att med så tydliga ord han förmådde uppmana de 

i högsta grad objudna gästerna att aldrig mer komma tillbaka, eftersom 

han inte ville ha fler påhälsningar av det här slaget. När de svärande och 

gråtande försvann bort var han på nytt tämligen övertygad om att han 

skulle slippa se dem igen, mest därför att han denna gång tagit sig tid att - 

som han själv tyckte - uttryckligen förklara sin motvilja mot oväntade 

besök. Och precis som han hoppats blev det nu lugnt i skogen runt hans 

källare i flera månader. Sedan hände däremot allt på en gång. 

Det började med att Erik var ute och promenerade på några av 

Sydåsens mindre - och därmed obefintligt trafikerade - skogsvägar. Han 

hade börjat ta dagliga promenader eftersom han upptäckt att hans 

kontakt med den högre världen märkbart förbättrades av alla de syn- och 

doftintryck skogen överöser vandraren med om våren. Upplevelsen blev 

slarvigt uttryckt renare och mindre vass i kanterna om han först fysiskt 

rört sig i den miljö han senare blev ett med. Han kom efter något 

funderande fram till att det ord som bäst beskrev vad han menade måste 

vara ”balans” och inget annat. Balans mellan honom själv och världen, 

både den synliga och den andra. 
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Under en av dessa behagliga skogspromenader råkade han stöta på en 

gammal bekant, och det fick honom att för en hemsk stund starkt 

ifrågasätta sitt eget berättigande. Nå, bekant var kanske lite mycket sagt 

eftersom han aldrig träffat mannen i egentlig mening. Men läst om 

honom hade han gjort. 

När Erik kom vandrande längs en slingrande och smal grusväg en tidig 

morgon i april brakade det plötsligt till inifrån en tät granplantering, och 

ut kom en man som såg minst sagt bortkommen ut. Håret stod på ända, 

han var osunt blek och uppenbarligen ganska sjuk. Ögonen var vitt 

uppspärrade i ångest och när han fick syn på Erik stegade han resolut 

fram till honom. Mannens läppar var fulla av slem och det såg ut som 

om han irrat runt i skogen i evigheter. Men ingen klocka ringde i Eriks 

medvetande förrän mannen tilltalade honom och frågade om vägen till 

något ställe Erik inte kände till. Och gjorde det på engelska, vilket - i 

kombination med den dåliga passformen på hans ålderdomliga byxor 

och det faktum att han var ett sorgligt typexempel på ett vilsegånget 

medvetande - fick Erik att förstå vem det var han hade framför sig; en 

folklig legend plötsligt lösgjord ur historiens skuggor. 

Det var naturligtvis den från engelska flottan deserterade man som i 

folkmun kommit att kallas för ”Böjseröven”, försvunnen sedan tidigt 

1800-tal efter ett olyckligt men för hans del framgångsrikt knivslagsmål. 

Erik log sorgset mot den ångestfyllde mannen som i snart tvåhundra år - 

och förgäves, tydligtvis - försökt hitta vägen till något boställe som 

antagligen inte ens längre fanns. Det var så dumt och samtidigt så 

tragiskt att Erik först tänkt förbarma sig över honom genom att tillfälligt 

återfalla i sin gamla ovana att helt sonika lösa upp stackaren, så att det 

åtminstone kunde bli ett slut på letandet och det planlösa irrandet. Men 

när han började söka efter de sammanhållande knutarna hos den osalige, 

mindes han plötsligt det minst sagt oblida öde som drabbat mannen och 

hans familj - och med ens kände han starkt medlidande. Något rörde vid 

en halvt bortglömd del hos honom själv, och ju mer han tänkte på det, 

desto mer tog det emot att utan vidare förinta det stackars spöket. 

Istället fick han oväntat ett infall som snart skulle visa sig långt mer 

framgångsrikt än han ens vågat hoppas. Istället för att ge sig på 

energiknuten - som var det enda som fanns kvar av den ursprunglige 

Böjseröven - lät Erik sig flyta ut i den högre världen. Och ur detta sitt 

nya perspektiv förstod han genast och till sin outsägliga sorg vad som 

måste göras. 
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Han hjälpte varsamt och utan problem den vilsegångne mannen över 

tröskeln och genom den hinna som skiljer såväl synligt från osynligt som 

lågt från högt, och kände omedelbart i sitt innersta att det var rätt att 

göra så. Han kunde förnimma den enorma lättnad mannen fylldes av, 

likaväl som han märkte hur den stora, vibrerande ångesten genast 

lämnade honom. När Erik således blivit helt säker på att medvetandet 

som tillhört ”Böjseröven” förts i trygghet släppte han taget och lämnade 

genast den högre världen, sjönk ner på knä och föll i ohejdbar gråt. 

Han grät hela vägen hem, trots att han vandrade genom en skog som 

var så fager och full av liv att han istället borde ha jublat av lycka. Han 

skyndade sorgset genom gläntor badande i snett nedstrilande 

morgonljus, genom skir grönska fortfarande insvept i slöjor av mjuk 

morgondimma. Han stannade inte ens för att beundra utsikten över 

slätten i norr; mest lik ett hav av böljande vitt översköljt av gyllengult ljus 

med uppstickande skogsdungar som utspridda öar. Han hejdade sig inte 

förrän han kommit hem till sin källare, och när han gjorde det var han så 

olycklig att han ville dö. 

Det var nämligen först nu han till fullo insåg vad han gjort hela den 

föregående hösten. I sak fanns det naturligtvis inga nyheter i detta. Han 

hade varit fullständigt medveten om vad han gjort. Men han hade inte 

förstått själva betydelsen av det; den faktiska, fruktansvärda och 

oförlåtliga sanningen. 

Att döda en människa kunde tyckas vara en svår synd. Men det 

innebar ju i praktiken bara att man berövade henne hennes kropp. Hon 

skulle fortsätta sitt liv, fast i ickefysisk form och på ett högre plan. Men 

att döda detta ickefysiska medvetande var en helt annan sak, eftersom 

man då omintetgjorde kanske tusentals år av ackumulerad kunskap. Surt 

förvärvad kunskap dessutom, sannolikt insamlad under många 

plågsamma liv i olika fysiska skepnader. 

Det var detta oförlåtliga han hade gjort. Han hade dödat alla dessa 

vilsegånga medvetanden han letat fram. Inte tagit bort dem eller 

oskadliggjort dem. Han hade löst upp dem i intet, polerat bort dem som 

smuts från en fönsterruta. Det var som att ta ett oersättligt konstverk 

och separera alla ingående nyanser ner till grundfärgerna, och sedan 

dessutom stoppa tillbaka dem i tuberna de ursprungligen kom ifrån. Så 

hade det varit, och det kunde inte göras ogjort. Och vad värre var, 

åtminstone för hans samvetes skull: han hade dödat alla dessa 

vilsegångna stackare därför att han inte hade begripit eller brytt sig om 
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att ta reda på att det fanns ett annat sätt, ett rätt sätt att låta dem 

försvinna på. 

De hade inte kunnat ta sig igenom den florstunna men tydligen i 

många fall ogenomträngliga hinna som isolerar fysiskt från ickefysiskt. 

De hade varit hjälplöst fast i en värld som inte längre var deras och han 

hade bara hånat och krossat dem, vilket inte ens ett vanligt och sannolikt 

halvtaskigt medium skulle ha nedlåtit sig till. Och detta hade han gjort, 

han som borde vara den bäst skickade av alla i hela världen att hjälpa de 

olycksaliga till den plats de istället borde befinna sig på. Han kunde ha 

varit deras hjälp över dödens flod. Han kunde ha varit deras… Charon. 

Han hejdade sig och mindes plötsligt och med avsmak vad varelsen 

”Calle” påstått sig vara; en modern Charon, eller möjligen Osiris, som 

han skrytsamt kallat sig. Och han, just han som skulle vara de 

vilsegångnas räddare, hade sökt upp Erik för att lära sig lösa upp den 

sista resten av deras medvetanden istället för att hjälpa dem. 

Erik insåg nu att han hade haft tur. Han hade med endast en hårsmån 

tillgodo lyckats avstyra en katastrof vars vidd inte ens han själv säkert 

kunde förstå, och detta bara för att han haft onda aningar. Tur alltså, 

snarare än förstånd. Det var en inte helt angenäm tanke. 

Inte för att han säkert visste vad som hände med alla dessa 

medvetanden som försvann upp i den högre delen av tillvaron, men att 

det inte var meningen att de skulle bli till intet tyckte han sig ändå kunna 

begripa. Vid denna bistra insikt sköljde hans egen skuld över honom 

igen, och han föll på nytt i otröstlig gråt. 

Han satt så hela dagen, begrundande vad han gjort och varför han inte 

förstått tidigare. Han lät sig glida in och ut ur den högre verkligheten för 

att finna tröst och kanske något som kunde rättfärdiga hans handlande, 

men fann bara den otrevliga och gnagande känslan av att han helt enkelt 

gjort bort sig. Det hade aldrig varit meningen att han skulle använda sina 

unika förmågor på det sättet, ändå hade han gjort det. Det kunde inte 

vara annat än oförlåtligt. 

Men eftersom han inte kände att någon annan än han själv satte sig till 

doms över honom och det han gjort, lugnade han sig så småningom och 

förlikade sig med tanken på sin egen obotliga synd. Det som redan gjorts 

kunde inte göras ogjort, och så var det med den saken. I fortsättningen 

däremot, lovade han sig själv allvarligt, skulle han tänka sig för mycket 

noga innan han sprang åstad och lekte Gud. Efter att ha bestämt detta 
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kändes det lite bättre. Men sorgen över de förlorade ville trots det inte 

lämna honom helt. 

Dagsljuset hade dragit sig undan åt väster och lämnat plats för en 

tämligen ljum och skogsdoftande vårnatt när han på nytt fick såväl 

oväntat som ovälkommet besök. Han satt som vanligt på sin sten och 

stirrade in i ett värmeljus, tankfull och försjunken i tillvarons vimlande, 

tillsynes olösbara mysterier. Utan vidare förvarning drogs presenningen 

framför den raserade källaringången plötsligt bryskt åt sidan, och in klev 

utan vare sig artighet eller annat fjäsk den moderna världens Charon - 

den förskräcklige Calle med c. 

Hans ögon var korpsvarta och han gav ett intryck av att inte helt 

befinna sig på det låga planet, eftersom Erik tydligt kunde se hur han 

hela tiden gled in och ut ur det högre. Om exempelvis Magdalena eller 

någon annan lägre varelse sett honom nu, skulle de utan tvivel ha 

förlorat förståndet av skräck. 

”Godafton, bäste herr Erik!” brummade Calle glatt och skulle just sätta 

sig på samma sten han nyttjat vid sitt förra besök, men hejdade sig genast 

när han upptäckte att Erik liksom han själv befann sig delvis utanför den 

renodlat fysiska tillvaron. Calle ägnade några sekunder åt att tänka efter, 

som om han ansåg det lämpligt att göra ett snabbt överslag för att 

bedöma den för honom nya situationen. Sedan tycktes det som om han 

bestämt sig för att fortsätta på den redan inslagna vägen, eftersom han 

med plötslig beslutsamhet fullföljde den påbörjade rörelsen och satte sig 

ner. 

”Jag ser att du mår bra” sade han medan ett snett leende spred sig över 

hans grova ansikte. ”Och jag ser också att du kanske inte är helt nöjd 

med att jag kommer på visit så här på kvällskvisten. Men nu är det så att 

jag har kommit för att inkassera en skuld, och jag skulle bli mycket 

besviken om du inte ville betala mig den.” 

Han betraktade Erik intensivt för att se hur denne ställde sig till hans 

rättframma begäran, men verkade inte särdeles glad över det han såg. 

Det fanns en ny självsäkerhet hos Erik som Calle inte kände sig bekväm 

med, som om Erik plötsligt fått kunskap om sig själv som inte skulle vara 

till gagn för ”Osiris” och hans syften. 

”Vilken skuld talar du om?” undrade Erik lugnt med höjda ögonbryn, 

och såg genast hur Calle mörknade i synen. 

”Jag talar om att jag vid mitt förra besök berättade sådant du ville veta 

om din mamma” sade han kärvt. ”I utbyte mot viss kunskap som du 



547 

 

lovade att dela med dig av, om du minns. Jag antar förresten att du 

besökte Djupe Skreva” tillade han och såg ytterst missnöjd ut. Den 

gamla hånfullheten däremot, som han visat så mycket av förra gången 

han besökte Erik, var som bortblåst. 

”Ja, det gjorde jag” svarade Erik obesvärat och såg honom rakt i 

ögonen. ”Jag var där. Och jag behöver väl knappast tala om vad jag 

fann?” 

Calle såg fullständigt uttryckslöst på honom, men Erik kunde tydligt 

känna hur det han sagt skakade den store, grove mannen. Våldsamma 

och upprörda energiströmmar började fylla källaren, men sådana konster 

kunde inte påverka Erik längre. I synnerhet inte som en del av dessa 

strömmar faktiskt härrörde från honom själv. 

Detta uppfattade naturligtvis Calle med samma självklarhet som Erik, 

varför han genast växlade in på ett annat spår: han anlade nu snabbt ett 

vänligt leende som gjorde att han - ofrivilligt får man förmoda - mest 

påminde om en mycket hungrig tiger. Varpå han omständligt och med 

en myckenhet smicker och inställsamhet påminde Erik om hans löfte. 

Vilket löfte? Jo, det där om att Erik skulle lära honom det lilla 

bagatellartade, men för all del lustiga tricket med att lösa upp knutarna 

som höll ihop alla de stackars kroppslösa medvetanden som skräpade 

överallt och till ingen nytta. Det var väl inte för mycket begärt? Och ett 

löfte var ju ett löfte, eller hur? Och dessutom en hederssak, avslutade 

han med en menande nickning åt Eriks håll. 

Ansikten blixtrade förbi i Eriks medvetande; rädda, förtvivlade, 

utlämnade ansikten. Det var så alla de förlorade själar som han själv 

förstört hade sett ut sekunderna innan de skingrats och försvunnit i intet. 

En enda av alla dessa hade han skonat, och detta bara för att få en chans 

att plåga Felix och hans mamma. Han fylldes plötsligt av ett så stort 

förakt för sig själv att det genast blev outhärdligt. Sedan föll hans blick 

på Calles inställsamma tigerleende. 

I just det ögonblicket drabbades Erik av helig, förtvivlad vrede, vars 

dimensioner varken förr eller senare skulle komma att överträffas ens av 

honom själv. Hans kropp rörde sig inte en millimeter, men han 

expanderade ut i den högre världen med sådan explosiv kraft att Calle 

nästan slogs omkull av den energistöt som samtidigt uppstod i den lägre. 

”Ut!” befallde Erik och omslöt under någon bråkdels sekund hela 

Calles väsen, som med ens verkade förvånansvärt litet och ynkligt i 

jämförelse med hans eget. ”Du kan inte lura mig! För jag vet äntligen 
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vem du är, och du vet sannerligen också vem jag är! Det du vill ha är inte 

för dig! Så försvinn genast härifrån och gör istället vad som ålagts dig! 

Nu! Ut!” 

Calle hukade av förskräckt överraskning under de första ögonblicken 

av urladdningen, men sedan hämtade han sig snabbt, reste sig hotfullt 

och blev genast till något som åtminstone i styrka nästan kunde mäta sig 

med Erik. Men bara nästan. 

Han gnisslade tänder av ilska och besvikelse och såg först ut att vilja 

protestera, men veknade sedan märkbart efterhand som han insåg att det 

inte skulle tjäna något till att envisas. I hans natur låg att noga välja vilka 

strider som var värda att utkämpa, och att utmana den makt han nu hade 

framför sig var inte att tänka på. Han visste alltför väl sin plats, vilket 

också var anledningen till att han föredrog list framför rå - och 

beklagligtvis totalt underlägsen - styrka. 

Dessvärre hade nu listen misslyckats, och det bara för att han själv mer 

eller mindre med vilje gjort Erik - lustigt namn förresten - uppmärksam 

på vad som faktiskt doldes under den överjordiska manifestation av ben, 

kött och kamouflerande mänsklighet som tjänstgjorde som effektiv 

förklädnad åt dem båda. Nå, det där om förklädnaden gällde förstås mest 

Erik, som tydligen helt och hållet glömt bort sin sanna natur under sin 

korta vistelse i den lägre världen. Han hade verkligen glömt, vilket var 

lika förbluffande som oroande. 

Men det var i denna fullständiga glömska Calle sett en minst sagt unik 

möjlighet som sannolikt aldrig skulle komma tillbaka. Och så var det 

alltså: han hade varit för långsam och därför hade allt gått åt skogen. Han 

kunde förvisso önska att han tilltvingat sig kunskapen redan under 

hösten medan Erik ännu varit svag, men nu var det som det var. Den 

oemotsägliga sanningen var dessvärre uppenbarad, och chansen till 

förändring således ofrånkomligen förbi. Det var dags att ge sig av. 

Han reste sig inte, utan valde att istället helt glida över till den högre 

verkligheten. Varpå han utförde något som i den lägre världen skulle ha 

uppfattats som en undergiven bugning. Sedan vände han sig om utan att 

yttra ett enda ord och gick. 

Det tog Erik hela natten att hitta tillbaka till den han varit före det 

stora utbrottet, och när han väl gjort det satt han länge och betraktade 

stenen varelsen som kallat sig Calle suttit på. Den var starkt deformerad, 

som om dess beståndsdelar under några vidunderliga ögonblick av 

upphävda naturlagar varit på gränsen till flytande. Han petade på den 
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med foten och upptäckte plötsligt att han kände sig en aning 

vimmelkantig, varför han valde att krypa ner i sin sovsäck. Det sista han 

lade märke till innan han föll i djup och drömlös sömn var att hans 

sinnesstämning förändrats markant. Han var inte längre ledsen för det 

han gjort med alla de försvarslösa medvetandena, utan istället glad för 

alla dem han kunnat rädda. 

 

* * * 

 

Sommaren var lång och varm det året, och det var ett förfärligt rännande 

uppe på Sydåsens alla vandringsleder och grusvägar av såväl allvarligt 

sinnade friluftsmänniskor som mindre seriösa skogsflanörer. Det hände 

då och då att någon halvt vilsegången vandrare förirrade sig ända fram 

till just den torpruin i vars källare Erik bosatt sig, men när så hände 

brukade de ofrivilliga besökarna inte bli långvariga. Till dels berodde det 

säkert på att de inte ens lade märke till att nämnda källare fanns där, men 

möjligen också på att de blev illa till mods när de kom för nära. 

Erik hade ingen skuld i detta, åtminstone ingen medveten. Han tyckte 

visserligen inte om när det kom objudna gäster, men så länge de bara 

passerade och lämnade honom ifred gjorde han själv inga ansatser att 

skrämma iväg dem. Troligen var det bara så att de flesta kände att något 

underligt och möjligen också hotfullt fanns i luften, och så rörde de sig 

instinktivt bort från detta främmande, säkert många gånger utan att ens 

vara medvetna om saken. 

En enda gång hade han haft besök av människor som med avsikt sökt 

upp det gamla torpet, och det var under en av Risbyslätts hembygds-

förenings så kallade torpvandringar. Syftet med denna vandring var att ge 

en bild av hur odlingslandskapet en gång sett ut på Sydåsen, samt 

naturligtvis att i största allmänhet bättra på deltagarnas kännedom om sin 

lokalhistoria. 

Erik tyckte inte om att bli störd, men hade heller inget emot att det 

fanns folk som försökte förkovra sig i sådant de flesta nutidsmänniskor 

struntade blankt i. Därför konstrade han inte, utan höll sig istället lugn 

och stilla som en liten mus i ett hörn av källaren tills besökarna gett sig 

av. Och precis som han trott hade hembygdsföreningens torpruinsektion 

- som mest verkade bestå av tanter och farbröder tillsynes lika urgamla 

som husgrunderna de åkte runt och tittade på - inte dröjt sig kvar någon 

längre stund. Vilket inte hindrade Erik från att dra en suck av lättnad när 
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det sista prasslet av fotriktiga promenadskor bland fjolårets löv dog bort 

mellan bokstammarna. 

Värre hade det emellertid blivit när Magdalena kommit tillbaka för 

ännu ett dåraktigt försök att tvinga in Erik i den sociala gemenskap ingen 

människa vid sina sinnens fulla bruk vare sig kunde eller ville stå utanför. 

Den här gången hade hon vis av tidigare för henne inte särskilt 

angenäma erfarenheter tagit med sig förstärkning. Men inte så som vid 

förra besöket, när hon trott att det skulle räcka med en förvirrad och 

panikslagen socialsekreterare. Nej, den här gången hade hon i sin godhet 

och omtanke anlitat ordningsmakten för att en gång för alla sätta stopp 

för Eriks skadliga leverne. 

Det hade varit strax före lunch, åtminstone i den så kallat civiliserade 

delen av världen (dit Sydåsen i och för sig knappast räknades) när 

Magdalena på nytt hade dykt upp utanför Eriks källarhåla. Dock inte så 

nära att hon trodde sig riskera att påverkas negativt av hans ”kraft”, men 

ändå på tillräckligt kort avstånd för att hon skulle kunna se det 

kommande skådespelet ordentligt. Och således även tillräckligt nära för 

att Erik lätt skulle kunna känna av hennes illasinnade avsikter. 

Omedelbart efter sällskapets ankomst hände inget särskilt. Men efter 

att under några minuter roat ha smyglyssnat på en lika korkad som 

lågmäld taktisk överläggning, kunde Erik slutligen höra trampet av sex 

polisfötter beslutsamt närma sig källaren. Det skulle alltså bli cirkus, trots 

allt. Men det gjorde honom inget, eftersom han visste att de naturligtvis 

inte på allvar skulle kunna skada honom ens om de tänkt försöka. Inte 

nu, när han kommit något mer underfund med sin sanna natur. 

De kom inte in till honom genast; Magdalenas envisa varningar hade 

kanske trots allt haft någon liten effekt på de manligt uppblåsta poliserna. 

Vilket i så fall möjligen också var orsaken till att de utan minsta inledande 

vänlighet började tala till honom som om han var någon sorts terrorist. 

En av poliserna hade med sig en megafon, och sedan blev det ett för all 

del tämligen högljutt men samtidigt ganska ensidigt samtal. Om Erik mot 

förmodan skulle ha fått för sig att svara, skulle det ändå inte ha hörts ut 

till de testosteronstinna männen. 

Man började med att med fotbollshuliganröst befalla honom att 

komma ut med händerna över huvudet. När det inte hjälpte gick man 

över till att hota med ”särskilda åtgärder”, vilka av beskrivningen att 

döma tycktes innefatta såväl batonger som en myckenhet tårgas. När inte 

heller det hade någon effekt fortsatte man med det man enligt allt vett 
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och sans borde ha börjat med; att i något hövligare ton be honom att 

självmant komma ut. För allas bästa, men kanske trots allt mest för hans 

egen skull. 

När en halvtimme av denna allt mer tröttande och dumdryga monolog 

förflutit, bestämde man sig tydligen för att här nu äntligen skulle tas i 

med hårdhandskarna. Nytt lågmält taktiksnack följde, där Magdalenas 

ljusa röst ibland höjdes över polismännens som om hon ansträngde sig 

till det yttersta för att verkligen inpränta risken de utsatte sig för när de 

gick in till Erik. Eller om hon kanske uppmanade dem att i första hand 

slå där det inte skulle bli några blåmärken, om saken mot all förmodan 

skulle hamna i lokaltidningen. 

Efter en del ganska komisk velighet som verkade bottna i att ingen 

ville vara den som först gick in, steg ändå till sist en bastant karl in i 

mörkret i källaren. Erik höll på att bubbla över av undertryckt skratt när 

polisen som av gammal vana inledde sitt ingripande med att fråga ”Hur 

var det här då?” med spelat myndig röst. 

Erik brydde sig inte om att svara, mest eftersom han faktiskt var lite 

nyfiken på hur polismannen nu skulle gå vidare efter den minst sagt 

löjeväckande inledningen. Han behövde inte vänta länge innan han fick 

svar på den frågan. 

”Jag ser dig, det är lika bra att du följer med ut lugnt och fint” sade 

polisen och försökte se sträng ut. Samtidigt tryckte hans kolleger på 

bakifrån och tvingade honom att ta ytterligare ett par motvilliga steg in i 

källaren, vilket fick Erik att le nöjt och kanske något elakt åt hela 

spektaklet. Svarade på polismans tilltal gjorde han emellertid inte. 

Tio - femton sekunder gick utan att någon av de beväpnade besökarna 

verkade vilja ta något ytterligare initiativ, sedan blev den unge och 

synnerligen kortklippta polis som kommit sist in - och därmed var längst 

från Erik - otålig och började prata om att ”det bara var att ta in buset 

med våld om det inte ville följa med självmant” samt en del annat som 

eventuellt kunde föra tankarna till begrepp som ”polisbrutalitet” och 

”övervåld”. 

Hans äldre kollega tycktes en aning störd av detta; inte så mycket för 

vad som sades eftersom han med all sannolikhet höll med om vartenda 

ord, utan mest för att den yngre polisen därmed verkade vilja ta befälet. 

Det gick naturligtvis inte för sig, varför viss kortfattad men även för Erik 

fullt begriplig åthutning följde. När det var avklarat gjorde emellertid den 

äldre polis som befann sig närmast Erik precis som den nu aningen 
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stukade yngre polismannen föreslagit, nämligen tog i med hård-

handskarna. 

Fem sekunder senare var det vild trängsel i trappan, eftersom alla slogs 

om att komma ut först. Den polis som gripit tag i Erik hade förunnats 

ett litet - mycket litet i själva verket, men dock - smakprov på vad 

evigheten hade att erbjuda i form av överbelastade sinnesintryck, varpå 

det mesta av hans mentala funktioner helt enkelt slagits ut. Rent faktiskt 

hade han först gett upp ett vrål av besinningslös skräck, bara för att 

ögonblicket efter bli stum i ordets mest bokstavliga bemärkelse. Vilket 

skulle komma att hålla i sig under de närmaste månaderna av välbehövlig 

vila på lämplig psykiatrisk klinik. 

Dessutom fick Erik det bestämda intrycket att statens ödmjuke tjänare 

råkat ut för en byxrelaterad fadäs som skulle te sig en aning olycklig 

under återfärden, som väl fick förmodas företas sittande i bil. Mannens 

för tillfället i falsett lika gallskrikande kolleger skulle möjligen ha beskrivit 

saken som att han skitit ner sig, vilket i sak naturligtvis var helt korrekt. 

Dock en aning grovt och onödigt plumpt uttryckt, tyckte Erik. Men det 

skulle antagligen inte spela någon större roll när allt kom omkring, 

eftersom något av detta evighetsskådande spillt över på de yngre 

kollegerna. Vilket alltså var anledningen till att de för tillfället lät som en 

tämligen tondöv barnkör. 

Nöjt kunde Erik nu se hur källaren tömdes på folk, och detta lika fort 

som någon av dem skulle kunna stava till ordet ”gud”. Han kunde tydligt 

känna Magdalenas förfäran och besvikelse när hon upptäckte vad som 

hänt med hennes förut så potenta polisstyrka, men brydde sig inte om att 

ge också henne en i och för sig välförtjänt minnesbeta. Han förutsatte 

nämligen att hon vid det här laget nog ändå hade förstått vinken, och 

sålunda skulle låta honom var ifred i fortsättningen. 

Det hade han å andra sidan trott tidigare, och då tydligen misstagit sig. 

Men trots att han för tillfället hade alla möjligheter i världen att få henne 

att ge upp sina dumma försök att tvinga honom tillbaka in i psykiatrins 

bedrägliga nät - exempelvis genom att göra henne mer eller mindre 

sinnesoförmögen - insåg han att han inte kunde ta till sådana brutala 

metoder. Med allsmäktighet av det slag han behärskade följde nämligen 

ansvar. Eller som man uttryckt saken i ett par av de förhatliga 

reklamfilmer han sett i stor mängd föregående höst; är man stor måste 

man vara snäll. Och oavsett vad man tyckte om dessa filmer och dess 
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upphovsmän måste man ändå ge dem rätt åtminstone på just den 

punkten. 

Han lät därför sina objudna gäster åka i fred och utan att plåga dem 

ytterligare, varpå han tog en lång skogspromenad och njöt av allt han i 

sin visdom förmodades ha skapat. Han visslade glatt redan efter fem 

minuters vandring och märkte inte hur allt levande stannade upp i 

förundran när han passerade. 

 

* * * 

 

Hela sommaren flöt förbi i en konturlös orgie av grönska och spirande 

liv. Det mesta av tiden tillbringade han utomhus. Vinterns och vårens 

källarsittande lockade honom inte särdeles nu när skapelsen var så 

utomordentligt fager att både se och känna på nära håll. Det enda han 

upplevde som ett litet smolk i glädjebägaren var hans ständigt 

återkommande inköpsturer till Risbyslätt. Där hade han transformerats 

från tämligen okänd uteliggare till allmänt känt byoriginal, och såvitt han 

förstod hade man dessutom börjat sprida en ganska omfattande men 

föga smickrande ryktesflora kring hans person. 

Efter vad han själv kunnat snappa upp gick han nu under en rad olika 

namn, av vilka ”Eremiten” var det mest välvilliga, och för all del också 

mest rättvisande. ”Skit-Erik”, ”skogsidioten” eller rätt och slätt ”åsa-

tosingen” var andra han inte hade lika lätt att förlika sig med. Dock fanns 

absolut inget att göra åt saken, varför han bara lät den vara. Istället 

bestämde han sig för att med gott mod uthärda människornas ogillande 

blickar de korta stunder han måste vistas bland dem. Det var antagligen 

lugnast så. 

Men när sommaren sakta börjat tona ut i mild höst fick han på nytt 

besök i sin källare. Den här gången var det inte Magdalena som kom, 

utan ett gäng lika unga som korkade Risbyslättare. Tydligen hade de 

lyssnat alltför ivrigt på allt vildsint skvaller och därför fått för sig att de 

skulle driva med honom, vilket han tog med gott mod eftersom 

alltsammans var så utomordentligt barnsligt. Ungdomarna hade stått 

utanför och kastat sten och skanderat något han uppfattat som 

barnramsor, men utan att våga sig hela vägen fram till källaren. 

Ett tag hade han tänkt gå ut till dem och jaga bort dem lite vänligt, 

men inte hunnit eftersom en av dem plötsligt skulle visa sig på styva 

linan och istället stövlat in till honom för att helt sonika tvinga ut honom 
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med våld. Erik hade lett inombords åt hela spektaklet, men aktat sig för 

att låta känslan spilla över till den som kommit in till honom. Risken var 

nämligen att den unge ligisten inte ville gå igen om han kände sig 

välkommen. Vilket han alltså inte var, trots att han genom sin tillsynes 

obotliga dumhet kommit att roa Erik en liten aning. 

Men naturligtvis gick det precis som vanligt när folk kom på oväntat 

besök; i samma ögonblick som pojken blev varse Erik i sin inte helt 

jordbundna skepnad, gjorde hans sinne allt för att hantera och försöka 

förstå det som inte gick att förstå. 

Reaktionen blev den vanliga: obegripliga sinnesintryck och plötsligt 

strejkande bäckenbottenmuskulatur. I likhet med de herrar poliser som 

kommit i ungefär samma ärende några månader tidigare, kastade sig 

gossen ut ur källaren med ett målbrottsinstabilt tjut av - såvitt Erik kunde 

förstå - äkta känd fasa, och försvann därefter bort tillsammans med sina 

små vänner för att villa bort sig i skogen. Det var nästan rörande i all sin 

ömklighet. 

Rörande var emellertid knappast Magdalenas enastående envishet när 

det gällde att få ut honom ur källaren och in på psyket, alternativt 

Solgården. Till hans förvåning och stigande irritation hade hon inte gett 

upp ens efter sitt förra totala misslyckande, utan kom nu - ungefär en 

vecka efter ungdomsbesöket - tillbaka med något nytt trix i bakfickan. 

Poliser hade hon med sig även denna gång, men också något annat. 

Nämligen en sorts kollega, efter vad han tyckte sig kunna uppfatta av 

dennas tankeflöde. 

Han kunde höra hur Magdalena på nytt agerade stridsledning, och 

överlag var allt lika trist som vid hennes förra besök. Dock överraskades 

Erik något av vad som sedan hände: istället för att skicka fram de 

medföljande poliserna - som inte var de samma som förra gången, 

fattades bara - närmade sig nu istället den nya kollegan alldeles ensam. 

Antingen var det urbota dumt, eller också mycket klokt på ett sätt han 

inte riktigt kunde förstå. Erik skärpte sina sinnen för att ta reda på vilket, 

men blev genast förvirrad av det han kände. Något stämde inte, eller så 

var det tvärtom; det stämde alltför väl. 

Aningen rubbad ur sin allsmäktighet oroades han för ett ögonblick av 

vad Magdalena tänkt ut i sin imbecilla och sannolikt omedvetna ondska, 

men fann strax balansen på nytt när han insåg att inget hon någonsin 

kunde iscensätta skulle kunna skada honom på allvar. Men han var ändå 

kallt beslutsam att en gång för alla få slut på den här sortens ovälkomna 
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besök, när presenningen som täckte ingången till källaren försiktigt 

började glipa så att skarpt dagsljus sipprade in. 

Han hade låtit sig till viss del flyta över i den högre världen, och han 

kunde vagt ana hur överjordisk energi fyllde källaren som en virvlande 

malström stark nog att skrämma iväg vilken inträngling som helst. Men 

till hans häpnad försvann inte den objudne gästen skrikande uppför 

trappan, så som han förväntat sig. Istället drogs presenningen helt åt 

sidan och hon - det var en kvinna, vilket han otroligt nog först nu 

uppfattade - steg försiktigt in. Erik kunde känna hur hon vadade genom 

den roterande ström som var det rent fysiska resultatet av hans 

överjordiskhet, utan att särskilt låta sig påverkas. Därefter såg han henne, 

både med sina mänskliga ögon och med sina övermänskliga sinnen. 

Rotationen stannade av, själva skogen tycktes hålla andan inför det 

ovillkorligen förutbestämda som nu äntligen skulle ske. Därpå föll han 

handlöst; ner mot en sedan länge förlorad tid, mot en halvt om halvt 

glömd verklighet vars fåtaliga men vördade minnesfragment brukade 

göra honom pinsamt gråtmild. Pusselbit lades till pusselbit och befanns 

passa med nästan löjlig perfektion. 

Hon hade äntligen kommit tillbaka. I dunklet framför honom stod 

Elektra Ström. 
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4. 
 

 

lektra Svedenbrandt föll. Inte bokstavligen, eftersom hon såvitt 

hon kunde bedöma fortfarande stod upp. Men andligen. 

Hon hörde sig själv klämma fram ett svagt klagande pip samtidigt som 

hela hennes inre slets upp i en våldsam stöt av ofattbar energi som - det 

visste hon säkert - varken skulle gå att mäta eller på annat sätt detektera 

rent vetenskapligt. Det hon hade framför sig var nämligen knappast det 

hon förespeglats av dumdryga tjänstemän inom den kommunala 

psykiatrin; en psykiskt sjuk uteliggare med sällsynt god förmåga att 

dupera den han talade med. Det var tvärtom något helt annat, något som 

utan minsta tvivel var höjt långt bortom och över all tänkbar 

vetenskaplighet i världen. Det var… gudomligt. 

Men det var konstigt nog inte detta som var det skrämmande, 

eftersom hon med oförklarlig enkelhet lyckades kasta av sig känslan av 

överjordiskhet lika lätt som hon skulle ha kunnat ta av sig blöta och 

obekväma kläder. Vilket hon alltså inte hade för avsikt att göra, 

förtydligade hon för sig själv syftande på eventuell avklädning. Dock 

utan att ens le åt det dumt onödiga i denna mentala notering. 

Nej, det som på allvar skrämde henne var känslan av att med 

obönhörligt grym klarhet plötsligt inse att allt det som hon trott vara 

viktigt i hennes liv egentligen bara var dammkorn i universum. Hon 

kunde bokstavligen känna sitt gamla, trygga liv smälta som snö på våren 

och rinna bort i ett intet, vilket gjorde henne mycket ont samtidigt som 

det inte spelade henne någon större roll. 

Alltsammans var precis lika obegripligt som det lät, men det fanns 

också en sorts skruvad emotionell logik mitt i galenskapen. Den 

dominerande känslan var inte sorg, glädje, förlust eller något annat som 

E 
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skulle ha tett sig någorlunda begripligt. Nej, det var snarare den vackra 

och lite vemodiga känslan av en sorts hemkomst; att på nytt få vara nära 

någon för länge sedan hopplöst förlorad. Plötsligt insåg hon att en 

pusselbit som hon burit med sig hela sitt vuxna liv och som hon 

noggrant gömt undan för att den inte passat in någonstans, med ens 

hade funnit sin make. 

Sammansmältningen var omedelbar och skedde i samma ögonblick 

som hon förstod vem hon hade framför sig. Mannen i källaren var den 

Erik Johannesson, den lille underlige, mesige men mycket specielle pojke 

hon älskat som barn. Hon hade gråtit mycket över honom de första 

månaderna efter hennes och föräldrarnas hastiga flytt från Risbyslätt, 

men sedan hade minnet av honom och det korta året i den lilla skånska 

byn vid Sydåsen först bleknat, och sedan helt kapslats in och försvunnit 

bland så mycket annat som då tyckts henne större och viktigare. Att hon 

kunnat glömma så till den milda grad att hon inte reagerat ens när hon 

återkom till Klätten kunde hon inte begripa. Och det var en sak hon helt 

säkert skulle komma att rådbråka sin psykiatrikerhjärna med senare; nu 

fanns emellertid annat som var betydligt viktigare att förstå. 

Hon såg mållöst på sin återfunne barndomsvän Erik, fullständigt och 

känslosamt övertygad om att det verkligen var han. Och detta trots att 

han var ohyggligt förändrad på ett sätt som tangerade gränsen för och 

nästan gick bortom hennes förstånd.  Det handlade naturligtvis inte om 

hans yttre; själv såg hon knappast längre ut som hon gjort när hon och 

Erik skilts åt för så många år sedan. Möjligen - om man nu skulle hänga 

upp sig på utseendet - kunde det förstås tyckas som om livet farit hårt 

fram med honom, eftersom han såg tämligen sliten ut. Men den påtagliga 

sjaskigheten kunde lika gärna bero på hans långa skogsvistelse. 

Den stora och ohyggliga förändringen hade snarare med hans psyke att 

göra, men den var å andra sidan så ofantlig att hon inte gärna kunde 

förväntas förstå den. Det var som om han hela tiden gled in och ut ur 

verkligheten, som om han var på många ställen samtidigt. Vilket 

naturligtvis var en total omöjlighet, men inte desto mindre en omöjlighet 

som otvivelaktigt existerade mitt framför hennes ögon. Alltså en 

omöjlighet som visade sig vara fullt möjlig, vilket genast förvandlade den 

till ett faktum. Här hade hon alltså sprungit in i något tillsynes 

fullständigt orimligt, men som ändå måste förstås och passas in i sådant 

hon redan visste om världen därför att det otvivelaktigt existerade. Det 

skulle inte bli lätt. 
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Denna nyktra insikt mitt bland alla obegripligheter tonade emellertid 

snart bort i ett lika sinnligt skönt som sedesamt sammansmältande som 

varade i sekunder. Eller år. Eller under ingen tid alls, eftersom tid liksom 

inte tycktes existera på samma sätt här som i världen utanför. Det var 

mycket förvirrande, men inte särskilt skrämmande. 

Den massiva energistorm hon genast inneslutits i när hon först stigit in 

i källaren förtonade långsamt och blev till sist till något som närmast 

kunde liknas vid ett stilla hummande. Lite som spinnandet från en enorm 

katt. Eller snarare en tiger, tänkte hon när hon insåg vilken ofattbar 

styrka som samlats i denne oansenlige, till sitt yttre föga imponerande 

man. Det var verkligen som om han befann sig mitt i brännpunkten för 

en fokuserad kraft så stor att den helt enkelt inte gick att förstå.  

Hon började vagt inse vad det var som skrämde slag på människor 

som kom nära honom; det var obegripligheten - i form av brutalt tappat 

fotfäste - i kombination med insikten om ens egen totala obetydlighet. 

Ett gruskorn på en sandstrand - en vattenmolekyl i en ocean. Mer än så 

var man inte, oavsett vad man själv trodde. Inget av detta hade någonsin 

berört henne särskilt illa, och gjorde det inte heller nu. 

Sedan började han tala till henne. Han hade naturligtvis en vuxen mans 

röst, och på den skulle hon aldrig ha känt igen honom. Det vill säga om 

det bara gällt själva rösten. Däremot var det en helt annan sak med sättet 

att tala; detaljer i hans uttal och utpräglat skånska satsmelodi avslöjade 

genast att det var han och ingen annan. 

Men trots att hon mycket väl hörde vad han sade kunde hon inte 

förstå vad han menade, eftersom hon hela tiden distraherades av att han 

tycktes tala bara delvis med ord. Resten gick mentalt rakt in i hennes 

huvud. Och där var det precis som om han sade något helt annat, kanske 

inte i sak men på ett annat sätt, vilket gjorde henne mycket förvirrad. 

Hon bad honom därför att prata med henne på samma sätt som han 

brukat göra förr, när de varit barn och omedelbart kunnat förstå 

varandra bara genom ett snabbt ögonkast. 

Han såg först frågande på henne, men verkade sedan förstå. Plötsligt 

kunde hon känna hur rummet gjorde liksom en överhalning, och sedan 

var känslan av obegriplighet med ens borta. Framför henne satt nu en 

nästan vanlig man, en skäggig och smutsig uteliggare av en sort hon 

dessvärre mött ganska ofta i sitt yrkesliv, men med ögon som speglade 

det han just varit - en sorts gudomlig kraft. Hon tyckte verkligen inte om 
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det ordvalet, men fann trots ett ordförråd som var klart över genom-

snittet inte något annat sätt att beskriva honom. 

Hon förstod nu för första gången sedan hon läst rapporten om honom 

varför man tvingat honom att bära solglasögon. Okänsligt var det utan 

tvekan, men alls inte så dumt som det verkat från början. Vad henne 

själv beträffade påverkade hans blick henne inte mycket mer nu än den 

gjort som barn. 

”Du kom tillbaka” började han om, och hon log mot honom och 

började i sin tur förklara att det bara var en lycklig - eller olycklig, vilket 

snart nog skulle visa sig - slump som fört henne till honom. Sedan 

berättade hon utan omsvep varför hon kommit, men ursäktade sig med 

att hon inte förstått hur allt verkligen förhöll sig förrän hon steg in till 

honom. Hon hade trott att hon skulle hjälpa en människa med en svår 

och unik psykisk störning, och så hade hon istället funnit honom, av alla 

människor. Och i ett tillstånd hon inte ens trott kunde existera. 

Erik log sorgset mot henne och påpekade att vad som var psykisk 

störning eller inte nog kunde te sig en aning flytande. Det var precis som 

med den egentligen helt idiotiska men dock flitigt använda termen 

”normalitet”; det som var normalt för en kunde te sig totalt huvudlöst 

för en annan. Det betydde helt enkelt olika saker för olika människor, 

och så var det helt säkert med psykisk sjukdom också. Själv hade han lite 

svårt att se sig som sjuk bara för att han var annorlunda, men med dem 

som fortfarande befann sig utanför källaren var det en annan sak. Enligt 

dem var han inget annat än en extremt farlig dåre som måste tas om 

hand till varje pris. 

”Jag brukar jaga bort dem när de kommer” upplyste han henne helt i 

onödan, eftersom hon som sagt redan läst vissa rapporter. Vilka förvisso 

var författade ur de bortjagades perspektiv, men dock. 

”Jag föredrar att vara ifred” fortsatte han. ”Men med dig är det 

naturligtvis en helt annan sak!” skyndade han sig att lägga till när han 

trodde att han oavsiktligt förolämpat henne. Elektra skulle just lugna 

honom på den punkten när Magdalenas röst plötsligt hördes utanför, 

förstärkt av polismegafon eller något annat tekniskt hjälpmedel av 

tvivelaktig karaktär: 

”Hur går det?” gastade hon metalliskt. ”Kommer ni ut snart? Svara 

genast annars kommer vi in!” 

Elektra mulnade och skakade klentroget på huvudet. 
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”Har de gjort så där varenda gång de kommit hit?” undrade hon och 

såg frågande på Erik, som plötsligt börjat le på ett sådant sätt att bilden 

av en vilande tiger på nytt snabbt drog förbi i Elektras huvud. 

”Jadå” svarade Erik utan att se det minsta oroad ut. ”De kommer in 

här och tror att jag ska följa med mer eller mindre frivilligt, och sedan går 

de fort sin väg igen när de ser mig så som jag var när du kom. Och om 

det inte hade varit för att det var just du - du, av alla människor! - som 

hade fräckheten att tränga dig in här idag, skulle problemet snart ha varit 

ur världen. Med dig är det nämligen helt annorlunda” påpekade han och 

gav henne ett varmt leende. ”Du är en stor människa med stort förstånd. 

Du kan hantera även sådant du inte genast förstår, därför att du har det 

mest öppna sinne jag någonsin stött på. Du är dina ”kollegers” raka 

motsats. Ingen av dem där ute klarar av sådant som överstiger deras 

intellekt. De blir panikslagna av sinnesintryck som de tror inte kan 

existera. Om man är så som jag är, behövs det alltså inte så mycket för 

att bli av med dem” påpekade han utan hån, men med sådan övertygelse 

att Elektra inte för en sekund tvivlade på att han hade rätt. Dessutom 

hade hon ju som sagt läst rapporten och visste vad som hänt vid tidigare 

försök att omhänderta honom. 

”Svedenbrandt!” hördes Magdalena på nytt. ”Kom genast ut, annars 

skickar jag in förstärkning!” 

Erik fnissade till. Tydligen roades han en del av spektaklet, men blev 

sedan tydligt fundersam. 

”Svedenbrandt?” sade han och såg frågande på Elektra. ”Vad hände 

med Ström?” 

Elektra förklarade snabbt att hon var gift Svedenbrandt och berättade 

sedan om sin familj, men gjorde det på ett så summariskt sätt att Erik 

fick en bekymrad rynka i pannan. Dock hann han inte vidare 

kommentera saken förrän presenningen bryskt drogs åt sidan och en av 

poliserna steg in med draget tjänstevapen och såg ytterst hotfull ut. Som 

en parodi på sina amerikanska TV-kolleger ställde sig mannen bredbent 

och hojtade något som bakom den omisskännliga skånska accenten till 

nöds skulle kunna tolkas som ”Freeze, turkey!”. Precis som vid tidigare 

tillfällen var det faktiskt rörande i all sin småttighet och barnsliga 

dumhet. 

Erik insåg genast med förvånad överraskning att han för första gången 

på länge gått så djupt ner i den låga världen att han inte känt vad som var 

på väg att hända. När han emellertid såg lagens långa men ack så sköra 
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arm inne i källaren, blev han blixtrande vred och expanderade genast ut i 

den högre världen, vilket strax resulterade i en stilren men dock 

förvånansvärt ineffektiv och tämligen högljudd utrymning av hans 

privata domäner. Repris på polismaktens förra ingripande blev det 

såtillvida att stor trängsel uppstod i dörren när en försökte komma in 

medan en annan hade bråttom ut. Men riktigt så lätt skulle man inte 

komma undan den här gången, menade Erik. Han reste sig bestämt och 

följde som ett i mänsklig form från skyarna nedstiget åskmoln efter de 

gallskrikande polismännen ut genom dörren och uppför trappan där han 

genast upptäckte Magdalena. När hon i sin tur fick syn på honom 

tappade hon megafonen på marken och såg ut som om hon tänkte dö på 

fläcken. 

Vänligt men ytterst bestämt bad han henne att ta med sig sina 

hantlangare - som för övrigt nog behövde ett bad - och sedan låta 

honom vara ifred. Han ville inte bli störd mer, varken nu eller senare. 

Han vände ryggen åt henne och gled sedan genast ner till det tillstånd 

av vanlig hygglig mänsklighet som Risbyslätts invånare var vana att se 

honom i, men hejdade sig när han mot all rim och reson hörde 

Magdalena ge upp ett tjut som ekade mellan trädstammarna. 

”Erik!” skrek hon och lät uppriktigt panikslagen. ”Du måste låta henne 

gå! Släpp genast ut henne!” 

Erik vände sig om och såg frågande på Magdalena, som genast skylde 

sina ögon med ena handen för att slippa möta hans blick. 

”Släpp ut henne!” fortsatte hon vädjande, lite lugnare nu. ”Du kan inte 

behålla henne där inne. Om du skadar henne…” 

Han blev arg igen, men lyckades behärska sig så pass mycket att han 

förstod att vad han än sade skulle det garanteras missförstås, varför det 

bästa var att låta Elektra svara för sig själv. Alltså gick han lugnt ner i 

källaren igen och bad henne gå ut. 

”Men jag vill inte!” påpekade Elektra upprört. ”Jag vill stanna här! Om 

du slänger ut mig…” 

”Jag slänger inte ut dig” avbröt Erik lugnt och trängde sig förbi henne 

och satte sig på sin vanliga sten. ”Men du måste nog förklara för 

Magdalena att du stannar av egen fri vilja. Hon tror att jag tänker döda 

dig, eller ännu värre.” 

Elektra såg oförstående på honom några sekunder, sedan skakade hon 

på huvudet, suckade djupt och reste sig. ”Jag blir så jävla trött…” 

påpekade hon i gammal välkänd Elektra Strömsk stil och drog bryskt 



562 

 

presenningen åt sidan. Erik kunde höra henne ta några steg uppför 

trappan, stanna, och sedan lugnt och metodiskt förklara för sin upprörda 

uppdragsgivare att hon hade för avsikt att stanna kvar hos Erik. Viss 

argumentation hördes, men Elektra gav sig inte. Hon skulle stanna, vare 

sig det gick stick i stäv med den uppgjorda planen eller inte. Och nej, det 

var inte förhandlingsbart. Och ja, hon stannade verkligen av egen fri 

vilja. 

Några minuter senare steg hon åter in i källaren och ursäktade sig för 

att det tagit så lång tid, men att Magdalena varit en smula svår att 

övertyga. 

”Jag vet precis hur hon är” nickade Erik med ett trött leende. ”Men nu 

struntar vi i dem där ute, de är inte värda vår uppmärksamhet. Sätt dig nu 

ner här istället och berätta allt för mig.” 

Elektra gjorde genast som han sade. Faktiskt så godvilligt att han till en 

början var rädd att han på något undermedvetet plan trots allt skulle ha 

tvingat henne. Men när han såg henne i ögonen visste han att det var en 

löjlig tanke. Hon stannade bara för att hon ville, och för att det fanns så 

oerhört mycket att tala om. 

Hon berättade om sitt liv efter flytten från Risbyslätt: hur hon vuxit 

upp utan minnen från det korta år hon och Erik känt varandra, och 

således inte saknat honom det minsta. Hon hade träffat sin stora kärlek 

Henrik när hon varit lite drygt tjugo, men det hade gått ganska många år 

innan de skaffat barn. Nu hade de emellertid två, som hon nöjde sig med 

att nämna i förbigående men med värme. Kalle och Lovisa hette de, 

och… 

Här hejdade hon sig som om hon plötsligt drabbats av en störande 

tanke. Hon såg fundersam ut, men verkade sedan skaka av sig obehaget 

och fortsatte sin berättelse med förnyad energi. Hon talade oavbrutet i 

nästan en halvtimme, ivrig att få med allt och tillsynes totalt omedveten 

om både tid och rum. 

Erik såg länge och forskande på henne medan störtfloden av ord 

stillnade. Han blev oroad av vad han tyckte sig höra mellan raderna och 

beslöt att genast ta itu med saken, hur mycket det än smärtade honom 

själv. 

”Elektra…” började han, men avbröt sig när han mötte hennes blick 

som strålade av något som ganska lätt skulle kunna misstas för lycklig 

förälskelse. Han tänkte på nytt efter. Hon var förändrad, givetvis var hon 

det. Framför honom satt inte den lilla taniga pojkflickan från förr med 



563 

 

det raka, lite stripiga ljusa håret och de stora, blekt grågröna ögonen. 

Istället satt här en vuxen kvinna, vars yttre var… tilltalande. Hon var 

utan tvivel vacker, men inte på det tillgjorda och konstlade sätt som 

dagligen prackades på alla och envar som utsattes för massmedias 

kommersiella bild av skönhet. Snarare hade hon en sorts naturlig, 

avslappnad grace som inte helt och hållet bodde i långa ögonfransar, 

fylliga läppar och annat som ansågs så avgörande i ytlighetens och 

dumkommersialismens tidevarv. Hon var istället okonstlat kvinnlig, och 

det klädde henne utmärkt. Men framför allt var hon Elektra, vilket var 

det som mer än något annat gjorde henne vacker. 

Hon hade fortfarande kvar sitt raka ljusa mittbenade hår, men den 

gamla stripigheten var spårlöst borta. Hon hade blivit feminint men inte 

överdrivet rund över höfter och byst, och ansiktet hade precis som man 

kunnat förvänta förlorat det mesta av sina barnsliga drag. Ögonen var 

fortfarande stora, men i den vuxna versionen av Elektra var de mer 

markerade och det man först blev varse när man såg på henne. Hon hade 

en nyfiken och öppen blick som var alltför lätt att fastna i om man inte 

var uppmärksam, och Erik var tvungen att mer än en gång påminna sig 

om vilken sorts känslor han egentligen hyste för henne. Han upptäckte 

en aning förvirrat att han höll på att villa bort sig bland gamla och nya 

emotioner, och började om: 

”Elektra, ända sedan du hjälpte mig på skolgården den där gången jag 

höll på att få stryk av en buse - som du kanske inte heller minns, men 

som hette Ronny - har du varit mycket speciell för mig. Under alla år 

som har gått sedan dess har jag saknat dig, ibland så mycket att jag glömt 

bort vem du egentligen var. Men nu har du kommit tillbaka och jag 

måste säga dig precis som det är. Jag älskar dig. Men…” 

Innan Erik hann fortsätta avbröt honom Elektra och försäkrade med 

strålande och något dimmig blick att också hon älskade honom. Mer än 

hon hade förstått under alla de år de varit åtskilda. Nu var det som om 

hon plötsligt funnit en borttappad del av sig själv påstod hon, och 

lyckades samtidigt med det tillsynes omöjliga konststycket att se ännu 

mer förälskad ut än hon gjort innan Erik påbörjat sin misslyckade 

förklaring. Han viftade avvärjande med händerna och såg plågad ut, och 

fick till sist stopp på henne så att han kunde fortsätta: 

”Jag älskar dig verkligen Elektra” sade han och såg aningen sorgsen ut, 

”men inte som en man älskar en kvinna. Nej, lyssna nu innan du 

protesterar. Vår kärlek är både större och mindre. Du och jag är ett, det 



564 

 

är sant och det finns inget som gör mig mer glad än den vetskapen. Men 

vi är inte ett kärlekspar i egentlig bemärkelse. För tänk efter: den sortens 

kärlek du delar med din man förutsätter åtminstone ett visst mått av 

fysisk lust. Om du rannsakar dig själv kommer du säkert att upptäcka att 

det är något som inte finns mellan oss. Och det är inte alls så dåligt som 

du tror just nu, av din min att döma. Vi är vänner, och vår kärlek går inte 

sönder lika lätt som den mellan fysiskt älskande. Den är visserligen 

mindre därför att vi inte kan dela precis allt in i minsta intima detalj, men 

också betydligt större därför att den bygger på ren andlighet snarare än 

på fysisk attraktion. På de grunderna kan jag ärligt säga att jag älskar dig 

över allt annat på jorden.” 

Vid de sista orden såg Erik Elektra stint i ögonen på ett sätt som skulle 

ha drivit vilken annan människa som helst till vansinne. Men eftersom 

hon inte var som vilken annan människa som helst mötte hon bara hans 

blick med ett något stukat och missnöjt uttryck i sina stora, grågröna 

ögon. 

”Jag bryr mig inte om vad du säger” påstod hon en aning surt efter en 

ytterst besvärande paus. ”Jag är en stor flicka och vet faktiskt själv vad 

jag känner.” Det senare konstaterades bestämt och underströks 

dessutom för tydlighetens skull med ett sugande ögonkast som inte gick 

att missförstå ens om man aktivt försökte. Erik tänkte efter och insåg att 

det inte skulle gå att komma undan. Varför han utan omsvep erkände det 

han i det längsta hoppats slippa säga henne: 

”Jag har själv misstagit mig” sade han och kände hur han blev varm i 

ansiktet. ”Ibland, innan jag hamnade här och förstod vem jag var, trodde 

jag att jag var förälskad i dig. Eller snarare i minnet av dig” förtydligade 

han. ”Jag kunde se oss tillsammans, och jag ville verkligen ha dig” 

bekände han, men förklarade sedan rodnande att det inte var som hon 

tycktes tro, av hennes lätt roade leende att döma. Den stora mängd 

mediciner han ätit på den tiden omöjliggjorde nämligen alla 

förutsättningar för fysiska förlustelser, även på egen hand så att säga, 

påpekade han omständligt och klumpigt utan att lyckas sudda ut hennes 

leende, som nu till och med tycktes honom ännu bredare och kanske 

dessutom en aning försmädligt. Han fick plötsligt för sig att hon såg 

honom framför sig, inbegripen i en högst privat sysselsättning av 

tämligen intim karaktär. Tanken att hon skulle se honom på det viset 

gjorde honom försagd och generad för några blossande ögonblick, men 
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sedan skärpte han sig och tog på nytt kommandot över samtalet och 

försökte styra det i den riktning han tänkt från början: 

”Vi gör ett enkelt tankeexperiment” sade han när han lyckats jaga bort 

de för honom ytterst genanta fantasibilderna. ”Föreställ dig mig 

tillsammans med en annan kvinna. Snåla inte på detaljerna. Vad känner 

du nu? Blir du svartsjuk eller glad för min skull?” sade han och undrade 

oroligt hur Elektra skulle ställa sig till en så barnslig och löjligt tankelek. 

Men hon fnös inte åt honom utan såg istället plötsligt fundersam ut, som 

om hon verkligen vände och vred på problemet. Sedan syntes det i 

hennes ansikte att hon kommit till lika plötslig som befriande klarhet. 

Hon log tveksamt mot honom, och i hennes ansikte syntes med ens en 

underlig blandning av lättnad, sorg och allmän förvirring. 

”Jag… jag skulle bli glad” började hon och klippte med ögonen som 

om hon blivit förvånad över sin egen slutsats. ”Inte svartsjuk. Det tar 

emot att erkänna det, men jag tror faktiskt att du har rätt: jag måste ha 

förivrat mig. Jag… förlåt” utbrast hon och sprack upp i ett brett, lite 

förvånat leende. ”Jag vet inte riktigt vad som flög i mig; det måste ha 

varit glädjen över att återse dig, eller… Äsch, jag behöver naturligtvis 

inte alls äga dig. Jag känner egentligen inget fysiskt behov av dig, annat 

än det som uppstår för att min själ vill ha dig” sade hon fundersamt och 

liksom sög på orden. ”Men det handlar inte om sex, som det gör med 

min man” sade hon sedan precis så oblygt som Erik förväntat sig. ”Jag 

älskar honom, och jag älskar mina barn. Men det betyder verkligen inte 

att jag älskar dig mindre, bara på ett annat sätt. För med oss är det 

annorlunda, eller hur? Du och jag är ett. Även om jag inte riktigt förstår 

vad du har blivit när du så att säga är bortom det rent mänskliga.” 

Erik log och lät henne ordlöst förstå vidden av hennes livsavgörande 

betydelse för honom. 

”Du är och har alltid varit min katalysator” sade han medan de 

långsamt förenades i en själslig, ickefysisk omfamning som inte skapade, 

men väl befäste själva förutsättningen för det som nu oundvikligen skulle 

komma. ”Jag förstår det nu. Utan dig är jag inget.” 

”Struntprat” svarade Elektra Svedenbrandt, väl medveten om att han 

antagligen hade rätt. 

 

* * * 
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Erik och Elektra talade oavbrutet ända tills mörkret föll över Sydåsen, 

lyckliga över att på nytt ha funnit sin gamla, okomplicerade vänskap. 

Elektra berättade hur hon på något underligt vis - som psykiatrikern i 

henne inte riktigt ville kännas vid - hade glömt bort allt som hade med 

Erik och Risbyslätt att göra, och Erik berättade om de svarta åren hos 

olika fosterfamiljer och om fångenskapen på mentalsjukhus. 

Men att riva upp alla dessa gamla, nästan helt läkta själsliga blessyrer 

var inget som störde honom det minsta. Elektras blotta närvaro var som 

plåster på dessa sår, och han till och med njöt av att frossa i gamla 

olyckor - så länge det var tillsammans med henne. 

En liten aning knivigare blev det emellertid när hon plötsligt förde 

hans morföräldrars hastiga och oväntade död på tal. Han förklarade utan 

omsvep hur allt hade gått till; att han inte kunnat kontrollera sina krafter 

på den tiden, eftersom han knappt vetat om att han hade dem. Att det 

således var han som hade dödat Ellen och Ture i vredesmod och utan att 

kunna hejda sig. Och faktiskt utan att egentligen förstå vad han gjorde 

när han släppte lös den omätbara och destruktiva energi som hörde till 

det högre planet, och som ofrånkomligen var en del av honom själv. 

Då blev hon först fundersam, men nickade sedan sorgset och sade att 

hon mycket väl kunde förstå varför det hänt, och att om det inte skett 

just då ändå skulle ha inträffat förr eller senare. 

När han sade att han inte förstod hur hon menade, förklarade hon 

med enkla och smärtsamt klara ord det som varit självklart för henne 

redan då, men som han inte kunnat se eftersom han befunnit sig mitt 

inne i det. Ellen hade i sitt dåraktiga men välmenande regemente hållit 

inte bara honom i Herrans tukt och förmaning - hon bad leende men 

ganska vanvördigt om ursäkt för ordvalet - utan även hans morfar Ture. 

Det där visste ju alla i Risbyslätt, så det var inget underligt att också hon 

hade den kunskapen. 

På samma sätt hade det alldeles säkert varit med hans mamma, som ju 

precis som han själv berättat till sist revolterat, men dessvärre blivit 

bindgalen på köpet. Ellen hade således varit roten till det onda, trots att 

hon gjort allt i missriktad välmening. Det var förresten inget ovanligt 

menade hon, att folk som trodde sig göra gott i allmänhet bara gjorde 

ont värre. I all synnerhet gällde detta människor som hade en benhård 

och orubblig övertygelse om vad det än vara månde. Exempelvis fann 

man dem ofta i olika religiösa sammanhang. Eller för den delen i 

politiska, vilket ibland kunde vara samma sak. 
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Som för att övertyga honom om att hennes resonemang var riktigt 

började hon ge konkreta exempel ur sitt eget yrkesliv, och det tog inte 

lång tid förrän han förstod precis vad hon menade. Han hade förresten 

själv sett en del av det där på nära håll, påpekade han. En av alla dessa 

fanatiskt troende människor brukade ju hälsa på honom lite då och då, 

och på senare tid alltid tillsammans med representanter för den lokala 

poliskåren. 

Elektra nickade instämmande. ”Magdalena” sade hon. ”Hon gav mig 

dåliga vibbar redan när jag träffade henne i morse.” 

”Men er plan fungerade inte” påpekade Erik snett leende, vilket fick 

Elektra att skämtsamt snörpa på munnen. 

”Nej, det gjorde den inte” sade hon och sprack plötsligt upp i ett brett 

flin Erik med värme kände igen från förr. ”Men min plan var ändå inte 

densamma som hennes. Jag ville hjälpa en blivande klient. Hon ville 

hjälpa sig själv genom att låsa in och på så vis bli kvitt ett i hennes tycke 

ohanterligt problem.” 

Erik nickade eftertänksamt. ”Och nu sitter du här. Och hjälper.” 

Elektras leende falnade medan hon tänkte efter. Sedan såg hon 

allvarligt på honom. 

”Ja” nickade hon kort. ”Jag tror att jag hjälper. Men på ett sätt jag 

aldrig kunnat föreställa mig.” 

Erik visste att hon hade rätt. Han kunde redan känna hur han genom 

henne blev mer människa än han varit på många år. Hon var verkligen 

hans ”katalysator”, en blygsam tillsats med förmåga att omvandla 

oerhörd inneboende destruktivitet till fortfarande farlig men dock fullt 

kontrollerbar beskedlighet. Det var så tydligt och enkelt nu när han hade 

henne hos sig: utan henne var han ett missfoster, ett oberäkneligt 

monster som hade potential att förstöra allt som kom i hans väg. Med 

henne däremot, var han det viktigaste världen skulle komma att uppleva 

under överskådlig tid, och kanske till och med bortom det. Så hade det 

varit menat, och så skulle det bli. Och det var hon som genom sin 

närvaro och sin självklara naturlighet skulle se till att det kunde ske. 

Samtalet fortlöpte lätt och utan hinder timme efter timme utan att 

varken Erik eller Elektra tänkte särskilt på tidens obevekliga flykt. Det 

var verkligen som när gamla och mycket goda vänner träffas och på 

alltför kort tid försöker komma ifatt varandras liv; stort och smått 

blandades med gott och ont, högt och lågt. De grät en del över varandras 
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olyckor, men skrattade desto mer över den allt överskuggande lyckan av 

att på nytt vara tillsammans. 

När deras magar började knorra delade de den lilla mat som fanns 

tillgänglig i Eriks källare. Det var inte mycket och han insåg att han 

borde ha handlat, men påminde sig sedan att han ju inte haft en aning 

om att hans bröd skulle delas med någon annan. Nå, det fick duga så 

länge och var under alla förhållanden bättre än att äta inget alls. 

Sålunda sköljde de ner några ganska torra limpskivor utan pålägg med 

lite apelsinjuice för att stilla den värsta hungern. Ingen av dem brydde sig 

emellertid det minsta om att måltiden kunde tyckas vara aningen torftig. 

De hade ju varandra, vilket uppvägde all tänkbar torftighet. 

Klockan i världen utanför hade börjat närma sig tio på kvällen när de 

väcktes ur sina vakendrömmar. Plötsligt badade skogen utanför i 

elektriskt ljus, och mansröster kunde höras på avstånd. Det visade sig till 

både Elektras och Eriks synnerliga förtret att det var Magdalena som 

med en åsnas inbilska envishet kommit tillbaka för att - som hon 

antagligen själv tänkte - äntligen ställa saker och ting tillrätta. Och nu var 

det av allt att döma allvar. 

Solgårdens föreståndare var denna gång inte med i egenskap av 

självutnämnd insatsledare utan för att hon var väl bekant med Erik och 

hans speciella och livsfarliga psykiska störning, som man omtalade hans 

egenhet att skrämmas genom att spela Gud. Ledare för denna slutgiltiga 

operation var istället Conny Assarsson, polisbefäl på piketstyrkan i 

Malme. Med sig hade han förutom en specialutbildad förhandlare åtta 

tungt beväpnade apmän maskerade till poliser, komplett utrustade med 

numrerade hjälmar, plastsköldar och skarpladdade k-pistar. Här skulle 

alltså talas en del, men om det inte hjälpte en gång för alla tas i med 

hårdhandskarna. 

Dessutom dök snart minst ett TV-team upp, vars uppgift det var att 

rapportera om det pågående gisslandramat uppe på Sydåsen, där en 

psykiskt sjuk man - snart omtalad i media som ”terroristen” - höll en 

specialinkallad kvinnlig psykiatriker fången i en övergiven källare. 

Kvinnans man var underrättad och på skyndsam resa medelst polisbil 

mot dramats brännpunkt. 

Magdalena hade till en början haft ett drygt jobb med att övertyga den 

lokala polismyndigheten om nödvändigheten i att kalla in förstärkning, 

men när man kommit överens om att känsliga - och pinsamma - detaljer 

rörande den klättenbaserade polismaktens eventuella oförmåga att 



569 

 

hantera vissa problem inte nödvändigtvis behövde nämnas i den 

oundvikliga uppmärksamhet som skulle följa från allehanda media, hade 

det gått lättare. 

Dock, viss uppmärksamhet skulle det ofrånkomligen bli vare sig man 

ville eller ej. Det var ju inte varje dag man hade ett gisslandrama i det 

egna distriktet, och med lite tur kanske det i slutändan ändå skulle kunna 

komma något gott ut av allt ståhej. Kanhända i form av ökade anslag, 

men eventuellt också i form av några minuter i det mediala strålkastar-

ljuset. Om nu uppmärksamheten alltså bara blev av det goda slaget, och 

inte fokuserades på exempelvis somliga polismäns bevisade svårigheter 

med att kontrollera bäckenbottenmuskulaturen, särskilt vid besvärliga 

ingripanden. Eller som polismästare Arvidsson på stationen i Klätten 

uttryckte saken till en upprörd och förorättad Magdalena: 

”Det får inte bli minsta lilla snack i tidningarna om att kollegerna sket 

ner sig. Förstår du det? För då jävlar tar fan bofinken!” 

Hon hade lovat att hålla tyst om just den generande detaljen, som ju 

ändå inte hade någon egentlig betydelse. Hennes första prioritet var 

dessutom inte att få till en medial show av stort format - vilket det i och 

för sig säkert skulle bli alldeles oavsett hennes medverkan - utan bara att 

slita den stackars Svedenbrandt ur galningens klor så fort som möjligt. 

Hon tackade sin gud för att så nu äntligen skulle ske, och för att flera 

månaders vånda därmed slutligen skulle vara över. Och ordningen till sist 

och efter många om och men återställd. 

Magdalena var således mycket nöjd, både med sig själv och med sin 

samhällsinsats. För henne återstod bara att följa med som åskådare för 

att se dramats upplösning, och möjligen också att dela ut några goda råd. 

Om allt gick som hon hoppades skulle ingen komma till skada; Erik 

skulle omhändertas mer eller mindre varsamt och sedan låsas in på 

någon lämplig psykiatrisk anstalt, och Svedenbrandt skulle kunna 

återvända hem till sin familj redan samma kväll. Magdalena var i trygg 

förvissning om att det inte gärna kunde sluta på annat sätt, inte med de 

resurser som nu stod till förfogande. Slutet gott, allting gott således. 

Själva inbrytningen och vilka våldsamheter som därefter kunde tänkas 

följa skulle bara vara en formalitet. Kanske inte så vacker eller smidig 

som man kunde önska, men dock endast en formalitet. 

Så såg det ut i Magdalenas värld. Insatsledare Conny Assarsson hade 

måhända en något annorlunda syn på saken. Han hade fattat misstankar 

när Magdalena på fullt allvar gett honom välmenande men dumma 
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direktiv av typen ”se honom absolut inte i ögonen” och ”undvik i det 

längsta att röra vid honom”. Sådant var utan tvivel inget annat än rent 

trams. Fjolliga fruntimmer hade han inte mycket till övers för, och han 

halvt om halvt anade att något i den här affären var både överdrivet och 

sjukt. Det luktade helt enkelt kvinnlig socialarbetarhysteri om hela saken. 

Men att det fanns en gisslan var det förstås ingen som helst tvekan om, 

även om förövaren nog inte var ens hälften så farlig som det påstods. 

Det gjorde allt mindre komplicerat, eftersom det då bara var att köra på 

som vanligt. Därför sket han fullständigt i vad den där rultiga hysterikan 

sade; hans jobb var nämligen inte att ta reda på varför kärringar ibland 

betedde sig som imbecilla idioter, utan bara att bunta ihop buset snabbt 

och smärtfritt. Det var han bra på, och så var det med den saken. Även 

om han förstås inte kunde garantera det där med smärtfriheten för alla 

inblandade. Nå: det skulle inte bli några problem. 

Problem visade det sig emellertid ändå bli ganska omgående, när 

gisslan - som mycket riktigt befann sig inne i källaren - oväntat påstod sig 

vara där av egen fri vilja och inte hade någon större lust att komma ut till 

sina räddare. Ett typiskt fall av Stockholmssyndrom, således; gisslan 

sympatiserade med gärningsmannen som höll henne fången, och tog 

samtidigt avstånd från polisen. Det var alltså läge att plocka fram 

tårgasen, tänkte Conny Assarsson. Men insåg sedan med viss besvikelse 

att han gick lite för fort fram. För nu skulle det först förhandlas. Och 

pratas. Och förhandlas lite till. Det skulle otvivelaktigt förhandlas tills alla 

höll på att kräkas på både förhandlaren och på den trilskande mannen i 

källaren. 

Så blev det också. Spektaklet fortgick utan resultat några tröttsamma 

timmar, men sedan blev det plötsligt lite mer livat. Då dök nämligen 

gisslans man upp och började försöka övertala henne att komma ut, 

vilket till en början bara bemöttes med kompakt tystnad. Men när han 

bönat och bett och till och med snorat en aning i nästan tjugo minuter 

vände med ens allting. Det såg åtminstone ut så till en början, eftersom 

hans hustru - det vill säga gisslan - plötsligt visade sig i det halvt raserade 

dörrhålet och vänligt men bestämt istället bad honom komma in. Han 

tvekade först något, men började sedan snabbt gå mot källaren, vilket 

utlöste en rent explosionsartad reaktion bland de kringstående poliserna. 

Det tog inte mer än en och en halv sekund förrän mannen låg kvidande 

under två ytterst vältränade piketpoliser, som båda skrek åt honom att 

ligga still och inte göra motstånd. 
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Conny Assarsson misstänkte att det var deras ungdom i kombination 

med frustrationen över att inget hände som fick dem att reagera så som 

de gjorde. Själv nöjde han sig med att självklart och mycket bestämt 

förbjuda mannen att så mycket som ens tänka tanken att gå in till 

galningen i källaren. Då skulle man ju plötsligt ha två gisslan istället för 

en, och det gick då rakt inte för sig. Han bad vänligt sina yngre kolleger 

att genast släppa upp den rådbråkade och förorättade äkta mannen, 

varpå han i saklig men inte överdrivet trevlig ton fortsatte förklara det 

fullständigt huvudlösa i att bara promenera in. 

Det var när gisslan såg den cirkus som bröt ut runt hennes man som 

hela dramat höll på att få ett abrupt slut, eftersom hon utan förvarning 

gav upp ett högt, ilsket vrål och rusade upp från källaren och ut mot de 

poliser som brottades med hennes äkta hälft. Det såg för några sekunder 

ut som om hon tänkt ge sig på polismännen, men om det verkligen varit 

hennes avsikt fick man aldrig veta eftersom hon kvick som en iller genast 

vände om och rusade tillbaka in när hon upptäckte att två andra poliser 

var på väg fram mot henne. Det kunde faktiskt se ut som om hon alls 

inte hade någon större lust att bli fritagen, vilket var en något udda 

reaktion från den som hölls som gisslan, kunde man tycka. Men Conny 

Assarsson, som sett det mesta under sina många år i yrket, lät sig dock 

inte nedslås av denna lilla motgång i Stockholmssyndromets anda, som 

sagt. Gisslan skulle alltså befrias enligt plan, vare sig hon ville eller ej. 

Att den otacksamma kvinnan inte tycktes riktigt nöjd med polisens 

agerande så här långt framgick emellertid med ganska stor tydlighet när 

hon tagit sig tillbaka till källaringången, för då vände hon sig om och 

började i vitglödgad ilska genast gasta och skrika diverse kritiska 

synpunkter med adress till de tilltänkta befriarna. Det var en del för 

ordningsmakten tämligen provocerande saker som nu sades. Mest 

handlade det om allmän polisbrutalitet, grottmän, testosteronstinna 

babianhannar, trögtänkta oxar och fåntrattar av exceptionellt sinnesslö 

och politiskt brun sort. Samt en del annat som möjligen skulle kunna 

uppfattas som en aning kränkande. Insatsledare Assarsson lade under 

denna gedigna harang märke till hur några av de förolämpade kollegerna 

började fingra oroväckande på sina k-pistar, varför han fann det för gott 

att kalla fram förhandlaren till en ny tröttande omgång ordbajs medan 

han själv talade lugnande till sina pojkar. 

När det var gjort och den värsta irritationen lagt sig ägnade han en 

stund åt media, som nu börjat flockas i utkanten av den avspärrning man 
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upprättat knappt tjugo meter från polisens ställningar. Han svarade 

kortfattat och manligt kärvt på alla deras mer eller mindre enfaldiga men 

likväl slugt spekulativa frågor - de flesta journalisterna kom som väntat 

från kvällspressen och var utan tvivel ute efter att göra en höna av en 

fjäder - varpå han efter förrättat värv med långsam polisiär värdighet 

återvände till det hemska gisslandramat. 

När han kom tillbaka hade som väntat inte mycket hänt. Åtminstone 

inte mer än att gisslan nu också börjat skälla ut förhandlaren. Efter noter 

dessutom, som det verkade. Allmänna invektiv av typen ”inkompetenta 

åsna” såväl som mer specifika och rättframma omdömen i stil med ”du 

är en skam för hela din yrkeskår” for som verbala slagträn genom luften, 

och såvitt Conny Assarsson kunde bedöma träffade de gott varje gång. I 

sak hade han inget att invända, i synnerhet som han i varje välformulerad 

förolämpning kunde se sin egen cirkusakt närma sig med stormsteg. 

I detta fick han rätt, och tjugo för förhandlaren mycket plågsamma 

minuter senare gav denne till sist upp och hävdade bistert att alla 

möjligheter till förhandling nu var slutgiltigt uttömda. 

Det var goda nyheter, och han samlade genast sina alltmer otåliga 

mannar för att en sista gång gå igenom hur situationen med piketstyrkans 

benägna hjälp nu skulle lösas. Därefter informerade han glatt 

massmedias närvarande representanter om att det äntligen var dags att ta 

fram sina kameror om man ville ha bra bilder till morgondagens 

tidningar. Just som han nöjt skulle vända sig om och gå tillbaka för att ge 

den slutgiltiga inbrytningsordern, ställde någon en fråga som han 

uppfattade som störande. Inte för att den skulle vara mer närgången, mer 

uppenbart ledande eller bara dummare än allt som redan sagts - vilket 

förresten var en nästan omöjlig sak att åstadkomma i just det här 

speciella sällskapet - utan för att den pekade på en sak han skam till 

sägandes inte ägnat en tanke. 

”Vad säger förövaren? Vilka är hans krav för att gisslan ska släppas?” 

undrade en aningen rödögd kvinna i trettioårsåldern som Conny 

Assarsson vagt identifierade som hemmahörande på nationell TV:s 

regionala avdelning. Med sig hade hon en manlig fotograf vars kamera 

var märkt med SVT:s logotyp, och denna kamera var nu riktad rakt mot 

Assarssons ansikte. 

”Han har inte ställt några krav” svarade han utan att tveka, glad att 

åtminstone kunna välja vilken av de två frågorna som skulle besvaras. 

Den första hade han nämligen inget svar på, eftersom det just slagit 
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honom att ingen faktiskt talat med mannen i källaren. Han hade inte sagt 

ett ljud och än mindre visat sig, och om man skulle vara riktigt noga på 

det var det faktiskt ingen som egentligen visste om han ens existerade. 

”Men vilka är hans motiv?” envisades journalisten och höll fram sin 

puffskyddsbeklädda mikrofon rakt i ansiktet på Conny Assarsson, som 

nu började känna sig illa till mods. 

”Det… är för tidigt att säga” sade han och förbannade tyst att han låtit 

en aning tveksam. Han tyckte sig samtidigt kunna ana ett skevt leende 

hos frågeställaren, vilket än mer fick honom att känna sig som en idiot. 

”Har ni överhuvudtaget pratat med mannen?” undrade nu journalisten 

fast det var uppenbart att hon redan visste svaret på den frågan. Conny 

Assarsson svalde. 

”Vi har en förhandlare som…” började han tveksamt, men blev genast 

avbruten av nästa fråga som levererades med viss skadeglädje: 

”Men tycker ni inte att det är konstigt att det är gisslan själv som 

förhandlar med er? Och dessutom påstår sig vara här av egen fri vilja?” 

Han tänkte några illvilliga och uttrycksfulla tankar om polismännen 

som satt upp avspärrningen så onödigt nära att allt som sades utan 

problem kunde höras ut till den nyfikna och dreglande journalisthopen. 

Sedan svarade han som han måste: 

”Kvinnan som hålls gisslan uppvisar uppenbara tecken på det som 

brukar benämnas Stockholmssyndromet” ljög han. ”Jag kan inte närmare 

gå in på…” 

”Kan det tänkas att polisen har begått ett misstag och att det är frågan 

om något helt annat än ett gisslandrama?” undrade nu kvinnan och log 

helt öppet mot honom, och avslöjade därmed vilken vinkel hon tänkt sig 

för sitt kommande reportage. Det skulle hamna sist i nyhetssändningen 

som ännu en rolig och löjeväckande historia om polisens inkompetens, 

och han skulle utan tvivel bli den man skrattade mest åt. 

”Nej, det kan inte tänkas” började han besvärat och aningen vresigt, 

varpå han gav sig in i en förklaring som med stor sannolikhet skulle ha 

kunnat utvecklas till en veritabel katastrof om han fått hållas. Som tur var 

blev han nu istället bryskt avbruten av kvällstidningsjournalisterna som i 

unisont missnöje började tappa tålamodet med den näsvisa och 

trögtänkta kvinnan från Sydnytt. De ville för död och pina inte att den 

här historien skulle saboteras på grund av några betydelselösa 

teknikaliteter och därmed rinna ut i ett trist ingenting. Tvärtom; de ville 
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se lite action, som en av de mer högljudda männen med gnetig 

stockholmsaccent sade, och de ville göra det nu. 

Conny Assarsson var inte sen att gripa tag i den gudasända 

räddningsplankan. Han ursäktade sig med att plikten kallade och vände 

sedan ryggen åt den snopna och mycket missnöjda TV-journalisten, som 

därmed åtminstone tills vidare gått miste om det lustigt pinsamma citat 

hon uppenbarligen hoppats på. Men hon hade dessvärre en poäng, 

tänkte han när han gick tillbaka mot den förväntansfulla piketstyrkan, det 

kunde inte hjälpas. Ingen hade än så länge sett till busen i källaren, och 

allt man hade att gå på var den hysteriska socialkärringens och den lokala 

polisens uppgifter. Det var förvånansvärt tunt när man tänkte efter. Men 

å andra sidan var väl risken för att allt bara skulle vara påhittat minimal, 

insåg han när han påminde sig att mannen faktiskt hade setts av poliser 

så sent som tidigare under dagen. Den insikten fick honom att andas ut, 

och när han kom fram till sina pojkar var han åter sitt gamla vanliga, 

självsäkra jag. 

”Då kör vi” sade han och nickade bestämt, men blev avbruten av att 

den han tänkt på som hysterisk socialkärring kom fram till honom och 

såg mycket skärrad ut. 

”Tänk nu på vad jag sade!” sade hon andlöst. ”Han är farlig, han kan 

villa bort er så att ni inte vet vad ni gör!” 

Några av de yngre polismännen skrattade rått och utan att visa någon 

särdeles respekt för kvinnans i och för sig löjliga, men sannolikt 

välmenande varning. Då blev hon mycket stilla och allvarlig och såg dem 

som skrattat högst och mest hånfullt stint i ögonen: 

”Han är fruktansvärd! Han är något ni aldrig tidigare har träffat på! Jag 

vet det bättre än de flesta eftersom jag har varit utsatt för honom. Är ni 

oförsiktiga kan ni faktiskt bli dödade. Han är mycket farligare än ni 

någonsin kan föreställa er!” påstod hon vidare, men möttes fortfarande 

av miner som tydde på att man inte riktigt tog henne på allvar. Då 

tröttnade hon äntligen, skakade på huvudet och gick därifrån. 

”Hrm… jaha…” harklade sig Conny Assarsson och såg lite trött ut. 

”Då säger vi väl så. Ta det försiktigt där ute” skojade han med syftning 

på en gammal amerikansk TV-serie. ”Och skjut nu ingen i onödan, 

okej?” lade han till, vilket var en uppmaning som inte var så obefogad 

som det kanske kunde tyckas för en utomstående åhörare med orubbat 

förtroende för polisens kompetens. En del av ”pojkarna” var nämligen 
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skjutglada till en grad som ibland kunde tyckas aningen överdriven, och 

hur det än var kunde en liten påminnelse aldrig vara fel. 

Därefter beordrade han fram poliserna som nu dragit på sig sina 

gasmasker, greppade megafonen och uppmanade för sista gången de 

båda människorna i källaren att frivilligt komma ut. När han precis som 

väntat inte fick något annat svar än kvinnans röst som mångordigt och 

ytterst välformulerat bad honom dra åt skogen - en helt annan än den 

han redan befann sig i - gav han ordern. 

Operationens första praktiska fas inleddes med att de tungt beväpnade 

polismännen under uppmuntrande anglosaxiska rop (”Go, go, go!”) 

ryckte fram mot torpruinen genom att hukande springa från trädstam till 

trädstam, där de med stor inlevelse sökte skydd för att undgå fientlig eld. 

Inte för att någon sådan fanns just för tillfället, men man kunde ju aldrig 

veta. 

När de sålunda utan förluster i vare sig människoliv eller materiel tagit 

sig fram till ”målområdet” och där omringat trappan som ledde ner till 

källaren, inleddes fas två genom att en tårgasgranat hivades ner mot 

ingången. Avsikten var att ”röka ut grävlingen ur hans gryt”, som 

insatsledare Conny Assarsson uttryckte saken för den spända och 

förväntansfulla Magdalena. 

Dock föll detta försök till snabbt avgörande ganska platt, eftersom 

presenningen som täckte nämnda ingång var tillräckligt tjock för att 

granaten helt enkelt bara skulle studsa mot den gröna plasten och 

därefter väsande och rykande landa på marken, där den inte gjorde 

någon större skada. Det var utan tvivel ett streck i räkningen för 

Assarssons tappra mannar, som nu antingen skulle behöva kasta en ny 

granat eller göra inbrytningen utan tårgas. Viss förstämning kunde 

märkas i den radiotrafik som utväxlades mellan insatsstyrkans 

medlemmar, och någon började prata om att man kanske borde överväga 

att kasta helt andra granater istället. 

Men till all lycka verkade ändå något av gasen trots det misslyckade 

kastet ha letat sig in, för snart hördes hostningar och osande 

förbannelser - alla framsagda med kvinnlig röst - flöda i strid ström ut till 

de adrenalinstinna insatspoliserna. De väntade spänt på att terroristerna - 

som flera av de mer militant lagda männen föredrog att kalla både gisslan 

och hennes tillfångatagare - skulle komma ut så att man kunde få ner 

buset på marken och pacificera dem medelst de amerikanska plastfängsel 

alla i gruppen var utrustade med. 
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Men dessvärre gick det trögt. Ingen verkade vilja komma ut ur det 

förbaskade grytet trots att det var uppenbart att det nu måste vara minst 

sagt otrevligt att stanna kvar där inne. Det kunde tyda på att terroristerna 

var av den fanatiska sorten, och alltså inte lät sig påverkas av sådant som 

utan tvivel skulle ha fått vilken bankrånare eller vänsterinriktad 

ungdomshuligan som helst att genast ge upp. Det såg minst sagt ut som 

om hårda tag skulle komma att behövas innan allt var över. 

Alltså gick man nu över till fas tre: själva inbrytningen. Man drog sig 

ännu något närmare och placerade sig därmed på strategiskt utvalda 

platser runt källaringången, just så som man övat hundratals gånger inför 

vanliga lägenhetsinbrytningar. Men just innan ordern att gå in gavs, 

kunde alla i styrkan känna hur något liksom kom i rörelse i luften runt 

omkring dem. Det var alldeles vindstilla, ändå fick man en underlig 

förnimmelse av att befinna sig mitt inne i en sorts mäktigt roterande, 

virvlande rörelse. 

”I orkanens öga” tänkte Johan Svensk, som var den polis som befann 

sig omedelbart till vänster om ingången och nu gjorde sig beredd att som 

tredje man gå in och göra slut på dramat. Han berördes mycket illa av det 

han kände och försökte gång på gång skaka av sig obehaget, men utan att 

lyckas. Tvärtom märkte han till sin förfäran en stigande känsla av panik i 

sitt inre, och det av ett slag han aldrig tidigare stött på. Han fick en 

plötslig impuls att kasta ifrån sig sitt vapen, slita av sig gasmasken och 

rusa därifrån, oviktigt åt vilket håll bara han kom bort från det namnlösa 

obehaget så fort som möjligt. Men år av träning hade lärt honom att det 

skulle vara det absolut sämsta han kunde göra. Att vända ryggen mot 

fienden kunde inte bara sluta i skam och förnedring, det kunde också 

betyda döden om den man flydde från var beväpnad. Att träffa en 

flyende i ryggen var nämligen avsevärt lättare än att få träff på någon 

som sköt tillbaka. 

Alltså skulle han oavsett den lika plötsliga som oförklarligt uppkomna 

panikångesten stå kvar och göra det som ålagts honom, punkt slut. Och 

hur underlig och ur balans han än kände sig, var han och hans kolleger 

ändå fortfarande i ett ofantligt överläge gentemot terroristerna i källaren. 

Allt skulle gå bra. 

Rotationen fortsatte, tung och långsam och Johan Svensk kunde känna 

hur håret reste sig i nacken. Luften var full av någon sorts laddning 

ungefär som före ett åskväder, men det här var betydligt mer intensivt 

och kanske rent av hotfullt. Han skakade häftigt på huvudet i ett desperat 
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försök att bli av med den lurande och i högsta grad omanliga hysterin, 

men det hjälpte inte och han grep omedvetet hårdare om vapnet. Att 

känna den trygga tyngden av den kalla metallen gjorde honom visserligen 

något mer självsäker, men det störde honom ändå att han för första 

gången under hela sin poliskarriär tycktes vara farligt nära att tappa 

fotfästet. 

Just när han trodde att det började kännas bättre översköljdes han på 

nytt av en kraftig våg av framvällande panik, och den här gången var det 

bara med stor möda han lyckades behålla kontrollen över sig själv. 

Luften roterade, fast utan att egentligen röra sig. Han kallsvettades 

ymnigt och kände pulsen dunka oroväckande hårt och snabbt i 

tinningarna. Det var inte klokt, men det fanns verkligen något illasinnat 

och obegripligt i luften runt dem; ett sorts sug, eller en malström av 

osynlig, obeskrivbar kraft. 

Genast när han tänkt tanken påminde han sig vad den där kvinnan 

varnat dem för precis innan de inledde operationen. Han är något ni aldrig 

tidigare har träffat på. Visst var det så hon hade sagt? Men hans funderingar 

avbröts av att de två kolleger som skulle gå in först, nu sparkade undan 

presenningen och med höjda vapen stormade in i det trånga och mörka 

utrymmet. Han skulle just följa efter för att ge dem understöd, när båda 

två lika fort som de rusat in kom tillbaka ut utan sina vapen. En av dem 

hade slitit av sig gasmasken och Johan Svensk kunde till sin förfäran se 

hans ansikte, förvridet av bottenlös, totalt sinnessjuk skräck. Han såg 

kort sagt ut som om han förlorat förståndet. Poliserna kastade sig ylande 

och handlöst uppför den brutna stentrappan, i vild panikflykt bort från 

fienden. Ett sådant beteende skulle under normala omständigheter ha 

varit fullständigt otänkbart, men till hans egen brännande skam kändes 

det plötsligt fullt förståeligt. 

Han insåg att det nu var mer allvar än allt annat han någonsin upplevt 

under hela sin tid hos piketstyrkan. De hade alltid varit i absolut 

överläge, oavsett hur beslutsamt buset än varit att skada dem. Och även 

om det hade varit tufft vid några tillfällen hade ingen av dem någonsin 

fegat ur eller tagit till flykten på det pinsamma sätt som nu skedde. 

Det fanns något där inne som var långt bortom allt de tidigare mött, 

det kändes i varje fiber av hans darrande kropp. Det var sjukt, men 

ofrånkomligen sant. Och det måste bort. Han påminde sig att det nu 

dessutom fanns vapen där inne. Vapen som satta i kunniga händer lätt 

skulle kunna döda dem allesammans. Det måste förhindras till varje pris. 



578 

 

Det som fanns i källaren - oavsett vad det var - måste verkligen oskadlig-

göras. Men hur? 

Han stålsatte sig mot den virvlande känslan som genom sin blotta 

existens höll på att skrämma livet ur honom; som förminskade honom 

till i stort sett ingenting; som fick honom att känna sig obetydlig som ett 

dammkorn förlorat i den väldiga världsrymden - och förstod då med ens 

alltsammans. Med plötslig klarhet gick det upp för honom att det nu var 

på honom allt berodde. Liten och obetydlig eller ej; det ankom ändå på 

honom och ingen annan. 

Om inte operationen skulle misslyckas måste han handla genast. Han 

stålsatte sig mot det upprörda och påträngande tjattret i 

kommunikationsradion och försökte låta bli att tänka. Han lyckades 

hjälpligt. Sedan tog han ett hastigt steg fram, blundade och tömde 

därefter utan att tveka hela sitt magasin rakt in genom presenningen. 

Ljudet av k-pistens torra hackande blandades med det ilskna vinandet 

av kulor som rikoschetterade mot källarens stenväggar. Ett gällt skrik 

hördes, följt av plötslig tystnad. 

Allt verkade stanna av; själva luften stillnade och den verkliga eller 

inbillade rotationen upphörde. Med pulsen hårt dunkande i tinningarna 

drog Johan Svensk försiktigt den sönderskjutna presenningen åt sidan. 

Det som fått kollegerna att så räddhågset ta till flykten borde vara rent av 

ohyggligt, och han var beredd på det värsta. Dock var detta värsta inget 

som hade det minsta med hans just avfyrade skottsalva att göra. Om det 

enda som fanns att se där inne var några sönderskjutna kroppar skulle 

allt vara helt i sin ordning. 

Det visade det sig vara. Det ena han lyckades urskilja i dunklet var en 

man, otroligt nog såvitt han kunde se helt oskadd. Det andra var en 

blodig och livlös kvinna liggande på jordgolvet, och hon var alldeles 

uppenbart träffad av flera skott. Mannen satt lutad över henne, passiv 

och gråtande i förtvivlan, av allt att döma för tillfället helt satt ur spel. 

Den paniska känslan av mikroskopisk litenhet rann gradvis av polisman 

Svensk och han blev alltmer sitt vanliga, självsäkra jag. Allt tycktes 

således vara helt i sin ordning. 

Johan Svensk, piketpolisens stolthet, hade på egen hand räddat såväl 

kårens anseende som hela situationen. Gisslandramat på Sydåsen var 

över. 
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erroristdåd på Sydåsen! En död i skottdrama! löd tisdagens stora, svarta 

rubriker på i stort sett alla kvällstidningslöpsedlar. Till deras - i och 

för sig högst tvivelaktiga men dock - heder måste sägas att inte en enda 

av dem hade valt att toppa med bantningstips, de tio billigaste 

digitalkamerorna, allmänt skvaller om pseudokändisar eller krigsrubriker 

om någon ny influensa vars farlighet med fördel kunde överdrivas in 

absurdum. För en gångs skull hade man valt en ”riktig” nyhet som det 

viktigaste argumentet för att köpa tidningen, vilket utan tvivel måste ses 

som ett stort framsteg. Hur det förhöll sig med sanningshalten i de olika 

tidningarna denna gång var emellertid inte helt lätt att säga eftersom alla 

skrev i stort sett samma sak på sina löp, även om formuleringskonsten 

uppvisade mindre variationer. Orden ”terrorist” och ”död” förekom 

däremot alltid utan undantag, om än i olika kombinationer. 

Den som köpte tidningen denna gråmulna septembertisdag upplystes 

sakligt - och naturligtvis i samma grad av god och verklighetsförankrad 

journalistisk anda som man brukade visa sådan fantastisk respekt för - 

om de hemska tilldragelserna uppe på skånska Sydåsen. Där hade en 

psykiskt sjuk alternativt bara allmänt illasinnad man hållit en kvinna - 

ibland beskriven som ”psykvårdaren”, ibland som ett oskyldigt och 

slumpmässigt utvalt offer - fången under vapenhot. Mannen hade enligt 

uppgifter från en säker källa inom polisen överfallit henne när hon varit 

på tjänsteförrättning ute i skogen, släpat in henne i en grotta av något 

slag och sedan börjat hota henne till livet. Oklart hur och varför, men 

hotat hade han gjort. Sannolikt hade det också funnits en baktanke att 

utnyttja henne sexuellt, men om det verkligen gått så långt kunde man av 

utredningstekniska skäl ännu inte avslöja. 

T 
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Detta var alltså den sansade versionen, och den man var tvungen att se 

som mest sanningsenlig bland allt som skrevs. Men eftersom det inte 

sagts ett ord om exempelvis motivet till kidnappningen eller 

dödsskjutningen, lämnades fältet här lyckligtvis fritt för gammal god, 

kreativ spekulationsjournalistik. Det vill säga att skriva sådant man inte 

visste ett dugg om, men som mycket väl skulle kunna vara sant eftersom 

ingen påstått något annat. 

Elaka påhitt, förhoppningsfulla fantasier och sådant som mest liknade 

vildsint och surrealistisk författarkonst förekom naturligtvis också på 

spaltmeter efter spaltmeter. Och då oftast och föga överraskande om 

galningens etniska tillhörighet och religiösa övertygelse. En del sade sig 

nämligen säkert veta att mannen var muslim, och då naturligtvis av det 

extremt fundamentala och livsfarliga slaget. Militant, ytterst våldsbenägen 

islamist med andra ord, med allehanda bomber fasttejpade under 

kaftanen. Genom att hävda detta, fick gisslandramat plötsligt en air av 

politisk och religiös betydelse, vilket med lite tur skulle hålla liv i storyn 

några dagar längre. Alla som arbetade med kommersiell media visste ju 

att rädsla var det som bäst sålde lösnummer, och tumregeln var ju större 

desto bättre. Alltså upphöjdes det tragiska men av allt att döma spontant 

uppkomna dramat tämligen omgående till medveten terrorism. 

När man gjort detta var det bara att traska vidare på redan inslagen 

väg, vilket var enkelt eftersom det sannerligen knappast saknades 

fabuleringskonst inom denna del av journalistkåren. Avsikten med hela 

”operationen” - inklusive kidnappningen av gisslan - skulle således vara 

att utväxla någon av USA hållen fånge hemmahörande i den tämligen 

välkända och beryktade organisationen al-Qudia, mot den tillfångatagna 

kvinnan. Och om så inte skedde inom 24 timmar skulle hon dö på det 

gruvligaste sätt, alltså helt enligt västerländskt påhittad muslimsk sed. 

Vilket kunde innefatta såväl stening som att få halsen avskuren inför TV-

kameror. Hur en sådan offentlig avrättning skulle gå till rent praktiskt 

nämndes emellertid aldrig i artiklarna. Vilka uppgifter man stödde sig på 

rörande dessa fantastiska avslöjanden ville man inte heller uppge, bara att 

även de kom från ”säker källa”. 

Kommen så här långt i sin uppfinningsrika och ångestskapande 

journalistik gick man i nio fall av tio över till att indignerat börja fråga sig 

hur sådan infernalisk ondska kunnat smyga sig in i det trygga svenska 

samhället, och började sedan sprida fantasifulla beskyllningar kring sig 

tills man tyckte sig få in en träff på lämplig myndighet, eller ännu bättre - 
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någon person som var ansvarig för denna myndighet. Här hade ett par av 

de vid terroristdådet närvarande representanterna för svensk skandal- 

och skrämseljournalistik lyckats få tag på en kvinna som hette Magdalena 

Pettersson och var ansvarig för den verksamhet terroristen senast kom 

ifrån, vilken till all lycka visade sig vara av psykiatrisk art. 

Det kunde således inte bli bättre. 

Nu hade man alltså en galen, islamistisk och sannolikt självmords-

benägen mördare att fylla sina tidningar med, och det var alldeles 

utmärkt. Att denna Magdalena - som i och för sig tycktes lätt förvirrad 

när man talade med henne - inte med ett ord nämnt något av det 

ovanstående spelade mindre roll; hon hade genom sin yrkesroll bekräftat 

vinkeln om att mannen var galen och sannolikt suicidal, vilket var fullt 

tillräckligt. 

Det enda man till viss förtret inte kunde berätta om var den 

omkomnes identitet, eftersom de anhöriga vid tidningarnas pressläggning 

ännu inte var underrättade om dödsfallet. Men det var ju bara en 

tidsfråga, sedan kunde man skriva några gråtmilda artiklar om hur det 

kändes att förlora en nära anhörig i ”kriget mot terrorismen” och annat 

som på nytt skulle göra läsarna upprörda. Vilket om man hade tur skulle 

driva historian till en ny nivå, med stigande upplagesiffror hägrande i 

åtminstone en vecka framåt. Det såg minst sagt ljust ut. 

Dock grusades alla dessa förhoppningar om ökade intäkter när SVT:s 

lokalkanal Sydnytt på kvällen denna första dag av tabloidterrorism gick ut 

med en helt annan och alldeles avgjort mindre sensationell nyhet. De 

som läst och trott på kvällstidningarnas stilrena och för svensk seriös 

journalistik ytterst förnedrande påhitt om terrorister och islamistiskt våld, 

kunde till en början få för sig att det inte ens var samma historia det 

handlade om. Man hävdade till exempel att den som kvällstidningarna 

valt att kalla ”terroristen” var en infödd svensk man utan vare sig 

politiska eller religiösa motiv, vilket naturligtvis var en stor besvikelse 

inte minst för de organisationer som bespetsat sig på konkreta exempel 

på utlänningars oerhörda farlighet, i synnerhet om dessa utlänningar kom 

från främre orienten. Araber, och annat löst folk således. Och detta var 

ju onekligen synd. Det fanns inte så gott om exempel som berättade 

”sanningen” och som dessutom gick att belägga, nämligen. 

Till stöd för dessa sensationella nyheter - sensationella därför att de 

totalt sågade kvällstidningarnas amsagor jäms med fotknölarna - kunde 

Sydnytt visa upp en intervju med ett stukat polisbefäl som medgav att 
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situationen nog missbedömts en aning. Jo, det var förvisso riktigt att 

man hade råkat ut för ett tragiskt dödsfall, men att det för tillfället inte 

var ett ärende för polisen. Snarare var det en vanlig olyckshändelse som 

låg bakom, medgav han och såg ytterst trött och blek ut. Alla misstankar 

om brott var således åtminstone för tillfället avskrivna mot den 40-årige 

mannen, som enligt uppgift lämnat Sydåsen och förts av anhöriga till det 

närbelägna Klätten. 

Inslaget avslutades med en scen där man kunde se en övertäckt kropp 

bäras bort på bår av sjukvårdare, allt i skenet av skarpa strålkastare och 

blinkande blåljus. Hela inslaget var över på mindre än två fullständigt 

förödande minuter. 

Av denna fantastiska möjlighet att skapa en av årets mest spektakulära 

lokala nyheter hade det sålunda endast blivit en tumme, allt tack vare 

Sydnytts redan från början obstruerande och nyhetssaboterande reporter. 

Sanning var, vilket alla som någonsin arbetat på en tidningsredaktion mer 

än väl visste, en högst subjektiv och därtill tämligen bräcklig företeelse. 

Därför var det rent av oetiskt att omintetgöra en god nyhet på det sätt 

som Sydnytt gjort i tisdagskvällens sändning, även om man trodde sig 

veta bäst. 

Följden av Sydnytts avslöjande blev precis som väntat att terrorist-

nyheten förångades fortare än kvickt, och att den dessutom - till 

redaktionsledningarnas irritation - initierade en onödig debatt om 

sensationsjournalistik, etik, sanningskärlek och annat som man på dessa 

redaktioner helst inte ville göra offentliga uttalanden om. Stormen blåste 

emellertid över på ett par veckor, och sedan var allt som vanligt igen. 

Som vanligt kunde det däremot inte sägas vara för Sydnytts reporter 

Jenny Thulin, som mer än vad någon ens kunde ana våndades över det 

hon förmedlat till tittarna via sitt starkt nerklippta råmaterial. Eller 

rättare: det hon inte förmedlat. 

Tisdagskvällens inslag innehöll bara en bråkdel av allt som spelats in, 

och dessvärre inte en enda scen av det hon själv betraktade som den 

verkliga nyheten. Hon var fullständigt övertygad om att om hon bara 

tillåtits sända allt hon velat, hade inslaget utan tvivel blivit en världs-

sensation. Det vill säga; om hon kunde bevisa att det som fanns på 

banden verkligen hade inträffat, och inte bara var ett resultat av skickligt 

- men bedrägligt - redigeringsarbete. 

Att hon inte kunde visa upp vissa saker i TV hade hon dock full 

förståelse för. Offrets dödsögonblick, som hon faktiskt hade på film, var 
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en sådan sak hon genast och utan att tveka hade klippt bort. Däremot 

var det en helt annan sak med det som hänt genast efter att hon och 

hennes fotograf efter en kort men intensiv språngmarsch innanför 

polisens avspärrningar kommit fram till torpruinen, otroligt nog utan att 

stoppas. Hon misstänkte inte utan anledning att det senare berodde på 

den panik som för tillfället rått bland piketpoliserna, där alla ränt runt 

som yra höns och verkat totalt bortom sina sinnen. En del hade slängt 

ifrån sig det mesta av sin utrustning och sprungit och gömt sig bakom 

träd och stenar, medan andra bara hade satt sig ner och förlorat sig i vad 

som tyckts henne vara total apati. Inget av denna hysteri hade emellertid 

haft med skottlossningen att göra, eftersom den inträffat sekunderna 

efter att den stora oredan brutit ut. 

Så här i efterhand undrade hon vad hon egentligen tänkt när hon 

plötsligt fått för sig att ta sig in bakom det blåvita plastbandet som 

utgjorde avspärrningen runt den så kallade brottsplatsen. Det hade varit 

en lika oväntad som dumdristig ingivelse, men hade otvivelaktigt gett 

henne minst sagt unikt material. Som alltså inte hade fått lov att sändas. 

När hon hukande kommit fram till torpruinen, som bara synts som en 

skrovlig stenhög bland löv och mossa, hade hon varit andfådd men 

fullständigt lugn. Hon hade inte blivit särskilt rädd av den långa 

skottsalvan som först ekat och sedan förtonat olycksbådande mellan 

trädstammarna, vilket hon sannerligen borde ha blivit om hon använt sitt 

huvud till att tänka logiskt med. Men det hade hon följaktligen och i 

vanlig ordning inte gjort, utan hade istället mot all rim och reson antagit 

att faran i och med skottlossningen borde vara över. 

Så här efteråt visste hon säkert att det haft något att göra med det 

ofattbara hon blivit vittne till. Det hade fyllt henne med såväl vördnad 

som med en obegriplig känsla av litenhet, dock inte värre än att hon 

kunnat stå ut med den. Hon var nämligen en ödmjuk och godhjärtad 

människa som mycket väl insåg sin egen obetydlighet, dock utan att för 

den skull förminska sig själv. Hon visste mer än väl sitt egenvärde, och 

var utan minsta tvivel en självsäker och i allt drivande kvinna. Dock 

varken större eller mer värd än sina medmänniskor, vilket gick stick i stäv 

med många av hennes alltför egenkära kollegers uppfattning om sig 

själva. Hon var naturligtvis inte felfri, det kunde ju ingen vara, men insåg 

i allmänhet sina mänskliga tillkortakommanden och försökte ofta göra 

något åt dem. Hon var förvisso bara en droppe i en hel ocean, men 

därför inte mindre viktig än alla andra droppar oceanen bestod av. 
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Kanske var det denna djupt rotade respekt inför själva livet som gjort 

att hon med sådan lätthet kunnat stå ut med det som ingen av poliserna 

tydligen klarat av - att plötsligt konfronteras med något som var oändligt 

mycket större än en själv. 

Upphovet till känslorna av litenhet hade funnits ungefär tio meter 

framför henne. Det hade varit lika tydligt som om upplysningsskyltar 

satts upp och i neonljus förklarat att ”här är det!”. 

På marken på en bädd av mossa hade legat en livlös och svårt 

blödande kvinna, av allt att döma buren till platsen av en gråtande man 

av uteliggartyp. Kvinnan hade hon genast känt igen, men mannen hade 

inte visat sig tidigare. Han var svartmuskigt skäggig och hade långt, 

stripigt hår och hade egentligen varit rätt otrevlig att se på, men inte 

desto mindre hade det varit på honom den tänkta neonskylten pekat. 

Jenny Thulin hade inte vågat gå närmare, och den möjligheten hade för 

övrigt snabbt försvunnit tillsammans med hennes fotograf, som med ett 

ynkligt pip kastat ifrån sig kameran i samma ögonblick han fått syn på 

mannen, och huvudstupa försvunnit i riktning mot avspärrningen med 

vilt viftande armar. Han hade dessutom, när det mesta redan varit över, 

tagit bilen de båda kommit i och utan att ägna henne en tanke kört 

därifrån så att hon blivit tvungen att tigga skjuts med en surmulen 

kvällstidningskollega. 

Med fotografen borta hade hon handlat helt på instinkt, och antagligen 

tänkt att vad som än hände så måste det dokumenteras. Kameran hade 

klarat fallet och fortfarande blinkat ”rec” när hon plockat upp den, 

varför hon ögonblickligen riktat den mot mannen och den svårt skadade 

eller kanske till och med döda kvinnan. Det hon sålunda sett genom 

sökaren på den ganska klumpiga videokameran hade inte förvånat henne 

eftersom hon redan gissat hur saker och ting i själva verket förhållit sig, 

och som hon dessutom med viss framgång försökt pressa polisbefälet att 

erkänna. 

Det hade knappast varit frågan om den påtvingade relationen mellan 

en gisslan och hennes tillfångatagare; det hade varit något helt annat. 

Nämligen en människas otröstliga sorg över en förlorad älskad. 

Hon hade nästan rörts till tårar, men inte hunnit reflektera någon 

längre stund över det vackra och ytterst sorgliga i scenen. Plötsligt hade 

nämligen en med gasmask försedd polis dykt upp några meter bort, 

precis vid ruinen. Han hade stigit upp ur marken på ett sätt som först 

tyckts henne obegripligt, men sedan hade hon insett att där måste finnas 
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en trappa som ledde ner till en källare, och att det var den trappan han 

nu kom uppför. Polisen hade tvärstannat när han fått syn på mannen och 

kvinnan på marken, varpå han genast börjat fumla med något Jenny 

Thulin till sin förfäran tyckt sig känna igen som ett magasin till den k-pist 

han hållit i famnen på ett nästan obscent sätt, som vore den ett barn. 

Den gråtande mannen hade nu blivit varse honom och sett upp, och 

genast hade Jenny Thulin kunnat känna hur något ofattbart hänt runt 

henne. Världen hade liksom vridit sig runt sig själv, eller möjligen vrängt 

sig ut och in, och hon hade först blivit mycket rädd. Dock inte så rädd 

att hon tagit till flykten, vilket fortfarande förvånade henne eftersom hon 

aldrig sett sig själv som särskilt modig. 

Polisen hade fortsatt sitt fumlande med k-pisten och till sist lyckats att 

med darrande händer trycka in magasinet, varpå han genast och utan att 

tveka gjort mantelrörelse och sedan höjt vapnet mot den fortfarande 

passive mannen på marken. 

”Herregud!” mindes hon att hon tänkt när hon som i en mardröm 

insett vad som höll på att hända. ”Han tänker skjuta!” 

Men just som hon skulle kasta sig ner på marken för att söka skydd, 

hade hon blivit obehagligt medveten om en plötslig intensifiering av det 

ofattliga energiflödet i luften runt henne: håret hade bokstavligen rest sig 

på hennes huvud, och sedan hade k-pisten tyst och oväntat glidit ur 

polisens grepp. Han själv hade fallit ihop som en trasdocka och såvitt 

hon kunnat se inte rört sig mer. 

Den virvlande, roterande känslan hade mattats av och den smutsige 

och slitne mannen hade åter sett ner på kvinnan på marken. Han hade 

viskat något till henne, och sedan lutat sig ner och tryckt en försiktig kyss 

mot hennes panna. Av detta hade Jenny Thulin dragit den ganska 

självklara men dystra slutsatsen att hon var död, sannolikt skjuten av 

polisen som mirakulöst just svimmat av när han försökt skjuta även den 

tillsynes helt hjälplöse mannen. 

Hon hade fortsatt filma trots att det just då känts fel, som att spionera 

på något mycket privat. Nu efteråt var hon naturligtvis oerhört glad att 

hon gjort det, eftersom det som spelats upp inför hennes ögon var något 

som inte borde kunna hända annat än på film eller i romaner av mer 

fantasifull sort. 

Mannen hade plötsligt slutat gråta och istället fått ett mycket 

beslutsamt uttryck i ansiktet; som om han med ens insett något tidigare 

förbisett, eller som om han kommit till en punkt där han till sist 



586 

 

tvingades göra ett svårt och sedan länge uppskjutet val. Därefter hade 

han utan vidare dröjsmål börjat knäppa upp kvinnans kläder, ömsint och 

försiktigt och strax blottat hennes ljusa men ohyggligt nerblodade mage 

och bröstkorg. Jenny Thulin hade tydligt kunnat se åtminstone tre 

förfärliga sår; ett en bit under naveln, ett på vänster sida just under 

revbenen, och slutligen ett högt upp på höger sida som av allt att döma 

hade slagit av eller krossat nyckelbenet. Vad skottet under naveln gjort 

med kvinnans inre ville Jenny Thulin inte tänka på, eftersom hon med 

förhatlig regelbundenhet led av svåra menssmärtor och därför alltför väl 

kunde tänka sig hur det skulle kännas att få en kula rakt genom livmoder 

eller äggstockar. 

Mannen hade sett noga på hennes sönderslitna kropp och sedan 

blundat hårt som om han inte stått ut med den förfärliga synen. Efter 

några ögonblick av denna fullt begripliga men till inget ledande 

verklighetsflykt hade han emellertid på nytt öppnat ögonen, lagt sin ena 

hand försiktigt över såret under naveln - som var det som blödde mest - 

och hållit den kvar där några sekunder. När han tagit bort den hade 

Jenny Thulin först inte kunnat tro sina ögon. Mängden blod och slem 

hade varit densamma, men själva såret hade såvitt hon kunnat se varit 

borta. Sedan hade han gjort likadant med de andra skottskadorna, som 

på samma sätt försvunnit lika spårlöst som den första. Till och med 

nyckelbenet, som ju sett i princip krossat ut, hade mirakulöst återtagit sin 

rätta form. 

När han var klar med bröst och mage hade han gått vidare till armar 

och ben. Han hade med samma försiktighet och respekt som tidigare 

tagit av henne resten av kläderna men låtit henne behålla BH och trosor, 

eftersom det var uppenbart att inga kulor trängt in just i de områdena. 

Därefter hade han tagit sig an resten av såren, vilka inte var obetydliga. 

Två skott hade gått in i vänster lår men tydligen bara skadat muskler och 

möjligen senor, och lyckligtvis missat pulsådrorna trots att den ena 

träffen satt högt och farligt nära ljumsken. Dessa sår läkte han på samma 

sätt som han gjort med skadorna i bålen; en lätt beröring under några 

sekunder, och så var de försvunna. 

Höger arm hade fått en träff, också den ganska ofarlig efter vad Jenny 

Thulin kunnat bedöma. Den hade han läkt som i förbigående, utan att 

ägna den någon större uppmärksamhet. 

Allt detta hade naturligtvis varit fullständigt och komplett omöjligt, 

och hon hade inte slutgiltigt accepterat det hon sett förrän hon hemma 
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på redaktionen spelat upp bandet om och om igen. För sig själv såväl 

som för sina kolleger. Och alla hade sett samma sak, trots att ingen av 

dem egentligen ville: mannen läkte kvinnans sår med sina bara händer. 

Det alla hade tyckt skulle göra sig bäst i kvällens sensationella 

nyhetssändning var emellertid inget av allt detta, utan istället hur han 

återställt hennes högra hand, som varit mycket illa tilltygad. En kula hade 

såvitt man kunnat se träffat nästan mitt i handen och slagit sönder både 

ben, muskler, ledband och senor så till den grad att ett par av fingrarna 

spretat och hängt lösa på ett mycket obehagligt sätt. Eriksson - som var 

såväl redigerare som något av en vapenfetischist - hade påpekat att det 

inte kunde ha varit en direktträff som gjort sådan skada. Han menade 

istället att det måste ha behövts en snurrande, rikoschetterande kula med 

ganska mycket rörelseenergi kvar för att så fullständigt massakrera 

handen. Den upplysningen hade de flesta sett som ganska betydelselös, 

eftersom det viktiga inte var att veta på exakt vilket vis skadorna hade 

uppstått, utan snarare hur de så mirakulöst kunnat läkas. Men handen 

alltså: 

Alla hade varit helt överens om att det borde ha tagit månader av 

avancerad kirurgisk kompetens i anspråk för att åtminstone delvis 

återställa den, men trots detta oomtvistliga faktum hade mannen läkt de 

fruktansvärda skadorna genom att helt enkelt ta den mellan sina egna 

magra händer, hålla den där några sekunder och sedan försiktigt kyssa 

den när den var läkt. Och kyssen hade inget med själva 

läkningsprocessen att göra, det hade hon och de andra på redaktionen 

snart lyckats konstatera efter att ha sett just den sekvensen om och om 

igen. Den hade bara varit en gest av djup tillgivenhet. Eller möjligen 

kärlek. 

Hennes kolleger hade efter att ha sett allt detta varit precis lika tagna 

som hon själv, och man hade varit helt och upprymt överens om att 

detta måste vara den i särklass största nyhet som redaktionen någonsin 

kommit över. Dock hade det lagts viss sordin på den höga stämningen 

när saken presenterats för nyhetschef Lennart Granath, som var en lång 

och kraftfull man just fyllda 50, och dessutom känd som en intelligent 

men hopplöst fullfjädrad cyniker. Något han dessvärre och precis som de 

flesta av sina likasinnade olycksbröder dock själv inte hade en aning om. 

Det vill säga: intelligensen var han förstås mer än väl medveten om. Men 

att hans i och för sig ypperliga förmåga att resonera med kall logik ibland 

kunde te sig lite väl bufflig och känslolös, skulle han aldrig ens i sin 



588 

 

vildaste fantasi ha kunnat föreställa sig. Han såg sig nämligen som en 

tämligen ödmjuk människa med ett öppet sinne, dock med ett enligt 

egen utsago sunt skeptiskt förhållningssätt till sådant som föll utanför de 

förnuftsramar han satt upp. Att inte tro som han i till exempel andliga 

eller övernaturliga frågor - vilket var att inte tro alls - var inte att vara av 

annan åsikt, utan att vara vidskeplig. Och därmed punkt. 

Just detta förhållningssätt - som bland hans medarbetare snarare sågs 

som styvnackat än sunt - gjorde honom däremot knappast som han själv 

trodde ödmjuk, utan snarare till en sorts stillsam besserwisser som hela 

tiden visste att det var just han som hade rätt och ingen annan. Han sade 

det förstås aldrig rent ut, utan försökte istället visa det genom att 

”diskutera” med den som hade fel, vilket i slutändan ändå blev samma 

sak. 

Det var nu till honom Jenny Thulin hade tvingats ta sitt unika material 

för att få klartecken att visa det redan i morgonsändningen. Hon hade 

med stor entusiasm försökt förklara allt det resten av redaktionen redan 

sett, men hade upplevt det som att köra huvudet rakt in i en betongvägg. 

Lennart Granath hade lyssnat tillsynes intresserat och artigt låtit henne 

tala till punkt, men sedan börjat ställa frågor och lägga ut intelligent 

gillrade fällor som var omöjliga att inte trampa ner i. Jenny Thulin hade 

märkt hur hon som alltid när detta skedde börjat svamla och trassla in 

sig, eftersom hon inte hade samma förmåga som han att snabbt och 

enkelt göra logiska uppställningar. Hon var inte dum, det visste hon mer 

än väl. Problemet var snarare att hon inte använde samma logik som han 

gjorde. 

Han hade således genast börjat plocka sönder hennes argument för att 

sända, bit för bit och med sådan överlägsen skicklighet att hon till sist 

själv hade börjat undra varför hon överhuvudtaget velat göra det. Men 

just när tvivlet hade varit som störst hade hon sett den där handkyssen 

framför sig, varpå hon genast hade samlat sig och sedan försökt börja 

om från början igen. 

Hon hade tänkt sig ett inslag där man till att börja med gjorde bort den 

i hennes tycke alltför skjutglada och militanta insatspolisen. Man 

behövde inte ens anstränga sig särskilt vid klippbordet för att så skulle 

ske. Polisen gjorde liksom jobbet själv, hade hon påpekat och genast 

belönats med ett gillande och uppmuntrande leende. Så långt hade han 

varit med på noterna. 
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Då hade hon begått misstaget att tro att han trots sin tidigare 

motsträvighet nu skulle gå med på att sända även del två av reportaget, 

det som hon och hennes kolleger utan tvivel ansåg vara det viktigaste; 

hur mannen läkt den skadade kvinnan med sina bara händer. 

När Lennart Granath hört detta hade han inte slutat le, men nu hade 

det inte gått att undgå att se hur leendet med ens blivit hånfullt 

överseende snarare än instämmande. Jenny Thulin hade som vanligt fått 

känslan av att hennes chef tyckte sig tala med en idiot, varför hon på nytt 

trasslat in sig i förklaringar som inte ens med bästa vilja kunde ses som 

annat än nytt och föga logiskt svammel. Mannen på andra sidan 

skrivbordet hade vid denna kanonad av verbal förvirring lutat sig tillbaka 

i sin av plastdetaljer knarrande skrivbordsstol från Ikea och betraktat 

henne med sin allra värsta besserwisserblick under några obehagligt långa 

sekunder. Sedan hade han på nytt talat om för henne med pedagogisk 

perfektion att det hon ville sända helt enkelt inte kunde sändas eftersom 

man då utan tvivel skulle göra sig till åtlöje inför allmänheten. Och om 

det ville sig riktigt illa inför hela världen, eftersom mediala fadäser 

numera hade en otäck tendens att sprida sig via nätet. Youtube och 

liknande, som hon naturligtvis kände till. 

Jodå, han förstod mer än väl att hon och alla de andra på redaktionen 

var säkra på vad de sett. Han hade ju själv sett alltsammans, och precis 

som alla andra blivit tagen av det hon filmat. Men, hade han fortsatt 

medan han knäppt ytterst enerverande med en kulspetspenna av dyr och 

exklusiv modell, det fanns ett problem med alltsammans, och det var 

inget obetydligt problem. Nämligen att det som fanns på filmen enligt all 

logik och tillgängligt vetenskapligt vetande inte kunde ha inträffat. Sår 

kunde inte läkas med handpåläggning. Det var förvisso trist och 

opraktiskt, men dock ett oomkullrunkeligt faktum. 

Han hade fyrat av ett brett leende vid detta påpekande, oklart om det 

gällt hans fyndiga formulering, själva sakfrågan, eller om det bara varit ett 

lamt försök att släta över den totalsågning han just levererat. Om det 

varit det senare hade det emellertid fallit platt, eftersom det mest av allt 

fått henne att känna sig som det han uppenbarligen betraktade henne 

som; en vidskeplig idiot. Igen.  

”Och” hade han fortsatt utan att sluta le, ”eftersom det som finns på 

filmen inte kan hända måste vi alla vara offer för något sorts 

missförstånd. Jag håller verkligen med dig om att det ser ut som om den 

där killen läker hennes sår, men du måste ju förstå att sådant inte 
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förekommer i verkligheten. Eller hur?” hade han avslutat och lagt 

huvudet en aning på sned. Som när en dagisfröken tittar på ett barn som 

just påstår att det sett ett troll. 

Hon hade än en gång försökt förklara att hon inte gjort någonting med 

filmen, att allt som fanns på den var helt oredigerat och därför visst hade 

inträffat. Hon hade ju sett det med egna ögon. Visserligen genom 

kameraobjektivet, men kameran kunde inte ljuga. 

Nej, det kunde den kanske inte, hade han medgett men samtidigt lett 

så finurligt och överseende mot henne att hon skulle ha kunnat döda 

honom för det. Men visst hade hon väl sett exempelvis den store 

trollkarlen Joe Labour? Det hade i alla fall han själv gjort, live dessutom 

och på förra julfesten med jobbet om hon mindes? Ja, det gjorde hon 

väl, eftersom hon till skillnad från en del andra hållit sig tämligen nykter 

hela kvällen. Men i alla fall: han hade kunnat svära på att den store 

magikern hade trollat bort en förvisso tämligen lättklädd men dock fullt 

utvuxen dam mitt framför ögonen på dem allesammans. Det var han 

åtminstone själv helt säker på att han hade sett. 

Men bara för att man sett en sak så var det inte detsamma som att det 

skett i verkligheten. Den lättklädda damen hade naturligtvis inte upplösts 

i rök trots att det utan tvivel sett så ut för alla i publiken. Förstod hon 

vart han ville komma? Först när man kunde underkasta saker och ting 

vetenskapligt riktiga, empiriska undersökningar och under dessa 

förhållanden upprepa fenomenen ett antal gånger, kunde man till nöds 

börja tro att de existerade. Insåg hon nu varför han inte ville sända 

materialet? 

Det hade hon utan tvivel gjort. Och det värsta var att hon i princip 

höll med honom. Hon var själv en ganska skeptiskt lagd person, men 

inte rabiat skeptisk. Att redan från början bestämma sig för att vissa 

saker inte kunde existera därför att det inte passade in i den egna 

världsbilden var faktiskt inte det minsta intelligent. Det var bara dumt, 

och dessutom knappast ett bevis på den där påstådda ödmjukheten som 

gärna underströks titt som tätt. 

Hon var inte den som blint trodde på allt hon hörde om spöken, vättar 

och utomjordingar. Knappast. Men från att okritiskt tro på allehanda 

fantasifoster vars existens man bara kände till via sagor och föga 

trovärdiga vittnesmål, till att tro på det man själv såg och dessutom 

fångade på film, var steget mycket långt. Och det var alltså precis vad 

hon hade gjort; hon hade med egna ögon sett mannen hela den 
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sönderskjutna kvinnan, och hon var säker på att det inte var en synvilla 

eller ett simpelt lurendrejeri. För hur skulle man ha kunnat iscensätta 

något sådant uppe på Sydåsen? Och framför allt: varför? 

Hon hade för egen del inte kunnat få ihop det, men inte heller hade 

hon lyckats övertyga sin skeptiske chef om att det inte fanns någon 

anledning att tro att allt bara skulle vara en skickligt genomförd bluff. 

Hon hade gjort ett sista desperat försök att rädda sitt sensationella inslag, 

men då hade han plötsligt surnat till och förklarat att Sydnytt var ett 

seriöst nyhetsprogram som inte på villkors vis kunde ge plats åt 

vidskeplighet och övertro. Såvida inte… 

Här hade ett hopp tänts hos Jenny Thulin, men det hade fort släckts 

när han mer eller mindre bryskt beordrat henne att söka upp den där 

mannen och sedan avslöja honom som den bedragare alternativt 

illusionist han måste vara. Då skulle hennes inslag sändas, men inte förr. 

Och endast som en lustig anekdot i slutet av sändningen, varför det inte 

var så bråttom med att finna honom. Dock, inom ett par dagar vore det 

bra om inslaget var klart, hade han avslutat och sedan vänligt men 

bestämt visat henne på dörren. 

Hon hade kallt tackat för förtroendet och lämnat hans kontor ångande 

av återhållen vrede. Men hon skulle minsann visa den arrogante 

skitstöveln vem som hade rätt och vem som hade fel i den här frågan. 

Den här gången skulle ingen logik i världen rädda honom; hans 

världsbild skulle revideras, om så med tvång. Det tänkte hon se till. 

Efter att ha meddelat det nedslående beskedet till sina kolleger hade 

hon begett sig hem för att sova, vilket gick sådär eftersom hon hade 

huvudet fullt av påträngande bilder av det ofattbara hon blivit vittne till. 

När hon trött och rödögd av för lite sömn återkommit till sitt arbete vid 

niotiden dagen efter, hade hon ägnat några lustfyllda timmar åt att klippa 

ihop ett kort men för kvällspressen ytterst förödande inslag av det hon 

själv ansåg vara överblivet material. En ruskigt rolig intervju med ett 

stammande polisbefäl och lite annat smått och gott. Det var kanske elakt, 

men hon kunde inte låta bli efter att ha sett dagens löpsedlar, som än en 

gång slog alla rekord inte bara beträffande kommersiell cynism utan 

också när det gällde ren lögnaktighet. Hon ansåg att rubriker som 

”Terrorism på Sydåsen” var ett direkt hot mot yttrandefriheten, eftersom 

man vid minsta antydan om osaklighet genast tog skydd bakom en av de 

absolut viktigaste lagarna som fanns i en demokrati, nämligen tryck-



592 

 

frihetsförordningen. Allt för att ostört kunna fortsätta sprida sina 

osanningar, och dessutom i enda syfte att tjäna pengar. 

Hon undrade faktiskt själv då och då om man inte borde införa någon 

sorts kvalitetsgranskning, åtminstone för tabloidpressen. Censur alltså, 

och som sådan en inskränkning i tryckfriheten. Skrämmande var bara 

förnamnet. Men nu hade hon alltså försökt stämma i bäcken genom att 

avslöja hela bunten som lögnare, och den tanken hade muntrat upp 

henne betydligt. 

Glad över att förhoppningsvis ha gjort någon nytta, satte hon sig vid 

sitt skrivbord för att ta sig an nästa uppgift: att med hjälp av dator och 

telefon försöka ta reda på vem mannen med de magiska händerna på 

Sydåsen var, och att därefter se till att finna honom. 

 

* * * 

 

Han hade gjort det igen. Han hade inte kunnat hejda sig, trots att han 

bestämt sig för att det han en gång gjort i okontrollerbar vrede aldrig 

någonsin skulle få upprepas. 

Men det hade inte gått att stoppa; inte sedan han sett Elektra falla, 

genomborrad av polismaktens expanderande och i krig totalförbjudna 

ammunition. Egentligen borde också han ha träffats, men eftersom han 

redan vid de första tecknen på en förestående inbrytning hastigt flutit 

delvis över i den högre världen, hade eldstormen inte påverkat honom så 

som den gjort med Elektra. 

Han hade genast fångat upp henne, både kroppsligt och andligt, och 

då till sin outsägliga förfäran insett vidden av hennes skador och att de 

tvivelsutan skulle leda till hennes död. Förkrossad hade han - 

ögonblickligen och utan att tänka på vad som kunde hända om hans 

köttsliga jag blev förstört - helt och hållet förtätats ner till den lägre 

världen. Där hade han försiktigt tagit hennes slappa och snabbt 

förblödande kropp i sina armar och burit ut henne ur källaren. Nedstigen 

i så mycket mänsklighet hade han inte kunnat stå emot den ofantliga 

känslostorm som vid det laget vältrat sig över honom som ett stort, svart 

moln. Han hade fallit i förtvivlad gråt redan innan han tagit de första 

stegen uppför trappan, och hade förblindad av tårar inte genast lagt 

märke till den polis som tillsynes fylld av förvriden och brutal glädje 

snabbt dragit sig åt sidan för att släppa fram honom. 
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Erik hade burit bort Elektra från källaren, som från och med nu aldrig 

mer skulle kunna hysa något liv eftersom allt levande skulle sky den som 

pesten. Han hade lagt henne på det vackraste ställe han kunde finna - en 

bädd av mjuk mossa. En sådan han själv en gång blivit till på, hade han 

sorgset påmint sig och med ens noterat att mossan snabbt missfärgats av 

Elektras blod. Då hade han sett på henne genom gardinen av mänskliga 

tårar och försökt befalla henne att inte dö, men det hade inte hjälpt. 

Livet hade fortsatt pumpa ur henne trots alla hans befallningar, och han 

hade med stigande panik känt hur hennes död närmat sig för varje 

ansträngt hjärtslag. Han skulle förlora henne, och det fanns inget han 

kunde göra. 

Och det var just i detta sorgens djupaste mörker som han gjort det 

oförlåtliga. Plötsligt hade polisen, som han tidigare knappt lagt märke till, 

kommit efter honom uppför trappan och av allt att döma gjort sig redo 

att på nytt skjuta. Eriks ilska hade då blivit så stor att han inte kunnat 

hejda sig, trots att han vetat att det var fel. 

Han hade omedelbart dödat mannen. På exakt samma sätt som han en 

gång dödat Ellen och Ture, och med samma okontrollerbara, svarta 

destruktivitet. Sedan hade han utan att ägna den nedsegnande, före detta 

polisen en enda tanke återgått till att sörja sin mest älskade vän. 

Just när livet varit på väg att slutgiltigt lämna den bräckliga 

kvinnokroppen på den allt mer nerblodade bädden av mossa, hade han 

insett att han spelat sig själv ett grymt spratt. Eller rättare sagt hade hans 

kropp, som han oundvikligen måste ha för att genomföra allt det han 

planerat, gjort det. Och det hade den gjort eftersom den ofrånkomligen 

hörde hemma i den lägre världen, med allt vad det innebar av ofattbara 

begränsningar och extrem sårbarhet. 

Men hans sanna natur var inte sådan. Han var så mycket mer och helt 

utan alla de ofullkomligheter en förtätad gestalt normalt hade. Han var 

sin tillvaros herre snarare än dess slav, och han kunde göra precis vad 

han ville. 

Han hade genast slutat gråta eftersom det inte längre funnits någon 

anledning. Sedan hade han utan vidare läkt hennes sår och återkallat 

henne utan att bry sig det minsta om den kvinna som befann sig en bit 

bort och tycktes filma alltsammans. Vad hon än såg eller trodde sig se 

och vilka följder det eventuellt kunde få skulle inte spela någon roll. Det 

hade ändå varit dags att påbörja det han kommit hit för. 
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Till sist hade den stora oredan orsakad av polis och media stillnat 

något och han hade smitit undan med Elektra, som nu hade varit vaken 

men tämligen skärrad av den minst sagt obehagliga upplevelsen av att i 

princip bli avrättad. Ingen hade försökt stoppa dem, och hur det 

egentligen gått till tycktes obegripligt även för honom själv. Han hade 

givetvis valt en annan väg än den förbi dårfinkarna (det vill säga medias 

representanter), men ändå. Polisen - om ingen annan - borde rimligtvis 

ha haft ett och annat att säga honom och Elektra, inte minst med tanke 

på att de kommit med en mindre belägringsstyrka, kastat tårgas på dem 

och sedan skjutit ”gisslan” så grundligt att hon nu skulle vara död om det 

inte vore för honom. 

Men inget hade sagts, vare sig till förklaring eller till ursäkt. Det var 

som sagt obegripligt, men han gissade att hans väsen måste ha haft så 

stor omedveten inverkan på hela händelseförloppet efter skjutningen att 

det på sätt och viss totalförstört logiken för alla inblandade. Istället för 

att handla rationellt, hade de således ovetande anpassat sig efter de nya 

och märkliga omständigheter som uppstått. Och sannolikt utan att tycka 

att det var särskilt konstigt. Erik undrade hur ofta sådant hänt i 

kölvattnet av hans överjordiska inblandning, men insåg snart att det 

knappast spelade någon större roll. Huvudsaken var att allt avlöpt 

lyckligt. 

Han hade inte vetat säkert vart han skulle föra Elektra, men den saken 

hade hon själv löst åt honom. Hon hade bett honom ta henne till hennes 

hotellrum i Klätten, vilket han genast gått med på. Problemet hade bara 

varit att ta sig dit någotsånär obemärkt. 

Saken hade emellertid än en gång ordnats tämligen enkelt av Elektra 

själv, som lika obegripligt som allt annat lyckats tigga skjuts med en 

återvändande deltagare i den nu avslutade mediacirkusen. Mannen hade 

verkat förvirrad, nästan som om han befunnit sig i chock. Tydligen hade 

han inte begripit vilka han fått med sig i bilen, för han hade talat med 

Elektra - som förutseende tagit platsen i framsätet - som om hon vore en 

kollega. Det där hade förresten varit ännu en av dessa underliga 

omständigheter inte ens Erik själv till fullo förstått. Hans aura av 

överjordiskhet hade visserligen falnat betydligt, men med tanke på hur 

folk brukade reagera på hans blotta närvaro var det anmärkningsvärt att 

mannen inte tyckts känna ett enda dugg. Om inget annat borde han - 

eftersom han uppenbarligen hade ögon att se med - ha lagt märke till att 
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hans ena passagerare bar fasansfullt nerblodade och i viss mån sönder-

trasade kläder, vilket torde ha lett till inte alltför långsökta slutsatser. 

Det hade det emellertid inte gjort; istället hade mannen babblat 

osammanhängande och kryptiskt om sig själv och sin förtjusande 

kvinnliga kollega på tidningen Kvällsexpressen. Hon hade försvunnit 

mitt i den värsta villervallan, och nu tänkte han att han skulle köra hem 

eftersom han var trött och behövde sova. Därefter hade han utan 

förvarning och dessutom ganska gråtmilt börjat berätta om sitt nyligen 

havererade äktenskap, vilket Elektra lätt hanterat i egenskap av 

professionell psykiatriker. Efter avslutad terapi hade han dock snällt 

släppt av dem utanför Klättens Gästis. 

Elektra hade matt visat vägen till sitt rum, låst upp med sitt nyckelkort 

- som mirakulöst nog fortfarande var helt - och släppt in honom, och 

sedan bestämt och utan krångel vridit upp handtaget på dörrens insida 

för att vara säker på att ingen ovälkommen gäst plötsligt skulle klampa 

in. Därefter hade hon utan blygsel dragit av sig de förstörda kläderna och 

slängt dem i en hög på golvet, varefter hon sålunda endast iförd 

underkläder genomdränkta av levrat blod börjat rota runt i en uppslagen 

resväska. Hon hade snabbt fiskat upp en vit t-shirt och ett par rena 

trosor och sedan på lätta fötter tagit dem med sig in i badrummet. När 

hon kommit ut efter bara en halv minut hade hon kastat de gamla 

underbyxorna och behån i klädhögen på golvet och sedan utan vidare 

kommentarer krupit ner i sängen. Hon hade gjort tecken åt Erik att han 

skulle klä av sig och komma och lägga sig hos henne, och efter viss 

tvekan hade han lytt. 

Sängen var smal och det hade bara funnits ett enda täcke som de fått 

dela på. Det hade därför varit ofrånkomligt att Erik då och då råkat 

vidröra Elektras nakna ben med sina egna. Känslan av att vara så nära en 

annan människas hud och att samtidigt känna dess livfulla, pulserande 

värme hade gjort honom en aning försagd, men också fyllt honom med 

känslor han inte var van vid. Han hade aldrig tidigare delat säng med en 

kvinna, inte ens på det oskyldiga sätt det nu var fråga om. Och eftersom 

han delvis genom egen försorg blivit så gott som helt mänsklig med allt 

vad det innebar av okontrollerbara kroppsfunktioner, hade han snart 

legat där med en bultande lem som inte lytt honom ens när han strängt 

beordrat den att bli sitt vanliga, oförargliga jag igen. Han hade därför fått 

nöja sig med att innerligt hoppas att det inte skulle märkas, för vad som 
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kunde ha hänt om Elektra fått för sig att med plötsligt intresse 

kommentera saken hade han inte vågat tänka på. 

När de sålunda legat bredvid varandra i detta primitiva tvåmanstält i 

flera minuter utan att säga något, hade hon till sist hävt sig upp på ena 

armbågen och leende sett på honom. Sedan hade hon omfamnat honom, 

försiktigt som en syster omfamnar en bror, men ändå råkat komma så 

nära att han till sin plötsliga blygsel och förargligt stigande upphetsning 

anat hennes ena bröst under den tunna tröjan. Men situationen hade 

lyckligtvis desarmerats tämligen omgående av Elektra själv. Hon hade 

viskat ett stilla ”tack” i hans öra, sedan släppt honom och istället tagit 

hans hand och hållit den mjukt men ganska bestämt i sin och därefter 

somnat stilla. 

Erik hade legat vaken en lång stund efter att hon fallit i djup och till 

synes drömlös sömn och försökt rensa huvudet från alla tankar. Snart 

hade den hastigt uppflammande men felaktiga lusten runnit av honom så 

att alla kroppsdelar på nytt återtagit sina normala proportioner. Det hade 

varit en lättnad, och han hade sakta men dock säkert återfått något av sin 

plötsligt förlorade värdighet. Istället för att tänka på att han hade en 

ganska avklädd kvinnokropp tätt intill sig, hade han njutit av känslan av 

att andligen vara så nära henne, efter så många år. Med hennes återkomst 

skulle inget bli sig likt. Inte för honom, och på sikt inte för någon enda 

människa i hela världen. 

 

* * * 

 

De vaknade långsamt och tillsammans några timmar senare av att grått 

morgonljus strilade in mellan de fördragna gardinerna. Rummet låg 

fortfarande i dunkel och det klokaste hade naturligtvis varit att försöka 

somna om. Men ingen av dem kunde, och istället låg de samman och 

talade än en gång om sådant som varit. Fingrarna på Eriks högerhand 

hade flätats samman med dem på Elektras vänsterhand, och med ens 

blev Erik genom denna lätta men underbara beröring på nytt varse att 

han verkligen var mer mänsklig än på mycket länge. Inte på samma sätt 

som när de gått och lagt sig, underströk han för sig själv och tänkte att 

han inte på villkors vis fick ge efter för den sortens impulser om de dök 

upp igen. Åtminstone inte med Elektra, som förutom att hon var hans 

mest älskade vän dessutom var gift. 
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Han kände efter noga medan hon fortsatte tala om ditt eller datt, och 

blev snart helt säker; under natten hade något hänt med honom. Att på 

ett rent fysiskt sätt glida över till den högre världen kändes inte längre 

meningsfullt. Han skulle nog kunna om han verkligen ville, men med 

Elektra så nära sig var det helt enkelt inte ett önskvärt alternativ. 

Förutom att han älskade henne gränslöst och ville vara tillsammans 

med henne av den enkla anledningen, var hon det som behövdes för att 

han skulle kunna genomföra den gudomliga planen. Hon, och bara hon, 

hade förmågan att ta ner honom till rätt andlig och kroppslig nivå. Hon 

var - precis som han sagt henne under gårdagen innan den blev kaotisk 

och svår - hans katalysator. Hon satte betsel på hans gudomlighet. Hon 

var ankaret som hindrade honom från att driva planlöst över tillvarons 

hav. Och Gud skulle veta - här log han åt sitt lustiga ordval - att han 

hade drivit vind för våg innan hon så överraskande dök upp i hans 

källare. Han älskade henne utan tvivel för denna hennes unika förmåga, 

men trots allt än mer för att hon var den hon var. Även hon var 

gudomlig, fast på ett helt och hållet mänskligt vis. 

Erik avbröt henne mitt i en mening (som tycktes handla om något 

hennes föräldrar en gång sagt eller gjort och som fått henne att 

oövertänkt och i vredesmod flytta hemifrån när hon bara varit 17 år) 

genom att resa sig upp på sin ena armbåge och försiktigt trycka en mjuk 

kyss på hennes panna. Hon tystnade genast och såg allvarligt på honom. 

”Tack” sade hon på precis samma stillsamma, ödmjuka sätt som innan 

hon somnat kvällen före, och höll fast hans blick under några långsamma 

sekunder. Det var uppenbart att det inte var kyssen hon tackade för. ”Jag 

var väl i princip redan död när du hämtade tillbaka mig, eller hur?” 

frågade hon sedan utan omsvep och kramade hans hand en aning 

hårdare. 

Erik såg rakt in i hennes stora, grågröna ögon men var inte särkskilt 

förvånad över att hon ställde frågan. ”Ja” svarade han sedan med så stor 

ärlighet han förmådde. ”Det var du. Nästan. Inte ens om det funnits en 

ambulans på plats är det säkert att de kunnat rädda dig. Men helt död var 

du inte.” 

Elektra såg forskande på honom. Sedan kom det något bekymrat i 

hennes blick. 

”Igår berättade du för mig att du hade förstört en massa döda 

medvetanden” började hon och såg tveksam ut, som om hon var osäker 

på om frågan egentligen kunde ställas. 
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”Vilsegångna” rättade Erik henne sorgset, men nickade sedan upp-

muntrande för att visa att det var helt i sin ordning att fråga. 

”Ok, vilsegånga” rättade hon sig, och Erik noterade att sättet på vilket 

hennes hår föll över kudden plötsligt gjorde henne mycket vacker. ”Men 

om jag nu var död, och om det är som du säger att döden bara är 

medvetandets flykt från en förstörd kropp, varför kan jag i så fall inte 

minnas något? Allt mellan att jag blev… träffad, och att du väckte mig är 

svart. Det är liksom bara tomhet, ingenting. Så varför…” 

”Du var inte död” avbröt Erik henne vänligt. ”Om du verkligen 

passerat gränsen hade det varit en helt annan sak, och då skulle du inte 

ha behövt ställa frågan. Jag kan försäkra dig att…” 

”Men hur?” var det Elektras tur att avbryta. ”Hur fungerar det? Varför 

blir det bara svart om nu medvetande och kropp är två helt olika saker?” 

”Därför att de inte är två olika saker” svarade Erik. ”Din kropp och 

ditt medvetande är en sammansmält enhet. Hjärnan stänger av 

medvetandet i vissa situationer, till exempel om man blir svårt skadad. 

Ditt medvetande är ovillkorligen helt underkastat din kropps alla 

funktioner. Men i samma stund kroppen slutgiltigt upphör att fungera 

försvinner själva förutsättningen för symbiosen mellan överjordiskt 

medvetande och jordisk, strikt materiell närvaro. Omedvetenheten du 

kände av skulle ha försvunnit i samma stund förutsättningen för den 

försvann, och det skulle den omedelbart ha gjort om din kropp slutat 

fungera. Förstår du?” 

Elektra nickade långsamt, men fortsatte se på honom med stora ögon. 

”Men med dig är det en annan sak…?” frågade hon så att det snarare 

lät som ett konstaterande. 

”Ja, det är det” bekräftade Erik kort efter att ha sett allvarligt och 

kanske en aning värderande på henne några ögonblick. ”Jag förstod 

aldrig det där förut, men sedan några månader vet jag. Jag har en kropp 

precis som du, men den binder mig inte på samma sätt. Mitt medvetande 

är av en annan typ än ditt, men det där vet du redan eftersom du känner 

till vad jag egentligen är. Fast just nu är jag så lik dig att nästan ingen 

skillnad finns mellan oss. Och det är du som får mig att bli sådan” 

upplyste han henne, och noterade utan förvåning att hon accepterade det 

påståendet utan ifrågasättanden. 

Hon släppte honom med blicken och lät den vandra mot det 

fördragna fönstret, där den dröjde en liten stund. Det syntes att hon 

tänkte skarpt på något: liksom vände och vred på argument i någon inre 
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diskussion. Sedan var det precis som om hon bestämt sig för att bara låta 

hela saken vara. När hon åter såg på honom log hon på sitt eget speciella 

sätt som Erik mer än väl kände igen från förr, och plötsligt kunde han 

höra hennes röst komma till honom från ett avlägset och nästan helt 

upplöst förflutet: Wow! Så du menar att du liksom är… psykisk? 

Sedan rynkade hon oväntat på näsan. 

”Du luktar egentligen inte särskilt gott” upplyste hon honom med 

sådan oförskämd uppriktighet att han inte kunde annat än att ta emot det 

pinsamma beskedet med ett leende. ”När duschade du senast?” 

Erik tänkte efter. ”I december, tror jag. Innan jag bosatte mig i 

källaren” erkände han aningen skamset. 

Elektra nickade eftertänksamt. Sedan undrade hon om han inte tänkt 

ta tillfället i akt nu när han hade möjligheten? Hotellrummet innehöll 

nämligen tillsammans med en del andra faciliteter även en dusch, och det 

skulle kanske inte skada… 

Det skulle det definitivt inte, höll han utan omsvep med. Men han ville 

för ordningens skull ändå påpeka att det faktiskt inte gått över ett halvår 

sedan han senast gjort sig ren. Men kanske ett par veckor, eftersom han 

under den tiden inte gjort sig ärende till den skogstjärn där han brukade 

bada. 

Elektra log förstående mot honom och vek sedan täcket åt sidan för 

att visa att han minsann inte var den ende som var i behov av en grundlig 

rengöring. T-shirten hade under natten glidit upp långt över hennes 

mage och avslöjade därmed att den - tillsammans med de ljusblå 

bomullstrosorna hon dragit på sig innan hon gått till sängs - var det enda 

som var någorlunda rent på henne. Hon var bokstavligen fullständigt 

nersmetad med torkat blod över alla synliga delar av kroppen och hon 

såg ut som om hon kommit raka vägen från ett slakthus, alternativt en 

satanistisk orgie innefattande obligatoriskt bad i grisblod. Hon rättade 

snabbt till tröjan när hon för sent upptäckte att synen av så mycket 

naken hud fått honom att börja rodna, och drog sedan fort täcket över 

sig igen. 

”Du får duscha först” meddelade hon glatt och överslätande. ”Jag 

ligger kvar här så länge.” 

Erik gjorde genast som han blev tillsagd. Han låste in sig i badrummet 

och duschade därefter länge i rykande hett vatten, en lyx han inte kunnat 

unna sig sedan han lämnat sin lägenhet. Han skrubbade sig fullständigt 

ren från all smuts med sådan frenesi att huden efter ett tag blev alldeles 
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röd och antagligen skulle komma att bli en aning öm, och det långa håret 

tvättade han så många gånger att han nästan tog slut på hotellschampot. 

Det var bara skägget och naglarna han inte kunde göra något åt, eftersom 

han inte hade de nödvändiga verktygen. Men det skulle gå att ordna 

senare. 

När han var klar snodde han en badhandduk om sig och skulle just 

låsa upp och gå ut till Elektra för att få rengöringen godkänd, när det 

knackade hårt och mycket bestämt på rumsdörren. Han stelnade till och 

undrade för ett ögonblick om det kunde vara Magdalena som än en gång 

snokat upp honom och nu skulle fortsätta sitt oförtröttliga korståg mot 

abnormitet och dysfunktionalism. Beskrivet med hennes egna ord, alltså. 

Erik kunde höra hur Elektra gick upp och försiktigt öppnade dörren. 

Sedan gav hon upp ett kort rop av förvåning, varpå en uppländsk 

mansröst hördes säga ”Jaså, det är här du är?” med en fullt hörbar 

underton av ilsken förebråelse som inte bådade särdeles gott. 

”Henrik! Men kom in!” utbrast Elektra utan att helt kunna dölja det 

faktum att hon nog inte ägnat honom särskilt många tankar de senaste 

timmarna. Hon lät med andra ord inte så förtjust överraskad över hans 

plötsliga uppdykande som hon nog borde ha gjort, särskilt inte med 

tanke på vad de båda utsatts för under föregående kväll och natt. 

Mummel och rörelse hördes utanför badrumsdörren, sedan det 

stumma ljudet av hur ytterdörren stängdes. Erik kunde höra hur mannen 

tog några steg in i rummet för att sedan plötslig tvärstanna, sannolikt när 

han fick syn på den röriga blandning av sin frus blodiga och förstörda 

kläder, och flera ingrott smutsiga plagg som tydligt tillhörde någon 

annan. Och vem ägaren till dessa plagg var, var nog inte så svårt att gissa 

ens för en orolig och sannolikt svartsjuk äkta make, misstänkte Erik. Han 

bestämde sig för att skjuta upp sin gissningsvis inte längre särskilt 

emotsedda entré tills han visste hur Elektras man valde att tolka 

situationen. Och han gjorde det inte av feghet, utan snarare av omtanke. 

Han ville helt enkelt inte tränga sig på i en situation som riskerade att bli 

antingen känslosam, eller - i värsta fall - pinsam. Den visade sig dessvärre 

bli bådadera. 

”Henrik… jag…” hördes Elektras röst, och Erik kunde inte låta bli att 

lägga märke till hur den med ens lät både öm och olycklig på samma 

gång. 

”Vad sysslar du egentligen med?” avbröt hennes man tydligt sårat och 

av allt att döma med stigande ilska. ”Kunde du inte ha hört av dig och 
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åtminstone berättat var du höll hus? Förstår du inte hur orolig jag har 

varit? Och hur i hela helvete ser du ut?” 

Erik blundade när han insåg hur scenen måste te sig för den nyanlände 

Henrik Svedenbrandt. Denne hade förstås inte en aning om att hans 

hustru så gott som blivit ihjälskjuten föregående kväll, varför hennes 

uppenbarelse - nersmetad med torkat blod, halvnaken och inlindad i ett 

sängtäcke - nog kunde te sig minst sagt mysteriös. För att inte tala om 

Elektras märkliga uppförande under ”polisöverfallet” som Erik rättvist 

valde att kalla spektaklet, ännu lyckligt ovetande om vad dagens löpsedlar 

skulle basunera ut. 

”Kom in och sätt dig” sade Elektra nyktert och bestämt till sin man, 

som nu till föga förvåning började dra förhastade och felaktiga slutsatser 

både av det han såg och det han redan trodde sig veta. Han vägrade 

således upprört. Därefter började han till Eriks sorg korsförhöra Elektra i 

en mycket otrevlig och insinuant ton som om hon varit en brottsling och 

Henrik Svedenbrandt själv spelat rollen av den elake polisen i något 

klassiskt kriminaldrama på TV. Han var med andra ord varken särskilt 

förstående eller ens det minsta lyhörd för sin frus förklaringar, och 

avbröt henne ideligen så att hon aldrig helt kunde besvara hans frågor. 

Erik drog sig trots detta fortfarande för att gå ut och blanda sig i det 

uppseglande familjegrälet, eftersom han tyckte att det var en privatsak 

mellan Elektra och hennes man och inget han borde lägga sig i. 

Men när Henrik Svedenbrandt började bli rent av elak i sin blinda 

svartsjuka och dessutom utslungade vilda och tämligen detaljerade 

anklagelser om otrohet så att Elektra till sist började gråta av lika delar 

oförtjänt skam och indignation, låste Erik helt sonika upp toalettdörren 

och steg ut i rummet för att få ett slut på eländet. 

Effekten blev lika plötslig som överraskande. I samma ögonblick som 

han gick ut avstannade mycket riktigt grälet precis som han tänkt sig, 

men att den ilskne och kränkte Henrik Svedenbrandt genast skulle 

springa och gömma sig bakom en fåtölj hade inte varit lika lätt att 

förutse. 

Erik hälsade vänligt och satte sig utan brådska på sängen, och började 

sedan i lugn och trevlig ton förklara att Elektra och han var gamla 

barndomsvänner, men inget annat. Alla anklagelser om otrohet - jodå, 

han hade inte kunnat undgå att höra dem - var således rena dumheterna, 

vilket Henrik nog skulle komma att förstå om han bara ville komma fram 

från sitt inte särskilt effektiva gömställe. 
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Elektra gav Erik ett tacksamt men också aningen förläget ögonkast, 

torkade sina ilsketårar och satte sig sedan i fåtöljen som hennes man tog 

skydd bakom. 

”Det här är Erik” började hon och snörvlade till. ”Han är en gammal 

vän som jag aldrig har berättat om, och det är inte för att jag har velat 

hålla något hemligt för dig. Tvärtom, faktiskt. Hur konstigt det än måste 

låta, så hade jag faktiskt glömt bort att han fanns.” 

Viss rörelse kunde märkas bakom stolen, men någon Henrik 

Svedenbrandt dök inte upp. Erik drog den inte helt långsökta slutsatsen 

att han trots sin mänsklighet ändå utstrålade något som påverkade 

mannen illa. Och det visade sig - efter försiktigt lirkande av psykiatriker 

med specialkompetens - vara det gamla vanliga problemet, nämligen 

ögonen. Elektras man hade av allt att döma råkat möta Eriks blick när 

han kommit ut ur badrummet, och sedan hade det varit klippt. Med 

problemet sålunda identifierat, var det emellertid inget större problem att 

finna en snabb och enkel lösning på detsamma. 

Erik reste sig, men förlorade det mesta av sin värdighet när hans 

handduk - det enda som fanns mellan honom och fullständig nakenhet - 

plötsligt gled av honom och utan pardon blottade kroppsdelar han inte 

gärna velat visa ens för sin bästa vän, och således än mindre för hennes 

man. Varpå han för att försöka rädda situationen utförde ett avancerat 

akrobatiskt nummer som fick Elektra att ge upp ett flickaktigt men 

snabbt kvävt fnitter. Med handduken åter hjälpligt på plats började han - 

utan att kommentera saken - rodnande söka igenom sina kläder, som 

tillsammans med Elektras låg utspridda på golvet. Han fann tämligen 

omgående vad han sökte; ur innerfickan på vinterjackan (som han burit 

hela sommaren när vädret varit svalt) fiskade han upp sina gamla 

solglasögon. Han hade haft dem på sig varje gång han varit i Risbyslätt 

för att proviantera, och nu skulle de tydligen komma till god användning 

igen. 

Med de svarta glasögonen och handduken säkert på plats - han var i 

synnerhet noga med att försäkra sig om den senares tillförlitlighet - satte 

han sig åter på sängen och gjorde ett nytt försök att tala förstånd med 

Elektras misstänksamme och för tillfället något skärrade make. Den här 

gången gick det aningen bättre, eftersom Elektra med milt våld dragit 

fram den darrande mannen och sedan bestämt men absolut inte 

hårdhänt placerat honom i fåtöljen istället för som tidigare bakom den. 
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Till en början under det nödvändiga samtalet betedde sig Henrik 

Svedenbrandt mest som en strykrädd och undergiven hund, men när han 

sakta men säkert återfick sitt förlorade självförtroende upptäckte Erik allt 

eftersom att det nog trots allt bodde en anständig själ i hans ganska klena 

kropp. 

Han var byggd precis som Erik, möjligen med undantaget att han 

tycktes ägna sig åt kroppsliga aktiviteter då och då. Något muskelberg var 

han emellertid knappast, utan gav istället intryck av att ha sin verkliga 

styrka på det intellektuella planet. Lång, men inte mycket över 

medellängd; mellanblont, aningen uttunnat sidbenat hår med ett och 

annat grått strå här och där; slätrakad, men för tillfället med en antydan 

till skäggstubb; blå ögon som utstrålade vänlighet, visserligen bakom det 

förhoppningsvis övergående mycket skygga och misstänksamma 

uttrycket i dem, men dock. Så såg han ut i sammanfattning, mannen 

Elektra valt att dela sitt liv med. 

Erik talade hela tiden vänligt till honom och försäkrade sanningsenligt 

att inget skett mellan honom och Elektra som borde ge upphov till 

svartsjuka. Han undvek förstås att berätta om sin kärlek till Elektra 

eftersom han anade att en sådan sak genast skulle missuppfattas, varpå 

ny cirkus skulle bryta ut. Istället förklarade han med stort allvar hur 

Elektra genom sin blotta närvaro fick honom att fungera som människa, 

vilket genast ledde in samtalet på honom själv. 

Nu tog Elektra till Eriks lättnad över och försökte med så få och enkla 

ord som möjligt få sin äkta hälft att förstå att den han hade framför sig 

inte var vilken man som helst. Snarare var det som att träffa exempelvis 

Jesus i verkliga livet och inte bara som en religiös abstraktion försökte 

hon, men upptäckte snart att den metaforen inte fungerade. Namnet 

Jesus var alldeles för belamrat med förutfattade meningar, missförstånd 

och religiös tro att det inte blev mer begripligt än om hon sagt att Erik 

var som barnprogramsfiguren Björne. En karaktär Erik för övrigt aldrig 

hört talas om, men som enligt Elektra tydligen var den mesiga godheten 

personifierad. Fast till sådan grad att han snarare skulle kunna anses som 

övermåttan präktig, vilket förstås genast ledde tankarna åt fel håll 

eftersom Erik varken var mesig, präktig eller kanske ens god i en 

traditionell mening. 

Erik var nämligen något helt annat, försökte hon på nytt och tog ömt 

sin förvirrade man i handen. Han var mer än människa, han stod över 

alla begrepp och föreställningar om exempelvis godhet eller ondska. Han 
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stod till och med över själva livet, prövade hon en mer new-ageinriktad 

förklaring som visserligen generade Erik, men knappast gjorde saken mer 

begriplig för Henrik Svedenbrandt. Efter ytterligare några liknande 

misslyckanden verkade hon plötsligt komma på något annat och blev 

genast ivrig. 

”Kommer du ihåg konserten vi var på i vintras?” undrade hon och såg 

förhoppningsfull ut. 

”Njaä…” velade hennes man och kastade en snabb, osäker blick åt 

Eriks håll, mycket noga med att inte se honom rakt i ögonen ifall 

solglasögonen plötsligt skulle åka av. ”Vilken av dem tänker du på? Vi 

såg ju The Flower Kings på…” 

”Nej!” avbröt Elektra otåligt. ”Inte den! Jag menar den klassiska vi 

hörde på konserthuset!” 

Henrik Svedenbrandt tänkte efter och tycktes sedan minnas. Men det 

fick inte det förvirrade uttrycket att försvinna från hans ansikte. 

”Jo, den kommer jag ihåg” sade han och nickade långsamt. ”Men vad 

var det med den?” 

”Kommer du inte ihåg vad den handlade om? Det var ju Lars-Erik 

Larsson! Först spelade de Pastoralsvit, och sedan…” 

”…och sedan Förklädd gud” fyllde han i. Men fortfarande utan att 

förstå vart hon ville komma. Elektra suckade och började sedan till Eriks 

ohöljda förvåning och utan att staka sig recitera en vers fritt ur minnet: 

 

”Än vandrar gudar över denna jord. 

En av dem sitter kanske vid ditt bord. 

Tro ej att någonsin en gud kan dö. 

Han går förbi dig, men din blick är slö. 

Han bär ej spira eller purpurskrud. 

Blott av hans verkan känner man en gud. 

Den regeln har ej blivit överträdd: 

är Gud på jorden, vandrar han förklädd.” 

 

”Hjalmar Gullberg” sade hon och ryckte på axlarna när hon såg uttrycket 

i åhörarnas ögon. ”Till musik av Lars Erik Larsson. Jag gillade den redan 

när jag var liten” fortsatte hon som förklaring på de frågande blickarna. 

”Mina föräldrar lyssnade mycket på klassisk musik. Ni vet ju det där med 

mitt namn…” påpekade hon och fick ta emot ett skämtsamt snett leende 

från Erik. 
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Henrik Svedenbrandt log däremot inte. Det var som om han plötsligt 

återfått något av sin svartsjuka misstänksamhet, och han såg Elektra stint 

i ögonen. 

”Du kan inte på allvar mena att han där…” 

”Han heter Erik” avbröt hon men lät honom sedan fortsätta. 

”Hm, ok: Erik, då” rättade han sig och mulnade märkbart medan han 

höll fast henne med blicken. Sedan brast han plötsligt ut i ett förtvivlat 

skratt och gnuggade sig trött i ögonen. ”Elektra, det du försöker slå i mig 

är så fruktansvärt… idiotiskt dumt! Begriper du inte det? Visst, jag 

erkänner att han visserligen har en otäck förmåga att få folk ur balans. 

Och jag kan kanske sträcka mig till att det gör honom unik på något 

skruvat sätt. Men det gör honom verkligen inte till… till… Att bara 

antyda det! Och du, av alla människor! Om det här är ett skämt…” 

”Jag kan försäkra dig att det är det minst av allt” bet hon av och såg 

plötsligt mycket missnöjd ut. ”Jag har försökt förklara för dig, men du 

vill inte lyssna. Ok, jag har viss förståelse för det. Men du måste förstå. 

Inget ouppklarat får ligga mellan oss, och därför måste du se själv!” 

Han protesterade till en början, men tystnade förvånat när hon släppte 

ner täcket hon svept sig i på golvet och i bara underkläderna kröp upp i 

hans knä och lindade sina blodfläckade armar om hans hals, kysste 

honom på kinden och sedan vände sig mot Erik. 

”Ta av dig glasögonen” bad hon, och trots att Erik starkt tvivlade på 

att det skulle ha den gynnsamma effekt Elektra tydligen föreställde sig, 

gjorde han utan omsvep som hon sade. 

Han hade, vis av tidigare erfarenheter av hur människor brukade 

reagera på hans blick, halvt om halvt förväntat sig att Elektra nu tämligen 

omgående skulle dimpa på ändan rakt ner i golvet när hennes man for 

upp och snabbt försvann tillbaka till sitt tidigare gömställe bakom 

fåtöljen. Men inget av detta hände. Istället hörde han Henrik 

Svedenbrandt dra häftigt efter andan och sedan plågat vrida sig under sin 

hustrus vikt, som om han försökte ta sig loss. Men ju längre 

ögonkontakten förblev obruten, desto mindre kämpade han emot. 

Elektra talade hela tiden lugnande till honom och strök honom över 

håret och kysste honom på kinden som om han var ett barn som 

behövde tröstas efter en sällsynt vidrig mardröm. Mannen darrade i hela 

kroppen, det var sant, men oron avtog ändå gradvis så att han till sist 

efter en lång stunds tystnad äntligen blev helt lugn. Då log Elektra 

glädjestrålande först mot honom och sedan mot Erik, varpå hon 
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försiktigt krånglade sig ur hans knä, satte ner sina nakna fötter på 

hotellrumsgolvet och reste sig. Hon tog upp täcket och svepte det på 

nytt om sig. 

Henrik Svedenbrandt andades fort och ytligt, gapande som en fisk på 

torra land. Elektra stängde munnen på honom genom att föra upp hans 

haka med sin ena hand så att det small i tänderna. 

”Så där” sade hon glatt. ”Nu vet du vad jag talar om.” 

Hennes man svarade inte, men Erik kunde se hur ett nytt ljus gradvis 

tändes i hans ögon. Och inte nog med det: plötsligt började ett knappt 

skönjbart leende mjuka upp hans spända drag. Det var lite som att 

oväntat få syn på vårens första tussilago bland visset fjolårsgräs och 

kvardröjande snö. I och med denna solklara förbättring tyckte Erik att 

det kunde vara nog, och tog på sig glasögonen igen. Sedan såg han roat 

på Elektra. 

”Brukar det ingå i dina professionella åtaganden att behandla folk med 

chockterapi?” undrade han med visst löje i rösten. 

”Ibland” konstaterade hon torrt. ”När det är extra viktigt att bota den 

sjuke och inga andra framkomliga vägar finns.” 

”Det är sant!” viskade Henrik Svedenbrandt hänfört och såg från Erik 

till Elektra och sedan tillbaka igen. ”Du är verkligen…” 

”Ja, det är han” avbröt Elektra bryskt, men inte direkt ovänligt. ”Så har 

vi nu äntligen kommit förbi allt det där idiotiska om otrohet och allmän 

lösaktighet, som du visst babblade om när du kom?” 

”Jag… förlåt mig, Elektra!” sade han och såg ytterst olycklig ut. ”Jag 

kunde aldrig ana… Jag trodde… Jag menar, när du försvann med 

honom…” 

”Det är ok” log hon. Sedan verkade hon komma på en sak och ställde 

sig framför honom och lät på nytt täcket falla till golvet. ”Du har inte 

kommenterat det här” sade hon spelat bistert och betraktade honom 

tämligen nöjt när det syntes att det först nu på allvar gick upp för honom 

hur hon såg ut. 

”Blod?” viskade han och såg förskräckt på hennes kropp, som 

fortfarande var full av levrat blod eftersom hon inte hunnit duscha innan 

han dök upp. 

”Ja” svarade hon, och kunde inte låta bli att göra en anmärkning om 

att han kanske borde ha frågat om den saken först, innan han for ut i lika 

grundlösa som vilda anklagelser mot henne. Vilket fick honom att se så 

bottenlöst sorgsen ut att Elektra nästan ångrade sig. 
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”Vad hände?” frågade han sedan utan att kunna släppa hennes kropp 

med blicken. 

”Polisen sköt i princip ihjäl mig” upplyste hon honom utan att visa 

någon större upprördhet över det faktum att ”lagens långa arm”, vars 

uppgift det var att skydda medborgarna, nu istället börjat skjuta dem. I 

någon sorts förebyggande syfte, skojade hon utan att få något skratt till 

svar. Då slutade hon med sitt skämtsamma bagatelliserande av saken och 

såg istället allvarligt på Erik: 

”Med hur många kulor?” undrade hon, och förvånades över att hon 

inte frågat om den saken tidigare. Det hade å andra sidan funnits en hel 

del annat att avhandla, så så särdeles märkligt var det kanske ändå inte. 

”Sju” svarade Erik lika korthugget, och berättade sedan var de träffat 

och vilken skada de åstadkommit. Henrik Svedenbrandt bleknade 

märkbart. 

”Så skottlossningen som hördes...” 

”Var när jag blev skjuten, ja” bekräftade Elektra, och förbryllades åter 

över att hennes man inte genast frågat om det som var det riktigt 

egendomliga. 

”Så du blev alltså skjuten, men nu står du här oskadd” sammanfattade 

han och vände sig sedan försiktigt mot Erik. ”Och…” Här tvekade han 

över vilket tilltalsord som kunde anses passande för en sådan som Erik, 

men bestämde sig efter en sekunds eftertanke för att göra som Elektra: 

”…du läkte hennes sår?” 

Erik nickade, men sade inget eftersom inga ord behövdes. Henrik 

Svedenbrandt bet sig i underläppen och såg fundersam ut. Sedan skakade 

han på huvudet. 

”Jag tror inte att jag begriper det här. Om jag inte visste bättre skulle 

jag tro att jag var mitt inne i en galen mardröm.” 

”Men det är du dessbättre inte” sade Elektra och log brett mot honom. 

Du är just nu istället med om något ingen av oss ens kunnat drömma 

om. Och medan du grunnar på det ska jag äntligen gå och ta en dusch. 

Om herrarna tillåter? Jag tror förresten att ni har en del att tala om” 

tillade hon och blinkade uppmuntrande och menande mot sin man. 

Det blev till en början pinsamt tyst mellan Erik och Henrik, och bara 

det dämpade skvalet från duschen blandat med ett inte obetydligt mått 

av falsksång hördes. Elektra hade inte varit någon musikalisk begåvning 

ens som barn, påminde sig Erik och fylldes på nytt av en stor ömhet för 

henne. Och det hade tydligen inte blivit bättre med åren. 
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Erik kunde känna hur mannen i fåtöljen betraktade honom i smyg, 

men utan att säga ett pip. Erik var å sin sida inte heller särskilt pigg på att 

prata, eftersom han alltid hade svårt att finna fungerande samtalsämnen 

med främlingar. Och denna i högsta grad mänskliga egenskap hade han 

tydligen inte blivit fri från, trots att han om han ville i princip kunde kalla 

sig världsalltets herre. Till sist blev det Henrik Svedenbrandt som inte 

stod ut längre, och därför bröt tystnaden: 

”Jaha…” sade han utan att komma vidare. Och utan att visa något av 

den intelligens som ändå måste bo någonstans inom honom. Elektra 

skulle aldrig ha gift sig med en dumskalle, det varken kunde eller ville 

Erik tro. Han nickade därför vänligt men en aning reserverat mot Henrik 

Svedenbrandt och lät det vara med det. Han hade inte en aning om vad 

han skulle svara på ett ”jaha”, och dessutom kände han sig inte helt 

bekväm där han satt på sängen med bara en handduk om sig. Att klä på 

sig skulle givetvis ha varit det klokaste, men han var inte särdeles pigg på 

att dra på sig sina gamla smutsiga kläder igen, nu när han för första 

gången på mycket länge var helt ren. 

Medan han funderade på hur han skulle lösa problemet utan att 

behöva låna Elektras kläder - för ett hemskt och galet ögonblick såg han 

sig själv iförd hennes underkläder - hade Henrik Svedenbrandt samlat sig 

så pass mycket att han nu kunde leverera ännu en intetsägande replik för 

att dölja den fortsatt påträngande tystnaden: 

”Förklädd gud” flinade han osäkert och gjorde en knyck på nacken in 

mot badrummet, där Elektra fortfarande hördes sjunga med lika stor 

inlevelse som tidigare, men nu om möjligt ännu falskare. Erik nickade 

vänligt men fortfarande utan att veta vad han skulle svara. 

”Vem speeelar på en piipa, en låååt av gryningsluuuft, för himmelsk att begriiipa, 

höjd över allt förnuuuft!” lät det från badrummet över allt plaskande från 

duschen. Tiden sniglade sig fram. 

Erik betraktade sina alldeles för långa naglar. Henrik Svedenbrandt 

skärskådade rummets tapeter i alla riktningar utom i just Eriks. Sedan var 

det som om något plötsligt kom över honom och fick honom att inse 

vilken unik chans han faktiskt hade att få svar på en del frågor. Tillika 

sådana svar mänskligheten jagat under tusentals år men inte kunnat få 

annat än i form av olika filosofiska eller religiösa trossatser, och som alla 

sådana tämligen osäkra till sin natur. Det skulle alltså vara nästan 

brottsligt att inte fråga. 
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Och frågor fanns det gott om. Problemet var snarare att sålla bort de 

onödiga, eftersom han inte visste hur mycket tid han hade på sig. Som 

mest några timmar antagligen. Sedan skulle han och Elektra åka hem 

igen, och han skulle kanske aldrig mer träffa denna varelse som av 

outgrundlig anledning valt att kalla sig Erik, av alla namn. 

”Vad är sanning?” började han tveksamt och försökte se på Erik utan 

att egentligen se honom. Men upptäckte snart att det tydligen inte var 

någon fara så länge glasögonen var på, eftersom de skärmade av den 

minst sagt intensiva blicken. Det gav honom nytt mod. Han harklade sig 

och började om: 

”Nej, jag menar: vad ska man tro på? Vilken religion är egentligen den 

rätta?” hasplade han fort ur sig och ångrade genast att han inte frågat om 

något annat, oviktigt vad, bara något som lät mindre enfaldigt. Dock var 

det - enfaldigt eller ej - denna fråga som brände mest i hans sinne, och 

som därför helst skulle besvaras före alla andra. 

”Den rätta religionen?” undrade Erik när han hämtat sig från 

överraskningen att plötsligt bli så rakt tilltalad av Elektras räddhågsne 

man. ”Tja…” drog han på det, ”jag vet egentligen inte riktigt vad jag ska 

svara på det? Man kanske skulle kunna säga att jag inte har så bra koll på 

vad de olika religionerna säger sig stå för.” 

Det var ett svar som, om man tänkte närmare på vem som yttrat det, 

var rent av sensationellt. Vilket tydligt avspeglade sig i Henrik 

Svedenbrandts något bleka ansikte; han såg ut som om han plötsligt 

förlorat fotfästet och sprattlande befann sig i fritt fall. Om Elektra varit i 

rummet hade hon antagligen känt sig tvungen att på nytt stänga hans 

mun med handkraft. 

Men alltså; med tro var det så, försökte Erik förklara utan att låta 

nedsättande, att det ur hans högre perspektiv inte var särskilt viktigt eller 

intressant att i detalj veta vad varje enskild individ ansåg om det ena eller 

det andra. Det spelade helt enkelt ingen roll om man var kristen, muslim, 

hindu eller ateist. Eller bekände sig till någon annan mer eller mindre 

galen tro. Så enkelt var det faktiskt när man skalade av alla dumheter som 

hade sitt ursprung i olika vidskepliga och kulturella föreställningar. Det 

korta svaret på frågan var alltså att religiös övertygelse inte fyller någon 

som helst funktion. Det kvittar helt enkelt. 

Henrik Svedenbrandt nickade motvilligt och torkade samtidigt bort lite 

kallsvett ur pannan. 
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”Men” fortsatte Erik som inte kände sig riktigt färdig, ”när tron 

övergår från att vara en väg till andlig upplysning till att bli till ett vapen 

att slå varandra i huvudet med, då kvittar det inte längre. Religiösa dårar - 

oavsett religionstillhörighet - har alltid lika ohyggligt fel, eftersom de 

alltid säger sig veta bäst. Sanningen, som ju var det du först frågade efter, 

existerar nämligen inte i någon absolut form. Man skulle kunna säga att 

verkligheten skapas inne i varje levande individ, och på så vis är helt 

unik. Din verklighet är inte exakt densamma som Elektras, till exempel. 

Det finns naturligtvis yttre beröringspunkter som är gemensamma, men 

upplevelsen av dem är trots det skenbart identiska helt individuell. Så hur 

många verkligheter finns det, Henrik?” frågade Erik för att kontrollera 

att han inte talade för döva öron. 

”Fem miljarder?” viskade Henrik Svedenbrandt och såg med ens 

mycket förvirrad ut, som om han inte förmådde ta till sig Eriks i 

sanningens namn något luddiga resonemang. 

”Om du bara räknar mänskliga verkligheter, ja” sade Erik och kostade 

på sig ett snett leende. ”Men tänk på att allt levande - djur, växter, 

bakterier - också skapar sina egna, privata universa. I detta oändliga 

myller av unika och likvärdiga upplevelser tar sig alltså vissa dårfinkar 

rätten att bestämma att det är just deras verklighet som är den enda rätta, 

vilket per automatik gör alla andra till… tja, kalla det vad du vill; hädare, 

otrogna, kättare eller vad för galenskaper man nu kan tänkas hitta på i sin 

tros namn. Därför är det alltså inte särskilt intressant vad man tror på, 

utan snarare hur man gör det” avslutade han och lade samtidigt märke till 

hur Henrik Svedenbrandt försökte värja sig mentalt mot vissa delar av 

det sagda. Mannen tecknade försiktigt med händerna som om han förde 

ett komplicerat, tyst resonemang med sig själv, men hejdade sig sedan 

mitt i rörelsen och såg plötsligt vilsen ut. Han bet sig fundersamt i läppen 

medan ett utryck av betänksamhet spreds i hans ansikte. 

”Men om du är…” började han med rynkad panna och utan att säga 

ordet han tänkte, men avbröt sig sedan och började om. ”Vad är det 

egentligen du säger? Att vi ska slänga hela vår livsåskådning på 

sophögen? Tusentals år av andlig upplysning, bara putsväck? Det kan 

inte vara rätt. Sanningen måste väl vara att…” 

”Vänta nu” avbröt Erik något trött. ”Du hörde väl vad jag sade? Det 

finns ingen absolut sanning, åtminstone inte i detalj. Det går inte att 

komma till djupare insikt så länge man försöker göra det i termer av rätt 

eller fel och sant eller falskt. Därför måste man släppa den föreställ-
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ningen, även om det nog tar emot för en del djupt troende. Och lägg nu 

märke till att jag inte bara talar om religiöst troende, utan om människor 

som är blint övertygade om vad som helst. För att nå sann upplysning 

behöver man faktiskt bara en enda sak, men det är dessvärre något 

ganska sällsynt. I synnerhet i vår tid av allmänt accepterad och till och 

med hyllad egocentricitet, har jag märkt.”’ 

”Ja?” sade Henrik Svedenbrandt och såg storögt och aningen oroligt 

på Erik, som om han förväntade sig att golvet plötsligt skulle försvinna 

under hans fötter. 

”Se inte så rädd ut” sade Erik och betraktade leende sin åhörare. ”Det 

jag talar om är bara vanlig, enkel ödmjukhet. Alltså äkta ödmjukhet, inte 

bara en läpparnas bekännelse. Att inse att man kanske inte alls sitter inne 

med den enda och odiskutabelt rätta sanningen. Att låta folk tro och leva 

som de vill, utifrån sin egen övertygelse. Att låta dem vara ifred så att de 

kan göra sina egna lärdomar. Det är det hela.” 

Henrik Svedenbrandt såg lite snopen ut, och frågan var om han 

begripit vidden av vad det skulle innebära om människor plötsligt 

började leva efter ett sådant motto. I förlängningen skulle det alltså 

kunna leda till… minskad själviskhet och ett minskat behov av att hävda 

sig, vilket i sin tur borde leda till minskad jakt på materiell status och 

därigenom ett i princip utplånat behov av ekonomisk rikedom. 

Drivfjädern för världens ekonomier totalförstörd - den gamla tillvaron 

störtad i grus och aska. En sorts förandligad värld skymtade plötsligt 

fram för honom, bortom industrialismens, nedsmutsningens, kom-

mersialismens och tanklöshetens kvävande famntag. Allt runt honom 

verkade plötsligt befinna sig i långt framskridet förfall, på alla plan och i 

stort sett i alla kulturer. Möjligheten det högre väsen som kallade sig Erik 

erbjöd var förfärande, men samtidigt förföriskt vacker i all sin underbara 

enkelhet. Men dessvärre ogenomförbar, i likhet med alla andra utopier. 

Såvida inte… 

”Är det därför du är här?” undrade Henrik Svedenbrandt ogenerat och 

såg för första gången under samtalet inte det minsta osäker ut. ”För att 

lära oss äkta ödmjukhet? För att stöpa om världen en gång för alla? ” 

Erik log. ”Det är mycket som skulle bli bättre om fler förstod värdet 

av sann respekt för sina medmänniskor” sade han sedan, fortfarande 

leende. ”Så svaret på din fråga måste nog bli ett tämligen bestämt ja.” 

Henrik Svedenbrandt förstod med ens fullt ut vad Elektra menat när 

hon sagt att de just nu var med om något ingen av dem ens kunnat 
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drömma om. Frågan var väl bara om det trots allt inte var en vaken 

mardröm; allt han någonsin trott på låg slaget i spillror runt hans fötter. 

Vassa, sorgliga skärvor av en förfelad livsuppgift. Han ville inte att det 

skulle vara så, och gjorde därför något mycket mänskligt; han grep efter 

halmstrån för att rädda åtminstone något av sin gamla världsbild. 

”Det verkar kanske framfusigt att fråga, men jag måste nog ändå…?” 

”Varsågod” sade Erik vänligt och log uppmuntrande. 

”Vem var Jesus? Egentligen? Var han… detsamma som du är, eller 

bara en stor tänkare?” 

”Jösses” tänkte Henrik Svedenbrandt när han ställt frågan som 

plötsligt blivit av så stor betydelse för honom. ”Jag sitter och talar med 

någon som jag tror är Gud i egen hög person, och han ser ut som en 

uteliggare. Och vad värre är; jag tvivlar inte längre på att han faktiskt är 

den han ger sig ut för att vara. Men vad gör det mig till? En ännu värre 

galning? Och om han verkligen är det han tycks vara, är det då ok att 

fråga honom om en sådan sak som Jesus? Och vad händer om han ger 

mig ett svar jag inte skulle tycka om?” 

Längre än så hann han inte i sina tankar innan ”Gud” - av allt att döma 

godmodigt - svarade honom. 

”Jesus…” sade Erik fundersamt, ”hette egentligen Yeshua, eftersom 

det heter så på arameiska och det var det språk han talade. Men det där 

vet du förmodligen redan. Han var… tja, hur ska jag säga? Ett ärligt talat 

ganska misslyckat försök att få ordning på mänskligheten, kanske. Men 

det var egentligen inte hans fel att det gick galet; det tog liksom för lång 

tid att sprida budskapet, så när det äntligen nådde så många människor 

som avsetts, var det så till den milda grad förvrängt att det ändå blev fel. 

Det är lite som med viskleken, om du känner till den.” 

Det gjorde Henrik Svedenbrandt, eftersom han hade barn. Den gick ut 

på att viska ett ord eller en mening i bordsgrannens öra, som sedan 

viskar det till sin granne, som i sin tur viskar det vidare, så att det till sist 

färdats ett helt varv runt exempelvis middagsbordet. I nio fall av tio hade 

det ursprungliga ordet förvandlats till lustig oigenkännlighet när det kom 

tillbaka till upphovsmannen. Han, Elektra och barnen hade ofta lekt den. 

Så jo, han förstod precis vad Erik menade med att budskap kunde 

förvanskas när de passerat många munnar. Men bara för att han förstod 

den logiska innebörden i det Erik sade - det vill säga att innehållet i 

muntliga traditioner i stort sett alltid återger en ”muterad” version av 

originalet - innebar det inte att han tyckte om att höra Jesus omtalas som 
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ett ”misslyckat försök”. Erik såg att hans ord på något vis förolämpat 

Henrik Svedenbrandt, varför han genast slätade över genom att fortsätta 

sin förklaring: 

”Ta inte illa upp för att jag säger dig som det är. Mannen du kallar 

Jesus var precis det jag är; en del av mitt högre medvetande filtrerat 

genom en vanlig mänsklig kropp. Varken mer eller mindre. Det är 

förresten det enda sättet att påverka direkt utan att samtidigt förstöra allt. 

Så nu gör jag alltså ett nytt försök, som jag hoppas kommer att gå 

bättre.” 

Först nu gick det helt och fullt upp för Henrik Svedenbrandt att han 

sannolikt hade inte bara Jesus framför sig, utan dessutom en hel drös 

andra heliga män och profeter hemmahörande i all världens religioner. 

Alla hade de varit något liknande det han nu själv satt och samtalade med 

på ett hotellrum i Klätten, av alla ställen; en kroppslig manifestation av 

ett väsen som ur hans mänskliga perspektiv bara kunde räknas som 

gudomligt. Vad gjorde en sådan insikt egentligen med hans egen tro? 

”Ursäkta att jag ber dig om en sak som kanske verkar framfusig, men 

skulle du kunna ta av dig glasögonen igen?” bad han och stålsatte sig 

inför det som skulle komma. 

Erik förvånades av hans begäran, men gjorde ändå som han blivit 

ombedd. Han lade solglasögonen bredvid sig på sängen, och såg sedan 

åter på Henrik Svedenbrandt. I samma ögonblick som han gjorde detta 

kunde han se hur en skälvning gick genom mannens kropp, men 

dessbättre utan att någon panikångest infann sig. Däremot verkade 

Elektras för övrigt timide make plötsligt förlora förståndet. Åtminstone 

fick hans oväntade beteende Erik att bli så generad att han för några 

sekunder inte visste var han skulle bli av. 

Henrik Svedenbrandt gled försiktigt ur fåtöljen och föll på knä framför 

Erik. Där knäppte han sina händer som i bön och började sedan tala och 

uppföra sig som om han hållit någon sorts gudstjänst. Vilket kanske i 

och för sig inte var så svårt att förstå efter det som sagts, men desto 

svårare för Erik att känna sig bekväm med. 

”Käre, allsmäktige Herre!” började Henrik Svedenbrandt mässande, 

men ändrade sig sedan till ett något mer välbekant ceremoniel eftersom 

han inte verkade klara av att improvisera. ”Fader vår som är i himm… i 

detta hotellrum! Helgat varde ditt namn. Ske din vilja så som i himmelen, 

så ock på jorden. Vårt dagliga bröd…” 
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Erik såg förskräckt på mannen medan denne vant och utan att staka 

sig - mer än vad gällde det där om var han befann sig - rabblade 

kristenhetens vanligaste och kanske viktigaste bön, och dessutom 

tydligen riktad mot Erik själv. Det var verkligen inte så han hade tänkt 

sig det här samtalet, och han blev mer och mer angelägen om att snabbt 

styra in det på något annat ämne just för att slippa sådana här dumma 

pinsamheter. Han harklade sig försiktigt, men när den bedjande inte 

verkade vilja ta någon notis om honom petade han istället försiktigt med 

sin ena fot på Henrik Svedenbrandt, som vid denna beröring genast for 

upp som om han haft en stålfjäder i ryggen, och sedan lika snabbt for 

tillbaka ner på golvet igen, där han åter knäppte händerna för att fortsätta 

sin avbrutna bön. 

Erik var tvungen att på nytt stoppa rabblandet, och bad honom sedan 

vänligt men bestämt att sätta sig i stolen medan han förklarade en viktig 

detalj. Han åtlyddes genast och utan minsta protest, även om det tydligt 

syntes att Henrik Svedenbrandt nog hellre hade fortsatt att ligga på knä i 

rättmätig underdånighet inför det gudomliga. Eller ”kräla i stoftet”, som 

han säkert skulle ha beskrivit sitt beteende om Erik frågat rent ut vad 

han sysslade med. 

”Det verkar som om du har missförstått något av det jag sade” 

påpekade Erik, fortfarande svårt generad över den religiösa ritualbönen. 

”Jag är visserligen precis det du tror att jag är, eller åtminstone något 

liknande, men för tillfället nästan helt utan det du antagligen skulle kalla 

allsmäktighet. Jag är helt och hållet på samma plan som du just nu, och 

därför är jag ganska begränsad i vad jag kan göra. För att bli mer lik den 

du tillber, snyggt jobbat förresten, måste jag gå upp i det jag i brist på 

bättre valt att kalla ”den högre världen”. Elektra har sett mig göra det 

eftersom hon fann mig delvis i det tillståndet. En del poliser har också 

sett mig göra det, och det bekom dem såvitt jag vet ganska illa. Men så 

länge jag vill gå omkring bland vanliga människor måste jag vara som 

dem, inget annat duger. Jag är född av en alldeles vanlig kvinna och har 

en alldeles vanlig kropp precis som du. Skillnaden mellan oss ligger på ett 

annat plan, och där är den oerhört mycket större än du någonsin kan 

föreställa dig, men samtidigt också oerhört mycket mindre av skäl som 

jag inte ämnar gå in på just nu. Men förutom det är jag just nu som du: 

en så gott som vanlig människa. Så jag skulle uppskatta om du ville 

behandla mig som en sådan.” 
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Erik hörde när han sade det där sista att det lät misstänkt likt en 

tillrättavisning, vilket alls inte varit meningen. Men Henrik Svedenbrandt 

tog det uppenbarligen just så och nickade stukad och undergiven att han 

förstått, och satt därefter tyst med sänkt huvud utan att göra minsta min 

av att vilja ställa flera frågor. 

Erik suckade och insåg att han nog måste gå lite försiktigare fram i 

fortsättningen, i alla fall om han ville att den Elektra älskade skulle må 

bra. Och det ville han naturligtvis, eftersom han älskade Elektra. 

För att få igång samtalet igen - och denna gång om något mindre 

laddat - började han söka lite i sitt minne. Vad talade egentligen folk som 

inte kände varandra om? Vädret? Sport? Eller kanske politik? 

Han hade inte en aning, men drog till med en gissning och valde 

standardfras nummer ett vid möte med ny och okänd människa, i tron 

att den skulle vara tillräckligt oförarglig för att desarmera situationen. 

Han trodde fel. 

”Så Henrik” började han glatt och så vänligt han förmådde, dock 

aningen nervöst, ”vad jobbar du med?” 

Mannen såg förvånat upp på honom, som om han inte väntat sig en så 

onödig fråga. Det borde väl redan ha framgått med viss tydlighet, 

åtminstone för den som hade ögon att se med? 

”Jag är präst” svarade han och lät som en räddhågsen och botfärdig 

skolpojke inne på den allsmäktige och sadistiske rektorns kontor. 

Erik drog med handen över ögonen, plötsligt mycket trött. Både på sig 

själv och på hela världen, insåg han. Elektra hade gift sig med en man 

vars tro Erik nu både kränkt och brutalt kastat över ända genom att säga 

saker som kanske inte var helt och hållet fördelaktiga om den aktuella 

religionen i allmänhet, och om dess förgrundsgestalt i synnerhet. Det var 

klumpigt och onödigt, bortsett från allt annat det kunde vara. Sant, till 

exempel. Vissa sanningar borde man emellertid ta det lite försiktigt med, 

och inte exponera hur som helst. Särskilt inte inför ögonen på den som 

ovetande byggt hela sin tillvaro på lögner och fantasifulla påhitt. Det 

kunde sluta mycket illa om det drabbade fel person. 

Men mitt i detta pinsamma elände insåg Erik plötsligt att det kanske 

trots allt ändå kunde finnas en fördel med att det var just en präst han 

samtalade med. Fast naturligtvis helt och hållet beroende på vilken sorts 

kyrkans man det var frågan om. Om han tillhörde den bokstavstroende 

sorten skulle det vara sämre. Inte ens Erik - trots hans allt överskuggande 

kraft - skulle nämligen kunna övertyga den som inte ville låta sig 
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övertygas. Men det var väl bara att fråga, insåg han och tog således den 

bildliga tjuren vid de lika bildliga hornen. 

”Jaha, spännande” svarade Erik dumt. ”I vilket samfund?” fortsatte 

han sedan, försent inseende att inte heller den repliken var särskilt väl 

vald. För om man trodde att Gud lyssnade på alla som sände böner till 

honom, och det sedan visade sig att denne höge potentat inte ens visste 

vilken kyrka hans utvalde representant tillhörde, så kunde det bara tyda 

på ett ganska stort ointresse. 

”Svenska kyrkan” sade Henrik Svedenbrandt utan att visa någon 

vidare glädje. ”Men det känns lite som om mitt yrkesval just nu vilar på 

minst sagt bräcklig och osäker grund.” 

Erik förstod honom. Att hela livet vara fast förvissad om en sak, och 

sedan plötsligt och brutalt få denna övertygelse krossad var knappast en 

sak som piggade upp. Han skämdes en liten aning och skulle just börja 

om sin förklaring om hur allt hängde ihop, när Elektra äntligen kom ut 

ur badrummet. Hon var precis som Erik själv nu inlindad i ett badlakan 

och friskt rosig i ansiktet av grundlig rengöring och mycket hett vatten. 

Dessutom var hon ganska söt, noterade Erik som i förbigående. Och 

detta trots att hon faktiskt påminde en hel del om en dränkt katt, med 

håret i långa, blöta testar. 

Hon gnolade fortfarande på något musikstycke, antagligen samma som 

tidigare, men slutade tvärt när hon såg de båda männens miner. 

”Här var det muntert” konstaterade hon en aning misslynt och såg 

från den ene till den andre. ”Jag trodde att ni skulle ha mycket att prata 

om.” 

”Det har vi nog gjort också” medgav Erik. ”Fast kanske lite för 

ingående.” 

Elektra rynkade pannan. Sedan förstod hon av uttrycket i sin mans 

ansikte vad saken gällde. 

”Hmm, ok” sade hon och såg fundersam ut. ”Låt mig bara klä på mig 

först så ska vi nog snart kunna reda ut den lilla detaljen.” 

Sedan började hon rota runt i sin resväska precis som kvällen före, 

fann vad hon sökte och försvann sedan på nytt in i badrummet för att 

ikläda sig något lämpligare och bekvämare än en fuktig handduk. 

Erik och Henrik Svedenbrandt sade inget medan Elektra blåste håret 

torrt och markerade ögonen med lite svart. När hon kom ut var 

stämningen om möjligt än stelare än när hon gått in. 
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”Först behöver vi frukost” bestämde hon och såg på klockan. 

”Frukostbuffén har öppet, vi kanske ska gå ner och äta lite?” föreslog 

hon, men såg sedan fundersamt på Erik. ”Fast du måste klä på dig, tror 

jag” sade hon och pekade på hans handduk. ”Det skulle inte vara vackert 

om du tappade den nere i matsalen.” 

Generad över hennes fräcka påminnelse om den där förargliga 

fadäsen, påpekade Erik att han bara hade sina gamla och smutsiga kläder 

att ta på sig. Och att det skulle kännas otrevligt för honom att sitta vid 

samma bord som dem och förpesta luften. Elektra såg på nytt fundersam 

ut. Sedan sken hon upp och vände sig mot sin man. 

”Kan han inte få låna några av dina kläder, Henrik?” undrade hon på 

ett sådant sätt att ett nekande liksom inte var möjligt. 

”Jag har inget annat med mig än det jag har på mig” upplyste han 

henne. ”Det blev väldigt bråttom när jag skulle iväg. Jag var rädd och 

tänkte faktiskt inte på att packa överhuvudtaget. Du var ju tagen som 

gisslan, om du minns?” sade han aningen buttert, men gav sedan Erik ett 

snett leende som trots allt bådade gott. ”Ett ganska märkligt 

gisslandrama, om jag får säga vad jag tycker.” 

Elektra fnös misslynt. ”Gisslan…” sade hon föraktfullt. ”Jag begriper 

inte hur de kunde missuppfatta situationen så totalt. Men strunt samma: 

vi måste hitta kläder åt Erik.” 

Efter en del vridande och vändande på problemet enades man om att 

Erik tills man löst problemet fick klä sig i en kombination av Elektras 

och hennes mans kläder. Eriks tidigare farhågor beträffande plaggen 

besannades nu på ett nästan kusligt sätt; i sin hand fick han förutom 

Henrik Svedenbrandts skjorta även ett par av Elektras underbyxor. 

Visserligen av boxermodell, men sydda på ett sådant vis att det i samma 

ögonblick Erik fick dem på sig blev smärtsamt uppenbart att de inte var 

avsedda för män. 

Svärande försökte han sedan knäppa hennes jeans som han också fått 

låna, men lyckades bara få upp dragkedjan till hälften. Dessutom var de 

för korta i benen, vilket gjorde att han såg tämligen lustig ut när han kom 

ut ur badrummet efter att hjälpligt - och utan vidare entusiasm - ha klätt 

på sig. 

”Nå, kanske inte perfekt, men det får duga medan vi äter” fnittrade 

Elektra och kunde såvitt Erik såg inte låta bli att kasta ett roat öga på den 

minst sagt dåliga passformen i grenen. Till och med Henrik 

Svedenbrandt drog på munnen, vilket inte gjorde saken mycket bättre. 
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Men Erik hade inget annat val än att foga sig, och med sina kängor 

och solglasögon som de enda egna plaggen på kroppen gick han ner till 

matsalen med de båda andra. Långa blickar kastades efter dem bland de 

andra gästerna, inte minst på Erik. Han såg fortfarande ut precis som en 

uteliggare, trots att han nu åtminstone var ren. Men Elektra stillade den 

värsta nyfikenheten genom att blänga ilsket på dem som glodde mest 

ogenerat, och sedan fick de vara ifred. 

De undvek att tala om sådant andra människor inte borde höra, och 

istället blev det sålunda mest vardagligheter Elektra och Henrik 

avhandlade. Erik satt för det mesta tyst, vilket passade honom perfekt. 

Han tyckte om att höra dem småprata om barnen (som för tillfället 

passades av sin farmor), om jobbet och om andra triviala småsaker han 

själv aldrig upplevt i sitt uppochnedvända liv. Han kunde inte låta bli att 

känna sig en aning sorgsen över sin egen brist på alldaglighet, men var 

väl medveten om att det faktiskt bara var han själv och ingen annan som 

var skuld till den. 

När de mätta och ganska nöjda kom tillbaka upp på Elektras hotellrum 

tog psykiatrikern i henne självklart och vant kommandot. Hon drog 

genast upp riktlinjer för hur de skulle komma förbi exempelvis Henriks 

svårigheter med att helt och fullt förstå - men kanske framförallt hantera 

- det Erik var, och samtidigt så smärtfritt som möjligt göra sig av med 

det mesta av hans livslånga tro som ju visat sig vara sorgligt felaktig, 

åtminstone vad gällde de yttre formerna. 

När de stött och blött saken några timmar under Elektras erfarna och 

synnerligen professionella ledning, var de flesta knutar lösta och Henrik 

kunde äntligen börja behandla Erik som vilken man som helst. Om han 

var den högste och ende guden, den som Henrik Svedenbrandt trott på 

hela sitt liv, eller bara vilken dussingud som helst spelade inte så stor roll. 

Han var hur som helst i detta nu bara en människa, fast förstås med lite 

speciella egenskaper. Såg man det så gick det äntligen att hantera. 

Värre blev det emellertid när Elektra plötsligt och som i förbigående 

meddelade att hon inte hade för avsikt att följa med hem. Hon hade som 

hon såg det fått en uppgift som var mycket viktigare än allt annat, 

nämligen att bistå Erik i det han tänkt göra. Utan henne skulle det inte 

gå, eftersom hon var ”hans ankare i tillvaron”. Hon beskrev det med 

precis de orden, och det gjorde Erik varm inombords. 

En del gny blev det inte oväntat av detta, och efter en halvtimmes 

bistert resonerande och känslomässigt vågskvalp insåg till slut Henrik 
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Svedenbrandt att han skulle bli tvungen att låna ut sin fru till ett något 

högre syfte än det han för egen del föredrog, vilket var att få vardagen att 

gå ihop. Han skulle således bli gräsänkling under en tid vare sig han ville 

det eller inte, men hans älskade hustru skulle naturligtvis komma tillbaka. 

Givetvis skulle hon det. Hon visste bara inte när. 

Det var när man hunnit så långt som hon sade det Erik inte velat säga, 

och reaktionen blev precis så ledsam som han föreställt sig. I samma 

ögonblick som Elektra som svar på sin mans fråga varför just hon måste 

offra så mycket, uttalade orden ”därför att jag älskar Erik”, brast något 

inom Henrik Svedenbrandt och han föll i gråt utan att höra 

fortsättningen ”som en bror”. Elektra fick ett drygt jobb med att trösta 

och förklara hur hon menat, men lyckades till sist genom att påminna om 

vem eller vad Erik i själva verket var. 

”Du har själv älskat honom i hela ditt liv” påpekade hon försynt. ”Om 

jag nu gör detsamma borde det inte göra dig särskilt ledsen.” 

Henrik Svedenbrandt gick med på att det nog kunde vara så, men att 

det ändå var skillnad på att älska en ickemänsklig abstraktion, och att 

säga sig älska en annan man än den man var gift med. 

”Jo” höll hon med. ”Men som en bror. Glöm inte det.” 

När klockan med råge passerat lunchtid hade man kommit så långt 

med de stora frågorna att det nu var dags att ta itu med de små. Som att 

förse Erik med egna kläder till exempel, så att han slapp springa omkring 

i Elektras damtrosor, log hon spefullt och med okynnet glittrande i 

ögonen. Själv borde han kanske inte visa sig ute förrän han var ordentligt 

klädd, i synnerhet som han var en välkänd profil i Klätten, tyckte Elektra. 

”Original. Inte profil” rättade Erik och log bistert. Men höll sedan med 

om att det nog vore bra om han slapp gå för långa sträckor i de byxor 

han nu hade på sig. Permanent skada kunde tänkas uppstå upplyste han 

dem i skämtsam falsett, vilket faktiskt fick även Henrik Svedenbrandt att 

dra något på smilbanden. 

Elektra organiserade operation påklädning sålunda att hon tillsammans 

med Henrik gick till Eriks lägenhet framåt eftermiddagen efter att ha fått 

både nycklar och en noggrann vägbeskrivning, och där plockade med sig 

så mycket som gick att bära. Väl tillbaka på hotellrummet kunde hon 

sedan berätta att lägenheten verkade orörd, såvitt hon kunde bedöma. 

Det låg en del post på golvet, annars var det instängt och dammigt och 

ganska trist, sade hon och såg aningen sorgset på honom. Han 

misstänkte att hon plötsligt förstått hur tröstlöst hans liv måste ha tett sig 
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under alla de år han bott ensam i lägenheten, med Solgården som enda 

sysselsättning. 

Men detta var det lilla i det hon och hennes man hade sett medan de 

varit ute. Det stora hade utan tvivel varit kvällstidningarnas löpsedlar. 

Skandalöst och skamligt var ord som inte på långa vägar räckte till för att 

beskriva vad det handlade om, ansåg Elektra och fick genast medhåll av 

Henrik, som såg oväntat ilsken ut när saken fördes på tal. Sedan 

berättade hon i detalj vad som gått att läsa i stor, fet text utanför varje 

affär, kiosk, pizzeria och tobaksaffär som sålde tidningar. 

Erik var utnämnd till antingen terrorist, kidnappare eller båda sakerna 

samtidigt, och själv var hon - beroende på hur man valde att tolka 

krigsrubrikerna - ett dödsoffer i kriget mot terrorismen. 

”Död?” sade Erik och såg förvånat på henne. ”Men om de har skrivit 

om polisen som sköt dig…” 

”Inte polisen!” fräste Elektra. ”De vill få det till att du dödade mig, 

vilket är så absurt att man bara vill skrika! För det första är jag inte död, 

och för det andra var det ju för höge farao inte du som försökte ha ihjäl 

mig!” 

Henrik Svedenbrandt försökte få henne att lägga band på sin ilska, 

men lyckades dåligt eftersom han själv var nästan lika upprörd. Erik tog 

emellertid saken med ro, eftersom hans tankar om just tabloidpressen 

redan var så låga de kunde bli. 

”Det där handlar bara om pengar” sade han lugnt och log ett bistert 

men tigerliknande leende. ”De behöver sälja tidningar för att tjäna 

pengar, och då spelar inte längre etik och moral någon som helst roll. 

Det där är en annan aspekt på syftet med min närvaro, att visa att pengar 

inte betyder något och att girighet bara leder till olycka.” 

”Lyckas du med det i vår högerorienterade tid ska jag be tacksägelse 

varje dag” sade Henrik Svedenbrandt, och tillade retfullt leende: ”Och 

femton Fader vår före varje sänggående. Minst.” 

”Tack” sade Erik och besvarade skämtet med ett nöjt flin. ”Men det 

behövs nog inte. Som du vet lyssnar jag inte på sådant.” 

Elektra uppskattade emellertid inte skämten, eftersom hon nu arbetat 

upp sig till ursinne och mångordigt och med beundransvärd inlevelse 

fann på ett stort antal olika namn till kvällspressens rättvisa förlöjligande. 

Mitt i detta utbrott av ohejdbar indignation - något som nämnda 

kvällstidningar annars var ganska bra på att själva ge uttryck för - 

knackade det hårt och bestämt på dörren. Elektra stampade med foten i 
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vredesmod men behärskade sig sedan, slätade ut anletsdragen och strök 

bort en blond hårslinga som fallit ner i hennes ansikte, och gick för att 

öppna. Men innan hon gjorde det tecknade hon åt de båda männen att 

hålla sig i bakgrunden, ifall det skulle vara något nytt djävulstyg på gång. 

Ännu ett fritagningsförsök av tungt beväpnad piketpolis, exempelvis. 

Hon öppnade försiktigt dörren och slapp den otrevliga men inte helt 

osannolika överraskningen av att få polisiärt reglementsenligt peppar-

spray i ögonen. Istället såg hon till sin förvåning en ung, mörkblond, 

kortklippt kvinna stå ute i korridoren med en videokamera instucken 

under ena armen. 

”Hej!” sade kvinnan och sträckte med ett glatt leende fram handen för 

att hälsa. ”Jag heter Jenny Thulin och kommer från SVT:s Sydnytt. Är 

det du som är Elektra Svedenbrandt?” 
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et var inte särskilt svårt för Jenny Thulin att finna sitt hett 

eftertraktade villebråd. Snarare löjligt enkelt i jämförelse med 

mycket annat hon tvingats snoka fram under sin kanske inte särskilt 

långa, men för all del ganska händelserika karriär som TV-journalist. 

Hon började sökandet med ett telefonsamtal till polisen i Klätten med 

en begäran om att få intervjua någon ansvarig angående gårdagens drama 

på Sydåsen, vars aktuella geografiska del som bekant låg i deras 

polisdistrikt. Där slog man emellertid vilt ifrån sig och menade att man 

inte varit inblandad i det där överhuvudtaget, vilket var en så uppenbar 

lögn att Jenny Thulin faktiskt redan nu kostade på sig ett segervisst 

leende eftersom hon genast förstod att här nog låg en hund begraven. Så 

mycket bättre. 

När hon envisades - och som i förbigående antydde att lögnaktig 

polismyndighet sällan gjorde sig särskilt bra i massmedialt ljus - ändrade 

sig den hon talade med genast och hänvisade istället nervöst till 

piketpolisen i Malme. Vilket naturligtvis var direkt korkat eftersom de 

tvivelsutan hade kallats in på den lokala polisens begäran. Så alltså; vem 

hos den lokala polismyndigheten kunde hon tala med angående 

gårdagens händelser uppe på Sydåsen och piketpolisens inkallande? 

Nu visade det sig föga överraskande att alla som hade mandat att uttala 

sig om saken i media antingen var hemma för vård av sjukt barn, eller 

också ute på uppdrag i allmänhetens tjänst. Och det var synnerligen 

oklart när de skulle komma tillbaka. Men sent, sannolikt. Mycket sent. 

Då bytte Jenny Thulin stil och iklädde sig istället rollen av förstående 

och lite mesig landsortsjournalist, och undrade som sådan försynt om det 

kanske fanns någon annan än polisen som skulle kunna svara på några 

D 
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frågor? Hennes reportage skulle ju inte i första hand handla om polisens 

säkert mycket väl utförda arbete, utan snarare vara en kort resumé över 

de olika turer som föregått situationen uppe på åsen. Vem kunde veta 

något om detta, om inte polisen? 

Då hänvisade man genast - och uppenbart lättat vid tanken på att så 

smärtfritt slippa av kroken - till ansvariga inom kommunen. Hon kunde 

med fördel ringa en kvinna som hette Magdalena Pettersson, som säkert 

gärna skulle svara på alla frågor av den typen. Hon arbetade som sagt vid 

Klättens kommun, men något direktnummer hade man dessvärre inte. 

Jenny Thulin försäkrade att det inte gjorde något, tackade artigt för 

hjälpen och lade sedan snabbt på. 

Det var en nästan osannolik fullträff att genast få ett namn och 

därmed slippa gå den onödiga omvägen via trilskande polis, och hon 

kände sig mycket nöjd. Hon hämtade lite kaffe och gladde sig åt att allt 

som nu behövdes för att finna den mirakulöst räddade och än så länge 

namnlösa kvinnan - och med henne sannolikt mannen med de mystiska 

helande händerna - var ett samtal till kommunens växel. Nå. Lite mer 

arbete skulle väl komma att krävas, men ändå. 

Det blev emellertid avsevärt mer arbete än hon hade trott. För nu 

visade det sig olyckligtvis att Magdalena Pettersson var sjukanmäld, och 

alltså inte kunde ta emot några telefonsamtal. Och något hemnummer 

kunde man naturligtvis inte lämna ut, upplyste växeltelefonisten så surt 

och tydligt avvisande att det inte kändes meningsfullt att fråga vidare. 

Jenny Thulin lät sig inte nedslås utan tackade avmätt både för hjälp 

och vänligt bemötande - fast hon inte fått någotdera - och gjorde sedan 

genast en sökning på hitta.se för att se om hon inte kunde finna 

Magdalena P den vägen. Men kvinnan hade av allt att döma hemligt 

telefonnummer eftersom hon varken dök upp under Klätten eller någon 

av grannkommunerna, och så var den vägen förargligtvis stängd. Men 

skam den som ger sig, som Jenny Thulins gamla farmor alltid brukade 

säga. Det var väl bara att bita i det sura äpplet och försöka hitta någon 

annan som visste något om saken. 

Hon bestämde sig för att ringa kommunens växel igen, men denna 

gång utan att presentera sig. Hon förställde rösten en liten aning och bad 

på nytt att få bli kopplad till Magdalena Pettersson, och än en gång 

upplystes hon av samma nasala och ovänliga röst om att den eftersökta 

tjänstemannen var sjuk. Då bad Jenny Thulin att istället få bli kopplad till 

någon annan inom samma ansvarsområde, vilket telefonisten efter en del 
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besvärat stånkande trots allt gjorde. Sju obesvarade signaler senare 

återkom hon och sade med släpig och ytterligt uttråkad röst att ingen 

svarade, vilket Jenny Thulin redan upptäckt på egen hand. 

”Vart kopplade du mig?” undrade hon när växeltelefonisten verkade 

vilja avsluta samtalet. 

”Solgården, så klart” fick hon till svar. ”Men det är ingen som svarar 

där. Försök igen senare.” Och så lade kommunens ansikte utåt på i örat 

på Jenny Thulin, som både överraskad och irriterad över det otrevliga 

bemötandet inte kom sig för att protestera innan avsnoppningen var ett 

faktum. 

Den närmaste kvarten ägnade hon sig åt detektivarbete på Klättens 

kommuns hemsida - en sällsynt tråkig och virrigt upplagd skapelse för 

övrigt - för att ta reda på vad Solgården kunde vara. Det gick inte att 

hitta något om denna Solgård manuellt, men när hon sökte på namnet 

via den interna sökmotorn fick hon faktiskt en träff. Det enda hon 

kunde få ut av den var dessvärre att Solgården - som bara nämndes i 

förbigående - tydligen hade någon koppling till alkoholrelaterade frågor, 

vilket inte sade henne särskilt mycket. 

Svärande över hur en kommun kunde understå sig att ha en så totalt 

värdelös hemsida tog hon på nytt upp telefonen och ringde för tredje 

gången växeln på kommunkontoret i Klätten. Men nu var det för sista 

gången, bestämde hon sig. Annars skulle hon högst sannolikt skälla ut 

den uttråkade, otrevliga fåntratt - det vill säga växeltelefonisten - som lagt 

på i örat på henne. 

”Hej, jag skulle vilja veta direktnumret till Solgården” sade hon utan att 

ens orka försöka låta vänlig. 

Pust och stön hördes i luren, sedan något tangentbordsknappande 

varpå hon fick det femsiffriga numret. Och därefter ett nytt klick som 

talade om att hon nu inte längre var uppkopplad med växeln. 

”Kossa mu!” fräste hon och slängde irriterat på luren. Sedan andades 

hon djupt några gånger och plockade därefter upp den igen och slog 

numret hon fått. Sju signaler gick fram innan någon äntligen svarade. 

Dock inte Solgården utan samma förbannade växeltelefonist igen, som 

till Jenny Thulins outsägliga förtret på nytt med släpig och oengagerad 

röst upplyste henne om att ingen svarade på det uppringda numret. 

Kokande av ilska och med hårt sammanpressade käkar bekräftade nu 

Jenny Thulin att hon hemskt gärna ville försöka igen, och att man för 

höge farao skulle låta signalerna gå fram tills någon svarade. Telefonisten 
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lyckades - efter att ha mumlat något halvt hörbart som i värsta fall skulle 

kunna uttolkas som ”bitch” - koppla tillbaka henne till Solgårdens 

anknytning. På den tolfte(!) signalen svarade äntligen någon annan än 

den totalt inkompetenta växeltelefonisten. En man. 

”Solgården, Ragnar” sade han på utpräglad klättendialekt, vilket fick 

honom att i en utomståendes öron låta en aning lantligt enfaldig. Jenny 

Thulin presenterade sig och sitt ärende, som hon något kryptiskt beskrev 

som ett kommande reportage om viss kommunal verksamhet, och 

undrade om han kunde hjälpa henne med att besvara några enkla frågor? 

Det skulle han gärna göra, sade han och lät faktisk mycket tjänstvillig. 

Hon började således med att fråga vad för sorts verksamhet Solgården 

bedrev, och fick ett svävande svar om att det nog mest var psykiatri. Men 

kanske lite annat också. Hon undertryckte sin plötsliga lust att fråga 

mannen hur i hela fridens namn han kunde arbeta på ett ställe utan att 

säkert veta vad man sysslade med, och gick istället snabbt över till att 

ställa några som hon själv tyckte skickligt maskerade frågor om vem som 

kunde tänkas uppehålla sig på Solgården. Men då blev det tvärstopp. 

”Nä, det där är sekretess. Det kan jag aldrig i livet svara på!” sade han 

utan att låta ens aningen mer intelligent än tidigare. Men tillade i nästa 

andetag ”Men gäller det någon särskild så kan jag säkert hjälpa till.” 

Det där var bara så dumt att Jenny Thulin höll på att brista ut i ett högt 

gapskratt. Först kunde han inte säga något i detalj om vem som uppehöll 

sig på Solgården, vilket hon mer än väl förstod. Men om hon bara hade 

en specifik fråga rörande en namngiven person gick det plötsligt bra. Var 

hade hon egentligen hamnat? 

”Min fråga gäller egentligen inte någon som omfattas av sekretessen, 

utan en Magdalena Pettersson. Vet du hur jag kan få tag på henne?” 

Precis som hon väntat upplyste han henne om att Magdalena var 

sjukskriven. Hon var föreståndare på Solgården, och… 

”Men vänta nu, det gäller väl inte det där hon var ute på igår?” 

undrade mannen som hette Ragnar misstänksamt, men också med viss 

upphetsning i rösten. Jenny Thulin erkände nu utan omsvep att det 

gjorde det nog. Och visste han själv kanske något om saken? 

Det visade sig till all lycka att han visste en hel del. Och vad bättre var: 

han hade inget emot att berätta. Tvärtom drog han nu en lång och 

förvirrad historia om hur någon han inte ville nämna vid namn - men 

som tydligen hette Erik, vilket klart framgick eftersom han råkade 

försäga sig ett flertal gånger - ställt till så mycket besvär att man fått kalla 
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in en psykiatriker från Stockholm. Namnet på denna ”sykatriker” var han 

lite osäker på eftersom det var så konstigt, men det hade något med 

ström att göra. 

”Ström?” undrade Jenny Thulin, och försökte få den sinnesslöe - men 

enligt arbetsgivarens bedömning tydligen fullt arbetsföre - mannen att 

minnas. 

”Ja, något sådant. Ström, eller elektricitet. Men hon var från 

Stockholm i alla fall, det vet jag.” 

”Finns det inget sätt som du kan ta reda på det, tror du?” lirkade Jenny 

Thulin förhoppningsfullt. 

”Nja, det skulle väl vara om Magdalena har något papper om det inne 

på sitt kontor. Men där får jag inte gå in.” 

”Om media ringer gäller nog inte vanliga regler, är jag rädd” påstod nu 

Jenny Thulin och höll tummarna för att mannen skulle vara tillräckligt 

dum för att gå på lögnen. Och det var han. 

Efter en del ljud som tydde på planlöst och ostrukturerat letande på 

föreståndarens skrivbord fann Ragnar slutligen ett bekräftelsebrev från 

den inkallade psykiatrikern, vilket han med barnslig stolthet genast läste 

upp. Precis som han sagt påminde namnet mycket riktigt om ström; 

kvinnan i fråga var nämligen försedd med det faktiskt ganska lustiga 

namnet Elektra Svedenbrandt. Var denna Elektra uppehöll sig hade 

Ragnar däremot inte en aning om, och lyckades inte heller ta reda på 

trots både lock och pock. 

Jenny Thulin tackade i all fall för den ovärderliga hjälpen och lade 

därefter snabbt på. Sedan googlade hon orden ”hotell” och ”Klätten” 

och klickade sig därefter vidare in på eniro.se som låg överst i 

sökresultatlistan. Hon hoppade över den första träffen som var bed & 

breakfast, och likaså den andra som låg i grannorten Risbyslätt. Den 

tredje och sista träffen var Gästis i Klätten, och hon ringde genast dit för 

att omgående få bekräftat det hon redan var så gott som säker på. Jodå, 

mycket riktigt; en Elektra Svedenbrandt var gäst på hotellet, och hade 

ännu inte checkat ut. 

Till sist var det bara att kolla på en karta var hotellet låg, ta en bil och 

köra dit och sedan promenera in till receptionen och vänligt fråga i vilket 

rum Elektra Svedenbrandt bodde, eftersom man hade bokat ett möte. 

Voilà! 

Hon fann rummet utan besvär - det var ett ganska litet hotell och 

därför ytterst svårt att gå vilse i - och skulle just knacka på när hon 
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hejdade sig. En upprörd kvinnoröst hördes inne i rummet och Jenny 

Thulin försökte urskilja vad som sades, dock utan att vara så skamlöst 

nyfiken att hon lade örat mot dörren. När hon således insåg att det inte 

var till någon särdeles nytta att stå ute i korridoren och tjuvlyssna, tog 

hon sig i kragen och knackade på. Den upprörda rösten inne i rummet 

tystnade tvärt, och Jenny Thulin kopplade genast på sitt professionella 

leende samtidigt som hon gjorde sig beredd på att snabbt övertyga 

alternativt charma den eller dem som fanns där inne så att hon skulle bli 

insläppt utan en massa trist tjat. 

Dörren öppnades försiktigt, och plötsligt stod den i stort sett döda 

kvinna hon sett under föregående natt livslevande framför henne, oskadd 

men av allt att döma tydligt på sin vakt. Under ett svagt ögonblick höll 

Jenny Thulin på att bli så rörd av situationen att tårar hotade att stiga 

upp i hennes ögon. Men sedan fann hon sig snabbt och presenterade sig 

så otvunget vänligt hon kunde, vilket - hörde hon själv i samma stund 

hon uttalade orden - bara lät krystat käckt. 

Gensvaret från den mirakulöst helade kvinnan var minst sagt ljummet, 

vilket förstås inte var att undra på. Att inte svämma över av lycka när det 

plötsligt stod en objuden och nyfiken journalist utanför dörren borde 

vara en högst normal reaktion misstänkte Jenny Thulin, samtidigt som 

hon försökte släta över sin inledande käckhet genom att snabbt och 

effektivt förklara sitt ärende. 

Kvinnan som öppnat såg först ut att vilja säga några väl valda - och 

sannolikt svavelosande - ord rörande media i allmänhet och kvällspressen 

i synnerhet, och därefter stilenligt avsluta med att slå igen dörren mitt 

framför näsan på Jenny Thulin. Men besinnade sig när det tydligen gick 

upp för henne att SVT:s Sydnytt och Kvällsexpressen, Aftonposten och 

allt vad de andra sensationsblaskorna hette sannerligen inte stod för 

samma sak. Nämligen snöd ekonomisk vinning genom förmedlande av 

söndervinklade eller rent av påhittade nyheter.  

För att understryka att hon inte hade för avsikt att sänka sig till att göra 

ännu ett i raden av tröstlösa skandalreportage med en sanningshalt under 

ett par procent, talade Jenny Thulin snabbt om att Sydnytt under kvällen 

skulle dementera alla de uppgifter kvällstidningarna själva hittat på och 

nu sålde många lösnummer på. Det var för övrigt hon som gjort det 

kommande inslaget, och nu ville hon helst följa upp med ett reportage 

om det hon kallade ”miraklet på Sydåsen”. Det vill säga Elektras minst 

sagt övernaturliga räddning. Som hon för övrigt hade på film, lade hon 



628 

 

till när det på nytt såg ut som om hon skulle få dörren i ansiktet. Hela 

processen faktiskt, och dessutom i detalj. 

Elektra Svedenbrandt såg efter den anmärkningen ut att tänka efter, 

nickade sedan kort och släppte så äntligen in Sydnytts reporter i det lilla 

hotellrummet. Jenny Thulin steg andäktigt in, och kunde inte låta bli att 

fyllas av någon sorts hastigt påkommen känsla av högtidlighet. Det var 

ungefär som att komma in i en pyntad kyrka tidigt på juldagens morgon. 

”Det här är Jenny Thulin från Sydnytt” presenterade Elektra Sydnytts 

utsända för två män som satt tysta och avvaktande på rummets enda 

säng. Den ene av dem hade hon aldrig sett tidigare, men den andre var 

kusligt välbekant. Den enda skillnaden mot när hon såg honom 

föregående natt var att han nu hade rena kläder på sig och - vilket var det 

mest iögonfallande - mörka solglasögon som helt dolde hans ögon. 

Jenny Thulin gick fram mot dem med utsträckt hand för att hälsa, men 

då stoppade Elektra henne genast. 

”Det här är min man Henrik” sade hon och gjorde en gest mot 

mannen till höger, han utan glasögon. ”Honom får du gärna ta i hand” 

fortsatte hon och spände blicken i Jenny Thulin så att denna plötsligt 

kände sig mycket obekväm. Så obekväm att hon inte riktigt reagerade på 

Elektras konstiga sätt att uttrycka sig. 

Trots den obehagliga känslan hälsade hon artigt på den av allt att döma 

tämligen försynte mannen, som log vänligt men avvaktande mot henne. 

”Och det här är Erik Johannesson” sade Elektra när den första 

handskakningen var överstökad. ”Men honom kan du inte ta i hand. Det 

skulle antagligen kännas en aning oangenämt för dig” påstod hon, och 

Jenny Thulin kunde svära på att en gnutta okynnighet glimmade till i den 

ljushåriga kvinnans grågröna, något bleka ögon. Nå, då fick hon alltså 

nöja sig med att le generat och vinka stelt med ena handen till den 

solglasögonprydde mannen, som besvarade hennes hälsning med en 

knappt märkbar nickning. 

Elektra gjorde en gest mot en tom fåtölj, och Jenny Thulin satte sig 

försiktigt och nervöst på stolsdynans framkant. Hon märkte tydligt den 

vaksamma och aningen kalla stämning som måste ha uppstått i samma 

ögonblick hon kom in i rummet. Men istället för att låta sig nedslås av 

det föga hjärtliga välkomnandet bestämde hon sig för att minsann visa 

att hon representerade ett anständigt medium vars uppgift det var att 

förmedla nyheter, snarare än att tjäna så mycket pengar som möjligt. 
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Hon började således med att ur sin medhavda axelremsväska fiska upp 

några exemplar av dagens dystra tidningsskörd och räcka över dem till 

Elektra, som först såg ut att ha lust att vägra ta emot dem. Sällskapet här 

i rummet hade alltså redan tagit del av tidningarnas huvudnyhet. Desto 

bättre. 

Hon fortsatte med att snabbt och utan brukandet av onödiga 

eufemismer förklara vad hon tyckte om dålig journalistik av den typ 

tabloidpressen representerade, i synnerhet de tre Elektra nu hade i sin 

hand, och att hon såg det som sin främsta uppgift - nej, skyldighet! - att 

bekämpa fördumning och cynism. Hon tog tillbaka en av tidningarna 

från Elektra och bläddrade snabbt fram till en artikel krönt av den stora 

svarta rubriken ”Terrorismen har kommit till Skåne!” med talande bilder 

av gasmaskbeklädda piketpoliser som såg ut att befinna sig mitt inne i en 

dramatisk eldstrid med en osynlig fiende. 

Hon lade märke till hur både Elektra och hennes man blev illa berörda 

av att tvingas se eländet, men mannen med glasögonen rörde till hennes 

besvikelse inte en min. Jenny Thulin tog nu demonstrativt tidningen 

mellan tummen och pekfingret och lade den ifrån sig på golvet med 

spelat äcklad min. 

”Jag vet att det här inte är sant” sade hon och såg allvarligt på sina 

åhörare. ”Men precis som jag sade kommer kvällens Sydnytt att 

dementera alla sådana dumheter, och så är den historian förmodligen 

överspelad. Med efterspelet är det däremot en annan sak” sade hon och 

började nu plocka med sin medhavda kamera, vilket fick Henrik 

Svedenbrandt att skruva besvärat på sig. När Jenny Thulin tvärtemot vad 

han tydligen förväntat sig istället vände den så att han och de andra 

kunde se den lilla videoskärmen som tjänade som sökare, tycktes han 

däremot bli intresserad. 

”Det här är vad jag såg inatt” sade hon allvarligt och såg i tur och 

ordning från den ene till den andre och stannade vid Erik. ”Och det är 

det här jag vill berätta om.” 

Hon tryckte på play och genast syntes en visserligen ganska kornig och 

grönaktig bild, men dock inte sämre än att det utan minsta tvivel gick att 

urskilja vad som hände på filmen. Man kom in mitt i handlingen, ungefär 

där Erik var i full färd med att läka Elektras sår på överkroppen. Henrik 

Svedenbrandt drog häftigt efter andan när han fick se sin frus svårt 

sargade kropp, och Elektra lade genast sin hand över hans för att 

påminna honom om att allt var bra. Själv såg hon också aningen chockad 
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ut, insåg Jenny Thulin förvånat. Hon hade tydligen inte fullt ut förstått 

hur illa skadad hon varit, tycktes det. Åtminstone hade hon inte kunnat 

föreställa sig det med den brutala detaljrikedom som kameran nu 

skoningslöst visade upp. Elektra svalde hårt och kastade en hastig blick 

på Erik, som trots det makabra skådespelet satt lika oberörd som 

tidigare. 

Henrik Svedenbrandt fortsatte att som i trance betrakta helandet av 

hans hustru, men när man kom till avsnittet där Erik läkte Elektras 

massakrerade hand föll han plötsligt i gråt. Han tog hennes hand i sin 

och granskade den noga, sedan förde han den till sina läppar och kysste 

den lätt. Därefter såg han mot Erik och böjde huvudet i ett tyst tack. 

Jenny Thulin stängde av kameran och kämpade tillbaka sin egen 

plötsliga sinnesrörelse, varpå hon långsamt och metodiskt började 

förklara att det var just det här hon ville visa upp för allmänheten. Inte 

för att skapa sensation, underströk hon gång på gång, utan för att det var 

det här som var den egentliga nyheten. Och inte vilken nyhet som helst; 

inte som den där påhittade dumskallenyheten om terrorism och 

kidnappning, utan något oerhört positivt och hoppingivande. Det var 

ont om den sortens nyheter påpekade hon allvarligt, och när det någon 

gång skulle förmedlas solskenshistorier handlade det nästan alltid bara 

om bortsprungna katter som lika mirakulöst som oväntat kommit 

tillbaka hem eller räddats ner ur träd. Eller barn som genom idogt arbete 

samlat in pengar till något välgörande ändamål. 

Och det var förstås inget fel i det, men det här var något helt annat. 

Plötsligt hade man fått ovedersägliga bevis på att det gick att läka sår 

genom healing, eller vad man nu ville kalla det. Hur skulle det inte kunna 

påverka synen på människokroppen, eller för den delen uppfattningen 

att människan var som en organisk maskin, varken mer eller mindre? 

Om hon bara fick lov att visa upp detta, skulle säkert mycket förändras 

till det bättre, argumenterade hon med allt större ivrighet. 

”Jag förstår inte” avbröt plötsligt Elektra. ”Vad är det egentligen som 

hindrar dig? Du har din film, och du behöver nog egentligen inte fråga 

oss om lov för att sända den, om jag har förstått saken rätt.” 

”Min chef” svarade Jenny Thulin snabbt och utan att kunna dölja viss 

bitterhet. ”Materialet kommer bara att sändas om jag lyckas bevisa att ni 

är exempelvis skickliga stuntmän eller i värsta fall vanliga, simpla 

bedragare.” Hon höll avvärjande upp händerna för att få Elektra och 

hennes man att vänta med de ilskna protester som nu självklart var på 
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väg. Sedan fortsatte hon: ”Min chef, som precis som resten av 

redaktionen har sett hela materialet, envisas med att tro att allt det här 

måste vara ett skickligt genomfört trolleritrick. Lurendrejeri, alltså. Men 

jag såg det med egna ögon, och jag har det precis som du säger på film. 

Mitt officiella uppdrag just nu är att avslöja ”bluffen”, men jag hoppas 

istället kunna bevisa att det jag såg verkligen hände” avslutade hon och 

kastade en försiktig blick på Erik, som visserligen såg allvarlig ut men alls 

inte så förorättad som hon fruktat. 

 Det blev tyst i rummet, men det var ingen trevlig tystnad. Fientlighet 

låg i luften, och Elektra såg ut som om hon hade lust att avsluta hela 

mötet. Jenny Thulin insåg med stigande förfäran att hennes åhörare 

antagligen inte uppfattat hennes egen välvilliga inställning, utan nu 

trodde att hon hade för avsikt att göra sin chef till viljes genom att 

leverera ett förlöjligande pajasreportage. Hon skulle just börja om sin 

förklaring när hon hejdades av Erik. Utan förvarning brast han ut i ett 

stilla, kluckande skratt som fick de andra i rummet att se förvånat på 

honom, samtidigt som den otäcka känslan av unken misstänksamhet 

omedelbart dunstade bort. Det var ett sällsamt ljud som genast 

desarmerade hela situationen och gjorde dem alla på avsevärt bättre 

humör. 

När han skrattat klart såg han på Jenny Thulin genom sina mörka 

solglasögon. Hon kunde inte se ett dugg genom dem, men kände att det 

bakom dem fanns en kraft vars motstycke hon aldrig tidigare stött på. 

Hon svalde nervöst och väntade. 

”Vad är det för sorts bevis du behöver?” frågade han plötsligt glatt. 

”Ska jag följa med dig till redaktionen och prata med din chef, eller hur 

har du tänkt?” 

”Njaä…” svarade Jenny Thulin och blev med ens egendomligt osäker. 

Hur hade hon egentligen tänkt? 

”Jag menar bara” fortsatte Erik i vänlig ton, ”att du inte gärna kan få 

några tydligare bevis än dem du redan har på din film. Vi skulle förstås 

kunna skjuta Elektra igen och sedan göra om läkningen. Men det skulle 

ju knappast tillföra något nytt, eller hur?” fortsatte han och struntade i att 

Henrik Svedenbrandt såg aningen stött ut över hans makabra och 

smaklösa skämt. Elektra såg fundersam ut och verkade inte lyssna. 

”Men om det gjordes under kontrollerade, vetenskapliga former…” 

försökte Jenny Thulin ta upp tråden utan att för en sekund tänka på att 
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hon därmed instämde i idén att Elektra borde skjutas på nytt, men 

avbröts genast av Erik: 

”Nej” sade han bestämt och så definitivt att hon inte kom sig för att 

säga emot. Han såg plötsligt mycket allvarlig ut. ”Läkningen av Elektra 

var något jag gjorde för att det var absolut nödvändigt. Det var ingen 

cirkuskonst. Jag är ledsen för din skull, men jag tror tyvärr inte att vi kan 

hjälpa dig övertyga din chef. Den som inte vill tro, går aldrig att hjälpa 

eller överbevisa” avslutade Erik väl medveten om att påståendet förvisso 

var en lögn i just hans fall, men ändå så nära man kunde komma någon 

sorts sanning i alla andra. 

”Men ingen kommer ju att få se något överhuvudtaget om jag inte får 

med mig någonting hem som kan övertyga min chef!” utbrast Jenny 

Thulin, frustrerad över att inte lyckas övertala Erik att hjälpa henne. ”Jag 

tänker inte göra ett reportage som hänger ut er som bluffmakare, 

tvärtom! Jag vill ju bara att alla ska få se det underbara du gjorde, men jag 

behöver mer material. En intervju där du förklarar hur du bar dig åt, eller 

något liknande. Alla på min redaktion är övertygade om att det vi såg på 

filmen var sant. Särskilt det där med handen var svårt att förklara på 

annat sätt, till och med för de mest skeptiska. Men det är min chef som 

bestämmer, och han vägrar som sagt att tro på saker som strider mot 

hans övertygelse!” 

”Som är…?” frågade Erik, fast han redan visste svaret. 

”Att allt måste kunna bevisas med strikt vetenskapliga metoder, 

förstås!” 

”Då kommer han inte att låta dig sända något överhuvudtaget” 

konstaterade Erik torrt. ”För det jag är, är inte vetenskapligt bevisat och 

kommer sannolikt inte heller att bli det.” 

Jenny Thulin såg nu tämligen stukad ut, men Elektra som tydligen just 

avslutat sitt funderande sken plötsligt upp: 

”Du ska göra ditt reportage!” sade hon, plötsligt full av energi. ”Och 

du ska göra det precis som din chef vill!” 

Jenny Thulin förstod ingenting, och visade det också genom sitt 

aningen korkade ansiktsuttryck. 

”Jag menar så här:” fortsatte Elektra energiskt, ”din chef är såvitt jag 

förstår av din beskrivning en uttalad skeptiker, eller hur? Han är inte bara 

utrustad med ett sunt skeptiskt förhållningssätt i allmänhet till saker och 

ting, utan mer som en religiös fundamentalist fast så att säga tvärtom?” 

Jenny Thulin nickade instämmande, men fortfarande utan att förstå. 
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”Då är han precis som Erik säger bortom all hjälp. Honom kommer 

du aldrig att kunna övertyga, helt enkelt därför att han inte vill låta sig 

övertygas. Men han är väl inte den ende som skulle se inslaget? Han är 

bara nålsögat som måste passeras innan en annan och sannolikt mer 

välvilligt inställd publik kan nås, eller hur? Därför ska du ge honom 

precis det han vill ha: en intervju med en knäppskalle.” 

Elektra möttes precis som hon trott av två fågelholkar och ett 

stenansikte. Det senare tillhörde Erik, som valde att vänta med att 

protestera tills han förstått vad Elektra var ute efter. Att det var något 

klokt var han tämligen övertygad om. 

”Förlåt?” sade Jenny Thulin när hon kommit sig för att stänga sin av 

förvåning halvöppna mun. Henrik Svedenbrandt gapade fortfarande. 

”Menar du att jag ska avslöja allt det här som bluff? Men jag trodde…” 

”Nej, det menar jag inte” avbröt Elektra och såg road ut. ”Du ska göra 

en intervju med Erik, där han sanningsenligt berättar om hur han 

räddade livet på mig. Dessutom ska han hävda att han är en gud i 

människokropp, vilket garanterat kommer att få din chef att vilja sända 

reportaget. Kanske inte som huvudnyhet som du uppenbarligen hoppats, 

men som ett kuriöst inslag. Och då når du faktiskt lika många tittare som 

om du fått sända det som en vanlig nyhet. Förstår du nu?” 

Jenny Thulin såg olycklig ut. ”Men då förlöjligar man ju allt det 

fantastiska som faktiskt hände!” sade hon. ”Och som seriös journalist 

har jag svurit för mig själv att alltid hålla mig till sanningen.” 

”Du missförstår mig” sade Elektra, nu något otålig. ”DU ska inte påstå 

något överhuvudtaget. Erik däremot ska säga saker som kommer att få 

din chef att betrakta honom som en excentrisk och underhållande dåre. 

Men jag kan garantera att det Erik påstår om sig själv i kombination med 

det du visar upp faktiskt kommer att övertyga väldigt många människor 

om att det som finns på filmen är sant. Människor med mer öppna 

sinnen än det din chef sorgligt nog begåvats med.” 

”Jo, men i så fall sannolikt andra knäppskallar om intervjun skulle 

göras så som du föreslår” påpekade Jenny Thulin, fortfarande 

missmodig. Det var verkligen inte så här hon hade tänkt sig det här 

mötet, när hon tidigare under dagen suttit och sökt rätt på Elektra via 

idiotiska växeltelefonister och andra irritationsmoment. 

”Vad som är knäppt eller inte kommer nog att visa sig så småningom” 

log Elektra nöjt. ”Förbered nu för din intervju, så ska jag bara växla ett 

par ord med Erik först.” 
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Medan Jenny Thulin började rigga upp sina saker tog Elektra med sig 

Erik in i badrummet och drog igen dörren. Han såg inte särdeles nöjd ut 

när han tog av sig sina solglasögon och fundersamt betraktade henne. 

”Vad är det nu du har ställt till med?” undrade han allvarligt. 

”Jag hjälper dig att genomföra det du har kommit hit för” svarade hon 

lugnt och såg honom stint i ögonen. ”Du sade att du vill göra ett nytt 

försök att stöpa om världen, eller hur? Att du vill få människor att inse 

att girighet och själviskhet bara leder till olycka? Att du vill få dem att se 

ett annat djup i tillvaron? Och att du vill göra det en gång för alla?” 

”Jo” bekräftade Erik, ”men…” 

”Men det kommer du inte att kunna göra från en källare på Sydåsen” 

avbröt Elektra med lysande blick. ”Inser du inte att det här är din chans 

att nå alla dem som bara väntar på att någon som du ska dyka upp? Hur 

skulle du annars bära dig åt, helt på egen hand? Aldrig tidigare i historien 

har det funnits så bra möjligheter att nå så många människor på en gång 

som i vår tid. Du måste synas på TV, det är ju perfekt! Att stå på en sten 

någonstans och tala inför några hundra åhörare är väl bra, men på det 

här sättet når du istället tusentals på en gång! Och om du gör ett 

tillräckligt spektakulärt intryck kommer siffran snart att stiga till miljoner! 

Du hamnar på nätet, och sedan kan vem som helst i hela världen se dig! 

Förstår du inte? Hon där ute är gudasänd!” 

”Nej” sade Erik, fortfarande utan att känna något av den entusiasm 

som plötsligt kommit över Elektra, ”det är hon inte.” 

”Jag menade inte bokstavligt, ditt nöt!” sade Elektra och tog ömt hans 

ansikte mellan sina händer. ”Minns nu vad du sade till mig tidigare: jag är 

ditt ankare. Det är jag som håller dig kvar i den här tillvaron. Och jag 

älskar dig, på precis samma sätt som du älskar mig. Du måste lita på mig, 

Erik. Jag lovar, det här är det absolut bästa som kunnat hända!” 

I det ögonblicket öppnades dörren försiktigt och Henrik Svedenbrandt 

tittade in. 

”Vad gör ni?” undrade han med en kvardröjande reflex av svartsjuka 

och såg uppfordrande på sin fru. Elektra började genast förklara vad som 

var på gång, och hur hon tänkt. Precis som Erik såg han till en början 

mycket skeptisk ut, men när han sakta började inse fördelarna med ett 

TV-framträdande till och med under de här givna premisserna, nickade 

han bekräftande mot Eriks fötter, eftersom han fortfarande helst undvek 

att se honom i ögonen. 

”Hon har rätt” höll han med. ”Som vanligt.” 
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Sedan lutade han sig fram och tryckte en kärleksfull kyss på hennes 

kind, och Elektra log nöjt. 

”Det är väl klart att jag har rätt” sade hon och lät leendet växa till ett 

brett flin. ”Har jag inte alltid det?” 

 

* * * 

 

Fabian Ekholm var oerhört trött. För att inte tala om olycklig. Båda 

sakerna var emellertid dessvärre vardagsmat för honom numera. Ända 

sedan hans älskade Katarina blivit sjuk ett halvår tidigare i den värsta av 

alla fasansfulla sjukdomar som kunde drabba en människa, hade hans liv 

varit ett veritabelt helvete. 

Det hade börjat som en liten, knappt märkbar knöl i hennes ena bröst, 

och han hade varit först med att upptäcka den. Åtminstone trodde han 

det, eftersom hon inte nämnt saken tidigare. 

Precis som han fruktat hade knölen hunnit växa en del innan hon ens 

kommit iväg till doktorn, där det tämligen omgående konstaterats att det 

mycket riktigt rörde sig om bröstcancer. En ganska malign sort 

dessutom, med mycket hög spridningsrisk. Trots att bröstet med knölen 

opererades bort så fort det bara var möjligt, hade olyckan redan hunnit få 

fäste i andra delar av hennes kropp i form av små men snabbt växande 

inoperabla metastaser, och snart insåg både Fabian och hela 

sjukvårdsapparaten att hon var så gott som chanslös. Katarina skulle dö; 

hårlös, drogad och ännu inte fyllda fyrtio, efterlämnande sambo och två 

gemensamma barn. Allt som återstått för honom hade varit att troget stå 

vid hennes sida in i det sista, hur ont det än skulle göra. Och det var 

därför han nuförtiden sällan kände något annat än trötthet och sorg. 

Just den här dagen hade Katarina varit en extra stor belastning - om 

man nu kunde sänka sig till att omtala henne som en sådan - eftersom 

hon mått sämre än någonsin. Hon hade haft mycket ont och gråtit en hel 

del, men han var osäker på om det var smärtan, rädslan eller sorgen som 

varit det värsta. Själv hade han hållit sig manligt lugn och tröstat och 

pysslat om henne så gott han kunnat, men när han låst in sig på toaletten 

för att få vara för sig själv en liten, liten stund hade han också gråtit. 

Mycket, och förtvivlat. 

Men nu satt han alltså här framför TV:n efter en synnerligen vidrig 

dag, utan att se något av det som flimrade förbi på skärmen framför 
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honom. Mest av allt önskade han att hans älskade fru skulle kunna bli 

frisk. Som nummer två att allt snart skulle vara över. 

Barnen sov, Katarina sov och själv skulle han snart gå och lägga sig för 

att förhoppningsvis få vila några timmar innan det var dags att börja om 

på nytt. ”Vård av anhörig i livets slutskede” kallades det av 

myndigheterna, och gav honom rätt att stanna hemma från jobbet. ”Ett 

rent helvete” kallades det av honom själv, och gav honom såvitt han 

kunde se inga rättigheter alls. Annat än att se sin älskade förtäras, 

förnedras och kläs av in på bara kroppen av sjukdomen. Dock med 

ekonomisk ersättning från den motsträviga och ofta trilskande 

Försäkringskassan. 

Han zappade håglöst mellan kanalerna och ratade efterhand som de 

dök upp diverse idiotiska lekprogram, halvnakna bimbos som förtalade 

varandra, börsnyheter och till och med program om ”enorma maskiner” 

på Discovery. Det sistnämnda hade han förstås tyckt om. Förr. 

Han hade slutligen råkat nå den långa rad av lokalutsändningar som 

man måste ta sig igenom för att nå de mer obskyra kanaler som huserade 

på de högre kanalnumren. Inte för att han hade minsta lust att se 

exempelvis ”God Channel” eller annat i samma deprimerande stil, men 

han tänkte överhuvudtaget inte utan lät bara tummen på egen hand 

trycka sig fram genom det meningslösa, bildsatta pladder som ständigt 

fyllde etern. 

I vanliga fall var det SVT 1 på alla de kanaler han nu försökte ta sig 

igenom, men tydligen hade han lyckats pricka in precis den tid när 

lokalsändningarna pågick, eftersom det var olika bilder på varje kanal. 

Det spelade ingen roll. 

Han tryckte sig långsamt och håglöst igenom kanal efter kanal: 

Västnytt, Mittnytt, ABC, Sydnytt… 

Här hejdade han sig eftersom han plötsligt fångades av något som såg 

direkt bisarrt ut. Det var en halvnaken kvinna som låg på marken med en 

man böjd över sig. Hon verkade vara svårt skadad, och det var antagligen 

det som fångat hans halvhjärtade intresse. Inte brukade man väl visa 

sådant i nyhetssändningarna på TV? Inte i sådan detalj, åtminstone? 

Plötsligt gick det upp för honom vad som tycktes utspela sig mitt 

framför hans ögon, och besviket insåg han att han måste ha hamnat mitt 

inne i ännu en trist film om poliser eller sjukvårdare. En sådan som det 

för tillfället gick tjugo av på dussinet. Men just som hans tumme skulle 

trycka till på fjärrkontrollen för att byta kanal hajade han till. Bilden 
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växlade och visade nu två personer som intervjuades, och det var tydligt 

att det trots allt måste vara en nyhetssändning. Det som fått honom att 

reagera var nästan löjligt osannolikt; framför honom på TV:n syntes dels 

en man i mörka solglasögon, dels en ljushårig kvinna. Och det var 

hennes ansikte som fångat hans intresse; det var nämligen hans vän 

Henriks fru Elektra. 

Förbluffad skruvade han upp ljudet för att höra varför hon plötsligt 

dök upp på TV, men fick inte riktigt kläm på vad det handlade om. 

Dessutom hade han tydligen lyckats komma in precis i slutet av inslaget, 

och zappade besviket vidare när han insåg att nyhetssändningen var över. 

Han suckade och bestämde sig efter ytterligare lite menings- och 

innehållslöst TV-tittande för att gå och lägga sig. Han kollade sin e-post 

medan han borstade tänderna och konstaterade att han bara fått lite 

reklam som han genast kastade. Sedan kom han att tänka på Henriks fru 

och varför hon varit på TV, varpå han drabbades av plötslig nyfikenhet 

och gick in på SVT:s hemsida för att försöka hitta inslaget. Efter en 

stund gjorde han faktiskt också det, och i stum förundran och med 

stigande förvåning insåg han sakta men säkert att det omöjliga tydligen 

inte var helt omöjligt ändå. När han slutligen lade sig efter att ha sett om 

inslaget uppemot tjugo gånger kunde han inte sova. För första gången på 

många, långa månader kände han hur ett vagt, spirande hopp äntligen 

börjat gro i hans bröst. 

 

* * * 

 

Elektra vaknade av att hon hade ont i ryggen. Det var tidigt på 

morgonen, och hon var fortfarande kvar i hotellrummet på Gästis i 

Klätten. Hon fick tänka efter en stund, men kom sedan fram till att det 

måste vara torsdag, alltså den fjärde dagen i hennes nya liv. Den fjärde 

dagen sedan återföreningen med Erik. 

Han låg vid hennes vänstra sida, så tätt intill att det möjligen skulle ha 

kunnat anses oanständigt om han varit en vanlig man. Med tanke på att 

hon var gift med en annan, vill säga. Nå, någon vanlig man var han som 

bekant knappast, vilket väl fick anses som förmildrande. Trångt var det 

emellertid under alla omständigheter, och det var väl därför hon hade 

ont i ryggen. 

På hennes högra sida låg Henrik, precis lika tätt intill som Erik. Han 

sov också, och hade råkat lägga sin ena arm rakt över Elektras mage så 
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att den rörde sig upp och ned i takt med hennes långsamma och 

avslappnade andning. Själv hade hon sina fingrar inflätade i männens, 

vänsterhanden i Eriks och högran i Henriks. Himmel och jord, högt och 

lågt i en sällsam förening. 

Det var en talande bild, insåg hon när hon föreställde sig hur scenen 

måste se ut uppifrån; hon som en förenande länk mellan två olika 

världar. En fästpunkt mot det jordiska för det himmelska, en trampolin 

för det jordiska upp mot det himmelska. 

Hon kände sig faktiskt ganska nöjd trots att hon låg inklämd mellan 

två varma manskroppar i en säng avsedd för en. Eller kanske tack vare, 

tänkte hon okynnigt och jagade genast bort en förbiflimrande bild av vad 

en ensam kvinna eventuellt kunde tänkas göra i säng med två halvnakna 

män. 

På tisdagens kväll, samma kväll som det första dementerande 

reportaget om Erik sänts och med besked plattat till allt vad 

kvällstidningar hette, hade hon känt sig mer än tillfreds. På onsdagen 

hade känslan dröjt sig kvar, men snart mattats något eftersom det varit 

en hel del praktiska saker som måst ordnas. Henriks hemresa, till 

exempel. 

Han hade inte varit glad åt att hon så bestämt sagt åt honom att åka 

hem, men när hon förklarat varför hade han till sist fogat sig och insett 

att deras barn behövde åtminstone en förälder hemma. Och det kunde 

som han naturligtvis också förstod inte gärna bli hon som skulle åka. 

Hemresan hade emellertid skjutits upp till torsdagens eftermiddag, och 

det hade något tagit udden av den sentimentalitet som oundvikligen 

uppstod varje gång någon av dem skulle resa bort i ett eller annat ärende. 

Känslan av nöjd tillfredsställelse hade dessbättre återkommit på 

kvällen, när Jenny Thulins nya reportage hade sänts. Med belåten 

optimism konstaterade Elektra att hon inte på någon enda punkt hade 

missbedömt den unga journalisten, för inslaget var precis så utflippat 

positivt som hon hoppats. Erik hade fått berätta om hur Elektra nästan 

skjutits ihjäl - hur den saken förresten kunde passera så relativt obemärkt 

begrep hon överhuvudtaget inte - och hur han sedan hade gjort det enda 

han kunnat för att rädda hennes liv; nämligen helat henne. 

Detaljerade scener av detta hade följt, särskilt den där Erik läkte 

hennes brutalt sönderskjutna hand och avslutade helandet med en kyss. 

Jenny Thulin hade på nytt dykt upp i rutan och utan att ta i för mycket - 

så att hon riskerade att misstas för en religiös dåre - helt enkelt beskrivit 
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Erik som det han av allt att döma tycktes vara. Nämligen en modern 

Jesus, åtminstone när det gällde förmågan att hela andra människor. 

På den oundvikliga frågan om hur han bar sig åt hade hon till svar fått 

nöja sig med ett snett leende, en axelryckning och den snart klassiska 

kommentaren ”Jag bara gör.” Det var lite som ”dä ä bar å åk”, myntat av 

en en gång oslagbar men tämligen tystlåten norrländsk skidåkare. 

Kvällen efter Eriks TV-framträdande hade varit lugn, det var bara 

Jenny Thulin som hade ringt på Henriks mobil för att höra vad han och 

de andra tyckte om inslaget. Hon hade fått godkänt och lättat förklarat 

att folk redan börjat ringa in till redaktionen för att försöka få reda på 

hur man kunde få tag på Erik. Och nej, hon hade självklart inte berättat 

var han befann sig, försäkrade hon när Elektra för ett ögonblick blev en 

aning orolig. Men det skulle nog inte dröja länge innan åtminstone media 

fann hotellrummet och dess nu tämligen eftersökta invånare, trodde hon. 

Hon själv hade ju lyckats hitta dem på bara ett par timmar. 

Trots den eventuella risken för belägring hade Elektra efter ett kort 

rådslag med Erik och Henrik bestämt att man skulle stanna på hotellet 

en natt till. Om media ville finna dem skulle det ju inte enbart vara av 

ondo. Hela tanken med inslaget på Sydnytt hade när allt kom omkring 

varit att få uppmärksamhet, och då vore det väl ganska dumt att gömma 

sig när man till slut fick som man ville. 

Ingen hade emellertid ringt dem eller sökt upp dem under föregående 

kväll, vilket inte nämnvärt oroade Elektra trots att hon trott något annat. 

Intresset för Erik skulle nog komma, det var hon säker på. Allt i sinom 

tid. 

Hon sträckte behagfullt på sig, dock utan att släppa taget om sina 

mäns händer, och skulle just somna om när Henriks mobiltelefon 

började ringa. Några signaler hann gå fram innan hon motvilligt 

bestämde sig för att svara, men då hade Henrik redan vaknat och 

sömndrucket börjat ta sig ur sängen för att nå mobilen. 

Erik vaknade också av den skrällande signalen och sträckte sig efter 

telefonen, vilket besparade Henrik en svår och möjligen genant klättring 

över sina sängkamrater. Elektra lade roat märke till att vissa delar av hans 

kropp som vanligt vid plötsligt uppvaknande befann sig i ett sådant 

tillstånd att de inte var till särdeles hjälp vid klättring över andra 

människor, såvida det inte gällde henne själv förstås. Å andra sidan 

brukade knappast morgonstånd vara till särskild glädje för någon och 

hon sköt bestämt undan de pubertala funderingarna, tacksam över att 
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ingen kunde läsa hennes tankar. Henrik fick luren av Erik och svarade 

med morgongrötig röst. 

Av det lilla Elektra kunde uppfatta av samtalet framgick det att det inte 

var media som ringde, utan snarare någon av Henriks vänner. När hon 

insåg det tappade hon genast intresset och började istället fundera på vad 

hon skulle äta till frukost, och om det fanns någon chans att få äta den i 

ostördhet. 

Samtalet varade längre än hon trott, och plötsligt började Henrik att 

omständligt och ovigt arbeta sig över henne och Erik för att försöka få 

tag på sina kläder, fortfarande med luren tryckt mot örat. Elektra 

noterade tacksamt att han nu av allt att döma återfått sin normala 

kroppskonstitution och att bara en liten aning återstod av den 

prakterektion han vaknat med. När han väl tagit sig över sängens knöliga 

innehåll och nått fram till sina kläder stannade han upp och lyssnade 

noga. Sedan började han med ens protestera, olyckligt och halvhjärtat. 

Han gick några varv genom rummet i bara kalsongerna, hummande och 

nickande, och nu hade Erik också börjat intressera sig för vad saken 

gällde. Han och Elektra passade på att utväxla en undrande blick när hon 

makade sig bort från honom så att de båda kunde ligga lite bekvämare. 

Henrik såg plötsligt allvarligt på Erik och avslutade sedan samtalet med 

orden ”Ja, jag ska fråga honom. Men ha inte för stora förhoppningar. 

Nej, jag lovar. Ja, jag ringer dig senare.” 

Han tryckte av och såg länge på sin mobil, som om den gjort något 

han inte tyckte om. Sedan vände han sig mot sängen, där Erik och 

Elektra nu såg ut som sannskyldiga frågetecken. Några sekunder av stum 

tystnad passerade, sedan tycktes nyfikenheten bli för stor för hans fru. 

Hon slog ut med händerna. ”Vad?” sade hon och kunde inte låta bli 

notera att hennes förr så smärta man börjat lägga på sig lite. Särskilt över 

magen. 

”Det var Fabian” sade Henrik. ”En gammal kompis” förtydligade han 

i riktning mot Erik, som nickade kort att han förstått. ”Han ville be mig 

om en tjänst” fortsatte han och såg åter på Elektra, som nu genast 

förstod precis vad det handlade om. 

”Aha” konstaterade hon glädjelöst och såg plötsligt lika sorgsen ut 

som sin man. Erik sade inget, men betraktade forskande sina plötsligt 

tystlåtna rumskamrater. När en plågsamt lång stund gått utan att någon 

av dem gjort någon ansats att förklara vad saken gällde, beslöt han att 
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hjälpa dem på traven genom att vänligt be dem berätta vad det handlade 

om. Han var idel öra. 

Henrik gjorde motvilligt som han blev tillsagd, och berättade med ett 

och annat inpass från Elektra den sorgliga historian om Fabians sambo 

Katarina som var döende i obotlig cancer. 

”Han såg inslaget från Sydnytt igår, och nu vill han att jag ska försöka 

övertala dig att hjälpa Katarina” avslutade Henrik och såg ner i golvet. 

”Det sorgliga är inte att han ringer och ber om hjälp. Det hade jag 

förresten själv gjort om jag varit i samma situation. Fast möjligen på ett 

mer traditionellt sätt” påpekade han och kostade på sig att knäppa 

händerna i spelad bön. Erik log aningen generat. 

”Nej, den delen förstår jag” fortsatte Henrik och såg på nytt sorgsen 

ut. ”Det tragiska är snarare att han nog inte har förstått vad du kan och 

inte kan.” 

”Hur så?” undrade Erik med rynkad panna. Han kunde fortfarande 

inte begripa varför Henrik och Elektra såg så olyckliga ut. 

”Han tror, om jag har förstått saken rätt, att du inte bara kan läka sår 

utan också bota sjukdomar” förtydligade Elektra med en suck. ”Och det 

måste ju vara en helt annan sak än det du gjorde med mig. Men rätta mig 

gärna om jag har fel.” 

Tystnad lade sig över rummet medan Erik tycktes tänka efter. Henrik 

och Elektra utbytte en snabb och fundersam blick. Samtidigt som de 

naturligtvis trodde sig ha en ganska klar uppfattning om Eriks sanna 

natur, gud i människogestalt och allt det där, verkade det ändå vid en 

första anblick ganska otroligt att han trots detta skulle kunna göra precis 

vad som helst. Exempelvis bota en dödssjuk människa från en sjukdom 

som redan hunnit förstöra det mesta av kroppen. 

Mitt i denna sorgsna tvehågsenhet drog med ens ett ljus över Eriks 

ansikte, och han såg upp på dem med ett skälmskt leende spelande över 

sina alldagliga drag. Det var Henrik som först insåg sitt genanta misstag, 

och sekunderna efter gick det upp även för Elektra. Det var som om 

något ingen av dem tidigare tänkt på plötsligt materialiserats mitt i 

rummet och nu framstod som en ren självklarhet. Elektra såg storögt på 

Erik, som besvarade hennes klentrogna förvåning med en kort nick och 

ett aningen spefullt småleende. 

”Du har fel” sade han utan omsvep. ”Din närvaro begränsar mig 

visserligen och gör mig så mänsklig det bara är möjligt, men inte 

nödvändigtvis på det sättet. Jo, jag är ganska säker på att jag kan. 
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Däremot är jag inte säker på att jag borde” lade han till och såg på nytt 

fundersam ut. 

Elektras ansiktsuttryck gick från plötslig hoppfullhet till grym 

besvikelse på ett ögonblick. 

”Vad menar du med att du inte borde?” undrade hon och lät med ens 

vaksam, som om hon instinktivt anade att det var något lurt med det han 

sagt. Henrik följde intresserat ordväxlingen, men alldeles tydligt utan att 

vilja lägga sig i. 

”Jag menar att allt som händer fyller en funktion” svarade Erik 

allvarligt och såg Elektra rakt i ögonen. ”Det finns inte en enda händelse, 

stor eller liten, som är onödig eller felaktig. Inte ens sådant som verkar 

vara enbart ont. Som till exempel cancer.” 

Elektra mötte hans intensiva blick med sin vanliga oberördhet, men 

det syntes lång väg att hon inte tyckte om det han sade. ”Varför?” nöjde 

hon sig emellertid med att fråga eftersom hon självklart insåg att det inte 

skulle löna sig att argumentera mot honom på ett område han utan tvivel 

behärskade så mycket bättre än någon annan i rummet. Eller i världen, 

för den delen. 

Erik såg fortsatt allvarligt på henne, dock utan att visa minsta tecken 

till ogillande eller irritation över att hon genom sin uppsyn gjort 

fullständigt klart att hon inte accepterade hans ståndpunkt. Han undrade 

i ett flyktigt ögonblick om hon skulle ha haft lika bestämda åsikter 

beträffande en konstnärs val av färg eller graden av detaljrikedom om 

saken gällt en tavla. Vilket det i och för sig i princip gjorde här, fast på en 

lite mer komplicerad nivå. Han förklarade lugnt och metodiskt hur han 

menade: 

”Därför att man kan se allt som finns - allt levande och allt dött - som 

delar i ett stort pussel. Allt hänger ihop; förändra en enda bit och pusslet 

går inte att lägga längre. Det förutsätter en evig blandning av ont och 

gott, åtminstone i en subjektiv mening. Om allt plötsligt skulle bli ”gott” 

rubbas balansen, och pusslets bitar skulle inte längre passa ihop. Och 

finns det något tristare än pussel som inte går att lägga? Fråga mig; jag 

vet nämligen allt om den sortens tidsfördriv sedan min tröstlösa tid som 

deltagare på Solgården” sade han och blinkade vid det sista påståendet 

mot Henrik, som plötsligt såg ut att vilja befinna sig någon helt 

annanstans. 
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”Men du är väl Den Store Pusselläggaren, eller hur?” fortsatte Elektra 

syrligt på den redan inslagna metaforiska stigen, vilket fick Erik att fnysa 

roat. 

”Nja, i vanliga fall är jag väl snarare själva pusslet” påstod han med 

sådan självklarhet att Elektra blev tvungen att höja spelat frågande på 

ögonbrynen. 

”Aha” sade hon och lade armarna demonstrativt i kors. ”Men om jag 

då uppfattat saken rätt är det här alltså inte ”i vanliga fall”, eftersom du 

för tillfället är lika mänsklig som jag och Henrik, eller hur?” Hon log 

nöjt, som om hon funnit en tydlig lucka i hans logik. 

”Allt är en fråga om perspektiv” konstaterade Erik torrt och gäspade 

stort. ”Eftersom jag är mänsklig…” 

”…kan du göra precis samma saker som vilken annan människa som 

helst” avbröt Elektra och log som en hungrig tigrinna. ”Du är alltså inte 

låst av någon gudomlig regel mot att lägga dig i” fortsatte hon och såg 

ytterst viktig ut. ”Och förresten skulle jag vilja påminna dig om att din 

vilja att undvika inblandning i människors affärer hittills varit en aning 

bristfällig, för att uttrycka sig milt” sade hon och höll upp sin nyligen 

återställda hand. 

Hon hade naturligtvis alldeles rätt, vilket han av någon anledning inte 

kommit till full insikt om förrän hon visade honom handen. I hela sitt 

jordiska liv hade han inte gjort annat än att lägga sig i, röra runt, ställa på 

huvudet och i största allmänhet skapa förvirring. Han hade både släckt 

och räddat liv, gjort folk mer eller mindre galna och fått dem att kraftigt 

ifrågasätta sina världsbilder. Han hade var han än gått fram plöjt upp en 

djup fåra av mild upplösning som folk snubblat över och fallit ner i. 

Hans blotta närvaro var ett bevis på att allt tal om att inte lägga sig i var 

rent strunt. 

Självklart var det så. Hela meningen med hans jordiska existens var att 

lägga sig i, att skaka om världen så pass mycket att den i årtusenden 

fastlagda, destruktiva kursen skulle kunna ändras. Han var inte här i 

rollen som styrman, men väl som den som höll utkik efter hotande 

isberg. Och som det nu var fanns det gott om sådana längre fram, om 

man inte omgående styrde undan och bytte kurs. 

”Jag tror att du missförstår mig” sade han kort när han tänkt klart. 

”Naturligtvis är syftet med min närvaro att lägga mig i, att stöpa om och 

förändra pusslet om du så vill.” 
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”De var du som började prata om pussel” påminde Elektra, och 

infogade sedan ett ”Men då så?” 

”Men det är inte heller meningen att jag ska fingra runt i sådant som 

inte har någon betydelse för det jag kommit hit för. Det är därför jag inte 

är helt säker på att jag borde hjälpa din väns sambo” avslutade han och 

slog ut med händerna. 

Elektra såg nu på honom och skakade långsamt på huvudet. Hon gav 

honom ett kärleksfullt leende, och Henrik kände väl igen gesten 

hemifrån. Hon brukade begagna sig av den när något skulle förklaras för 

Kalle och Lovisa, något i grund och botten enkelt men för barnen totalt 

obegripligt. 

”Du är mycket mer mänsklig än du någonsin kan föreställa dig” sade 

hon och satte sig bredvid honom och lade försiktigt sin ena hand på hans 

knä. ”Vilket bevisas genom ditt resonemang som är, om du ursäktar att 

jag säger det, direkt korkat. Å ena sidan vill du förändra hela världen, och 

å den andra vill du inte påverka i det lilla. Det där går ju inte. Katarina är 

en pytteliten och tillsynes obetydlig detalj, men dock en av världens 

byggstenar. Och när du förändrar hennes förutsättningar förändrar du 

världen. Att flytta berg börjar alltid med att skyffla grus och småsten” 

sade Elektra och såg ut att vara på väg att resa sig, men hejdade sig 

sedan. 

”Och så ska man inte glömma den mer cyniska sidan av saken” sade 

hon och flyttade sin hand från hans knä. ”Nämligen att allt går att 

utnyttja medialt, och just nu är uppmärksamhet det du vill ha mest av 

allt. Du måste synas, och du måste visa vad du är kapabel att göra. 

Annars kommer folk inte att lyssna på dig, de kommer inte ens att veta 

vem du är. Och hur ska du då kunna förändra något?” 

Hon fortsatte att argumentera för medias förträfflighet som 

informationsbärare, men Erik lät sig inte övertygas helt och hållet 

eftersom det fanns aspekter på det där med liv och död som Elektra inte 

kunde förstå fullt ut. Hur det kunde vara meningsfullt med ett visst mått 

av det som ur ett mänskligt perspektiv självklart måste betraktas som en 

fruktansvärd tragedi. 

Henrik började under detta sega parlamenterande se allt mer otålig ut, 

och till sist avbröt han dem mitt i ett nytt resonemang innehållande 

pussel, osänkbara atlantångare och andra mer eller mindre långsökta 

metaforer, med en utdragen harkling som fick dem att plötsligt minnas 

hans existens. 
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”Låt mig bara säga några saker innan ni fortsätter er säkerligen 

intressanta diskussion” började han. ”Den enda tveksamhet jag kände 

inför Fabians begäran gällde om du Erik kunde hjälpa Katarina, inte om 

det var moraliskt rätt eller fel att göra det. Såvitt jag förstår tillåter dig 

dina förmågor faktiskt att göra henne frisk, eller hur?” sade han och såg 

försiktigt på Erik som nickade stumt. 

”Nå, då så” sade Henrik. ”I så fall gäller det utifrån mitt ringa förstånd 

som människa bara en enda sak, och det är en sak som gått som en röd 

tråd genom hela min nu i och för sig omkullstjälpta tro. Nämligen 

barmhärtighet.” 

Det gammalmodiga ordet hängde kvar som en stor eldfluga i rummet, 

och Henrik Svedenbrandt slog ut med händerna för att visa att han inte 

tänkte lägga sig i diskussionen mer. Han hade redan sagt allt som 

behövde sägas. 

Elektra såg med ens skamsen ut, och Erik strök sig fundersamt över 

hakan. Sedan såg de på varandra en lång stund utan att säga något, 

medan Henrik avlägsnade sig och började stöka runt i badrummet. Till 

sist nickade Erik och tillstod att han för en stund varit blind, och att det 

naturligtvis egentligen inte var svårare än så. Att visa medlidande, inte 

bara i ord utan snarare i handling. Och om inte han av alla skulle göra 

det, vem skulle då? 

Kort därefter utbröt febril aktivitet i hotellrummet, eftersom planerna 

plötsligt ändrats och de nu allesammans hade ett tåg att passa. 
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7. 
 

 

är man kommit in i december det året visste de flesta som hade 

tillgång till internet att det fanns en man som hette Erik, och att 

han påstods ha förmågan att läka sår och bota sjukdomar. På filmsajten 

Youtube cirkulerade sedan några månader dels de reportage som sänts av 

Sydnytt dagarna efter det påstådda terroristdramat på Sydåsen, och dels 

en kornig amatörfilm med en kvinna som sade sig ha blivit botad från sin 

långt framskridna cancer av samme helbrägdagörare. 

Filmsnuttarna hade snabbt fått många tittare, och snart hade de börjat 

klättra uppför den svenska topplistan över mest visade klipp. 

Kommentarerna som följde dessa klipp var tämligen blandade: en del 

påstod sig se den reinkarnerade Jesus på filmerna, andra var säkra på att 

allt var lurendrejeri. Dock var man helt överens om att det som visades 

var spektakulärt, oavsett sanningshalten. 

Hur det förhöll sig med tanken att det skulle vara Jesus som 

återkommit till jorden i ny skepnad gick inte att bedöma, främst 

beroende på att den potentielle frälsaren inte behagade visa sig. 

Åtminstone inte annat än i den intervju som ursprungligen sänts på 

Sydnytt, och som inte nämnvärt spred något ljus över frågan om 

mannens egentliga identitet. Eller för den delen över hans påstådda 

förmågor, vilket väl egentligen var det som intresserade folk mest. 

Samma förmågor som inte helt oväntat fick ganska många att le i mjugg, 

eftersom svenskarna via skola och media fostrats till att bli ett 

synnerligen skeptiskt, uttalat ateistiskt och i största allmänhet svår-

övertygat folk. Det höga antalet visningar var således inget självklart mått 

på hur många som trodde på Erik och hans förmågor, utan snarare bara 

på hur många som kände till honom, om ens det. 

N 
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Trovärdigheten i filmerna var annars det som flest tittare verkade 

hänga upp sig på. Att något sänts på en i övrigt hyfsat respekterad TV-

kanal var ingen garanti för att själva inslaget i sig skulle vara seriöst, vilket 

absolut var en sund ståndpunkt. Dock hade man svårt att få till så kallade 

naturliga förklaringar till det som visades på Sydnyttfilmerna, åtminstone 

om dessa förklaringar inte skulle te sig alltför krystade. Den minst sagt 

väldokumenterade läkningen av Elektras hand visade sig härvidlag vara 

det allra svåraste, antagligen beroende på att det var filmat på ett sådant 

sätt att man faktiskt hela tiden såg vad som hände med handen. 

Den vanligaste förklaringsmodellen brukade gå ut på att klippet var 

datoranimerat, och därför inte var något annat än en skickligt genomförd 

bluff. Den teorin fick många anhängare, men ingen som försökte göra 

något liknande lyckades få det att se så äkta ut som på originalfilmen. 

En ung man - sannolikt en med aningen för mycket fritid - kom dock 

ganska nära. Han hade gjort sig besväret att ändra Sydnyttfilmen så att 

det plötsligt växte ut en extra arm från Elektras mage, vilket faktiskt såg 

ganska bra ut. Rent animeringsmässigt alltså, men knappast estetiskt. 

Vilket inte heller var meningen, påpekade han för sin publik i en 

förvånansvärt välformulerad kommentar till sitt verk. Syftet var tvärtom 

att visa att man kunde göra vad som helst i program som exempelvis 3D 

Studio Max, och att originalfilmerna därför var värdelösa som bevis för 

alla de övernaturligheter de vidskepliga anhängarna trodde sig se. 

Just denna animerade film kom snart att användas som ständigt 

återkommande argument för att man inte borde tro allt man såg, särskilt 

av en växande skara mer eller mindre rabiata men dock alltid hånfulla 

kritiker som tagit som sin uppgift att avslöja och förlöjliga bluffmakaren 

Erik. Och efter en lite trög inledning - då de flesta varit naivt hänförda 

över nyheten att sår verkligen kunde läkas genom handpåläggning - gick 

det allt bättre för dessa halvintellektuella flåbusar. De bloggade, skrev 

insändare och gjorde sig till och med lustiga över Erik i radio, vilket inte 

var särskilt svårt eftersom flera av dem arbetade inom media och således 

satt bra till för att sprida sina ibland tämligen hätska åsikter över folket. 

De lyckades så till den grad att det snart till och med bland gemene 

man ansågs lite fult och fånigt att ens antyda något som kunde tolkas 

som positivt beträffande Erik eller de filmer han förekom i. Och snart 

var han en kändis i samma liga som Leif ”Pågatåget” Andersson 

(rotborstmustaschprydd före detta lekledare för ett TV- och 

pengabaserat spelprogram för barn), Thore Skogsfru (död sångare känd 
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för olidligt hurtfriska sånger och gigantisk glugg mellan framtänderna 

genom vilken han kunde blåsa luft så att det lät som en gammaldags 

ångvissla) och Per Gezel (populärmusikkompositör arbetande efter den 

väl beprövade men framgångsrika återvinningsmetoden, det vill säga att i 

varje givet ögonblick stjäla så fräckt och så mycket som möjligt från 

andra låtskrivare bara för att sedan låtsas som ingenting). Sällskapet 

kunde alltså utan överdrift sägas vara en aning tvivelaktigt. 

Det gick så långt att den världsberömde svenske trollkonstnären Joe 

Labour hade ett nummer i sin vintershow som i stora drag bara kunde 

beskrivas som en skickligt genomförd parodi på dramat uppe på 

Sydåsen, komplett med kulspruta, blodsprut och allt. Han kom in på 

scenen iförd vit särk, mörka solglasögon och en tämligen smaklös LED-

gloria på huvudet, stilenligt ackompanjerad av hallelujakören ur Händels 

Messias. Varpå han på typiskt Las Vegas-manér trollade fram diverse 

saker ur den nerblodade kvinnan på scengolvet. En extra hand med 

potent uppsträckt långfinger, bland annat. 

Till tonerna av en känd frireligiös slagdänga med den träffande 

textraden ”han har öppnat pärleporten” drog han - som en finurlig 

uppdatering av det gamla ”kanin-ur-hatt-tricket” - påpassligt fram en 

ytterst överdimensionerad penisattrapp ur underlivsregionen på den 

liggande kvinnan, vilken han med spelad förlägenhet genast stoppade 

tillbaka. Allt under högljutt stönande och med matchande blodsprut ur 

ett antal fiktiva skottskador. Och så där höll han på i ungefär tio tarvliga 

minuter, medan publiken vred sig i skrattparoxysmer. 

Numret renderade honom således såväl råa asgarv som stormande 

applåder eftersom smaklöshet, elakhet och skadeglädje alltid tycktes ha 

en sorglig tendens att gå hem. Och detta oavsett om publiken som i 

illusionisten Labours fall mest bestod av mer eller mindre berusade 

skränbusar av pöbelmodell, eller - vilket väl måste anses vara motsatsen - 

av fisförnäma, intellektuella absolutister med konstnärs-, film- och 

författardrömmar. 

Allt detta var förstås både irriterande och förargligt, men ändå inte 

värre än att det gick att stå ut med. Det verkliga dråpslaget för dem som 

faktiskt valde att ta Erik och hans förmågor på allvar, kom när det som 

från ingenstans dök upp ett ljudklipp från en gammal lokalradiosändning. 

I detta olycksaliga klipp kunde höras hur Erik utgav sig för att vara 

medium, och hur han med hög och befallande stämma ropade ”Flyg 

andar, flyg! Till ljuset med er, och kom aldrig tillbaka!”. Det var allt annat 
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än smickrande och bättrade sannerligen inte på hans redan skamfilade 

rykte. 

Däremot var det många av hans antagonister som nu fick ännu mera 

vatten på sina redan vilt roterande kvarnar och högljutt började orera om 

att bedragare till varje pris måste avslöjas, eftersom deras verksamhet 

skadade inte bara enskilda individer utan också samhället och dess 

strävan att vetenskapligt förstå världen. De fick stort gehör för den 

ståndpunkten, och dessutom en hel del kvällstidningsbaserad 

indignationsjournalistik på köpet. 

När vintern passerat och våren var i antågande hade ytterligare några 

filmer med Erik dykt upp på Youtube; en som visade hur en påstått 

förlamad man förmåddes att inte bara resa sig och gå, utan att dessutom 

kasta ut sin rullstol genom fönstret; och en med ett barn som tycktes 

helas på samma sätt som den cancersjuka kvinnan på en av de först 

uppdykande filmerna. Gemensamt för dessa var att de nya tycktes vara 

av bättre kvalitet än de tidigare, med undantag för Sydnyttfilmerna. De 

var dessutom kompletterade med ett par korta intervjuer med Erik, som 

vanligt iförd mörka solglasögon. Han var återhållsam i allt han sade och 

försökte tydligt göra ett seriöst intryck. Vilket borde ha gått bra, om det 

inte vore för den avslutande kommentaren i klippet med den före detta 

rullstolsburne mannen, som olyckligtvis visade sig vara från Malme. På 

frågan om vad han tyckte om Eriks förmåga att fixa till hans ben - vilket 

var en oerhört korkad fråga - svarade han kort och konsist, och av allt att 

döma i extas: ”Han äe Jäjsos!” Vilket alltså i översättning ordagrant 

betyder ”Han är Jesus!”. 

Att man inte klippt bort just den biten kunde inte betraktas som  annat 

än en gåta. För visst borde man ha kunnat förutse vad följden skulle bli 

av en sådan kommentar, särskilt med tanke på den redan minst sagt 

infekterade situationen för Erik? 

Som väntat blev detta mums för kritikerskaran, vars antal nu tycktes 

öka för varje dag som gick. Bara två timmar efter att klippet med 

mannen från Malme laddats upp på Youtube, fick Erik öknamnet 

”Skåne-Jesus”. Det dök först upp som i förbigående i en Stockholms-

baserad inneblogg, bara för att sedan med blixtens hastighet spridas över 

nätet och allt mer frekvent börja användas i kommentarer, på forum, i 

förlöjligande radioprogram och i diverse mer eller mindre komiska akter. 

Och i likhet med så mycket annat ofördelaktigt som sades om Erik vid 
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den här tiden, skulle det dessvärre dröja ganska länge innan pinsamheten 

slutligen slukades av tidens strömvirvlar och föll i relativ glömska. 

 

* * * 

 

Elektra stod vid fönstret i Eriks kök och betraktade Sydåsen. Det hade 

nu gått nästan ett år sedan hon funnit honom i den där fuktiga källaren 

uppe i skogen. Ett år sedan hon i princip dött, men mirakulöst räddats 

och hämtats tillbaka. 

Åsen var vacker vid den här årstiden, skiftande i skirt grönt och en del 

kvardröjande brunlila av ännu inte brustna knoppar. Det var precis i 

början av maj, i lövsprickningens tid, och hon hade just återkommit från 

en promenad ute i det lilla samhälle där hon numera tillbringade sin 

mesta tid. Det hade doftat av varm grönska, och ibland hade en sydlig 

vindpust fört med sig lukten av tjära, olja och elektricitet från stationen 

som låg bara en liten bit från Eriks lägenhet. Det hade hänt mer än en 

gång att hon lekt med tanken på att bara gå ner dit, köpa en biljett och 

sedan åka hem för att aldrig mer återvända. Återgå till sitt gamla 

familjeliv med Henrik och barnen, på nytt glömma att ”i herdekappa går 

en gud förklädd”, som det hette i Hjalmar Gullbergs dikt. Glömma att 

hon var hans högra hand. Glömma allt oförtjänt hån och förtal. Bara 

glömma hela spektaklet. 

Men hon hade naturligtvis aldrig gjort allvar av den funderingen. Det 

skulle aldrig ha gått, inte minst för att hon faktiskt älskade honom. Precis 

som innan, så som hon alltid gjort. Till och med under den tiden hon 

glömt att han fanns. 

De sov fortfarande samman varje natt, trots att det fanns gott om plats 

i resten av lägenheten. Sida vid sida, hand i hand med fingrarna ömt 

sammanflätade. Dock aldrig som man och kvinna. Det var inte något 

moraliskt ställningstagande som gjorde att de inte låg med varandra, eller 

ens något som liknade religiös avhållsamhet, inte alls. Det var bara så att 

tanken på sex inte hörde hemma mellan dem, även om deras kroppar 

ibland reagerade instinktivt på den andres avklädda närhet. Vilket var ett 

ganska lindrigt bekymmer som var och en botade på egen hand så gott 

det gick. Det var bäst så. 

Hon var fortfarande gift med Henrik, och hon hade aldrig ens tänkt 

tanken att det skulle kunna vara annorlunda. Hon älskade honom på 

precis samma intensiva sätt som hon gjort under den allra första tiden 
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efter att de träffats för ganska många år sedan, möjligen med undantaget 

att deras kärlek mognat och blivit liksom lite fylligare och färgrikare med 

åren. Och det var utan tvivel med honom hon ville dela sitt vanliga, 

vardagliga liv. Det var med honom hon ville vara intim på det sätt som 

aldrig kunde komma ifråga med Erik, och det visste Henrik mer än väl. 

Därför var han inte svartsjuk, vilket avsevärt underlättade situationen för 

dem båda. Han litade tveklöst på henne, liksom hon litade på honom. 

Men kanske var denna tillit inte så märklig trots allt, fast Henrik 

mycket väl visste att hans fru varje natt delade säng med en annan man. 

Mannen ifråga var ju något helt annat än en vanlig människa, och Henrik 

hade fått en flyktig men ändå fullt tillräcklig glimt av vad. Och sett ur det 

perspektivet var fysisk otrohet inte det första som föll en i tankarna, 

vilket han försäkrat med stor inlevelse när han och Elektra talat om 

saken. Nej, det där gemensamma sängsovandet var nog snarare något 

nödvändigt, hade han funderat och sedan lagt fram en teori om att det 

var just denna fysiska närhet som höll kvar Erik i hans jordiska gestalt 

mer än något annat. Och det skulle inte duga med någon annan än med 

Elektra, om han förstått saken rätt. 

Hon hade visserligen hållit med sin man om detta, eftersom hon 

tydligt kommit ihåg hur Erik varit när hon funnit honom; omvärvd av 

virvlande energi och liksom på gränsen till fysisk upplösning. Så på så vis 

hade Henrik antagligen rätt. Men att hon och Erik ständigt låg i samma 

säng ville hon ändå inte se som något annat än ett uttryck för deras djupa 

och andliga kärlek till varandra. Inte som ett sorts batteriladdande eller 

förankrande, det kändes så kliniskt på något sätt. Fast det där med djup 

och andlig kärlek hade hon förstås inte sagt till Henrik; risken för att han 

skulle uppfatta det på fel sätt var alltför uppenbar. 

Så var det alltså i sammanfattning; hon älskade sin man och sina barn, 

men hon kunde inte leva tillsammans med dem. Åtminstone inte just nu. 

Istället bodde hon följaktligen här, i det lilla och tämligen inskränkta 

skånska samhället Klätten tillsammans med den så kallade Skåne-Jesus. 

Hon skakade på huvudet. Hon hatade verkligen det där öknamnet, 

men kunde inte göra ett enda dugg för att tvätta bort det. Inte för att hon 

inte försökt, men det hade visat sig hopplöst. Folk hade nämligen redan 

bestämt sig: Erik var en pajas och en dårfink, inget annat. Åtminstone i 

det allmänna medvetandet, vilket väl sorgligt nog var det som skulle 

komma att räknas i eftervärldens ögon. 
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Annat var det som tur var med alla de människor Erik hjälpt, botat 

och upplyst. Alla hade varit ytterst tacksamma, vilket väl i och för sig inte 

var särskilt förvånande. Att bli av med ett förlamande ryggmärgsbråck 

eller få all cancer borttrollad borde dessutom effektivt överbevisa den 

mest envetne tvivlaren. 

Problemet var ju bara att de som var mest högljudda i sin kritik inte 

gick att komma åt, eftersom ingen av dem personligen träffat Erik. De 

kunde inte ens tänka sig att vistas i samma rum som ”en sådan charlatan; 

en lurendrejare som fräckt spelar på och utnyttjar andra människors 

olycka för egen vinning” som någon uttryckt sig. Vad denna antydda 

vinning skulle bestå i hade Elektra emellertid aldrig lyckats förstå, 

eftersom Erik aldrig någonsin hade velat ta betalt för det han gjorde. 

Han vägrade lika bestämt som konsekvent att ta emot något - oavsett 

vad - för sina tjänster, trots att det faktiskt hade hänt att han erbjudits 

mindre förmögenheter. Ett förhållande det förstås aldrig sades ett knyst 

om, lustigt nog. 

Det enda han inte motsatte sig - men sannerligen inte heller krävde - 

var att få viss uppmärksamhet i media, och det endast på Elektras 

bestämda inrådan. Hon hade efter viss tankemöda kommit fram till att 

det måste vara just där skon klämde extra svårt på de mest rabiata 

kritikernas ömma tår. Att bli medialt uppmärksammad var nämligen att 

klampa rakt in i deras allra heligaste tempel, in på deras omsorgsfullt 

inpinkade och ytterst svartsjukt bevakade revir. Och säkerligen var det 

också så fullständigt absurt att de mediala gaphalsarna såg själva 

uppmärksamheten som den högsta belöning en människa kunde få. Att 

befinna sig i centrum för det massmediala intresset utan att själv ha bett 

om det eller ens ansträngt sig särdeles för att komma dit, var således 

något som gjorde alla dessa bloggande, krönikeförfattande, radio-

sändande och uppmärksamhetstörstande personlighetstyper vansinniga 

av avund, och därmed också oerhört elaka. Eller så var det så enkelt att 

de bara gav efter för och släppte fram de sämsta sidorna hos sig själva, 

likt förvuxna skolgårdsmobbare som livnärde sig på publikens 

skadeglädje. 

Så kunde det säkert vara, men det hjälpte knappast att förstå orsak och 

verkan om det inte fanns något botemedel mot galenskapen. Här hade 

det absolut största undret i mänsklighetens historia på tvåtusen år 

inträffat - hon glömde i hastigheten bort Muhammed och några andra 
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profeter eftersom hon kulturellt sett var kristen - och ingen ville kännas 

vid det! Det var så korkat att det i princip borde ha varit omöjligt. 

Frustrationen över den orättvisa behandlingen av Erik hotade ibland 

att ta överhanden över hennes förstånd, och några gånger hade hon varit 

ytterst nära att skriva välformulerade och etterdrypande svar till några av 

de allra värsta mediala dyngspridarna. Men Erik hade lyckats stoppa 

henne och sedan trött förklarat att det inte skulle tjäna något till. Så pass 

mycket visste han nämligen om exempelvis kvällstidningsjournalistik att 

han var säker på att det inte skulle leda till något gott. Hennes svar skulle 

lika säkert som amen i kyrkan kortas ner och sedan sättas in i ett sådant 

sammanhang att hon bara skulle framstå som mer eller mindre dum i 

huvudet, och vad hade man då vunnit? 

Förresten hade hon ju redan känt på medias okänsliga och oprecisa 

hårdhänthet, eller hur? Hon hade ju själv förekommit i vissa ytterst 

skadeglatt formulerade artiklar under benämningen ”Skåne-Jesus fru” 

och närliggande varianter, vilka alla tack och lov varit betydligt mindre 

slagkraftiga och löpsedelsmässiga än det redan upptagna ”Kristi brud”, 

som ju för sin del var som klippt och skuret för att tryckas i stora, 

kolsvarta versaler.  Det var med andra ord illa nog redan, utan att hon 

själv skulle rusa iväg och ytterligare förvärra saken. 

Hon hade insett att han hade rätt, och sedan hade hon gjort det enda 

som i det här läget varit möjligt: bitit ihop och svalt förtreten. Hon 

hoppades att tystnaden skulle tolkas som föraktfull snarare än feg, men 

med tanke på vad hon redan sett av medias respekt för den enskilde 

individen fanns det inte stort hopp om den saken. Det var sannerligen 

illa. 

Illa kunde det också sägas ha gått för en del andra som kommit i 

kontakt med Erik. Elektra själv hade kvar sin anställning, men hade 

förstås tagit tjänstledigt för att kunna vara med honom. Det ekonomiska 

avbräcket gick att hantera, men det var ingen ideal situation. 

För Sydnytts reporter Jenny Thulin var det värre: hon hade fått 

sparken på grund av påstådda samarbetssvårigheter när det visat sig att 

det var hon som låg bakom de flesta av de vänligt sinnade - och 

professionellt utförda - filmklipp som cirkulerade på Youtube. När det 

framkommit att hon gjort dem med SVT:s utrustning - visserligen på sin 

fritid, men dock - hade det tagit hus i helsike. Det hade blivit en del 

intern upprördhet, men just det hade det kanske gått att klara sig 

någorlunda helskinnad ur. Dessvärre hade emellertid facket blandat sig i, 
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och när de faktiska omständigheterna stått klara hade de genast ställt sig 

på arbetsgivarens sida, trots massiva protester från de flesta av Jennys 

arbetskamrater. Men inga protester i världen hjälpte, eftersom ombuden 

personligen tyckte illa om Erik och det han stod för, och därför alltså 

struntade i att hjälpa Jenny. Snarare verkade det som om de hade gett 

ledningen goda råd om hur man enklast skulle bli av med den 

misshagliga reportern utan att själva råka illa ut. Och så var det slaget 

förlorat. 

Jenny Thulin hade kommit till Eriks lägenhet en sen torsdags-

eftermiddag i början av april, rödögd och strimmig på kinderna av 

runnen mascara. Hon hade ilsket förklarat att hon blivit uppsagd med 

omedelbar verkan, men att det inte var det som fått henne att gråta sig 

till närmast oigenkännlighet. 

Hon hade kommit hem och upprört berättat den dåliga nyheten för sin 

tämligen nyblivne sambo, och han hade först lyssnat på henne med stort 

allvar. Sedan hade han till hennes oförställda sorg och förfäran börjat 

rada upp argument på argument vilka alla med simpel logik skulle bevisa 

att hon var vilseförd av den där Erik, som enligt allt vett och sans inte 

kunde vara något annat än en religiös dåre och skojare. Varpå han hade 

avslutat med att undra om det nu inte kunde vara dags att vakna upp och 

besinna sig. 

Då hade hon - för vilken gång i ordningen mindes hon inte - långsamt 

och metodiskt förklarat för honom att den mediala bilden av Erik för det 

första inte var sann, och att den för det andra faktiskt var en direkt 

förolämpning inte bara mot honom utan mot alla som visste vem han 

var och vad han kunde göra. När allt hon fått till svar på denna 

föreläsning var arrogans och överseende hånfullhet hade hon slutligen 

exploderat, och sedan hade ett uppslitande gräl av aldrig tidigare skådade 

dimensioner krossat det mesta av det där samboskapet, varpå hon hade 

packat en resväska med det nödvändigaste och sedan kört raka vägen till 

Klätten eftersom hon inte visste vart hon annars skulle ta vägen. Elektra 

hade - utan att först fråga Erik - genast erbjudit Jenny att sova på soffan, 

åtminstone tills saker och ting hade löst sig. Och Erik hade naturligtvis 

inte heller haft något emot arrangemanget eftersom han mer än väl 

förstått hur det stod till. Så här i efterhand var Elektra fortfarande inte 

helt säker på att det verkligen hade varit det bästa, eftersom det med 

obarmhärtig klarhet visat på en illavarslande svaghet hos henne själv. 



655 

 

Sent den första natten Jenny Thulin stannade hos dem hade Erik 

plötsligt släppt Elektras hand och smugit upp i mörkret. Elektra hade 

legat vaken en längre stund och lyssnat på den yngre kvinnans dämpade 

gråt, och hon visste att Erik gjort detsamma. Hon såg hans halvnakna, 

spensliga gestalt försiktigt tassa in till vardagsrummet där den olyckliga 

Jenny låg på soffan, djupt nerbäddad i lånade filtar och eget elände. 

Sedan hörde hon dämpade röster, varpå gråten plötsligt tilltog. Elektra 

hade nästan tänkt gå upp för att se efter vad som stod på, men lät sedan 

bli eftersom det med ens blev tyst. Hon låg kvar och stirrade ut i mörkret 

med öronen förgäves på helspänn, och började till sist undra vad Erik 

egentligen gjorde med flickan. Sedan insåg hon plötsligt att hon kände ett 

litet, idiotiskt styng av svartsjuka, och det gjorde henne genast klarvaken. 

Det var en helt ny känsla tillsammans med Erik, och den var minst 

sagt oroande. Men hon hann inte tänka över dess konsekvenser på allvar, 

förrän han på nytt dök upp i sovrumsdörren och sedan försiktigt gled 

ner i värmen under deras gemensamma täcke. Han flätade genast in sina 

fingrar i hennes och lade sig tillrätta som för att försöka slumra in, men 

Elektra klämde till om dem för att göra honom medveten om att hon 

inte sov. Han rörde sig inte, men hon kunde känna att han hade hela sin 

uppmärksamhet riktad mot henne. Hon hävde sig upp på ena armbågen 

så att hon kunde se ner på honom, och frågade därefter rakt ut vad han 

gjort med Jenny. 

Elektra kunde inte helt och hållet urskilja Eriks ansikte i dunklet, men 

hon halvt om halvt anade att något bekymrat kommit över hans drag. 

Sedan förklarade han utan omsvep att han satt sig på soffkanten och 

hållit henne i handen. Därefter hade han tröstat henne, ordlöst och så 

som bara han kunde. Och nu sov hon alltså. Det var det hela, avslutade 

han utan att släppa Elektra med blicken. 

Hon nickade och lade sig på rygg igen och lät sin tumme smeka hans 

hand, som om hon egentligen ville säga något mer men inte kom sig för. 

Då var det Eriks tur att resa sig på armbågen. 

Han frågade inte om det självklara eftersom han redan anade hur det 

låg till, utan böjde sig istället fram och tryckte en sval kyss på Elektras 

panna. Sedan lade han sig tillrätta och somnade, och själv låg hon vaken i 

mer än en timme och brottades med bångstyriga och ovälkomna tankar. 

Jenny Thulin hade stannat hos dem sedan dess, och av allt att döma 

blivit allt hårdare knuten till Erik efter den där första natten. Elektra 

anade med en rysning vilka rykten som skulle komma att spridas i media 
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om det blev känt att Erik bodde tillsammans med två kvinnor. ”Skåne-

Jesus harem!” skulle det antagligen heta på kvällstidningarnas löpsedlar, 

kompletterat med obegripligt fula passfoton på henne själv och Jenny. 

Och det var sannerligen inget att se fram emot. 

Men nu hade den före detta medarbetaren på Sydnytt i alla fall 

installerat sig mer eller mindre permanent i vardagsrummet, där hon 

arbetade intensivt med sin laptop dagarna i ända. Elektra hade inte full 

koll på vad hon sysslade med, men visste åtminstone så mycket som att 

det hade med Erik att göra. Jenny kände sig såvitt Elektra förstod helt 

och hållet hemma i den datorbaserade verkligheten, och hon tycktes 

lägga stor möda på att försöka förbättra Eriks skamfilade rykte genom att 

använda sig av alla sådana framkomliga vägar. Exempelvis hade hon 

gjort en hemsida åt Erik som efter vad Elektra kunde bedöma såg precis 

så seriös och professionell ut som man rimligtvis kunde begära. 

Dessutom hade hon inte utan viss stolthet visat dem den fansida hon 

startat på Facebook, och som efter bara två veckor redan hade över 

fyratusen gilla-markeringar. 

Hon hade energiskt förklarat att man skulle kunna bygga en mer stabil 

grund att stå på genom att den här vägen samla anhängare, istället för att 

förlita sig på mer traditionella medier som ju visat sig vara minst sagt 

oberäkneliga. Dessutom var det här en direktkanal ut till människor, och 

bäst av allt; den kunde inte styras av någon annan än av dem själva. De 

kunde i lugn och ro och utan förvanskande mellanhänder bekräfta eller 

dementera - vilket som nu var aktuellt - alla de rykten som ständigt 

tycktes florera kring Erik. Genom att alltid tala sanning skulle de knyta 

anhängarna närmare sig, och förhoppningsvis också skaffa nya. Men 

varför var det så viktigt att locka så många datoranvändare till sig, kunde 

man ju undra? Jo, av alla dessa människor fanns det nämligen ett 

antagligen ganska stort antal som själva bloggade, hade hemsidor eller 

kanske skrev på annat sätt. Ett vittförgrenat system av kontakter som om 

det användes på rätt sätt skulle vara inget mindre än ovärderligt.  En 

nyhet upplagd på fansidan skulle läsas, kopieras, länkas till och citeras i 

kanske inte bara ett led utan också i två, tre eller fyra. Och snart skulle 

allt det Erik sade eller gjorde leta sig ut genom detta nätverk och undan 

för undan nå och övertyga nya människor. 

”Vi ska själva ta kontrollen” hade Jenny Thulin sagt och sett mycket 

beslutsam ut, och Elektra hade faktiskt trott på henne. Själv var hon 

aningen för gammal för att helt och hållet inse nätets fulla potential, men 
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hon var inte dummare än att hon hade vett att försöka ta åt sig ny 

kunskap. Erik för sin del hade gett Jenny en del uppmuntran, men 

Elektra var osäker på om han verkligen förstod i vilken omfattning ryktet 

om honom nu spreds över världen via alla dessa invecklade sociala 

nätverk. I egenskap av ”den inkarnerade guden” - som någon tydligen 

kallat honom enligt Jenny Thulin - borde han förstås inse vad detta 

kunde betyda. Men som den människa han alltmer kommit att bli under 

sin nära samvaro med Elektra var hon osäker på om han riktigt förstod. 

Han var numera så mänsklig att till och med Jenny faktiskt nästan kunde 

se honom rakt i ögonen utan att exempelvis komma av sig när hon talade 

med honom. Eriks anpassning till något som liknade vanlig hederlig 

dödlighet hade faktiskt gått så långt att han nu kunde vistas ute bland 

andra människor utan att de blev särskilt påverkade av hans närvaro. Det 

vill säga - så länge han behöll solglasögonen på och inte släppte loss sin 

inneboende gudomlighet. 

Så var det alltså, om man skulle drista sig till att göra en summarisk 

sammanfattning av läget så här på senvåren. Med Jenny Thulin hade 

således mycket positivt kommit för Eriks del, men det tycktes ändå som 

om hennes ansträngningar att göra honom respektabel hittills varit mer 

eller mindre fåfängliga. Trots en på nätet allt bredare och ständigt 

växande anhängarskara, var Erik för den stora allmänheten fortfarande 

inget annat än en cynisk bedragare. Eller i bästa fall bara en dårfink. Och 

detta berodde som sagt på den högljudda och fanatiska kritikerkåren, 

som till största delen bestod av antingen uttalade skeptiker eller - vilket 

var värre - mediagrobianer som livnärde sig på att parasitera och göra sig 

lustiga på andras bekostnad. 

Hur mycket man än arbetade med sociala nätverk, informativa 

hemsidor eller opinionsbildande bloggar, kunde man ändå inte komma åt 

de värsta gaphalsarna den vägen. Nyckeln låg i att man måste vinna 

allmänhetens respekt, och det var ytterst svårt att göra så länge man hade 

radio, tidningar och TV emot sig. Och i dessa medier var Erik bannlyst, 

så länge det inte gällde att ta all heder och ära av honom. 

Elektra skakade på huvudet och lämnade sin utsiktsplats vid fönstret. 

Hon visste ärligt talat inte vad man skulle ta sig till. Erik tog mestadels 

saken med ro, men hon hade också varit med om att han ibland kunde 

bli våldsamt upprörd av skriverier där han framställdes som en 

pengahungrig charlatan. Vid ett tillfälle hade han blivit så rasande att hon 

faktiskt börjat oroa sig för att han skulle släppa in den där destruktiva 
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sidan hos sig själv igen; den som han i svävande - men olycksbådande - 

ordalag brukade omnämna ”svärtan”. 

Han hade tidigare berättat allt hon velat veta om denna ”svärta”, och 

hon hade blivit förfärad när det plötsligt gått upp för henne vad han 

faktiskt var kapabel till om han tappade fotfästet och ingen höll honom 

tillbaka. Och den enda som kunde göra det, påminde hon sig, var hon 

själv. Hon och ingen annan. 

”Jag är hans ankare” tänkte hon utan att veta för vilken gång i 

ordningen hon begagnade sig av just de orden. På grund av det ganska 

frekventa användandet var de förstås lite slitna, det kunde inte förnekas, 

men de var inte mindre sanna för det. Hon höll honom fjättrad vid 

jorden. 

Hon fann Erik nersjunken i soffan där Jenny brukade tillbringa 

nätterna. Han blundade som om han sov, men Elektra visste att det 

antagligen snarare var någon sorts meditation han ägnade sig åt. Hon 

gissade att han kände sig en aning rastlös, eftersom han inte haft något 

att göra de senaste dagarna. Han hade precis som hon själv tagit en och 

annan promenad ute i byn, men i motsats till henne varje gång störts av 

alltför många nyfikna blickar. De flesta som tittade sade inget, men det 

fanns en del ungdomar som envisades med att hälsa på honom med 

orden ”Hallå, Jesus!” och sedan bryta ihop i hejdlöst fnitter bakom hans 

rygg. Han kunde oftast ta det där med gott mod, men ibland märkte 

Elektra på honom att han blev störd av att göras till driftkucku. Hon 

gissade att det hade med hans sorgliga förflutna att göra; med 

förnedringen inom den lokala psykiatrin inte minst. 

Hon tappade genast tanketråden när hon kom att tänka på Solgården 

och dess nästan löjligt inkompetenta personal. Hon hade haft för avsikt 

att anmäla missförhållandena så fort hon fick tid, men hade aldrig hunnit 

eftersom Erik och det han gjorde hittills alltid gått före. Men hon hade 

verkligen tänkt på det, och det mer än en gång. Frågan var väl bara om 

en anmälan som kom från henne skulle tas på allvar, med tanke på de 

elaka rykten som omvärvde henne och Erik. Nå, turen skulle nog 

komma till Solgården också så småningom. Allt i sinom tid. 

Hon sjönk ner bredvid Erik och tog mjukt hans hand i sin, så som hon 

alltid gjorde när de var nära varandra. I själva beröringen fanns något 

vackert, som om hon på ett esoteriskt, flyktigt vis gick upp i hans högre 

personlighet. Det var något läkande över alltsammans, inte bara rent 

kroppsligt utan framförallt i en mer svårgripbar själslig bemärkelse. Hon 
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lutade sig tillbaka och slöt ögonen för att på så sätt fördriva de negativa 

känslor hon samlat på sig under sin promenad och under den följande 

stunden vid köksfönstret. 

Hon hann emellertid inte sitta så särskilt länge förrän Jenny Thulin 

kom in i rummet, röd i ansiktet och tillsynes sprudlande av energi. Hon 

hade sin uppfällda dator i famnen. 

”Nu ska ni få höra!” började hon med ett rejält stänk av sin sedvanliga 

och ibland svårförståeliga arbetsiver, och Elektra förväntade sig - skam 

till sägandes aningen likgiltigt - att nu få höra de senaste siffrorna från 

Facebook, eller om det kunde vara besöksstatistik på hemsidan eller 

något liknande. Hon lyckades i sista stund kväva en gäspning som 

möjligen skulle ha kunnat verka otacksam, eller i värsta fall direkt 

förolämpande. Dock ökade hennes intresse när Jenny Thulin höll fram 

datorn mot henne och Erik så att de kunde se vad som stod på skärmen. 

”Jag fick precis det här mailet” sade Jenny och pekade på några 

textrader. ”Det är från en kommersiell radiokanal som kallar sig Bäst 

musik just nu.” 

Elektra kände hur en svag puls av mörk energi plötsligt lämnade Erik, 

men det var över så snabbt att det var osäkert om Jenny märkt något. 

Hon höll ju inte Erik i handen som Elektra själv gjorde. Hon avvaktade 

något oroad fortsättningen. 

”De vill att du medverkar i deras morgonprogram, Morron-tjo eller 

vad det heter!” sade Jenny sprudlande glatt, övertygad som hon var om 

att hon för en gångs skull kom med en god nyhet. Det blev hon 

emellertid snart varse att hon nog trots allt inte gjorde. Erik slog vid 

nämnandet av programnamnet upp ögonen, och Elektra kunde plötsligt 

och till sin måttliga förskräckelse ana hur ett vagt återsken av hans högre 

jag - det där främmande, okontrollerbart överjordiska som skapade en 

känsla av roterande energi - läckte ut från honom. 

Jenny märkte uppenbarligen samma sak, men utan att förstå vad det 

var; hon hade ju aldrig sett honom gå upp i det där immateriella, 

overkliga tillståndet. Dessutom hejdade hon sig plötsligt och liksom 

sniffade i luften, som om hon med ens känt en främmande men flyktig 

doft dra förbi i lägenheten. Elektra skulle kunna svära på att det var den 

karaktäristiska och tämligen malplacerade lukten av buxbom som 

hemsökte den yngre kvinnan, trots att hon själv inte kände något. 
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Jennys leende falnade under alla omständigheter snabbt ner till osäker 

tvekan medan hon sorterade de motsägelsefulla sinnesintrycken, men 

sedan återkom det med samma glada förväntan som tidigare. 

”Varför i hela fridens namn skulle jag vilja ha något med dem att 

göra?” undrade Erik, sannolikt syftande på att just kanalen ”Bäst musik 

just nu” var en av dem som gjorde sig mest lustiga över inte bara honom 

själv, utan dessutom över allt och alla som hade med honom att göra. 

Över Elektra och Jenny, för att nämna ett par smärtsamma exempel. 

Elektra mindes dessutom hur Erik berättat om hur man alltid lyssnat på 

”Bäst musik just nu” på Solgården, och om hur det börjat lukta bränd 

elektronik ur radion någon gång när han tappat behärskningen. 

Jenny Thulin harklade sig och såg ner mot sina fötter, konstigt nog 

fortfarande leende. Sedan svarade hon snabbt på Eriks fråga: 

”Därför att den har många lyssnare som vi inte når annars, och därför 

att du får en utmärkt chans att själv komma till tals.” Hon gjorde en kort 

paus som om hon tänkte efter, och såg sedan plötsligt upp och fixerade 

Erik med blicken. Elektra insåg nu överrumplat att hennes leende inte 

bara var glatt, utan dessutom utstuderat skadeglatt. Jenny Thulin nickade 

långsamt, och det var uppenbart att hon njöt när hon levererade det 

väsentligaste skälet till att Erik självklart skulle tacka ja till inbjudan: 

”Och viktigast av allt; därför att de sannerligen förtjänar det.” 

 

* * * 

 

Malin Norlin kände sig hängig. Hon hade inte orkat gå till sitt jobb på 

måndagsmorgonen, och således istället valt det mer behagliga alternativet 

att ligga kvar i sängen och ringa sig sjuk. Om hon kände efter var hon 

nog en liten aning snuvig, kanske lite varm i kroppen och en aning 

hostig, så den där sjukanmälan var ju inte helt och hållet obefogad. Alltså 

fick det bli en lång, skön dag i sängen istället för en lika lång men 

sannolikt avsevärt vidrigare tillsammans med de obotliga idioterna på 

Solgården. Ragnar inräknad, även om han inte egentligen hörde till 

”miffona”. 

Hon gäspade nöjt och sträckte lite på sig så att brösten putade ut 

under bomullspyjamasen - ungefär så som hon brukade göra när hon 

retades med CP-Felix - och tog sedan på sig sina rosa kanintofflor, varpå 

hon gick upp och dukade en frukostbricka åt sig, kokade lite te och 

rostade några brödskivor. Därefter tog hon med sig den fullastade 
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brickan tillbaka till sängen och kröp ner och slog på TV:n. Hon tuggade 

förstrött på en marmeladkladdig brödskiva medan hon zappade sig fram 

genom trista nyhetsprogram, TV-Shop och repriser på gamla dåliga 

filmer. Hon stannade till på MTV några minuter, men eftersom det 

spelades någon skitig hårdrockslåt där tröttnade hon snart; hon var ju 

mer av en R’n’B-tjej, liksom. Gillade musik med äkta känsla, typ. 

Hon fortsatte trycka sig vidare upp genom kanalutbudet tills hon kom 

till det enda som hon tyckte var värt att se; direktsändningen av hennes 

favoritradioprogram ”Morron-tjo” på ”Bäst musik just nu”. Det var väl 

visserligen inte särskilt kul att titta på en radiosändning, men eftersom 

hon brukade lyssna på programmet på jobbet - förutsatt att inget av 

miffona störde henne - tyckte hon att det kunde passa bra. Åtminstone 

medan hon åt frukost. 

Hon kom in mitt i en låt, och bara med vägledning av den kunde hon 

faktiskt säga ungefär hur mycket klockan var. Den spelades nämligen 

alltid vid just den här tiden på morgonen, åtminstone i det aktuella 

programmet. Sedan återkom den förstås ett antal gånger under dagen, 

oftast tillsammans med de andra tio - femton låtarna som stod på 

repertoaren för tillfället. 

Hon gillade den; den var lätt att sjunga med i och lätt att komma ihåg. 

Och sångaren - någon från förra årets ”Idol” trodde hon - var ganska 

snygg. 

Hon kunde se hur programledarna bläddrade bland papper och 

småpratade med varandra medan låten spelades, och när den sedan 

tonade ut hade bisittaren Gert Füle också tagit plats i studion, som alltid 

med ett ständigt hånleende på läpparna. 

”Det var Matc med ”Baby, Baby, I Love You So”, trea på försäljnings-

toppen just nu. En härlig låt, eller hur Gert?” sade den manlige 

programledaren Ronan och såg på den åtminstone tjugo år äldre kollegan 

iförd svart polotröja och grå tweedkavaj. 

”Absolut” instämde denne och fick det att låta som om han menade 

tvärtom, samtidigt som han på karaktäristiskt vis lät sin salivglänsande 

tunga fara runt över tänderna som om han just avslutat en måltid och 

fortfarande hade mat kvar i munnen. Det såg tämligen osmakligt ut, och 

Malin lade undan sitt rostade bröd. 

”Ja, och vilken härlig dag, eller hur?” fyllde den kvinnliga program-

ledaren Tutti i. ”Och ännu bättre blir det, eller hur?” 
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”Jahahaha…” småskrattade Gert Füle och skakade beklagande på 

huvudet. ”Vi ska få fint besök här i studion om en stund. Skåne-Jesus 

kommer hit och ska dela med sig av sin gudomliga kraft, tror vi. Jag antar 

att det väl knappast är någon som har missat vem han är? Eller vad han 

gör…” 

Programledare Tutti gav upp ett gällt hästliknande skratt som med 

lätthet överröstade det programledare Ronan försökte säga, varför han 

blev tvungen att upprepa det han sagt när hon äntligen tystnat. 

”Ja just det! I vår serie Svenska dårfinkar har alltså turen nu kommit till 

vår alldeles egen frälsare; Erik Johannesson från skånska Klätten. Han 

kommer att dyka upp här efter nio tillsammans med sin flickvän Elektra 

Svedenbrandt, mirakulöst återuppväckt från de döda.” 

På nytt hördes höga, försmädliga skratt tillsammans med en del 

ohörbara fraser när alla talade i munnen på varandra, allt dessutom 

uppblandat med en ljudeffekt som lät som en skriande åsna med tarm-

vred. 

”Missa inte detta! Efter nio alltså. Men nu blir det reklam!” gastade 

Ronan och lämnade över till en rad lokalt producerade reklamjinglar 

vilka alla i vanlig ordning lät som om de var inspelade av inkompetent 

amatörljudtekniker i hemstudio enbart utrustad med kompressor. 

Malin satt och gapade framför TV:n. Skulle verkligen den där jävla 

Erik vara med i hennes favoritradioprogram? Det här var ju bara för 

mycket! 

Hon var tvungen att stiga upp och gå några varv i lägenheten för att 

samla tankarna. Hon mindes mer än väl hur illa Eriks närvaro bekommit 

henne när han varit deltagare på Solgården, och hon hade inte den 

minsta lust att ens för några få minuter utsätta sig för samma sak igen, 

inte ens via TV. Men, sade en röst i hennes inre, i så fall var det väl bara 

att slå över? 

Nej, det var det inte, insåg hon i samma stund hon tänkt tanken. Hon 

skulle inte kunna låta bli att titta nu när hon visste att han skulle vara 

med, och så var det med den saken. Även om hon slog över skulle hon 

snart tröttna och sedan börja zappa på nytt, och vips skulle hon vara 

tillbaka på samma kanal igen innan hon visste ordet av. Hon sköt undan 

obehaget genom att intala sig att det naturligtvis inte kunde vara samma 

sak att se Erik på TV som att träffa honom på riktigt, vilket snart fick 

henne att åtminstone något lugnad tassa tillbaka till sängen och krypa 

ner. 
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Reklamen höll fortfarande på och hon betraktade den förstrött utan att 

egentligen se. Medan hon satt där och lät röster och bilder flyta ihop och 

flimra förbi blev hon plötsligt på mycket bättre humör. Det var ju inte 

alls samma sak som det varit på Solgården, där han kunnat ta precis hur 

mycket plats han velat. Nu skulle han tvärtom visas upp som den idiot 

han var och han skulle knappast behandlas med någon större respekt, det 

visste hon säkert eftersom hon både sett och hört andra dårfinkar 

konfronteras med den formidable Gert Füle. Det slutade alltid med att 

de avslöjades som knäppskallar, och oftast genom egen försorg. Till 

exempel mindes hon skadeglatt hur radiomannen tagit all heder och ära 

av en kvinna som sagt sig kunna tala med avlidnas andar. Det hade varit 

ett mycket skojigt inslag där man gjort sig så elakt lustig över gästens 

vidskepelse att hon nästan fallit i gråt mot slutet av programmet, och 

Malin kunde fortfarande då och då komma på sig med att le i mjugg när 

hon tänkte på Füles kvicka elakheter. Nå, kanske kunde det bli lite roligt 

ändå. 

”Kaukällsänntraålenn!” brölade en avslutande reklamjingel, upp-

manande den som behövde kakel att köpa det just på nämnda central. 

Malin gnolade med i den välbekanta melodisnutten och skruvade lite på 

sig så att hon låg bättre. Sedan försäkrade hon sig om att fjärrkontrollen 

låg inom räckhåll, så att hon skulle kunna slå över om det blev för svårt 

att se idioten. 

”Bäst musik just nuuuu!” hördes en ny jingel, vilken förkunnade att 

man nu var tillbaka efter reklampausen. Samtidigt kunde man se de tre 

programledarna småprata glatt med varandra; Ronan och Tutti verkade 

skratta åt något Gert Füle sagt, och själv log han sardoniskt och slickade 

sig på nytt över tänderna. 

”Ja, välkomna tillbaka!” skrek Tutti som vanligt utan att kunna 

kontrollera sin röstvolym. ”Vilken härlig dag, eller hur Ronan?” 

”Jaa, verkligen Tutti” svarade Ronan och lät som om han läste 

innantill. ”En fantastisk morgon! Eller hur, Gert?” 

”Jo, man får nästan lust att kasta av sig alla kläderna och rusa ut naken 

i solen. Du kan väl börja Tutti, så kommer vi strax” sade Gert Füle och 

tryckte lite extra på ordet kommer, insinuerande att det i hans värld 

kanske snarare handlade om sex än om att följa Tuttis exempel. Höga 

flatskratt följde, i synnerhet härrörande från den kvinnliga program-

ledaren som låtsades generad men snarare lät uppmuntrad av tanken på 
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att visa sig naken inför sina kolleger. Hur som helst överröstade hon med 

råge de båda andra. 

När hon långt om länge avslutat sitt aningen maskulina ”Hahaha-

hahahahaaaa!” berättade Ronan för den nöjt leende Gert Füle att det var 

ett roligt skämt, och han höll genast med. Tutti gapskrattade igen, denna 

gång något oklart åt vad. Men Malin lockades med och fnissade nöjt åt 

dessa tokroliga och härliga kändisar som nästan var som vanliga 

människor och hela tiden frikostigt bjöd på sig själva. 

När Tutti slutat gnägga började Ronan småprata med Gert om diverse 

aktuella saker, vilka alla vreds och vändes på in absurdum tills man funnit 

något komiskt i dem allihop. I de flesta fall visserligen så långsökt att 

bara programledarna själva rimligtvis hade någon chans att förstå de 

krystade poängerna, men med stöd av framförallt Tuttis i Malins tycke 

härliga och lössläppta garv torde det ändå inte undgå någon när det var 

lämpligt att skratta. 

När man talat lite om nyheter och mycket om absolut inget alls var det 

dags för en låt, och sedan för en ny reklampaus. Därefter skulle Skåne-

Jesus komma på besök tillsammans med sankta Elektra, som Gert Füle 

uttryckte saken. Varpå det blivit Tuttis tur att påannonsera nästa härliga 

låt som hette ”Baby Love My Ass Hard And Deep” och framfördes av 

Idol-Johanna, tvåa i årets tävling. 

Sedan följde några minuters stönsång med text av ytterligt sexuell 

karaktär framförd med småflicksaktig röst till obligatoriskt och 

maskinellt R’n’B-komp. Malin blev nästan lite varm i pyjamasen och 

skulle just stoppa ner ena handen under täcket - den hon inte höll fjärr-

kontrollen med - när ny reklam fick henne på bättre tankar. Istället 

passade hon på att gå på toaletten medan mer lojala lyssnare på nytt och 

för femte gången denna sändning upplystes om att ”Kaukäll-

sänntraålenn” var det absolut bästa stället att köpa kakel på. 

Nykissad och tillfälligt botad från sin plötsliga njutningslystnad lade sig 

Malin tillrätta i sängen igen precis lagom för att höra jingeln ”Bäst musik 

just nuuu!” tona ut, omedelbart följd av Tuttis gapflabb. 

”Välkomna tillbaka!” sade Ronan på nytt, och fortsatte sedan med att 

tala om att det var en härlig dag, vilket de andra två programledarna glatt 

instämde i och därefter upprepade, fast förstås med något andra ord. 

Dock inte utelämnande den väl inövade glosan ”härlig”. 

”Nu Gert, har turen kommit till dig!” sade Ronan och såg på Gert 

Füle, som slickade sig förväntansfullt över tänderna. 



665 

 

”Ja, minsann” instämde han och bläddrade lite i sina papper som han 

hade framför sig på bordet. ”Det är alltså dags för Svenska dårfinkar, idag 

med allas vår Skåne-Jesus och hans brutta Elektra Svedenbrandt.” 

Tutti gav upp ett nytt gapflabb, sannolikt åt användandet av ordet 

”brutta” som i hennes öron lät i det närmaste antikt. Sedan upplyste 

Ronan lyssnarna om att först var det dags att höra en låt, och att det 

denna gång skulle bli nummer fyra på försäljningslistan. Nämligen ”You 

Are My Baby, Baby” med Sweetboys, ett pojkband bestående av mycket 

söta deltagare från förra årets Idol. Varpå följde så smäktande och 

trånande sång att Malin nu inte kunde låta bli att göra åtminstone lite av 

det där hon avhållit sig från några minuter tidigare. 

Hon kom emellertid fort av sig mitt i låten när hon såg hur två 

personer ljudlöst kom in i studion; en vardagligt klädd kvinna i jeans och 

en bylsig tröja som Malin själv aldrig skulle ha tagit på sig, och en alltför 

välbekant man klädd helt i svart och med de obligatoriska mörka 

solglasögonen säkert på plats. Hans långa hår var samlat i en hästsvans i 

nacken och han påminde inte så lite om en MC-kille, vilket gav Malin en 

mycket märklig känsla av overklighet eftersom hon var van att se Erik på 

ett helt annat sätt. Hon lade märke till att besökarna inte tog någon i 

hand när de kom in - möjligen för att de vägrade släppa varandras 

händer - och att den tidigare så muntra stämningen i studion plötsligt 

tycktes aningen dämpad. 

Hon väntade på att låten skulle ta slut och lade samtidigt märke till att 

hon blivit torr i munnen av nervositet, antagligen för att hon någonstans 

i sitt undermedvetna anade vad som kunde hända om Erik fortfarande 

var som han varit på Solgården. Och efter vad hon sett och hört om 

honom i tidningar och på nätet hade han inte blivit ett dugg bättre. 

”Sweetboys med You Are My Baby, Baby!” trumpetade Tutti och 

lämnade genast ordet till Ronan, som uttryckte sin bestämda uppfattning 

att det här minsann var en riktigt härlig låt från ett gäng lika härliga killar, 

varpå de andra instämde. Dock inte Erik och Elektra, som nöjde sig med 

att se avspänt neutrala ut. Faktum var att de inte ens när jingeln för 

Svenska dårfinkar rullade - en konstruktion bestående av en kort Spike 

Jonestrudelutt uppblandad med läten från djur som ansågs symbolisera 

dumhet - tycktes särskilt störda. Just den där jingeln brukade annars vara 

en nog så självklar källa till ibland våldsam förargelse bland inbjudna 

gäster, eftersom de sällan kände sig bekväma med att sorteras in under 

epitetet ”dårfink”. 
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”Vi säger välkomna till Erik Johannesson och Elektra Svedenbrandt, 

även kända som Skåne-Jesus och… tja, vad ska vi kalla dig för?” sade 

Gert Füle och slickade sig över tänderna samtidigt som han log 

försmädligt. 

”Jag heter precis som du sade Elektra, så det går bra att kalla mig för 

det” sade Elektra utan att besvara Füles leende. ”Och namnet Skåne-

Jesus är uteslutande en medial konstruktion som vi helst ser att du inte 

använder. Det är ett öknamn, och som alla sådana avsett att vara 

förnedrande” fortsatte hon kallt. Erik rörde inte en min. 

Tutti skrattade osäkert och Ronan bläddrade bland sina papper, men 

Gert Füle fortsatte att le, om än något stelare än innan. 

”Jaha, jaha. Men då säger vi väl bara Jesus istället” sade han och 

fortsatte in på nästa mening så snabbt han kunde för att Elektra inte 

skulle hinna komma med nya invändningar. ”Ni båda blev ju kända i hela 

vårt avlånga land i och med att…” 

”Han heter Erik” avbröt Elektra och spände ögonen i Gert Füle, som 

inte lät sig bekommas utan fortsatte ställa sin fråga som om han inte hört 

Elektras invändning. 

”…helarfilmen visades på TV. Hur känns det egentligen att först bli 

skjuten, och sedan oskjuten med en gång? Det verkar ju liksom lite 

onödigt, tycker jag?” 

Erik rättade till sina glasögon medan Tutti och Ronan skrattade åt den 

mycket lustiga formuleringen ”oskjuten”. 

”Du har en poäng där, Gert” gnäggade Tutti och visade prov på sitt 

glimrande intellekt. ”Onödigt, liksom.” 

Elektra valde att tills vidare släppa det där med namnet och svarade 

istället på frågan, trots att hon tyckte att den var oförskämt dum. Men 

det var väl såklart meningen, insåg hon och stålsatte sig inför den 

åtminstone till en början ofrånkomliga förnedringsprocessen. 

”Det som finns på den där filmen är något mycket vackert” sade hon 

och ignorerade Gert Füles förargliga min. ”Om inte Erik gjort det han 

gjorde hade jag varit död idag. Så det filmen ytterst visar är att Erik i viss 

mån bestämmer över liv och död. Han inte bara läkte mina sår; han gav 

mig faktiskt livet tillbaka på samma gång. Och beträffande din synpunkt 

om det onödiga i att först skjutas och sedan läkas kan jag bara hålla med. 

Men som du kanske inser var det inget jag själv kunde påverka.” 

”Jo, det förstår jag” sade Gert Füle och såg skarpsinnigt fundersam ut, 

samtidigt som han kämpade med att ignorera Elektras självklara 
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påstående om att Erik var höjd över livets och dödens mysterier. ”Men 

nu är det ju så att det finns vissa tvivel om att filmen verkligen visar upp 

något som hänt i den riktiga världen, så att säga. Många tror helt enkelt - 

och kanske på goda grunder - att den är ett falsarium. Men det menar du 

alltså att den inte är?” 

”Självklart inte” svarade Elektra samtidigt som hon gjorde sitt bästa 

för att dölja sitt djupa förakt för den oupphörligt hånleende mannen. 

”Det finns egentligen inte särskilt mycket att säga om den saken. Jag vet 

givetvis att det finns en del som inte vill tro på vad de ser, men det är 

deras problem. Inte mitt. Erik läkte mina sår, och det är ett faktum jag 

inte kan ändra på. Han har den förmågan helt enkelt, vare sig folk gillar 

det eller inte.” Elektra ryckte på axlarna och tycktes anse att just denna 

fråga nu var avklarad, men så lätt tänkte Gert Füle inte släppa ämnet. 

”Det är ju alldeles fantastiskt!” utbrast han och lät på nytt tungan fara 

runt i munnen i jakt på en eller annan kvarglömd matrest. ”Skulle vi inte 

kunna få se på din hand?” 

Elektra tänkte först vägra, men insåg sedan att det knappast skulle öka 

hennes trovärdighet. Därför lade hon snällt upp sin högra hand på 

bordet mellan dem och lät sedan de tre radiopratarna noggrant 

examinera den under en myckenhet babbel och fniss. De verkade 

emellertid nöjda med vad de såg, i synnerhet gällde detta Gert Füle. Han 

log stort och brett som om han äntligen fått bekräftat något han hela 

tiden trott sig veta säkert. 

”Den ser ju jättefin ut!” utbrast Tutti. 

”Ja, verkligen. Jättefin!” instämde Ronan. 

”Inte ett enda ärr efter skadorna!” fortsatte Tutti och lät sitt ena 

pekfinger glida över huden på Elektras handrygg. 

”Nej, inte ett enda!” höll Ronan med. 

”Det är ju nästan så att man tror att den aldrig varit skadad” anmärkte 

Gert Füle och såg på Elektra över kanten på sina glasögon. ”Eller hur?” 

Elektra drog åt sig handen och såg på den. Sedan nickade hon kort. 

”Ja, den ser ut precis som innan jag blev skadad” höll hon med. 

”Säg mig, minns du något av själva läkningsprocessen?” undrade Gert 

Füle lent. ”När Jesus-Erik helade dig med sin… kraft?” 

Ronan tryckte i samma ögonblick på en knapp på sin dator så att en 

ljudeffekt spelades upp. Det var föga oväntat repliken ”May the force be 

with you” från Star Wars. Elektra suckade åt den omåttligt billiga 

kopplingen, men svarade ändå snällt på frågan: 
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”Nej, jag var medvetslös vid tillfället.” 

”Ahaa!” låtsades nu Gert Füle bli överraskad. ”Så då skulle man kunna 

säga att du inte har en aning om vad som egentligen hände?” 

”Jo” svarade Elektra nu något irriterat, ”det har jag visst. Det är bara 

att titta på filmen så kan ju vem som helst se vad som hände, eller hur?” 

Gert Füle svarade inte på hennes motfråga, utan vände sig nu istället 

för första gången under intervjun till Erik. Han skulle just ställa någon i 

eget tycke dräpande fråga när han avbröts av Elektra, som blivit tämligen 

röd i ansiktet. 

”Men varför i hela fridens namn ska det vara så svårt att förstå?” 

undrade hon ilsket. ”Vad är det som är så oerhört provocerande med att 

Erik har förmågan att läka sår? Jag håller givetvis med om att det strider 

mot allt jag tidigare trott vara möjligt, men det förändrar inte de faktiska 

förhållandena ett enda dugg! Han har makt att läka sår och att bota 

sjukdomar oavsett vad jag eller någon annan tycker om den saken! Det är 

ju förresten bara att fråga någon av dem han har hjälpt. Han har bland 

mycket annat tagit bort en långt framskriden cancer från en kvinna 

läkarna för länge sedan hade gett upp hoppet om. Hon är helt återställd 

idag. Ska ni säga till henne att hon bara inbillar sig att hon är frisk? Just 

det, så måste det naturligtvis vara: hon inbillar sig att hennes cancer har 

försvunnit! Så fantastiskt praktiskt!” 

Elektra avbröts av att Erik bestämt tryckte till med sin hand om 

hennes, och hon insåg i samma stund att hon förargligtvis gått i en av de 

fällor Gert Füle omsorgsfullt gillrat. Denne konstaterade för sin del nöjt 

att ”Sankta Elektra” nu var på väg att bli riktigt upprörd, vilket givetvis 

skulle resultera i något kul och för henne själv förödande uppträde. Det 

var alldeles lysande. 

Han skulle just trycka lite till på de punkter han nu visste ömmade - 

vilket förhoppningsvis skulle göra henne blixtförbannad och till ett ännu 

lättare byte - när Ronan plötsligt avbröt showen genom att påpeka att det 

nu var dags att höra på en låt. Nämligen ”You Sexy Strap-On Kitten” 

med Idol-Jezze. Gert Füle svor inombords men kunde spelreglerna och 

fogade sig. 

Malin var lite besviken. Hon hade börjat hoppas att det skulle bli Erik 

som visades upp som den idiot han var, och inte hans fula flickvän. Men 

det skulle väl komma mer, så än var inte hoppet ute. 

Hon sjöng med i låten medan hon förstrött betraktade förehavandena i 

studion. Någon sorts häftig diskussion verkade ha utbrutit, för både 
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Elektra och Gert Füle gestikulerade vilt och tycktes skrika åt varandra, 

samtidigt som Ronan, Tutti och en medelålders kvinna som sannolikt var 

programmets producent försökte medla. Malin log elakt och fortsatte 

nynna ”You sexy strap-on, sexy, sexy, sexy strap-on kitten” samtidigt 

som hon sträckte sig efter ett digestivekex utan att reflektera över var 

hon bara fem minuter tidigare haft handen. Medan hon knaprade på 

kexet tycktes stämningen i studion tyvärr normaliseras, och det vilda 

diskuterandet verkade mattas av. 

När låten avslutades med ett utdraget stönande - sannolikt antydande 

att kattungen nu placerat saken texten handlade om i baken på Idol-Jezze 

- var det helt lugnt igen, och Gert Füle såg tämligen nöjd ut. 

Jingeln ”Bäst musik just nuu!” hördes för femtielfte gången, varpå 

Tutti med gäll röst påpassligt talade om att man lyssnade på kanalen som 

hette ”Bäst musik just nu”. Ronan fyllde i med att det var en härlig 

morgon och rekapitulerade sedan vad som hänt innan man spelat den 

fantastiska låten, som för övrigt låg femma på försäljningslistan. 

När Gert Füle nu på nytt gick igång med sina frågor var det uppenbart 

att producenten beslutat om en kursändring: lyssnarna ville bli 

underhållna, alltså måste man få till en mer skämtsam approach. Det 

enda som låg i vägen var således Gert Füles eget personliga agg till just 

dessa gäster, men det var inget problem eftersom han besatt ett stort 

mått av professionalism och sålunda hade förmågan att förställa sig med 

gott och övertygande resultat. 

”Jag måste säga att det är fantastiskt roligt att ha er här!” utbrast han 

hjärtligt och log ett tigerleende som lyckligtvis inte kunde ses av den 

majoritet som bara lyssnade - och inte tittade - på utsändningen. ”Jag 

menar, det är inte varje dag man har möjlighet att tala med någon som 

påstår sig vara en ny Jesus. Eller hur, Tutti och Ronan? Visst är det så?” 

”Jaa, men verkligen!” höll båda fåraktigt med utan att helt lyckas låta 

bli att fnissa. 

”Och dessutom en lite häftigare Jesus än den man är van vid, med 

solglasögon och allt. En riktig rock’n’roll-frälsare!” 

Ny ljudeffekt - denna gång Händels hallelujakör i smurfdiscotappning - 

omedelbart följd av inspelade applåder och busvisslingar. 

”Det har ju pratats så mycket om alla underverk du har gjort, så nu 

tänkte jag att vi skulle testa några av dina så kallade förmågor IRL - in real 

life” fortsatte Gert Füle silkeslent och började plocka med något under 

skrivbordet. ”Du vet ju förstås att din förebild vid ett tillfälle utfodrade x 
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antal tusen människor med två fiskar och fem bröd, eller om det var 

tvärtom” sade han och blev en aning röd i ansiktet av ansträngningen att 

böja sig ner och tala samtidigt. Erik och Elektra utbytte en misstänksam 

blick men sade inget. Istället avvaktade de i tystnad hans väntade försök 

att förlöjliga dem. Och de behövde naturligtvis inte vänta länge. 

När Gert Füle på nytt dök upp över skrivbordskanten hade han en 

flätad korg i handen, ur vilken han glatt drog upp två plastpåsar; den ena 

innehållande två frusna fiskpinnar och den andra fem vita brödskivor 

från en färdigskivad industrilimpa. Elektra blundade och undrade i sitt 

stilla sinne när och hur denna infama idioti egentligen skulle sluta. 

”Nu har jag en utmaning till dig, Skåne-Jesus” flinade Gert Füle fräckt. 

”Jag vill att du lagar lite mat åt några kompisar som jag har bjudit hit. De 

är sannolikt väldigt hungriga eftersom de inte har fått något varmt i 

magen på ett bra tag. Det mesta som slängs i soptunnorna svalnar ju 

ganska fort, liksom. Får jag presentera Kalle, Johnny, Conny, Lasse, 

Berra, Bruno, och sist men inte minst Bengt-Arne. Samtliga är hemlösa, 

om det inte redan har framgått av deras tvivelaktiga apparition.” 

I samma ögonblick som Gert Füle började presentera besökarna 

öppnades studiodörren och in klev sju härjade existenser till tonerna av 

signaturmelodin till Helan och Halvan. Männen var smutsiga och trasiga 

och på alla tänkbara sätt schablonbilden av hur äkta alkoholiserade 

uteliggare skulle se ut. De tittade sig storögt omkring, som om de aldrig 

tidigare varit inne i en radiostudio. Vilket de förmodligen inte heller varit, 

om man tänkte närmare på saken. Ronan och Tutti ställde upp dem på 

ett prydligt led vid sidan av skrivbordet, men var noga med att inte röra 

vid dem. 

Männens ögon flackade oroligt, och det var tydligt att de inte kände sig 

bekväma med situationen. Ett par av de skäggiga och slitna gubbarna 

betraktade noga sina skor, medan andra nöjde sig med att se trötta och 

håglösa ut. En av männen betedde sig emellertid lite annorlunda; han såg 

försiktigt på Erik och Elektra och nickade vänligt till hälsning när de såg 

tillbaka på honom. Tutti och Ronan höll tämligen indiskret för sina 

näsor, liksom antydande att en obehaglig lukt letat sig in i studion 

tillsammans med besökarna. 

Alltsammans var så förnedrande och sorgligt att Elektra kände hur 

hennes ögon tårades. Men givetvis inte för hennes egen förödmjukelses 

skull, vilken hon för tillfället helt och hållet glömt bort. Utan för dessa 
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smaklöst utnyttjade uteliggares, som säkert hade lovats en för kanalen 

löjligt låg ersättning för sin medverkan i morgonens program. 

”Etthundra spänn för att bli offentligt förnedrad” tänkte Elektra och 

var tvungen att svälja hårt. ”Gode gud vad jag hatar de här människorna 

och deras tanklösa inbilskhet!” 

”Så där!” utbrast Gert Füle nöjt. ”Nu har vi alltså ett gäng hungriga 

medmänniskor här som gärna skulle vilja ha något att äta. Eller hur, 

grabbar?” undrade han och vände sig mot sina så kallade gäster. Han fick 

en del oklart mumlande till svar, vilket han valde att tolka som ett 

solklart ja. 

”Jag tänkte väl det!” sade han glatt. ”Och här har vi ingredienserna till 

middagen” fortsatte han och pekade på påsarna med fiskpinnarna och 

brödskivorna. ”Och nu har turen alltså kommit till dig, min käre Jesus-

aspirant. En liten festmåltid för sju personer är beställd. Scenen är din!” 

avslutade han och såg elakt nöjd ut. 

Erik betraktade honom några sekunder under tystnad, sedan flyttade 

han blicken till de uppradade hemlösa männen, vilka nu av någon 

outgrundlig anledning plötsligt börjat se förväntansfulla ut. 

”Om du vill att vi ska tro att du är Jesus 2 måste du ju kunna bevisa 

det på något sätt” sade Gert Füle och log skadeglatt medan han slog ut 

med händerna. ”Och hur skulle det kunna göras bättre än med det gamla 

fisk- och brödtricket?” 

Erik kände hur han började bli arg, vilket om det ville sig illa skulle 

kunna ta en ände med förskräckelse. Han kastade en hastig blick på 

Elektra, som också hon såg rasande ut. Under det korta ögonblick han 

hade henne i blickfånget hann han se hur hon skakade nästan omärkligt 

på huvudet. Hon tyckte alltså inte att han borde nedlåta sig till den här 

sortens pajaseri, och han höll helhjärtat med henne. Synen av hennes 

förolämpade och ilskna ansikte tog honom lyckligtvis ur den tillfälliga 

handlingsförlamningen. 

”Det där är ovärdigt till och med dig” sade Erik med tydlig adress till 

den fortfarande hånflinande Gert Füle. ”Jag tänker inte ställa upp på dina 

barnsliga dumheter. Stek fisken själv om du vill, men när du har gjort det 

hoppas jag att du börjar uppföra dig som den journalist det väl ändå ska 

föreställa att du är, istället för att gång på gång försöka övertyga folk om 

att du är en idiot. Det sista verkar förresten vara ganska onödigt, om du 

frågar mig” fyrade Erik av, men fortfarande i lugn och fullständigt 
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avslappnad ton och utan minsta spår av aggression i rösten. Gert Füle 

låtsades inte höra förolämpningen, men höjde förvånat på ögonbrynen. 

”Men, vad är det här?” undrade han teatraliskt och såg frågande på 

Erik. ”Jag trodde inte att en så här enkel liten måltid skulle ställa till 

besvär för dig, av alla människor? Förra gången det begav sig hade du ju 

betydligt fler gäster, eller hur?” fortsatte han med spelad förvåning. 

”Eller kan det, hemska tanke, vara så enkelt att du kanske inte kan…? 

Hans insinuation gick inte någon förbi, inte ens Ronan och Tutti, vilka 

båda nu gav honom sitt odelade stöd genom att flabba högt och 

ogenerat. Men Erik lät sig varken bevekas eller provoceras, utan log 

istället milt mot Gert Füle och skakade beklagande på huvudet: 

”Det har inte ett dugg med förmåga att göra. Nej, det är bara så att jag 

inte vill göra det av den enkla anledningen att det givetvis - och med rätta 

- skulle betraktas som apspel av varje sunt tänkande människa. Jag är inte 

din pajas, oavsett vad du och andra inom media har bestämt er för att 

tro. Trist kanske, åtminstone ur ditt inskränkta perspektiv. Men ganska 

självklart för dem som känner mig. Så nu vet du det. Men fråga mig nu 

om något viktigt istället för att hålla på och ställa imbecilla 

dumskallefrågor som är ovärdiga både din och min intelligens. Jag står till 

ditt förfogande i några minuter till, sedan kommer vi inte att träffas mer 

innan du har avslutat din jordavandring. Och när det blir tänker jag inte 

säga även om jag skulle kunna. Men om jag hade varit som du hade jag 

nog tagit tillfället i akt att redan här och nu försöka visa lite mer respekt. 

Och inte bara mot mig, utan desto mer mot de här människorna som du 

i din tanklöshet har lockat hit som vore de någon sorts själlös rekvisita.” 

Erik hade behållit sitt vänliga leende under hela den stillsamma 

utskällningen, men det var ändå tydligt att hans ord gjort visst intryck på 

Gert Füle, som nu plötsligt fått något besvärat och stelt över sitt ständiga 

hånflin. Han slickade sig på nytt över tänderna, fast det den här gången 

såg ut att vara av begynnande nervositet. Det klädde honom bättre än 

den dumdryga självsäkerhet han alltid annars svepte in sig i. Han skulle 

just svara, när Tutti förekom honom: 

”Det där var väl inte särskilt trevligt sagt?” trumpetade hon och gjorde 

samtidigt en min som fick henne att se tämligen ointelligent ut. ”Jag 

tycker nog att Gert har rätt, faktiskt. Om du vill bli tagen på allvar måste 

du ju kunna bevisa att du är den du säger.” 

”Och vem skulle det vara?” undrade Erik och kände kvinnans 

begynnande irritation fylla rummet. ”Skåne-Jesus?” 
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”Jag säger inte att du är Jesus, för det tror jag inte av det enkla skälet 

att jag inte trodde på honom ens i den ursprungliga upplagan. Jag säger 

inte att du inte har… speciella krafter, men om du har det tycker jag att 

det är konstigt om du inte vill visa upp dem.” 

Eriks leende blev plötsligt lite bredare, vilket fick åtminstone Ronan att 

dra efter andan. Det var något i det solglasögonprydda ansiktet som 

alldeles uppenbart skrämde honom, och stämningen gick nu blixtsnabbt 

från att ha varit hånfullt glättig till att bli märkligt allvarstyngd och kanske 

något fientlig. 

Tutti insåg med ens att det var högt på tiden att spela en ny hitlåt, om 

inget annat så åtminstone för att bryta den plötsliga och motsägelsefulla 

känsla av vänlig hotfullhet som lagt sig som ett lock över alla i studion. 

Hon jämförde det senare med att ha en sovande tiger vid sina fötter; för 

tillfället mätt och ofarlig, men… 

Hon började fibbla nervöst med sin dator, men plötsligt tvärdog den 

och gav sedan inte ifrån sig mer än en ljusgrå rökslinga och det trista 

ljudet av strömlöshet i form av stannande fläkt och hårddisk. Malin satte 

sig käpprakt upp i sängen när hon såg detta. Det var som en ond repris 

på Solgårdens radios sorgliga hädanfärd, och hon viskade tyst för sig 

själv: ”Han gör det igen! Den jävla fucking idioten gör det fucking igen!” 

Förbluffad såg Tutti på sin avlidna dator. Utan den var hon som en 

skeppsbruten på en oändlig ocean; fullständigt och oåterkalleligt 

förlorad. Hon skrattade nervöst och förvirrat. 

”Jag tycker att vi väntar lite med musiken” log Erik, alltjämt milt men 

nu också olycksbådande. ”Det finns fortfarande en hel del obesvarade 

frågor, eller hur?” 

Elektra gav honom ett okynnigt ögonkast, och plötsligt kände han sig 

jublande glad. Det här hade han längtat efter i flera år av ilsken 

radioterror på Solgården. 

Tutti och Ronan påminde om två döende fiskar uppspolade på land. 

Det vill säga, de öppnade och stängde sina munnar utan att få fram ett 

ljud. Gert Füle försökte visst också säga något, men han verkade med 

ens ha fått vissa svårigheter att andas av den intensiva lukt av våt 

kyrkogård som plötsligt fyllde studion. Doften hade kommit helt utan 

förvarning och det var tydligt att den bekom radiomannen Gert Füle 

tämligen illa, eftersom han för ett kort ögonblick såg ut att vara på väg 

att kräkas. 
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Erik trodde att radiomannen nu äntligen skulle ta reson, men istället 

var det dessvärre som om själve djävulen plötsligt for i honom. Han 

svepte irriterat bort påsarna med fiskpinnar och bröd och började istället 

muttrande gräva i sin ena byxficka. Strax fiskade han upp ett litet rött 

föremål som visade sig vara en schweizisk armékniv, en sådan där med 

tänger, filar, fiskekrokar och annat man inte klarar sig utan som modern 

svensk. Han fällde efter visst krångel upp ett pyttelitet knivblad och 

spände sedan ögonen i Erik, som trött anade vad som nu skulle komma. 

De församlade uteliggarna mumlade oroligt och tog ett försiktigt steg 

bakåt. 

”Nu ska här förbanne mig ges bevis” sade Gert Füle, och psykiatrikern 

i Elektra tänkte genast att denne man inte gav ett riktigt friskt intryck. 

Åtminstone tycktes han för tillfället vara så fullständigt bragt ur balans 

att han inte gärna kunde anses särskilt lämplig att hålla i en kniv, hur liten 

den än var. 

Gert Füle betraktade Erik under föraktfull, kalkylerande tystnad. Sedan 

grep han plötsligt om det lilla knivbladet och drog det snabbt åt sidan så 

att ett förvånansvärt otäckt sår öppnades mitt i hans handflata. Det 

började genast blöda ymnigt och pappren som låg på skrivbordet 

framför honom färgades röda av det neddroppande blodet. 

”Varsågod” sade Gert Füle, och nu var det hånfulla leendet tillbaka. 

”Läk mig nu, om du kan.” 

Åsynen av det gapande såret och den stora mängden blod fick Tutti 

och Ronan att vakna upp ur sin tillfälliga förlamning, och det yttrade sig 

genom att den förra gav upp ett gällt rop av äcklad förvåning, och 

genom att den senare blev kritvit i ansiktet och tycktes vara på väg att 

svimma. Sedan började de babblande och i mun på varandra beskriva 

vad som hände för lyssnarna, det var ju trots allt radio de sysslade med i 

första hand. 

”Men det där var väl ganska dumt gjort” sade Erik och såg uttråkad ut. 

”Tänk nu om det är så som du säger, att jag bara är en bluff och inte alls 

har någon helande förmåga. Då sitter du här med ett sår som såvitt jag 

kan bedöma måste sys.” 

Gert Füle hånlog i triumf och knöt den skadade handen framför Eriks 

ansikte. Blod rann ner mot handleden och missfärgade hans kavaj, men 

det tycktes inte bekymra honom: 

”Eftersom jag räknade med att du kanske inte skulle ha lust att visa 

upp dina läkande krafter bad jag en riktig helare komma hit” sade Gert 
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Füle, övertygad om att han nu slutligen satt dit Erik en gång för alla. 

”Välkommen in, Anna Stjärnqvist, till vardags sjuksköterska på Söder-

sjukhuset!” 

In genom studiodörren kom nu en kvinna i trettioårsåldern, iförd 

högklackade skor samt en gammaldags sjuksköterskeuniform, komplett 

med liten hatt med rött kors. Elektra stönade högt och begravde ansiktet 

i sin fria hand för att slippa se eländet. 

Sjuksköterskan Anna hälsade vänligt på alla närvarande - till och med 

de församlade uteliggarna - och placerade en väska på skrivbordet. Sedan 

undersökte hon noga Gert Füles skadade hand medan denne hävde ur 

sig den ena dumheten värre än den andra. Dock utan understödjande 

ljudeffekter som han tänkt sig, eftersom det varit Tuttis nu saligen 

insomnade dator som hanterat den saken. 

När han förolämpat Erik tillräckligt - fast utan att denne yttrat ett enda 

ord i protest - höll han på nytt fram den blödande handen och flinade 

elakt. 

”Nå? Sista chansen! Hur blir det?” undrade han, och allas blickar 

riktades nu mot Erik, som såg tämligen uttråkad ut. Efter några 

sekunders pinsam tystnad - just innan Gert Füle i triumf skulle 

konstatera att Erik var precis det han hela tiden trott, nämligen en 

bedragare - bestämde sig slutligen Erik för att det bara fanns en enda 

möjlig väg att gå. Men inte förrän han utväxlat en lång blick med Elektra, 

som till sist nickade instämmande. 

”Egentligen borde du få blöda” sade Erik, och all vänlighet var med 

ens som bortblåst. ”Den som är så dum att han medvetet skadar sig för 

att bevisa det ena eller det andra har inte förtjänat någon hjälp. Men 

eftersom det enda syftet med min medverkan i det här programmet är att 

få folk att tro på mig och på det jag är, är det väl bara att bita i det sura 

äpplet. Ge mig handen.” 

Spänd tystnad lade sig nu över studion och allas blickar riktades mot 

Erik. Det var bara Tutti som talade, eftersom hon hela tiden berättade 

för lyssnarna vad som hände. Gert Füle flinade osäkert, sedan sträckte 

han fram sin blödande hand mot Erik, som inte genast tog den. Först såg 

han på sjuksköterskan Anna Stjärnqvist, som till hans lättnad förhöll sig 

helt och hållet neutral. 

”Vad säger du om såret? Har jag rätt i min förmodan att det måste 

sys?” frågade Erik. 
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Hon betraktade handen på nytt, sedan vickade hon sitt huvud fram 

och tillbaka som om hon inte var säker. 

”Nja…” tvekade hon. ”Det räcker kanske med att tejpa ihop det. Men 

det brukar i och för sig vara svårt att få det att hålla ihop på ett så dumt 

ställe som mitt i handen.” 

”Dumt var ordet” log Erik. ”Men du tycker inte att det är något lurt 

över såret? Det är en riktig skada?” 

Sjuksköterskan såg förvånat på honom. ”Naturligtvis är det en riktig 

skada. Men varför…” 

”Nå, då så” sade Erik och tog utan vidare tag i den flinande Gert Füles 

blödande hand. En stöt tycktes gå genom mannen, och flinet försvann 

med ens. Han såg ut som om han plötsligt vaknat ur en mycket underlig 

dröm, vilket inte undgick någon runt skrivbordet. Tutti slutade prata. 

Erik höll kvar den blödande handen i sin i några sekunder. Sedan 

släppte han den utan vidare åtbörder och såg med förakt på Gert Füle, 

som plötsligt tycktes ha vissa problem med att stänga munnen. Det var 

fortfarande knäpptyst runt bordet när Erik lutade sig tillbaka i stolen, 

men det tog inte många ögonblick innan rummet exploderade av 

förvånade utrop. Alla kunde se att handen var fullständigt läkt; av det 

gapande såret fanns inte ett enda spår. 

Tutti började skratta hysteriskt, och Ronan upprepade hela tiden ”Det 

är inte möjligt! Det kan helt enkelt inte vara möjligt!”. 

Sjuksköterskan Anna undersökte klentroget Gert Füles hand och såg 

sedan avvaktande på Erik, som om han gjort något mycket opassande 

och kanske till och med farligt. Füle själv skakade på huvudet, totalt 

oförmögen att förstå vad som hänt eftersom det som bevisligen inträffat 

inte kunde ske. Plötsligt började han skrika och gorma, och Elektra 

trodde för ett ögonblick att han nu blivit galen på allvar. Men snart 

visade sig den misstänkta galenskapen bara vara vanlig dålig-förlorar-

ångest, som hon brukade kalla fenomenet. Hon kände väl igen det från 

sina barn, och även från en del läkare hon arbetat tillsammans med. 

Gert Füle, underhållningskanalens största stjärna och i vanliga fall en 

sannskyldig ordekvilibrist, tillät sig nu att uttrycka en del synnerligen illa 

formulerat tvivel på att det han just varit med om var ett tillräckligt bevis 

för att Erik verkligen hade något som till nöds måste kallas metafysiska 

förmågor. Han skrek att han var offer för en illasinnad komplott, att han 

blivit hypnotiserad att tro att han var skadad fast han inte varit det. Alla i 

studion hade vetat om vad som skulle ske, och nu trodde de i sin 
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förmätenhet att de hade lyckats lura honom. Han kallade Tutti för 

”flatskrattande hora”, Ronan för ”fläskige lille bög” (två påståenden som 

båda i sak visserligen var helt sanna, men därför inte nödvändigtvis 

behövde sägas högt) och Erik själv för ”djävulens avkomma”. 

Producenten kom in och försökte lugna ner den gastande Füle, men 

misslyckades kapitalt. 

Mitt i denna röra lyckades någon sätta på en låt och dra ner ljudet från 

studion, och därmed var det bara TV-tittarna som någotsånär kunde följa 

den vidare händelseutvecklingen. En av dem var Malin, som nu i stum 

förfäran fick se hur Gert Füle, hennes stora idol, började vifta hotfullt 

med den lilla schweizerkniven framför ögonen på sina gäster. Varpå han, 

när det visade sig att det första hotet inte hade någon omedelbar effekt, 

gick över till att göra ett synbarligen allvarligt menat - men givetvis 

misslyckat - försök att strypa Erik. Efter vilket han snabbt övermannades 

och sprattlande leddes ut, vilt fäktande med både armar och ben. 

Tragikomiskt var ett ord som inte tycktes räcka till för att beskriva den 

ljudlösa scenen. 

Malin var egentligen inte särskilt förvånad över att saker och ting gick 

åt skogen när Erik var med, det hade hon ju sett talrika exempel på förut. 

Men det här var något helt annat; nu bestod publiken inte bara av några 

luttrade psykiatrianställda och en handfull sinnesslöa miffon. Den här 

gången gjorde han sina konster inför i princip hela svenska folket, som 

det brukade heta. Alla kunde se hur han skapade kaos omkring sig, men 

också hur han faktiskt gjort något oerhört underligt med Gert Füles 

hand. 

Ytterst motvilligt tvingades hon erkänna att det verkligen sett ut som 

om Erik läkt såret. Det var förstås inte klokt, men så var det. Det var det 

mest fantastiska hon någonsin sett i en direktsändning; det gick inte att 

komma ifrån, även om det tog emot att medge det. Vilket bara fick 

henne att hata det förbaskade missfostret än mer. 

Men ännu värre - ur hennes perspektiv vill säga - blev det när musiken 

tonade ut och hon med stigande frustration kunde se och höra hur 

människorna i studion plötsligt börjat bemöta Erik med en helt ny 

respekt. Det verkade faktiskt som om stämningen under låten slagit om 

till hans fördel, och både Tutti och Ronan var ödmjukt undfallande på 

ett nästan äckligt sätt. Vilket naturligtvis inte alls var likt någon av dem. 

Förklaringen till denna veritabla kovändning lyste emellertid med sin 

frånvaro, men effekten av den var desto tydligare. Inte minst gällde det 
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karaktären på deras följande frågor, som nu uteslutande tycktes vara 

tämligen oförargliga och sådana Erik gärna svarade på. Malin undrade i 

sitt stilla sinne om han hypnotiserat dem, eller om han gjort dem spaka 

som små lamm på något annat vidrigt sätt. 

Efter fem minuters frågestund - där samtalet mest tycktes röra sig om 

politik och ekonomi eftersom ord som ”kommersialism”, ”ekonomisk 

girighet” och ”samhällsansvar” förekom flitigt - höll Malin på att tappa 

intresset. Dock skärptes hennes uppmärksamhet något när den 

intressanta frågan om varför Erik alltid hade solglasögon på sig plötsligt 

ställdes. Själv visste hon ju svaret sedan hans tid på Solgården, men 

trodde inte att han skulle kunna erkänna något så idiotiskt i TV. Eller 

radio, som det ju egentligen var. 

Men jodå, det kunde han. Han förklarade utan vidare att han hade 

glasögon av det enda skälet att han annars skulle göra dem han mötte 

rädda. Ja, så enkelt var det; han dolde sin blick för att skona sina 

medmänniskor. 

Vid nämnandet av ordet ”medmänniskor” började Elektra lågmält 

protestera, och snart stod det fullständigt klart att hon tydligen ville 

påskina att Erik var något annat än bara en vanlig människa. Och således 

alltså inte borde omtala alla andra som ”medmänniskor”. Förutom att 

det var ett påstående som för varje sansad radiolyssnare naturligtvis 

tedde sig rent löjeväckande i all sin uppenbara förmätenhet, var det 

enkelt uttryckt dessutom fullständigt tossigt. 

”Hon är för fan inte riktigt klok hon heller” konstaterade Malin, trots 

att hon mer än väl visste att det fanns något mer än bara galenskap i det 

Elektra sagt. Men det valde hon att åtminstone tillfälligt glömma bort. 

Istället gjorde hon som en stor del av programmets andra lyssnare, 

nämligen hånskrattade och skakade beklagande på huvudet, övertygad 

om att lyteskomik - mental i det här fallet - var den allra högsta och 

ädlaste formen av humor. 

Dock tog gästernas dumdryga och exempellösa självförhävelse priset 

när Erik själv plötsligt högt och allvarligt förkunnade något så 

utomordentligt korkat att radiokanalens samtliga lyssnare stannade upp 

som en man och lystrade utan att riktigt tro sina öron: 

”Jag är en jordisk manifestation av den omätbara naturkraft ni kallar 

Gud. Jag finns här för er skull; för att hjälpa er ut ur den hopplösa och 

skadliga återvändsgränd ni har förirrat er in i. Jag är inte någon Jesus, 
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Muhammed, Buddha eller annan religiös figur. Jag är den sanne Messias, 

och ert enda hopp är att lyssna på det jag har att säga er.” 

Det var naturligtvis inget annat än skrattretande, och Malin blev på 

aningen bättre humör när hon insåg att det nu på allvar måste ha slagit 

runt i huvudet på idioten. Hon flinade och skakade på huvudet, 

fullständigt övertygad om att Erik till sist äntligen hade gjort bort sig så 

mycket att ingen vettig människa någonsin skulle vilja befatta sig med 

honom igen. 

Men ingen i studion skrattade. Tvärtom föll några av de fortfarande 

närvarande uteliggarna på knä, ungefär som om de befunnit sig i en 

kyrka. Tutti och Ronan förhöll sig passiva, liksom sjuksköterskan Anna. 

Ändå märktes det att ingen av dem tyckte att Erik just sagt något som 

kunde te sig ens en gnutta skrattretande. Det var underligt, och Malins 

flin falnade sakta bort. 

Plötsligt släppte Elektra Eriks hand, som hon hållit i sin under hela 

intervjun och ända sedan de tillsammans kom in i studion. Hon reste sig 

och förde sina händer till Eriks ansikte, där hon med försiktiga och 

nästan smeksamma rörelser tog av honom hans glasögon. Hon lade dem 

på bordet framför honom och satte sig ner utan att yttra ett ord. 

Alla kunde nu se att han blundade. Om en gäst hos ”Bäst musik just 

nu” gjort så i vanliga fall hade en hop dumroliga kommentarer följt som 

ett brev på posten, men nu var det så stilla i studion att den som bara 

lyssnade utan att se lätt skulle kunna tro att det blivit avbrott i 

utsändningen. Alla verkade hålla andan, som om man väntade på något. 

Tio outhärdligt tysta sekunder gick, sedan talade Erik igen. Men denna 

gång var hans röst på något sätt förändrad, och den fyllde åhörarna med 

en känsla av omätlig litenhet, åtminstone i förhållande till den ofantliga, 

farliga men troligtvis välvilliga makt de hade framför sig: 

”Jag är den inkarnerade guden. Jag är herre över allt ni ser, över allt ni 

hör, över allt ni känner till. Jag är den ni har väntat på. Jag ÄR Messias.” 

Och i samma ögonblick som han för andra gången påstod sig vara 

världens förutspådde räddare öppnade han ögonen och visade sig som 

den han egentligen var, varpå all elektronik i studion omedelbart brann 

upp och utsändningen dog. 

Malin stirrade tomt på sin brusande TV i några sekunder, osäker på 

hur hon skulle reagera. Ytterligare några förfärliga ögonblick passerade 

utan att något hände, sedan bestämde hon sig och föll i hejdlös och 

förtvivlad gråt. 
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* * * 

 

En knapp timme senare när Elektra och Erik lämnat radiokanalens 

lokaler och redan satt i en taxi på väg mot centralstationen kom ett 

plötsligt svårmod över Elektra. Hon satt i baksätet och hade som vanligt 

Eriks hand i sin medan hon förstrött såg ut genom bilrutan och 

betraktade den förbiglidande värld hon så gott som helt lämnat bakom 

sig; grå huskroppar i sten och betong; ett folkvimmel som stillnat något 

efter den första morgonrusningen. Det var så lugnande i all sin enkla 

ytlighet, och hon kunde inte låta bli att se de vardagliga scenerna som 

ytterligt ömtåliga och fyllda av förgänglighet. Det tycktes henne som om 

allt detta välkända och trygga balanserade på slak lina - det skulle räcka 

med en liten, liten vindpust för att stjälpa dem alla över ända och störta 

dem ner i avgrunden. Och det var en avgrund vars botten inte ens hon 

kunde skönja. 

Utan att vända sig mot Erik frågade hon stilla om han förstod vad han 

egentligen ställt till med genom att säga så där, att kalla sig för den 

inkarnerade guden och Messias och vad det nu var. Nog för att det i och 

för sig var sant, vilket hon visste bättre än de flesta. Men kunde han ens 

ana följderna om folk på allvar började tro på honom? 

Han svarade inte genast, utan lät bara sin tumme försiktigt smeka 

hennes handrygg. Eftertänksamt. Ömt. 

”Jo, jag vet” sade han slutligen efter en längre tankepaus. ”Men ibland 

måste man först riva ner det gamla innan det går att bygga nytt. Det jag 

gjorde idag var att rucka en liten, liten aning på ett av den moderna 

världens fundament. Jag satte ett pyttelitet sandkorn i rullning, om du 

vill. Inget mer. Å andra sidan: det sandkornet kommer i sinom tid att 

starta ett skred världen aldrig tidigare sett maken till. Men det borde inte 

förvåna dig. Du måste ha förstått för länge sedan att det är det här som 

är avsikten med min närvaro. Eller hur?” 

”Jo. Det förstod jag i samma stund jag återsåg dig” svarade Elektra 

och fortsatte betrakta den förbiglidande staden. ”Men ändå.” 

Hon fick bara tystnad till svar, men det gjorde inget. Hon föredrog 

faktiskt att vara ostörd en liten stund till, nu när hon visste att den gamla 

världen snart skulle störta samman i ruiner för att oåterkalleligen lämna 

plats för en ny. 
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8. 
 

 

hristina Klamowsky var nervös. Det tog emot att erkänna det, men 

så var det: hon var riktigt nervös. 

Det hade inte hänt de senaste tio - tolv åren såvitt hon kunde minnas, 

åtminstone inte när det gällde arbetet. Vad beträffade fritiden och den 

där gastroskopin hon nyligen tvingats göra - eller om det var rektoskopi, 

hon kunde aldrig hålla isär begreppen - hade det förstås varit en helt 

annan sak. Den hade vållat henne en stor portion nervositet och annat 

obehag, vilket naturligtvis var fullt förståeligt. Men det här? 

Hon intalade sig gång på gång att hon var löjlig. Att det var bara ännu 

en vanlig dag på jobbet med alldeles vanliga, rutinmässiga arbets-

uppgifter. Men hjälpte det? Nej, inte det minsta. 

Nå, ”helt vanlig” var väl i och för sig inte den här dagen. Om en knapp 

halvtimme skulle hennes gäster komma, och om ytterligare någon timme 

skulle man börja spela in. Och då skulle hon snart bli varse om hennes 

nerver spelat henne ett spratt eller om det faktiskt varit befogat att känna 

sig rädd och osäker. 

Hon gick på nytt igenom sina som hon själv tyckte relevanta och 

seriösa frågor, bläddrade bland sina manusliknande papper som var 

fullklottrade med stödord, hänvisningar, pilar och understrykningar. För 

någon annan skulle hennes anteckningar otvivelaktigt ha varit mer 

förvirrande än till hjälp, det var hon fullt medveten om. Men hon hade 

alltid fungerat bra mitt inne i sitt organiserade kaos, och då fanns det ju 

ingen anledning att ändra något. 

Hon ögnade igenom texten för minst tjugonde gången den senaste 

timmen och konstaterade än en gång att hon faktiskt hade full koll. 

Åtminstone så länge inget oförutsett inträffade. Och skulle något mot 

C 
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förmodan trots allt gå snett var det ju bara att klippa efteråt, trots att man 

helst ville ge sken av att programmet var direktsänt. Men var man bara 

lite försiktig i redigeringen skulle några klipp här eller där inte märkas av 

den genomsnittlige TV-tittaren, och så skulle det problemet vara ur 

världen. 

Det verkliga problemet - det som var den egentliga anledningen till 

hennes ovanliga nervositet - bestod i att hennes gäster hade rykte om sig 

att kunna vända upp och ner på allt som kom i deras väg. Bokstavligt 

talat. Det snackades fortfarande en hel del i branschen om hur 

reklamradiokanalen ”Bäst musik just nu” fått en stor del av sin 

utrustning förstörd på något mystiskt vis i samband med att de haft 

besök av samma människor som nu skulle komma till hennes talkshow. 

Massor med elektronik hade slutat fungera; vissa apparater hade det till 

och med brunnit i, hade hon hört. Det hade varit rena mardrömmen, om 

man skulle tro dem som varit på plats när det hände. Och då skulle man 

komma ihåg att de också påstått att den materiella delen av förstörelsen 

varit det minst oroväckande och skrämmande. Det bådade inte gott. 

Naturligtvis var det inte tekniken som oroade henne mest. Den fanns 

det kompetenta medarbetare som fick ta hand om. Nej, snarare var det 

osäkerheten hon kände inför att möta en man som på allvar sade sig vara 

inte bara den sanne Messianske frälsaren, utan dessutom något mycket 

värre. Något större och mer fruktansvärt. Eller underbart kanske, vad 

visste hon? 

En sak var emellertid fullkomligt säker; hon misstänkte starkt att han 

på något underligt vis hade visst fog för det han påstod, hur vansinnigt 

det än kunde låta. Om hon trott något annat, att han bara var något så 

banalt och trist som en vanlig dårfink, hade hans besök inte bekommit 

henne det minsta. Det hade förresten inte ens blivit av eftersom han då 

skulle ha varit tämligen ointressant. 

Men hon hade både läst och hört så mycket om denne man att hon 

inte för ett ögonblick hade för avsikt att avfärda honom som en simpel 

bluffmakare. Hon var förresten en av dem som sett den numera klassiska 

helarfilmen från Sydnytt och genast tagit den på allvar. I alla fall efter en 

stund när hon hunnit fundera på saken. Och detta alltså trots att hon till 

sin natur var en mycket kritiskt tänkande människa. 

Hon tvivlade inte på att mannen som - med eller utan förmätenhet - 

kallade sig världens ende och sanne frälsare faktiskt hade förmågor som 

vida översteg det normala. Men var han verkligen den han utgav sig för? 
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Hon var övertygad om att det skulle visa sig under de kommande 

timmarna. Och däri fick hon mer rätt än hon någonsin kunnat föreställa 

sig. 

 

* * * 

 

Följande text är en förkortad utskrift av dialogen ur TV-programmet 

”Christina frågar”, ursprungligen sänt torsdagen den 23 juni 2011 i 

SVT1. Programmet såldes till TV-bolag i 57 andra länder de närmast 

följande månaderna. Det blev senare det genom tiderna mest repriserade 

inslaget i svensk TV näst efter ”Kalle Anka och hans vänner önskar god 

jul”, antingen i utdrag eller i sin helhet. Intervjun - som gav upphov till 

det snart vitt spridda uttrycket ”i femtiofjärde minuten”, syftande på 

hastig och huvudlös religiös omvändelse - skulle så småningom komma 

att betraktas som ett av de viktigaste dokumenten rörande Erik 

Johannesson och hans tid: 

 

Tidkod: 00:01:23 (Bildrutekoden är medvetet utelämnad eftersom den i 

det här sammanhanget saknar relevans.) 

Christina Klamowsky, i fortsättningen kallad CK: Välkomna hit, 

Erik Johannesson och Elektra Svedenbrandt. Det är verkligen roligt att 

ha er som gäster här ikväll. 

Elektra Svedenbrandt, i fortsättningen kallad ES: Tack. 

Erik Johannesson, i fortsättningen kallad EJ: Tack. 

CK: Jag tänkte att vi skulle gå rakt på sak. Det är som ni säkert förstår 

en hel del jag och många andra undrar över. Till exempel varför man 

aldrig ser er var för sig? Är ni alltid tillsammans, och i så fall varför det? 

EJ: Ja, vi är nästan alltid tillsammans. Elektra är den viktigaste av mina 

följeslagare eftersom hon kan ta ner mig till en nivå som andra 

människor kan förstå och klara av. Hon är min förankringspunkt i denna 

lägsta del av tillvaron. Utan henne blir jag liksom för mycket för… för 

mänskliga sinnen. Och så är hon min bästa och närmaste vän sedan 

många år. 

CK: Men är ni ett kärlekspar? Det har spekulerats oerhört mycket 

kring detta eftersom ni alltid håller varandra i handen. 

ES: Vi är vänner. 

EJ: Som jag sade; hon hjälper mig att dämpa vissa saker i min 

personlighet som de flesta vanliga människor skulle ha svårt att klara av. 
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CK: Så ni är alltså inte tillsammans som man och kvinna? Ursäkta att 

jag frågar om så privata och banala saker, men av tidningarnas löpsedlar 

att döma verkar det vara en mycket viktig fråga. 

EJ: Av principiella skäl besvarar vi inte den sortens frågor. De är inte 

intressanta. Men för att äntligen och en gång för alla få den ur världen: 

nej. Vi är inte ett kärlekspar. 

(…) 

Tidkod: 00:08:53 

CK: Och det är därför som du aldrig visar dig utan de där 

solglasögonen? 

EJ: Ja, precis. Men ibland, vid särskilda tillfällen, tar jag av mig dem 

som du kanske vet. Och jag har dem aldrig på mig hemma när jag är 

ensam med mina följeslagare. De som verkligen vill följa mig skräms inte 

av det de ser i mina ögon eftersom de accepterat sig själva och sin roll i 

förhållande till det min kropp representerar. Jag är inte av denna världen. 

Jag vet att det låter konstigt i mångas öron, men det är faktiskt sant. Jag 

förstod det slutgiltigt när jag insåg att jag inte var bunden av den 

materiella, tredimensionella verkligheten. Jag kunde röra mig upp genom 

flera olika plan av tillvaron, plan som vanliga människor vare sig kan ana 

eller förstå. De bland er som har förmågan att ”se” - vissa av dem kallar 

sig synska - anar en spegling av det närmast liggande planet, men de kan 

ändå inte på allvar se det, och än mindre ta sig över i det. De, liksom alla 

andra människor, är ju bundna i sina kroppar som är och förblir en 

absolut del av det materiella, det lägsta och mest förtätade planet. Eller 

snarare det icke-andliga som det naturligtvis ter sig ur det här kompakta 

perspektivet. 

CK: Men sådan är alltså inte du? 

EJ: Nej, jag kan röra mig fritt genom nästan alla ovanliggande plan. 

Min kropp stannar naturligtvis precis där den är även om den ibland 

visat tecken till viss upplösning, men mitt medvetande är inte fjättrat vid 

det köttsliga på samma sätt som era är. Det innebär bland annat att jag 

har ett helt annat perspektiv på tillvaron än ni har eller någonsin kommer 

att få. Som individer kommer ni förstås att färdas upp genom planen i 

sinom tid, men som människor av kött och blod kommer ni aldrig att 

kunna se mer av det totala varat än ni redan gör. Men för att äntligen 

svara på din tidigare följdfråga om vad jag menar med att Elektra är min 

förankringspunkt i tillvaron: hon låser fast mig i det mänskliga. Hon 

hindrar mig helt enkelt från att lämna det här lägsta planet. Hon håller 
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mig kvar, ungefär som ett ankare håller kvar ett fartyg i strömt vatten. 

Och mest påverkan på mig har hon när vi har kroppskontakt, därav 

handhållandet. 

CK: Det låter förstås rimligt och enkelt nu när du säger det, men jag 

tror ändå inte att jag förstår riktigt vad du menar när du talar om olika 

plan. Kan du utveckla det så att det blir begripligt? Fast kortfattat så att 

vi inte fastnar i den frågan. 

EJ: Nej, jag kan inte förklara det fullt ut. Men jag kan ge dig en modell 

som åtminstone hjälpligt beskriver själva principen. Allt som finns är 

fördelat på sju olika plan som ligger ovanpå varandra ungefär som de 

olika lagren i en lök. Tätheten i de olika planen är sjunkande ju högre 

upp man kommer, och detta gör att de inte kan sammanblandas. Tänk 

på dem som vätskor som skiktar sig när man häller dem i ett glas. De 

sammanblandas inte därför att de har olika hög densitet; den tätaste 

lägger sig på botten av glaset, den näst tätaste ovanpå och så vidare. Är 

du med så långt? 

CK: Ja, jag tror det. Men varför kan vi i så fall inte se de andra planen? 

Och var finns de? Jag menar, var ska man leta för att finna dem? 

EJ: Man kommer aldrig att kunna se dem, och antagligen inte heller 

kunna mäta eller räkna fram deras existens, eftersom de egentligen inte 

finns ur vårt låga perspektiv. Kom ihåg att jag sade att de olika planen 

inte kan sammanblandas. De finns alltså inte på någon fysisk plats; de 

ligger i osynliga, omätbara lager över allt som är vår värld. Varje 

människa skulle - om hon hade förmågan vill säga - kunna nå samtliga 

plan från vilken punkt som helst i universum. De finns här, runtom oss 

på en armslängds avstånd, men ändå inte därför att de finns utanför vår 

verklighet. Det är en motsägelse som är totalt omöjlig i vår tankevärld, 

jag vet. Men att vi ser det som en total omöjlighet hänger ihop med att 

man bara kan se neråt genom planen, och att vi just nu befinner oss på 

det lägsta och mest förtätade av alla sju plan. Vi kan alltså inte förstå eller 

se det som finns ovanför oss förrän vi väl är där. Nu kan man ju tycka att 

det låter som om vi är instängda, men så är det naturligtvis inte. Såvida 

man inte tycker att hela universums oändlighet är för trång. Nå: du 

undrade var du skulle kunna finna de andra planen? Det korta svaret - 

som du inte skulle ha någon nytta av om jag inte redan gett dig denna 

längre förklaring - blir: ingenstans. Inte någonstans i hela universum går 

de att finna. Och ändå finns de här, mitt ibland oss. Fast onåbara och 

osynliga. Det vill säga, tills du är klar med dina uppgifter på det här 
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planet och lämnar det för att gå till nästa. Det sker av sig själv och du 

behöver inte anstränga dig det minsta. 

CK: Jag vet ärligt talat inte om jag blev särskilt mycket klokare av det 

svaret… 

EJ: Nej. Men som jag sade: se det som en lök. Lager på lager på lager 

som inte kan sammanblandas. Längst ner finns vår värld. Högst upp 

finns det ni skulle kalla Gud. Det är en modell som fanns redan under 

medeltiden, fast naturligtvis med tidens begränsningar genomsyrande 

bilden. Jag är ledsen, men jag kan inte förklara det enklare än så. Med 

ord, vill säga. 

ES: Han har rätt, det går inte att sätta ord på det. Men jag vet att han 

talar sanning, för han har visat mig och alla de andra följeslagarna. Vi har 

alla fått en glimt av vad han menar, och det går helt enkelt inte att 

förklara så att det blir begripligt. 

CK: Men hur har du tänkt att människor ska kunna ta till sig det du 

säger om det inte går att förstå? 

EJ: Men de kommer att förstå. Senare, när de lämnar det här planet 

och går upp i nästa. 

CK: Och när är det? 

EJ: När ni lämnar era kroppar. 

CK: Så du menar att vi går vidare till nästa nivå när vi dör? 

EJ: Javisst, så är det. 

CK: Oavsett vad vi har gjort under vår levnad? En del menar ju att 

man antingen belönas eller bestraffas efter döden. Du vet, himmel och 

helvete. Det som finns omnämnt i nästan alla religioner. 

EJ: Jag vet. Och det är trams. Ingen särbehandlas efter döden. Alla är 

värda lika mycket. Men de flesta väljer att gottgöra sina misstag 

exempelvis genom att leva i en ny kropp. Men det är ett eget beslut och 

inget straff. 

CK: Nu talar du om det som brukar benämnas reinkarnation, eller 

hur? 

EJ: Ja, det kan man väl kalla det. Men blanda inte ihop det med 

hinduismens eller buddhismens återfödelseläror, det här är något helt 

annat. Ett frivilligt lärande, skulle man kunna säga. 

CK: Har du själv reinkarnerat? 

EJ: Javisst. Fast inte särskilt ofta. Och bara för att som nu försöka 

styra upp saker och ting. Tyvärr har ju inte alltid resultatet blivit det 
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önskade, men då är det bara att göra om och göra rätt. Och det är väl det 

jag försöker göra nu. 

CK: Vågar jag fråga vem du menar dig ha varit? 

EJ: Tja, det är väl ingen hemlighet antar jag. Jag har verkat som profet 

i ett antal olika länder och tider. Vissa har satt mer eller mindre stora spår 

i historien, andra har passerat ganska obemärkta. En av de mer kända är 

förstås Yeshua, åtminstone för er i den kristna delen av världen. 

CK: Jaha? Jag vet inte om jag… 

ES: Jodå. Yeshua är arameiska och blir i grekisk översättning Josua. 

Efter ytterligare lite språklig förvanskning blir det Jesus. 

CK: Jesus. Alltså den Jesus? 

EJ: Javisst. Men gör nu inte för stor affär av det. Det enda jag sade 

och gjorde då var i princip det jag gör nu. Alltså tycker jag att vi håller 

oss till nutiden istället för att gräva ner oss i det som varit. Det blev ändå 

inte som det var tänkt. 

CK: Hur så? 

EJ: Det är ju bara att se sig omkring i världen. Inte tror du väl att jag 

hade för avsikt att skapa krig, förtryck och allt annat elände som kan 

härledas till kristendomen och dess historia, om vi nu ska ta exemplet 

Yeshua? Varför skulle jag vilja fylla världen med förblindade dårar som 

mördar andra människor i mitt namn? Eller ge mitt stöd till girigbukar 

som berikar sig genom att ge sken av att det skulle vara min vilja? Nej, 

det där gamla måste vi glömma. Nu ska vi börja om från början, och den 

här gången ska det bli rätt. 

CK: Så om vi sammanfattar det du hittills sagt, så är det faktiskt så att 

du avfärdar både kristendomen och andra religioner som trams; du säger 

dig vara den reinkarnerade Jesus med flera kända profeter; du säger att 

det finns liv efter döden och nu har du kommit för att få 

människosläktet att skärpa till sig. Förstår du att det finns människor 

som har lite svårt att ta dig på allvar? 

EJ: Naturligtvis. Det kommer alltid att finnas människor som inte vill 

förstå. Som inte vill tro fast de ser. Och vad värre är: som inte vill inse 

sina egna fel och brister. Och dem kan jag inte hjälpa till ett bättre liv, för 

de vill inte bli hjälpta. Det är egentligen mycket enkelt: för att ni ska 

kunna skapa en bättre värld - vilket jag faktiskt förutsätter att de allra 

flesta vill - måste ni tro på mig, eller åtminstone på det jag säger och inte 

uppföra er som bångstyriga och envisa barn. 
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CK: Men vad kan du göra för att vinna över tvivlarna på din sida, så 

att säga? Är det inte viktigt för dig att du lyckas övertyga dem? 

EJ: Nej, det är inte särskilt viktigt. De kommer så småningom att dö ut 

och följas av människor som förstår. Och då är allt bra. Förresten kan jag 

inte göra så mycket mer än jag redan gjort: jag har ju ingen praktisk 

möjlighet att åka runt och träffa varenda en av mina belackare för att 

kunna övertyga dem. Men om de själva vill är de välkomna att komma 

till mig, så ska jag visa dem att de har fel. Följer de mig, ska vi 

tillsammans skapa en bättre värld baserad på kärlek snarare än på 

personlig vinning; på medmänsklighet och givmildhet snarare än på 

protektionism och småsnålhet. Om de däremot väljer att inte följa mig, 

kommer de att spolas bort i den våg av förändring som snart ska 

komma. 

CK: I mina öron låter det lite som om du skulle vilja störta hela vår 

civilisation i grus och aska. Hur menar du att det skulle kunna leda till 

något gott att riva ner hela den värld våra förfäder skapat genom hårt 

arbete och stora uppoffringar? För det är väl det du egentligen säger? Att 

allt det gamla måste bort för att nytt ska kunna byggas upp? 

EJ: Du är journalist och vill gärna ställa saker på sin spets genom 

drastiska formuleringar. Själv skulle jag kanske uttrycka saken något 

annorlunda. Men eftersom vi redan står på tröskeln till en helt ny tid 

finns det ingen anledning att linda in saker i vackra ord. I princip är dina 

påståenden alltså korrekta. Ja, allt det gamla måste rivas ner, men bara 

därför att det är fel. Det bygger på felaktiga idéer. I tusentals år har ni 

låtit er styras av habegär och en ständig vilja att på olika sätt besegra era 

medmänniskor. Ni beter er mot varandra som om livet är en enda stor 

tävling där det gäller att tillskansa sig så stora fördelar som möjligt, och 

för det borde ni faktiskt skämmas. Fördelar får man som bekant på 

andras bekostnad, och det är där det har blivit fel. Dela med er istället för 

att tävla. Visa varandra respekt. Inte en enda av er är värd mer än någon 

annan, men inte heller mindre. Ni är ett kollektiv snarare än en samling 

isolerade individer. Det är som i era egna kroppar; ni består av små 

byggstenar som alla samarbetar för att ni ska kunna finnas. Skulle dessa 

byggstenar börja motarbeta varandra för att få mer utrymme för egen del 

rubbas balansen och ni kommer att bli sjuka. Cancer kallas den sortens 

sjukdom, och en cancer på den samlade mänskligheten är er förfelade 

drift att samla ägodelar, pengar och annat som ger er makt över varandra. 

Sluta med det, och ni skall äntligen bli lyckliga. Detta är min uttalade vilja 
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och den sanna anledningen till att jag låtit mig födas och leva i en 

mänsklig kropp. Lämna den gamla cyniska, hatiska, pengahungriga 

världen. Bygg upp en ny baserad på kärlek, medmänsklighet och 

omtanke. Jag har inte kommit för att be er förstöra, utan för att be er 

skapa. 

CK: Oj… Det du just sade var som att svära i kyrkan, om du ursäktar 

uttrycket. Hela vår välfärd vilar som du säkert vet i praktiken på 

ekonomiska system där viljan till personlig vinning är själva drivfjädern. 

Och det menar du alltså är fel? Skulle inte vårt samhälle gå under om 

ingen längre brydde sig om att gå till sitt jobb? Tänk på sjukvården till 

exempel? Vad skulle hända om läkarna plötsligt slutade bry sig om att 

arbeta därför att de inte längre skulle få betalt? 

EJ: Men är en läkare som tänker mer på sin lön än på sin patients 

bästa verkligen en bra läkare? Borde inte viljan att bota och hjälpa istället 

vara det viktigaste incitamentet? I ett samhälle där principen att allt måste 

köpas och säljas har upphört att gälla blir det så. Men lämna för en stund 

tanken på traditionell ekonomi och äganderätt bakom dig. Om era 

gemensamma resurser istället hanterades som just gemensamma, skulle 

ingen någonsin fattas något. Vilket förstås bygger på att vissa individer 

inte roffar åt sig mer än de har rätt till. Som det nu är skulle det 

naturligtvis inte fungera, eftersom nästan alla av er är värre än hamstrar; 

ni samlar och sparar för samlandets och sparandets egen skull. Om ni 

istället delade med er av ert överflöd och samtidigt slutade betrakta 

materiella ting som heliga skulle det finnas tillräckligt åt alla. Du säger att 

pengar är drivkraften bakom allt arbete. Det är inte sant. Arbete kan och 

kommer att utföras, till och med i glädje, även efter ett ekonomiskt 

slaveris upphörande. Det är så tydligt när man ser det utifrån; vare sig ni 

vill tro det eller ej är ni faktiskt förslavade och förtryckta av er egen 

snöda vinningslystnad. Men det behöver inte vara så. Följ mig, anamma 

mina idéer och ni kommer att bli fria. Älska och ta hand om era 

medmänniskor utan tanke på egen vinning - det är den enda 

framkomliga vägen. Och dessutom den enda väg som inte leder er rakt 

ner i fördärvet. 

CK: Liknande idéer har ju redan prövats av kommunismen, men visat 

sig ogörliga. 

EJ: Nej, det håller jag inte med om. I kommuniststyrda samhällen - 

precis som i ärkekapitalistiska - har problemet alltid varit att man inte 

kunnat lämna sin girighet bakom sig. Några få i partitoppen har 
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visserligen tvingat det stora flertalet att dela de tillgängliga resurserna, 

men nästan alltid under ett diktatoriskt ekonomiskt system som de själva 

styrt. Och dessutom berikat sig å det grövsta på. I praktiken har all 

kommunism alltid bara varit en sträng och illasinnad variant av 

kapitalismen, oavsett hur vackra och välmenande de grundläggande 

ideologiska idéerna än har varit. Och det är sannerligen inte vad jag 

förespråkar, tvärtom. 

CK: Men kommunismens grundtanke sympatiserar du med? 

EJ: Det vet jag inte. Det enda jag har sagt är att det är en mänsklig 

skyldighet att dela med sig till dem som har mindre än man själv. Ytterst 

betyder det att man inte äger något för egen del, utan att allt delas lika av 

alla. Och om det är kommunismens grundtanke, så låt i så fall gå för att 

du sätter den etiketten på mig. Men jag vill verkligen poängtera att jag 

aldrig grundar mina resonemang på partipolitiska dogmer. 

(…) 

Tidkod: 00:37:52 

CK: Det finns en del företrädare för olika religiösa organisationer och 

samfund som är minst sagt upprörda över det du säger. Vissa av dem har 

faktiskt gått så långt att de inte dragit sig för att kalla dig antikrist. Hur 

ställer du dig till det? 

EJ: Det är på precis samma sätt med religion som med politik. Varje 

religiös inriktning bygger på ett antal mer eller mindre fantasifulla 

tolkningar av texter som i nio fall av tio är ytterst diffust skrivna. Jo, det 

finns förstås avsnitt i exempelvis bibeln som är nog så tydliga, 

exempelvis hur brottslingar ska dömas. Öga för öga, och så vidare. Men 

de har inget med andlig utveckling att göra, snarare är de direkt 

kontraproduktiva i sin blodtörstiga inskränkthet. Men i de flesta andra 

fall kan man alltså läsa in nästan precis vad man vill i texterna; tolkningen 

beror helt och hållet på vem det är som läser. Att jag blir kallad antikrist 

säger därför inte lika mycket om mig som det gör om de förståsigpåare 

som kallar mig det. Men döm själva om jag gjort mig förtjänt av 

öknamnet: det enda jag sagt är bara att ni ska leva i fred med varandra. 

Ni ska visa varandra respekt. Ni ska inte döma varandra. Er viktigaste 

egenskap ska vara ödmjukheten. Allt annat är oväsentligt. Glöm alla 

huvudlösa regler som föreskriver än det ena, än det andra. Jag bryr mig 

inte om vad ni äter eller när ni gör det. Jag struntar fullständigt i vem 

eller vilka ni väljer att leva med, och hur. Om två människor av samma 

kön älskar varandra så är det alldeles utmärkt och absolut inget fel; 
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kärleken är helig och alltid av överordnad betydelse. Genom att sätta upp 

regler och skapa ondsinta konventioner som ofrånkomligen gör er 

olyckliga gör ni också mig olycklig. Jag vill se er älska och respektera era 

medmänniskor. Vad ligger det för ont i det? Den enda ondska som finns 

i världen är för övrigt den ni skapar själva. Så nej, jag kan försäkra er att 

någon antikrist är jag inte. Jag är bokstavligt talat raka motsatsen, och jag 

finns här för att hjälpa er. 

CK: När du säger så hädar du, enligt vissa av dina religiösa kritiker. 

Kan du med det i åtanke förstå att man trots dina goda intentioner ser 

dig som en sorts… djävul i människogestalt? En frestare som försöker 

förleda och luras? 

EJ: Ja, på ett sätt förstår jag det. Det beror nämligen till stor del på att 

er mänskliga tankevärld till nittio procent bygger på rädsla. Allt ni gör 

och säger eller konfronteras med filtreras genom er egen eller er 

kollektiva rädsla. Ni låter er styras av inbillade fantomer istället för att se 

saker som de är. Det finns egentligen inget att vara rädd för, inget utom 

er själva. Och det är ju det jag hela tiden försöker säga; om ni bara ändrar 

er attityd kommer ni att kunna leva med varandra istället för mot varandra. 

CK: Men visst finns det väl saker att frukta som människa? Sjukdom 

och död om inget annat? 

EJ: Nej, det finns inget att frukta. I synnerhet inte döden. Är du rädd 

för att byta kläder? Sörjer du dina avlagda gamla paltor när de blivit 

utslitna och måste kastas? Din kropp är kläderna ditt medvetande iklätt 

sig för att kunna leva i det lägsta av de sju planen, varken mer eller 

mindre. Ditt sanna medvetande finns längst inne i det du uppfattar som 

ditt jag. Det finns där bakom allt sådant som hänger samman med din 

kropp; uppfostran, arv, kulturell påverkan, kön, ålder och så vidare. Om 

du försöker kika in bakom alla sådana saker kommer du att finna den 

oförstörbara delen av dig själv, den del som om den vill mycket väl kan 

låta sig inkarneras i en annan kropp och därmed byta ut allt det som var 

du i din tidigare existens. Det är naturligt, enkelt och absolut inget att 

vara rädd för. Rädsla är förresten en helt och hållet kroppslig känsla och 

inte en själslig. Den fungerar tillsammans med smärta som en inbyggd 

skyddsmekanism avsedd att få kroppens innehavare att ta väl hand om 

sin köttsliga kostym, så att säga. 

(…) 

Tidkod: 00:49:47 
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CK: Många har vittnat om att de blir fullständigt skräckslagna när de 

träffar dig. Om du nu är en sorts Messias som står för oändlig kärlek 

borde man väl snarare känna sig trygg tillsammans med dig? 

EJ: Mitt sanna jag är något som inte egentligen hör hemma i er värld. 

Ni blir rädda därför att min närvaro överbelastar era sinnen. Men tala 

hellre med mina följeslagare om den saken; jag är övertygad om att inte 

en enda av dem känner rädsla när de är tillsammans med mig. 

CK: Stämmer det, Elektra? Är ni aldrig rädda för Erik? 

ES: Naturligtvis inte. Hur skulle vi kunna älska honom så som vi gör 

om vi samtidigt vore rädda för honom? Han visar oss vägen, och han gör 

det med kärlek. Det finns inget skrämmande i det. 

CK: Men blir inte era sinnen överbelastade? 

ES: Jag själv har aldrig påverkats så av honom. Men andra följeslagare 

måste självklart ta sig förbi den första… överraskningen av att så att säga 

se evigheten personifierad. Det lär nämligen vara så man upplever det; 

som att plötsligt inse sin egen litenhet i förhållande till… tja, universum. 

Bara det att universum i det här fallet också ter sig en aning småttigt vid 

en direkt jämförelse. 

CK: En annan sak det har talats en del om är att många tycker sig 

känna en viss doft av buxbom när du är i närheten, Erik. Varför är det 

så? 

ES: Det kan jag svara på. Nästan i alla fall. Jag kan inte minnas att jag 

mer än någon enstaka gång själv har märkt av det, men jag vet att många 

upplever kraftiga doftsensationer. Oftast är det buxbom, precis som du 

säger. Jag snubblade faktiskt över något liknande av en slump när jag satt 

och bläddrade i en bok om gamla grekiska gudar för ett tag sedan. I 

antikens föreställningsvärld var det nämligen så att deras gudar 

förknippades med olika växter. Lager var exempelvis Apollons växt. Om 

man nu föreställer sig att de där gudarna inte bara var resultatet av för 

mycket ouzo utan istället verkliga varelser liknande Erik, är det lätt att 

börja misstänka att de påverkade sin tid på samma underliga sätt; att de 

spred en doft av till exempel lager kring sig när de visade sig. Men 

eftersom det handlar om andliga varelser tror jag inte att de egentligen 

luktade något överhuvudtaget. Och så måste det vara även här: något i 

Eriks uppenbarelse lurar våra sinnen att tro att vi känner en doft av 

buxbom. Exakt vad det är som gör att det blir så vet jag inte, men jag är 

ganska säker på att man inte skulle finna några som helst doftämnen i 

luften även om man försökte. Om Erik varit en grekisk gud är jag 
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övertygad om att han utan undantag skulle ha avbildats tillsammans med 

en kvist buxbom. 

CK: Men varför just buxbom? Den växten förknippas ju nästan alltid 

med kyrkogårdar, vilket naturligtvis lätt leder tankarna åt död och 

begravning. Eller hur? Visst kan man uppleva det som lite skrämmande? 

ES: Jo, så är det ju. Men ser man kyrkogården som ett löfte om ett 

fortsatt andligt liv snarare än en symbol för medvetandets definitiva, 

totala utslocknande, så känns det kanske bättre. För så är det, inte sant? 

Livet slutar ju knappast på kyrkogården. 

CK: Löftet om evigt liv - det har kommit att framstå som en av er tros 

hörnpelare? 

ES: Vi tror inte; vi vet att våra medvetanden inte är samma sak som 

våra kroppar.  

CK: Jo, ni säger ju så. Men för att en sak ska kunna betraktas som ett 

ovedersägligt faktum krävs bevis. Och det är ju något som oerhört 

många har efterlyst i frågan om Erik verkligen är den han utger sig för att 

vara. Jag skulle därför vilja avsluta den här frågestunden genom att be dig 

ge oss ett slutgiltigt och otvetydigt bevis för att du är vår tids Messias, 

Erik. Om du inte misstycker… 

EJ: Det är tyvärr lättare sagt än gjort. TV har nämligen en förmåga att 

inte fullt ut kunna förmedla sådant som händer mellan två människor 

som möts. Bild och ljud har du, men inte mer. Det gör det utan tvekan 

problematiskt, eftersom bevis av det slag du vill ha helt och hållet rör sig 

på ett andligt plan. Jag har ju redan visat att jag har makt över sjukdomar 

och sår. Det borde det inte råda något tvivel om. Men nu är det ju så att 

de där förmågorna egentligen inte gör mig till något annat än en vanlig 

helare, och sådana finns det som du säkert vet ganska gott om. Både äkta 

och oäkta, dessvärre. Jag kan inte bevisa för TV-tittarna att jag är den jag 

utger mig för att vara, exempelvis genom någon spektakulär andlig 

cirkuskonst. Jag tror faktiskt inte ens att jag har lust. Men det jag kan 

göra är att visa just dig att jag är den jag är. Skulle det fungera, tror du? 

CK: Jag… jag vet inte… (CK flackar med blicken och verkar ta emot 

instruktioner från någon utanför bild.) Ok, vi gör så. Visa mig, så ska jag 

försöka berätta för tittarna vad jag ser. 

EJ nickar tyst och tar sedan försiktigt av sig glasögonen. Den följande scenen är 

den som oftast repriserats och refererats till i olika TV-program. 

Tidkod: 00:54:18 

CK: Men… men… Åh! Åh herregud! 
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Publiken kan se hur en skälvning går genom CK, sedan tappar hon sina papper 

och glider ur sin fåtölj och faller på knä på golvet framför EJ med sänkt huvud. 

CK: Herre, i dina händer anbefaller jag min själ! 

EJ: Ånej, det är inte nödvändigt. Men res dig nu istället upp och 

berätta för dina tittare vem jag verkligen är, om du kan slita dig från 

åsynen av det nya riket. 

 

* * * 

 

Efter Eriks tumultuariska framträdande i radiokanalen ”Bäst musik just 

nu” stod plötsligt andra medier i kö för att få träffa honom, hur 

osannolikt det än kunde tyckas. Han medverkade till att börja med i ett 

antal mer eller mindre seriösa radioprogram, dock inget som var ens i 

närheten av ”Morron-tjos” högst tvivelaktiga karaktär. Mest var det som 

tur var journalistiskt respektabla program där man - även om man var 

ytterst skeptisk både till Erik och allt han sade - undvek att ställa till med 

den sorts apspel Gert Füle och hans unga medarbetare var experter på 

att iscensätta. 

Och nu verkade äntligen saker och ting vända: istället för att behöva 

värja sig mot förnedringsförsök och misstänkliggöranden fick nu Erik 

sent omsider börja tala om sådant han själv ansåg viktigt. TV-

programmet ”Christina frågar” var det första i en lång rad av liknande 

produktioner som behandlade honom mer eller mindre seriöst. Det 

hände förstås fortfarande då och då att han fick demonstrera sin förmåga 

att läka sår och bota sjukdomar i direktsändning, men när så skedde var 

det alltid med respekt. Det var inte längre tal om att förödmjuka eller 

förlöjliga, utan bara om att visa upp. 

Viss uppmärksamhet rönte naturligtvis dessa konster, men de 

överskuggades ändå på något vis av allt annat Erik hade att säga. Och 

om priset för att göra sig hörd bestod i att hjälpa sjuka och skadade 

människor var det knappast något att hänga upp sig på, snarare tvärtom. 

Det viktiga var i alla fall att hans tid nu äntligen verkade ha kommit, 

genom att massmedia fullständigt exploderade i stora, svarta rubriker 

vilka nästan alla innehöll namnet ”Messias”. 

Plötsligt var det som om det inte längre gick att ignorera honom, trots 

att många utan tvivel försökte. Vare sig man tidigare ansett honom vara 

en lustig men oförarglig pajas eller bara en ointressant galenpanna gick 

det inte att undfly honom, tack vare den massiva mediebevakningen. Allt 
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han sade eller gjorde skulle skärskådas in i minsta detalj. Allt skulle 

diskuteras och vändas och vridas på i det oändliga, och nu var det inte 

längre hånfulla bloggare och komiker som fick mest utrymme på den 

massmediala scenen. Istället började allehanda vetenskapligt, teologiskt 

och filosofiskt lärda män uttala sig om Erik och hans uppseende-

väckande påstående om att han var den nya tidens Messias. 

Lustigt nog - eller möjligen typiskt - hade denna intelligentia en aning 

svårt att komma överens om vem eller vad denne Erik egentligen var, och 

man lade stor - ibland oproportionerligt stor - möda på argumentation av 

det mindre finkänsliga slaget. Man avsatte med andra ord en betydande 

del av sin vakna tid åt att slå meningsmotståndare i huvudet med diverse 

verbala - men alltid elegant formulerade - brutaliteter. 

Som till exempel när Vetenskapsakademins ordförande Rune af 

Petersén omständligt och ytterst elakt försäkrade ärkebiskop Pontus 

Heimdall att ”ingen för ett ögonblick tog illa upp bara för att bispen 

såsom gårdfarihandlare uti vidskepelse ständigt - och med demensens 

självklara rätt - hade en besynnerlig fallenhet för att tala sig i tok”. Vilket 

föranledde nämnde kyrkoman att genast ge betalt för gammal ost genom 

att njutningsfullt förklara att ”om herr af Petersén för sin del föredrog att 

fylla sitt huvud med fekalier i obegränsad mängd var det naturligtvis hans 

ensak. Dock borde han vara försiktig med att ohämmat sprida denna 

verbala spillning vidare bland hederliga medmänniskor, eftersom dessa 

minsann hade rätt att framleva sina liv utan risk att konfronteras med 

ordbajs och mundiarré av värsta sort”. Sade alltså ärkebiskop Heimdall 

och visade tänder, varpå han genast returnerades en liknande grimas. Just 

denna del av meningsutbytet passerade emellertid tämligen obemärkt i 

media, till allas lycka. 

Det var förstås inte så enkelt som man i förstone möjligen kunde 

förledas att tro; att vetenskapens förespråkare stod mot religionens eller 

filosofins, och vice versa. Snarare visade det sig att det istället uppstod en 

avgrundsdjup spricka mellan alla dessa intelligenta och i högsta grad 

bildade människor inom respektive disciplin; naturvetare stod mot 

naturvetare, teologer mot teologer och filosofer mot filosofer. 

Många upprörda debatter följde där man på välformulerad och 

oklanderlig akademikersvenska omständligt och grundligt idiotförklarade 

varandra så till den grad att de uppkomna meningsskiljaktigheterna till 

sist inte längre var möjliga att överbrygga ens om man velat. Oenigheten 

blev snart så monumental att företrädarna för de två olika 
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trosinriktningarna - vilket alltså betydde för eller emot Erik och hans 

närmaste följeslagare - bildade nya allianser som innehöll en totalt 

osannolik blandning av människor, vilket ledde till minst sagt oväntade 

situationer. Uttalat ateistiska, postmoderna filosofer kunde ilsket försvara 

insnöade religiösa företrädare, vilka i sin tur ivrigt argumenterade för att 

man borde lyssna på strikt vetenskapligt sinnade trosfränder. För övrigt 

de samma som man tidigare föraktat djupt för deras vägran att ta bibelns 

kreationslära på allvar, bara för att ta ett exempel. 

Och det var inte nog med detta: inom exempelvis den religiösa 

falangen på de Messiastroendes sida återfann man inte bara kristna, utan 

dessutom muslimer, judar, buddhister, hinduer och människor från i 

stort sett alla i landet representerade religioner. Till och med de olika 

inriktningarna inom kristenheten lyckades för en gångs skull hålla sams, 

och följde därmed de svenska sunni- och shiamuslimernas utmärkta men 

något oväntade exempel. (Vilket förstås var en sanning med viss 

modifikation; enigheten varade bara så länge saken gällde just Erik. I alla 

andra frågor ville man förstås i vanlig ordning helst ha ihjäl varandra, 

men avhöll sig tills vidare eftersom tron på Erik överskuggade allt annat.) 

Enigheten var lika grundmurad oavsett vilken sida man tillhörde; även 

på de icketroendes kant samlades människor av i stort sett samma 

osannolika blandning som hos de troende. Erik hade därmed - helt 

ofrivilligt förvisso - lyckats utså split i alla gamla allianser, men samtidigt 

skapat nya dynamiska sammanslutningar med mycket stor - och 

eventuellt mycket farlig - inneboende handlingskraft. Och plötsligt 

ansågs han därför som en betydande makt i vardande - någon att räkna 

med inte bara i religiös eller filosofisk bemärkelse, utan också i politisk. 

I och med detta blev det med ens allvar. Motståndarna betraktade 

honom inte längre bara som en lustig fåne, utan snarare som en 

potentiellt ytterst farlig och skadlig samhällsomstörtare som måste 

motarbetas till varje pris. 

Det var knappast heller något tvivel om på vilken sida Erik hörde 

hemma i en strikt politisk-ideologisk mening. Han hade inte en enda 

gång velat bekänna sig till något etablerat parti eftersom han sade sig 

anse att partipolitik bara var ännu en dåraktig väg ner i fördärv och 

olycka. Men av hans svar att döma när frågorna gällde praktiska problem 

som exempelvis samhällsorättvisor, framgick det med all önskvärd 

tydlighet att han nog borde höra hemma någonstans på den rödgröna 

delen av den politiska skalan. Till exempel hävdade han varje gång frågan 
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kom upp att de som redan hade skulle dela med sig till dem som inte 

hade, och att resurser skulle fördelas lika mellan alla människor eftersom 

ingen hade rätt att roffa åt sig på någon annans bekostnad. Vilket 

naturligtvis genast stämplade honom som ärkesocialist, kommunist och 

till och med stalinist bland hans mest högröstade motståndare. 

Sådana uttalanden gav honom många nya vänner och anhängare, men 

också en hel del bittra fiender. Mer än en gång hade rabiata 

representanter för svenskt näringsliv försökt sätta dit honom i debatter 

eller intervjusituationer genom att lägga ut svårgenomskådade logiska 

fällor för honom, så att han skulle göra bort sig och på så vis reducera sig 

själv till det han tidigare betraktats som - en dårfink. Men det var fällor 

som han till de kostymklädda männens förtret varje gång lyckades 

undvika, antingen med självsäker elegans som lyfte honom till en nivå 

hans vedersakare bara kunde drömma om, eller - om han var på lite 

stingsligt humör - med så förödande argument att motståndarna 

ohjälpligt lämnades med byxorna nerdragna till anklarna. 

För Erik var inget av detta emellertid något som hade det allra minsta 

med politik att göra. Han var precis som han sagt vid ett otal tillfällen 

inte ett dugg intresserad av vilket politiskt parti eller vilken ideologi som 

skulle styra i samhället. För honom handlade det bara om 

medmänsklighet och vad varje människa borde göra för att leva ett 

värdigt och anständigt liv. Och i den ekvationen ingick - föga förvånande 

- knappast att tjäna så mycket pengar som möjligt på andra människors 

arbete, eller för den delen att bygga upp ett helt samhällssystem baserat 

på något så förgängligt som ekonomi och materiellt överflöd. 

Åtminstone inte så länge förutsättningen var att vissa skulle ha, men 

andra inte. Och detta var en sak han aldrig drog sig för att säga, vilket 

alltid fick hans ”frihetstörstande”, ofta välbesuttna meningsmotståndare 

att skrika i falsett av harm och chockerat missnöje. 

Av detta tillsynes socialistiska ställningstagande blev han oerhört 

omtyckt bland samhällets svagaste och minst bemedlade grupper, men 

naturligtvis samtidigt skydd som pesten bland dem som tyckte sig ha 

mycket att förlora på hans vänsterinriktade resonemang. I det mest 

högersinnade av de etablerade politiska ungdomsförbunden kallades han 

internt allmänt för ”Röde Orm”, vilket alltså skulle syfta lika mycket på 

den förmodade partitillhörigheten som på att han var som en slingrande 

reptil; giftig, slug, falsk och ondskefull. Och möjligen äcklig. 
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Påpekas bör dock att inte många av medlemmarna i det aktuella 

ungdomsförbundet hade några större zoologiska kunskaper att skryta 

med, eftersom de hellre lade sin tid på att läsa börsnoteringar än 

naturvetenskap. Vilket alltså sannolikt var anledningen till den usla 

beskrivningen av ormar och dessas förmodade egenskaper. 

På vänsterkanten betedde man sig precis lika huvudlöst, eftersom 

motsvarande ungdomsförbund där utnämnde Erik till ”hederskamrat” 

och ville hänga på honom en stor och blaffig kommuniströd kokard 

smyckad med två stiliserade gula verktyg, dock inte en hammare och en 

skära. En utmärkelse han för övrigt styvnackat vägrade ta emot, trots hot 

om milt våld om han inte fogade sig. 

Så stod han då alltså där med en fiktiv pinne i handen och betraktade 

intresserat den febrila aktivitet som uppstått i samhällsmyrstacken; hur 

myrorna formerade sig i två klart avgränsade grupper vars inbördes 

sammansättning var allt annat än homogen. Eller annorlunda uttryckt: 

Eriks blotta närvaro i offentligheten hade fått urgamla förbund att rämna 

samtidigt som nya kraftfulla hade skapats, och det tycktes ofrånkomligt 

att förändringar förr eller senare skulle komma. Frågan var egentligen 

bara på vilket sätt. Och mer oroande; om det skulle bli med eller utan 

våld. 

Klart var i alla fall att i stort sett alla påverkades av de nya 

strömningarna som på samma gång var uttalat politiska och religiösa, 

men lustigt nog utan att upphovsmannen till dem ville kännas vid den 

saken. Dock fanns en enda samhällsgrupp som inte lät sig splittras av 

Eriks uppenbarelse, och det var den ganska lilla men ytterst hårdhudade 

sammanslutning människor som mer än något annat älskade att kalla sig 

Skeptiker, stavat såväl som uttalat med stor begynnelsebokstav. De skulle 

inte förväxlas med vanliga skeptiker, det vill säga med sådana som i 

allmänhet bara hade ett kritiskt förhållningssätt till saker och ting. Som 

ateister, agnostiker, eller aldrig så bergfast övertygade anhängare av den 

empiriska vetenskapen. 

Att vara skeptiskt lagd var således en sak, och till och med Erik själv 

tyckte att det var en sund inställning. För varför skulle man rusa iväg och 

tro på saker som verkade konstiga utan att först undersöka dem? 

Att vara Skeptiker var däremot en helt annan. Det var att aktivt vägra 

tro, att aktivt och styvnackat vägra se fast bevisen fanns mitt framför 

ögonen. Det var att vägra leva i verkligheten, därför att verkligheten 

plötsligt visade sig vara obekväm och felaktig. Det var att stänga in sig i 
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sin egenhändigt skapade värld och där inifrån ogenerat hånskratta högt 

och elakt åt alla andra som inte ville eller kunde eller fick ta plats bland 

de få utvalda. Och av allt detta följde naturligtvis att individerna i denna 

lika exklusiva som extrema fraktion ytterst bestod av en samling 

arroganta och nedlåtande skitstövlar. Intelligenta och verbalt begåvade 

sådana förvisso, men dock - skitstövlar. 

I denna stridslystna hop återfanns till föga överraskning en del av dem 

som tidigare gjort sig lustiga över Erik genom bloggande, krönike-

skrivande och annat medialt arbete. Deras hånfullhet hade emellertid 

dämpats något efter Eriks plötsligt uppflammande popularitet och istället 

ersatts av en obehaglig hätskhet som ibland till och med kunde slå över i 

oresonligt, vitglödande hat. Aldrig sagt rent ut. Alltid lysande mellan 

raderna, eller som skickligt dolda men ändå fullt begripliga under-

meningar. 

Trots att det nu fanns något de flesta betraktade som bevis för till 

exempel Eriks läkande förmågor, hävdade Skeptikerna fortfarande att 

läkning genom handpåläggning självfallet inte existerade. Det gick 

nämligen inte att läka sår på annat sätt än det vanliga - med plåster eller 

med nål och tråd och dessutom med en stor portion tålamod och tid. 

Och så var det med den saken, punkt slut. 

Trots att Erik bevisligen botat flera svårt cancersjuka människor - 

vilket faktiskt, om än motvilligt, konfirmerats av en samlad och 

förbluffad läkarkår som undersökt saken med hjälp av traditionell 

västerländsk medicin - menade Skeptikerna att något sådant aldrig 

inträffat, att det bara var lögn och bluff och billiga trolleritrick. 

Slutdiskuterat. 

Inte heller kunde Erik få folk att omvändas eller åtminstone känna sig 

konstiga bara genom att se på dem, eftersom sådant naturligtvis inte var 

möjligt. Påstod man något i den stilen var man självfallet inget annat än 

en vanlig lögnhals alternativt mytoman, och borde således behandlas som 

en. 

Och det allra mest självklara var givetvis att han inte var någon Messias 

eftersom sådana aldrig - varken då, nu eller senare - existerade i sinne-

världen. Om han var något överhuvudtaget, vilket tycktes verka 

tveksamt, var det bara en vanlig man som på sin höjd var duktig på att 

dupera folk. Inget annat. Absolut inget annat. 

Somliga bland Skeptikerna gick så långt att de ansåg att Erik borde 

skjutas eller på annat sätt avlägsnas från jordens yta, eftersom han utan 
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tvekan var ett stort orosmoment som kastade ner svagsinta individer i 

vidskepelse och mörker av medeltida dimensioner. Se bara vad han redan 

gjort med det svenska, sekulariserade samhället! Mer än hälften av 

landets befolkning gick numera omkring och trodde att han var någon 

sorts mytisk frälsare som skulle göra världen bättre. I vår tid! I vår 

upplysta, vetenskapligt bekräftade, uppmätta, sorterade, välordnade värld 

hade han mage att göra detta! Genom sitt spridande av ologiska, 

ovetenskapliga irrläror välte han hela den accepterade världen över ända 

och lockade de dumma massorna med sig, som en ny Hitler. Den 

absoluta ateismen och den evidensbaserade vetenskapen skakades i sina 

grundvalar och var mer hotade än de någonsin varit under hela sin långa 

historia, och detta var direkt farligt för hela samhällsstrukturen. För att 

inte säga skamligt för det svenska folket, som tydligen numera föredrog 

att lyssna till en lågutbildad, simpel hädare framför att bekänna sig till 

Förnuftet. 

Och jo; man använde sig faktiskt av just ordet hädare, vilket plötsligt 

gjorde den i retoriskt avseende militant ateistiska organisationen märkligt 

lik exempelvis inkvisitionens katolska 1600-talskyrka. Men den 

reflektionen föll naturligtvis inte någon in eftersom man höll blicken 

stint riktad framåt samtidigt som man brydde sig mycket lite om historia. 

Skeptikerna var utan tvekan en förhållandevis högljudd falang inom 

skaran som menade att Erik var en bluff, och många gånger var det deras 

mest rabiata företrädare som gjorde sig hörda i debatten. Det gjorde att 

tonen i exempelvis TV-sända debattprogram ofta blev hätsk och 

aggressiv, vilket förstås ansågs som mycket bra TV. 

Särskilt bra TV hade det sålunda varit när Erik en tid efter fram-

trädandet i reklamradiokanalen ”Bäst musik just nu” medverkat i svensk 

TV:s mest ansedda debattprogram ”Svar på tal”, lett av den i och för sig 

professionelle men ofta avbrytande journalisten Pelle Dochtrin, som just 

denna kväll egendomligt nog utgjorde en ytterst slät figur. 

Debatten - som egentligen inte varit mycket till debatt eftersom den 

lagts upp på så vis att det skulle vara alla mot Erik - hade varit tämligen 

upprörd. Man hade placerat Erik och Elektra mitt på studiogolvet medan 

alla andra deltagare fått ta plats på en halvcirkelformad upphöjd läktare, 

så att det blev omöjligt att inte likna hela arrangemanget vid en modern 

variant av en romersk amfiteater. Någon skulle utan tvivel kastas åt 

vilddjuren, och det hade inte varit minsta tvekan om vem denne någon 

var. 
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Där hade sedan Erik och Elektra suttit tillsynes helt oberörda medan 

det stormat väldeliga runt dem. Gapflabb och hånfulla skrattsalvor hade 

ekat i studion när Erik inledningsvis försökt förklara sin sanning för 

debattdeltagarna utan att för en sekund nå fram till den skränande 

hopen. Man hade helt enkelt vägrat lyssna på honom. 

Snart hade det dessutom börjat hagla allehanda invektiv över honom 

och Elektra, och det var uteslutande sådant som inte gick att bemöta 

utan att själv tvingas ta till samma låga argumentationsteknik. Och att 

börja vråla ”hädare”, ”kommunist”, ”skojare” och ”bedragare” som 

publiken gjorde, hade inte känts särskilt lockande. 

Det var uppenbart att redaktionen för programmet tänkt sig det hela 

som en offentlig avrättningsakt, och att de varit på god väg att få som de 

ville. Men till sist hade Erik tröttnat på de onåbara och rasande 

meningsmotståndarna och helt sonika tagit av sig solglasögonen och med 

blicken försökt fixera så många som möjligt på en gång, men bara fått 

tag på en liten högljudd, ansiktsröd, rabiat man starkt påminnande om en 

ilsken terrier på första bänkraden. Han hade inte hunnit vända bort 

blicken lika snabbt som alla de andra, och denna hans långsamhet blev 

således hans biljett in till de motvilligt troendes växande skara. 

Mannen - en ganska välkänd skribent som ägnat en stor del av sin 

arbetstid under det senaste året åt att försöka ta all ära och heder av Erik 

- hade som väntat varit tyst under resten av programmet, men senare i 

andra medier efter viss motsträvighet berättat att själva omvändelsen var 

”som att titta rakt in i evigheten”. Han sågs nästan aldrig mer delta i 

liknande debatter eller TV-program. Men de få gånger han gjorde det 

återfanns han alltid som en lågmäld och ödmjuk skugga av sitt forna jag 

på anhängarsidan, utfrusen och föraktad av sina före detta trosfränder. 

Så var det alltså. Erik hade på kort tid blivit en av Sveriges mest kända 

personer, och det fanns i stort sett ingen som inte hade någon åsikt om 

honom. Plötsligt dök det dessutom på olika ställen i landet upp 

grupperingar som mer aktivt började argumentera för Eriks sak; som 

anordnade föreläsningar om hans idéer och arbetade för att hans vision 

om ett samhälle byggt på frihet, medmänsklighet och alla människors 

absoluta och lika värde skulle kunna bli verklighet. Man sade att man 

godtog Eriks påstående om att han var den sanne Messias; att man var 

ivrig att sprida det glada budskapet till dem som ännu inte fått det. Man 

sade det till sist rent ut - att man missionerade i hans namn. 
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Det var vid denna tid av splittring och ny samhörighet som ryktet om 

Erik på allvar började spridas utanför landets gränser. Den nya världens 

inbrytande var således nu i princip ett faktum. 

  



703 
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evigheter hade han dragit sig för det han nu äntligen var på väg att 

göra. Argumenterat med sig själv för och emot, men alltid kommit 

fram till samma sak; det fanns bara en enda väg att gå, vare sig han ville 

eller inte. 

Han hade sålunda tidigt vetat att han måste göra det förr eller senare, 

men varje gång han försökt hade något stoppat honom i sista stund. 

Ibland hade det varit modet som svikit honom, och då hade han gått 

hem och gråtit över sin feghet. Ibland hade han kommit ända fram, men 

hindrats av andra som tänkt göra detsamma som han själv, eller till och 

med av utposterade säkerhetsvakter som vägrat släppa förbi honom. Då 

hade han också gått hem. Fast svärande snarare än gråtande. 

Och på så vis hade veckorna och månaderna gått utan att han lyckats 

bryta sig loss ur vardagslunkens trygga men grå meningslöshet, den han 

så innerligt kommit att hata. 

Innevarande dag var emellertid inte grå, utan isande blå. Det var en 

tämligen vanlig februaritorsdag, möjligen med undantag för att solen 

sken vasst och stickande från den klarblå senvinterhimlen. Luften han 

drog ner i sina lungor var så bitande kall att det nästan gjorde ont, men 

detta frostiga, skarpa var absolut ändå att föredra framför det gamla 

vanliga skånska vintervädret; dis och halvsmält smutsig snö som inte 

kunde bestämma sig för om den skulle töa bort helt eller kanske stanna 

kvar ytterligare några sjukligt blaskiga dagar. 

Han huttrade av köld och nervositet när han skyndade genom ett i 

vanlig ordning ganska folktomt Klätten, och det var faktiskt en rent 

fysisk lättnad att komma in i värmen i trappuppgången. Han såg det 

dessutom som ett gott tecken att det var tomt utanför porten. Varken 

I 
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inhyrda säkerhetsvakter eller någon galen folkmassa syntes konstigt nog 

till och han kunde stiga in utan minsta besvär. Precis som förr i tiden. 

Men sedan sköljde på nytt tvivlet över honom, så som det alltid gjorde 

när saker och ting gick för lätt. Han hann tänka att det kanske trots allt 

vore klokare att gå hem igen, men insåg sedan att det var hög tid att ta 

itu med det där som ännu inte blivit av, men som den senaste tiden tett 

sig alltmer akut. 

Han kunde känna den kvardröjande lukten av mat i trapphuset; en 

mild vitlöksdoft som skänkte en gnutta hemtrevnad åt den för övrigt 

karaktäristiskt sterila hyreshusmiljön. Det fick honom att tänka på sådant 

som varit, sådant som inte skulle komma tillbaka ens om han slog knut 

på sig själv i sina försök att återskapa det. Det var ofrånkomligen och 

oåterkalleligen borta. Ändå hoppades han ständigt på motsatsen, och i 

synnerhet närde han en förhoppning om en fullständig läkning av 

sakernas tillstånd. Helst och enklast utan hans medverkan. 

Just detta var den sak som mest av allt hindrat honom från att ta itu 

med sitt liv och det som måste göras; hoppet om att allt plötsligt och 

mirakulöst skulle återgå till det gamla av sig själv. 

Men naturligtvis visste han att det inte skulle hända. En förändring 

måste initieras av honom själv, så enkelt var det. Och även om en 

förändring kanske inte skulle leda honom tillbaka till det han så hett 

längtade efter, så borde den väl ändå mynna ut i något som åtminstone 

var bättre än det nuvarande. 

Han började försiktigt och en aning avvaktande gå uppför trapporna, 

faktiskt lite förvånad över att det var så stilla i den ekande tomheten. 

Han hade föreställt sig att det skulle vimla av folk här, människor som 

var som han själv; vilsna själar på jakt efter vägledning, förlåtelse eller 

något annat de kanske inte ens själva helt och hållet kunde förstå. Men 

det var tomt, som sagt. 

Det var inte förrän han kommit upp på andra våningsplanet som han 

kunde höra att det fanns andra människor i huset än han själv. Från 

lägenheterna längst upp i trappen kom en ström av röster, skratt och 

slammer från vad han inbillade sig måste vara kastruller. Han kunde inte 

bestämma sig för om han tyckte att dessa vardagliga livstecken var av bra 

eller dålig natur. 

När han till sist kom upp på trappans översta avsats höll han än en 

gång på att drabbas av feghet och var på vippen att vända om. Men 
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sedan tog han till knepet hans mamma lärt honom när han varit rädd för 

något som barn; att inte tänka, utan bara göra. 

”Låt dig bara föras med av det som händer” hade hon sagt, och sedan 

förklarat hur det var mycket lättare att klara av svåra situationer om man 

inte tänkte för mycket på dem. Han hade överlevt av en del tandläkar-

besök på det sättet genom åren, så han visste att knepet fungerade. Men 

ändå… 

Sedan påminde han sig om att det var lika mycket för hans mammas 

skull som för hans egen som han befann sig här, varför han med en 

viljeansträngning avslutade grubblerierna och därefter med visst besvär 

tryckte in dörrklockan. Den surrade på precis samma tröstlösa sätt som 

den alltid gjort, och det gladde honom att det trots allt fanns någon sak 

som var sig helt och hållet lik från förr. Men så var det väl; verklig 

trygghet återfanns nästan alltid i sådant som till vardags tycktes trist eller 

tråkigt. 

Någon skrattade på nytt inne i lägenheten. Det var ett vackert 

kvinnligt, klart klingande skratt som lät helt obekymrat, och han tog det 

som ett tecken på att han trots allt gjort rätt som till sist vågat sig hit. 

Sedan hördes lätta steg inifrån våningen och strax därefter en dämpad 

röst som sade ”Jag tar det!”. Ljudet av en låskolv som drogs tillbaka 

ekade i trappen varpå ytterdörren försiktigt gled upp, men bara precis så 

mycket att han nätt och jämnt kunde skymta den som öppnade. En grov 

säkerhetskedja hindrade henne från att mer än glänta på dörren, och 

plötsligt förstod han att saker och ting förstås inte heller här kunde ha 

förblivit vid det gamla. 

Kvinnan som öppnade var mörkblond och slank och några år äldre än 

han själv, såvitt han kunde se genom den smala dörrspringan. Hon såg 

vagt bekant ut, vilket fick honom att le igenkännande. Sedan rodnade 

han häftigt när han plötsligt insåg att han inte alls träffat henne förut, 

utan snarare bara kände igen henne från TV. Ett klassiskt kändismisstag, 

alltså. Varpå han kom på vem hon måste vara; Jenny Thulin, tidigare 

medarbetare på Sydnytt, nu en av Eriks närmaste följeslagare. Hon såg 

misstänksamt på honom. 

Hej…” började han tveksamt och förbannade armarnas spastiska 

ryckningar som alltid tilltog när han blev nervös. ”Jag undrar om Erik är 

hemma?” 

Irriterat insåg han att det lät som om han var fem år gammal och nu 

stod här och frågade efter en lekkamrat. Jenny Thulin betraktade honom 
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avvaktande, och med en sjunkande känsla i magtrakten insåg han att det 

här kanske inte alls skulle bli så lätt som han hoppats. 

Han började nu stammande förklara att han faktiskt kände Erik, och 

att det skulle betyda oerhört mycket om han bara fick växla ett par ord 

med honom. Det skulle inte ta lång stund, bara ett par ord? 

Den före detta TV-journalisten nickade kort mot honom och bad 

honom vänta ett ögonblick, sedan sköt hon igen dörren och försvann in i 

lägenheten. Han kunde höra henne säga något där inne, men kunde inte 

urskilja vad. Nya steg hördes, sedan dök ett annat ansikte upp i dörr-

springan. Det var Elektra Svedenbrandt, vid det här laget ett av landets 

mer kända ansikten. Det var faktiskt lite som om han plötsligt skulle ha 

stått öga mot öga med Elvis Presley eller Albert Einstein; så overkligt 

kändes det trots att han ju faktiskt redan både träffat och talat med 

henne. 

I samma ögonblick hon fick syn på honom stelnade hon till, sedan 

stängde hon dörren mitt framför näsan på honom. Förvirrad och 

rodnande av skam stod han kvar och undrade om han skulle ringa på 

igen eller bara skynda därifrån, men när han hörde hur säkerhetskedjan 

lyftes av förstod han. Hon öppnade dörren på vid gavel och tog emot 

honom med ett varmt leende. 

”Välkommen, Felix!” sade hon och klappade honom vänligt på 

överarmen. ”Vi trodde nog att du skulle komma förr eller senare.” 

Han nickade och rodnade på nytt medan han krånglade av sig 

vinterkängorna, än en gång förbannande sina armars usla funktion. Men 

hon hade vetat hans namn och tagit emot honom som en vän, och det 

jagade bort en del av hans nervositet. 

Elektra visade nu vägen genom hallen in mot köket fast hon måste 

förstå att han varit i lägenheten många gånger, och dessutom långt innan 

hon kom dit. Men trots detta var det ändå som om allting var nytt för 

honom; av den gamla tröstlösheten som alltid fyllt Eriks våning fanns 

inte ett spår. Det var snarare som att komma in i ett varmt och ombonat 

hem genomsyrat av kärlek och trygghet, ett sorts idealhem han visste 

knappast existerade i sinnevärlden men väl i fantasin hos otaliga 

människor. Elektra strök honom över armen igen och sade ”Han är här 

inne. Vill du ha lite mat? Vi har precis ätit.” 

Utan att tänka efter tackade han förvirrat nej, eftersom han inte ville 

vara till besvär. Men insåg sedan att han faktiskt var ganska hungrig 
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eftersom det blivit lite si och så med matlagningen hemma på sista tiden. 

Men hade man tackat nej så hade man. 

”Du behöver inte bestämma dig nu. Ångrar du dig står erbjudandet 

kvar” sade Elektra och steg sedan före Felix in i köket. 

”Du har besök, Erik” sade hon och samtalet som pågått runt köks-

bordet avstannade genast. Felix såg fyra par ögon vändas mot honom i 

vänlig nyfikenhet, och han rodnade nu så djupt att hans genans inte 

borde undgå någon. Och inte blev det bättre av att hans armar tydligen 

slutgiltigt bestämt sig för att göra sitt yttersta för att få honom att framstå 

som en komplett idiot. 

Men ingen sade något eller gjorde ens den minsta min varken av att 

vilja håna eller ömka honom. Man tog honom helt enkelt bara precis 

som han var. 

Det var lite som att stiga in i en underlig dröm; människorna som 

befann sig i köket var alla mer eller mindre välkända för honom, liksom 

de skulle ha varit för de flesta svenskar. Vid diskbänken stod Jenny 

Thulin, avslappnad och med händerna bekvämt nerstuckna i byxfickorna 

på sina jeans. Hon såg så liten och enkel ut, ändå visste han att det var 

hon som låg bakom den numera världsberömda filmen där Elektra 

helades från sina skottskador. Han kunde nästan inte förstå att han inte 

genast känt igen henne när hon öppnat för honom, men skyllde det på 

nervositet och allmän förvirring. 

Vid köksbordet satt Johnny Nyström, den före detta alkoholiserade 

och hemlöse man som medverkat i ”Bäst musik just nu” den gången 

Erik för första gången på allvar framträtt offentligt. Han var en av dem 

som oftast syntes i debatter och TV-program Erik själv inte hade tid eller 

lust att delta i. Därtill var han trots sitt förflutna som utslagen och ur 

samhället förskjuten existens en av de mest intellektuella av Eriks följe-

slagare. Vilket störde många av hans meningsmotståndare eftersom han 

så tydligt bröt mot deras fördomar om hur uteliggare borde vara. 

Vid sidan om Johnny Nyström satt Katarina Ekholm, kvinnan som 

botats från sin långt framskridna cancer och nu ägnade nästan all tid åt 

att åka runt och föreläsa om Erik och hans verk. Hon nickade vänligt 

och gav Felix ett varmt leende som skvallrade om ett stort hjärta och en 

oerhörd livsglädje. Ljuset i hennes ögon förbluffade honom; han kunde 

inte påminna sig att han någonsin sett något liknande. 

Och där satt Erik själv, lik sig men ändå inte. Det långa, mörka håret 

var detsamma, som vanligt samlat i en hästsvans i nacken. Klädstilen 
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hade inte heller förändrats nämnvärt; möjligen bestod den minimala 

skillnaden i att plaggen inte verkade lika urtvättade och missformade som 

förr. Och de mörka solglasögonen var utan tvivel också desamma, 

hastigt tryckta på plats så fort Felix kommit in i köket. 

Alla utom Erik hälsade vänligt på honom, men själv fick han inte ur sig 

något annat än ett pip som med lite god vilja möjligen skulle kunna 

tolkas som ordet ”förlåt”. Och detta trots att han otaliga gånger för sitt 

inre gått igenom precis vad han borde säga när den här stunden kom. 

Om han kunnat bli rödare i ansiktet hade han utan tvivel blivit det, men 

som det nu var gick det inte. 

Erik reste sig sakta upp och vände sig mot Felix, som under ett kort 

ögonblick började inbilla sig att han nu trots allt skulle bli utkörd och 

förbannad. Men så skedde inte. Istället slöt Erik den darrande pojken i 

sin famn, tydligen utan en tanke på vad hans beröring eventuellt kunde 

göra med en oförberedd människa. 

Felix skälvde till vid kontakten med det hans gamle vän blivit, men han 

kände egentligen inget obehag. Bara… litenhet. Men det var ingen 

skrämmande känsla, eftersom han alltid haft insikt om både sin egen 

såväl som hela släktets obetydlighet. 

Han kramade tillbaka, så gott han kunde. Sedan föll han i stilla gråt, 

lika mycket av rörelse och lättnad som av den sorts glädje bara en äkta 

nytroende kunde känna. 

 

* * * 

 

Det fanns en enda sak hon ville med sitt liv, och det var att det skulle ta 

slut. Inte för att hon var så särdeles säker på att det skulle vara den bästa 

lösningen, men det skulle under alla omständigheter ändå vara bättre än 

att fortsätta på den tröstlöshetens stig hon tvingats vandra de senaste 

åren. 

Förvisso förbannade hon den som satt henne i den här outhärdliga 

situationen, men vad hjälpte det? Dessutom visste hon väl med sig att 

hon på sätt och vis själv var skuld till sakernas nuvarande tillstånd; om 

det inte varit för hennes egen dumhet skulle allt ha varit annorlunda. Allt. 

Fast naturligtvis gjorde den bistra insikten knappast sanningen lättare att 

bära, snarare tvärtom. 

Hur många gånger hade hon inte ångrat sig? Bokstavligen skrikit ut sin 

sorg och ilska när livet blivit särskilt outhärdligt? Hon hade tappat 
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räkningen för länge sedan, och någonstans långt inom sig visste hon att 

det nog var bäst så. 

Hennes son hade försökt trösta henne så gott han kunnat, men hade 

givetvis inte förmått dämpa hennes ångest i någon högre grad. Hon 

visste att också han hade alltför klart för sig varför hon befann sig i den 

här situationen, och det fyllde henne med skam och gjorde att allt han 

sade för att lindra hennes plågor istället omvandlades till förklädda 

anklagelser. Varför hon alltså allt som oftast bemötte hans omsorger 

med snäsighet, och till och med ibland med rena raseriutbrott. 

Under ett sådant anfall av lika delar ursinne som förtvivlan hade hon 

försökt ta livet av sig genom att svälja en halv burk starka sömntabletter, 

vilka hon fått av sin läkare för att åtminstone få sova några av dygnets 

mörka timmar. Så starka som hon inbillat sig var de emellertid inte; det 

halvhjärtade självmordsförsöket hade bara resulterat i starkt illamående 

och några vidriga timmar ulkande över toaletten, alltmedan hon såg på 

under hånfull och belåten tystnad. 

Det var hon som var anledningen till allt det onda. Åtminstone om man 

räknade bort de vid det här laget väl ältade händelser som lett fram till 

hennes ankomst. Hon fanns överallt och dök alltid upp när man minst 

anade det. Det kunde vara när man satt på toaletten, låg i sängen, lagade 

mat, duschade eller tittade på TV. Kort sagt fanns det inga gränser för 

när man kunde förväntas bli gastkramad av hennes plötsliga och alltid 

lika obehagliga uppdykande. 

Hon var ett synnerligen otäckt spöke. Förutom att vara ganska ful 

hade hon ett ständigt behov av uppmärksamhet, vilket ledde till att man i 

stort sett aldrig fick vara helt och hållet ifred för hennes spökerier. 

Erik Johannesson hade alltså bestraffat Lisas svek genom att ta med 

sig en osalig ande från järnvägshotellet i Öslev och placera den i hennes 

och sonens lägenhet. Och anden hade genast bundits till henne själv och 

sedan aldrig lämnat henne ifred. 

Hon hade flytt lägenheten i början av de rysliga spökerierna, men till 

sin fasa snart upptäckt att hon inte varit ensam på det hotellrum dit hon 

tagit sin tillflykt; det hiskeliga spöket hade följt med, och skulle i 

fortsättningen komma att göra det vart hon än åkte. 

Det gick alltså inte att komma undan. Hon var antagligen tvungen att 

stå ut med att ha en osynlig, uppmärksamhetstörstande lillasyster i 

hasorna för resten av sitt liv, vilket var den insikt som - när den drabbat 
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henne första gången - drivit fram det där misslyckade självmords-

försöket. 

Exemplen på hemsökelserna var många och varierande; när Lisa 

försökte sova om nätterna kom kalla andehänder och drog av henne 

täcket. Det vill säga under vinterhalvåret. På sommaren när hon inte ville 

ha något täcke på sig för att det var för varmt, blev hon alltid omstoppad 

och hårt nerbäddad så att hon varje morgon vaknade badande i svett. 

När hon använde verktyg som saxar, nageltänger, fotfilar eller olika 

sorters husgeråd, hade dessa alltid en förunderlig förmåga att gå sönder. 

Och inte sällan på ett sådant sätt att hon skadade sig på dem. Handtagen 

föll av samtliga grytor - alltid när det fanns kokande vatten eller skållhet 

sås i dem. Flera av dessa grytor hade hon fått av sin mamma, som i sin 

tur hade fått dem av sin mor. Det sved när de gick sönder; inte bara av 

brännskadorna hon ådrog sig, utan även i en rent känslomässig mening. 

Skruvarna som höll ihop hennes olika klippverktyg brast påfallande 

ofta; bara de senaste månaderna hade hon fått köpa åtta nya saxar efter 

att nästan ha dödat sig själv, sin son samt en besökande dam och dennas 

gamla mops, eftersom lossnande skär på diverse oförklarliga sätt farit 

genom rummet när hon försökt klippa något. 

Det värsta hade nog emellertid varit toaletten, som det illasinnade 

spöket verkade ha drabbats av en svårförklarlig kärlek till. Det spolade 

och gurglade nätterna igenom, vilket var det minsta problemet. Lite mer 

bekymmersamt blev det när den ovan nämnda mopsmatten något efter 

saxincidenten avlägsnade sig för ett diskret toalettbesök, vilket var en sak 

som under normala omständigheter knappast skulle ha varit något att 

minnas. Med diskretionen var det dessvärre så att den strax flög all 

världens väg när spöket - Lisa frågade sig fortfarande hur det gått till - 

fått avloppsvatten att spola baklänges upp genom rören. Och alltså 

vidare rakt upp i den fina damens ändalykt, så att det istället för ett 

fridfullt porlande blev ett förskräckligt gastande och ylande inne i 

badrummet. De kom aldrig tillbaka, varken den lilla hunden eller dess 

matte. 

Efter två år av sådant helvete orkade Lisa inte längre. Alla hennes 

väninnor hade försvunnit. Hon var inte välkommen någonstans eftersom 

hon aldrig kom ensam, så att säga. När hon väl insåg sin olyckas 

fruktansvärda omfattning gav hon upp. Hon lade sig i sin säng och 

tänkte inte stiga upp mer. 
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Det var när hon legat där i tre veckor och inte ens längre ville äta eller 

dricka, som Felix slutligen bestämde sig för att det var hög tid att söka 

upp Erik och be om hjälp. Själv hyste Lisa inte det minsta hopp om att 

han skulle förbarma sig över henne. Hon hade precis som alla andra sett 

honom stiga upp från undangömd, beklagansvärd dåre till en nästan 

mytisk personlighet som många skulle ha gett sin högra arm för att få 

komma nära. Men inte hon. Hon hade för länge sedan sett hans rätta jag 

och redan då konstaterat att han inte var det han ville utge sig för. Och 

just därför skulle han inte hjälpa henne. Det hade han förresten själv sagt 

den där dagen när han planterat in spöket i hennes och Felix hem, som 

en grym och utstuderad våldtäkt på deras liv: 

Hela hösten har du utnyttjat mig för dina egna syften. Men nu är det slut med det. 

Som tack för din vänlighet har jag beslutat att ge dig en present. Be mig inte ta 

tillbaka den, för det kommer jag aldrig att göra. Varsågod. 

Precis så hade han sagt, och det var ställt utom allt rimligt tvivel att 

han menade vartenda ord. Han skulle aldrig hjälpa henne, vad än naive 

lille Felix ville tro. Hennes liv var därför förstört; hon kunde lika gärna 

dö. Och det skulle hon. Sannerligen, det skulle hon. Kanske inte idag 

eller imorgon. Men snart. Mycket snart. 

Hon slöt ögonen och kände genast hur vassa, kalla fingrar började 

gräva och dra i täcket, och sedan hur det lyftes undan. En pust av iskall, 

unken luft gled ner bredvid henne och lade sig omständligt tillrätta, och 

hon tyckte sig höra en suck av hånfull belåtenhet. Jämrande sig av 

förtvivlan tvingades hon än en gång inse att hemsökelsen nu 

intensifierats, och att hon från denna stund inte ens skulle få komma att 

ha sängen för sig själv utan måste dela den med en ondsint gast vars 

enda nöje var att plåga henne. 

 

* * * 

 

När Erik steg in i lägenheten tillsammans med Felix och Elektra - som 

var de enda som var med eftersom Erik förbjudit de andra följeslagarna, 

trots att de normalt alltid följde honom för att se, lära och dokumentera - 

slogs han genast av två saker. Den ena och sorgligaste var att den 

ombonade hemtrevlighet man tidigare mötts av i form av varma färger 

och mjuka textilier var som bortblåst. Det fanns inte ett enda spår kvar 

av det som förr varit så typiskt för Felix och Lisas hem; det varma, 

vänliga välkomnandet hade förvandlats till ett rödglödande ilsket ”far åt 
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helvete”. Man kände sig kort sagt oönskad och ovälkommen av själva 

lägenheten. 

Den andra var den outhärdliga stank som verkade impregnera allt 

inom synhåll. Det luktade förstås inget i egentlig mening utan var snarare 

en andlig förorening, men den påverkade dem ändå mycket negativt. 

Felix - som bokstavligen vuxit flera centimeter genom bättre kropps-

hållning sedan Erik tagit emot honom - sjönk nu på nytt ihop när han än 

en gång fick den destruktiva brutaliteten slängd över sig som en våt filt, 

och Elektra verkade reagera på samma sätt. Hennes tag om Eriks hand 

hårdnade och han kunde känna hur hon började darra. Det förvånade 

honom inte, trots att hon varit med honom i många underliga situationer 

vid det här laget och egentligen borde vara van. Men det som fanns i den 

här lägenheten var obehagligt välbekant på ett nästan förolämpande sätt; 

båda hade stött på det tidigare, för många år sedan när de varit barn. 

Möjligen var det till och med den händelse som mer än något annat lett 

in Elektra på den psykiatriska banan, trots att minnet av den varit fördolt 

för henne i många år. 

Erik stod still och lyssnade med slutna ögon medan tankar av ånger 

och skam for genom hans sinne. Det var han som hade ställt till det så 

här. Det var på grund av honom som Lisa och Felix tvingats leva i detta 

veritabla helvete i flera år, och nu var frågan inte i första hand hur han 

skulle bära sig åt för att rena deras hem, utan snarare hur han skulle 

gottgöra dem. 

Visserligen hade han - åtminstone när ”inplanteringen” skett - tyckt att 

det var ett lämpligt straff för det svek Lisa utan tvivel hade gjort sig 

skyldig till. Men vid det tillfället förstod han inte vad han var, eller vilket 

ansvar som följde med den roll han var förutbestämd att spela. 

Dessutom hade han varit uppfylld och berusad av det han kallat 

”svärtan” - det han idag visste var otyglad gudomlighet - och det hade 

utan tvivel fått honom att göra en del underliga och ogenomtänkta saker. 

Nå, gjort kunde dessvärre inte göras ogjort, inte ens av honom. Därför 

fanns det nu bara en sak som kunde komma i fråga, nämligen att 

gottgöra så långt det var möjligt. Han hoppades bara innerligt att det 

fortfarande skulle vara möjligt. 

Felix hade berättat allt han och Lisa fått utstå i form av mer eller 

mindre - oftast inhumant mindre - subtila spökerier, och Erik hade inte 

blivit särdeles förvånad. Som han mindes det vilsegångna medvetande 

han placerat i lägenheten var det snarare överraskande att inte värre saker 
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inträffat. Men nu var denna andes sorgligt förlängda jordavandring 

äntligen kommen till sitt definitiva slut; det var dags för henne att gå 

vidare. 

Felix visade in dem till Lisas sovrum, men när han klev in ryggade han 

ofrivilligt tillbaka, ungefär som om han plötsligt fått syn på något oväntat 

och särskilt vidrigt. För Elektra - som inte kunde se på samma sätt som 

Erik, men väl kände en hel del - var det som att stiga rakt in i en av sin 

barndoms absolut värsta mardrömmar. Alltför väl mindes hon hur det 

hade känts att ha ett främmande medvetande inne i sig själv; ett 

onämnbart något som inte gick att få tag i men ändå var ständigt 

närvarande. Hon svalde hårt och försökte rensa huvudet från onda 

tankar samtidigt som hon intalade sig att det här inte skulle vara något 

större problem för Erik. Han hade ju hjälpt henne, och då hade han bara 

varit tolv år gammal. 

”Känner du igen det?” frågade han henne sekunderna efter att hon sett 

likheterna med sin egen sedan länge botade sjukdom. Hon nickade stumt 

och såg för ett ögonblick så liten och förskrämd ut att Erik plötsligt fick 

en impuls att lägga armen om henne. Men hejdade sig eftersom Elektra 

knappast var något menlöst litet våp som behövde tröst. Det hon 

däremot verkligen behövde var att bli kvitt det illasinnade som satt sig 

fast inte bara i lägenheten, utan sannolikt också i kvinnan som låg i 

sängen. 

Lisa såg ut att sova. Men oroligt, som om hon drömde eller mådde illa. 

Hon var blek och tärd och i avsevärt sämre kondition än när Erik senast 

träffat henne, och det gjorde honom faktiskt mycket ont. Han insåg nu 

fullt ut att han hade handlat orätt mot henne; hennes brott mot honom 

hade begåtts av oförstånd, inte av illvilja. Och på samma sätt hade det 

varit med honom själv; han hade inte gjort henne detta av ondska, utan 

av enfald och tanklöshet. Men han hade gjort det med en fullständigt 

förkrossande styrka - en makt hon inte på något vis kunde rå på eller 

mäta sig med. Därför var det han som hade gått över gränsen, inte hon. 

Erik släppte Elektras hand och gick fram och satte sig på sängen 

bredvid Lisa. Hon skruvade på sig medan kallsvett pärlade sig på hennes 

panna. Erik betraktade henne fundersamt, sedan tog han efter en stunds 

tystnad försiktigt hennes hand i sin. Både Felix och Elektra tyckte sig för 

en tiondels sekund ana hur Erik verkade lösas upp i konturerna. Ingen av 

dem tvivlade på att de sett rätt, trots att synen var borta lika snabbt som 

den kommit. 
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Erik lade nu sin andra hand över Lisas, så att hennes kom att 

inneslutas i hans båda. Sedan ropade han försiktigt på henne: 

”Lisa!” sade han mjukt, ”Du måste vakna. Jag har kommit nu.” 

Han fick upprepa sig ett par gånger innan hon tycktes uppfatta hans 

närvaro, men när hon äntligen gjorde det blev det fart på henne. Först 

såg det ut som om hon tänkt kasta sig i skydd ner på golvet bakom 

sängen, men sedan slog rädslan om till plötslig ilska. 

”Du!” fräste hon och såg på honom med smalnande ögon. ”Hur vågar 

du komma hit?” 

Erik log mot henne, men släppte inte hennes hand trots att hon 

stretade och drog för att komma loss. 

”Jag har kommit för att hjälpa dig” sade han utan minsta tecken till 

sinnesrörelse. ”Jag borde ha kommit för länge sedan, men tyvärr blev det 

inte så. Men nu är jag här, och du måste lita på mig.” 

Lisa väste mot honom som om hon varit en ilsken huggorm, men Erik 

brydde sig inte om hennes nästan djuriska aggression. Istället böjde han 

sig fram mot henne och sade mjukt: 

”Jag vet att du finns där inne, Lisa. Jag vet också att du inte är ensam. 

Se på mig så att jag kan hjälpa dig.” 

Lisa vände demonstrativt bort huvudet som om hon var ett tjurigt 

barn som inte ville ta sin medicin, men det bekom inte Erik. Han satt 

kvar lika lugnt och betraktade henne forskande. Sedan verkade han 

bestämma sig: 

”Du måste tro, Lisa” viskade han till henne. ”Annars blir det här 

mycket svårare. Inte för mig, men för dig.” 

Elektra anade vad han menade. Själv hade hon varit på väg att ge Erik 

stryk när han gjort samma sak med henne för så många år sedan. Att 

känna honom inne i sitt innersta medvetande under de förutsättningarna 

var faktiskt lite som att bli våldtagen, åtminstone som hon föreställde sig 

saken. Kränkande, utlämnande och smärtsamt. 

Lisa fortsatte att kämpa emot, men nu var det som om Erik insett att 

väntan antagligen varken skulle göra saken bättre eller enklare. Elektra 

och Felix såg hur han lutade sig över Lisa, och plötsligt hände något både 

skrämmande och underligt med henne. Det var svårt att avgöra precis 

vad, men i samma stund Erik tycktes ge sig in i hennes medvetande för 

att jaga bort det som inte borde finnas där, spärrades hennes ögon upp 

på ett mycket obehagligt sätt. Elektra kom genast att tänka på den 

klassiska filmen från Vietnamkriget, där Sydvietnams polischef sköt en 
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tillfångatagen FNL-fånge i huvudet så att blodet sprutade. Det hemska 

med den där scenen som hon mindes den var inte blodet eller den totala 

avsaknaden av förbarmande, utan den avrättades ögon som spärrades 

upp i hastig och hemsk förvåning just i skottögonblicket. Kanske 

berodde detta i och för sig bara på att det antagligen bildades ett 

gigantiskt övertryck inne i huvudet när kulan slet sönder huvudskål och 

hjärnvävnad så att ögonen trycktes ut en aning, det hade hon faktiskt inte 

en aning om. Men faktum var att samma plötsliga, förvånade uttryck av 

oväntad undergång nu återfanns i Lisas ansikte som en ytterst obehaglig 

repris på den där avrättningsfilmen. Elektra undrade om hon själv sett ut 

så när Erik hjälpt henne. 

Det gick några sekunder av spänd tystnad när man - om man bara gett 

sig tid att lyssna - skulle ha kunnat höra dammkorn falla mot golvets 

ekparkettkopia i vinyl. Sedan kunde de med ens se hur Lisa liksom 

slappnade av. Det var till och med nästan som om hennes ansikte 

förändrades något i rent fysisk mening. Men när hon slog upp ögonen 

några sekunder senare var de fulla av helig vrede, och innan någon hann 

reagera hade hon slitit sig ur Eriks grepp och gett honom en rungande 

örfil som var så kraftig att den nästan fick honom att tappa balansen och 

falla ner från sängkanten. 

”Din förbannade, helvetes idiot!” skrek hon och måttade ett nytt slag 

mot Eriks ansikte, denna gång med knuten näve. Som tur var missade 

hon med bara några centimeters marginal, annars vore det nog inte 

omöjligt att en god del av den resterande eftermiddagen hade måst ägnas 

åt avancerad tandkirurgi. 

”Jag hatar dig! Jag hatar dig!” upprepade hon gång på gång medan 

slagen regnade över Erik, som inte brydde sig om att försöka värja sig. 

De flesta träffade honom på armarna eller bålen och var inte kraftigare 

än att de i värsta fall skulle ge honom några ömmande blånader. 

Nu reagerade äntligen Felix och skyndade förskräckt fram mot sin 

mamma för att få stopp på henne. I villervallan som följde råkade Lisa få 

in en så kallad klockren träff rakt i nyllet på Felix, som svärande och vilt 

sprattlande damp omkull på golvet med spräckt underläpp. 

Först i detta ögonblick verkade Lisa sansa sig och inse vad hon höll på 

med, för nu slutade hon genast veva med armarna och brast istället i 

förtvivlad gråt: 

”Förlåt Felix, förlåt mig!” snyftade hon. ”Det var inte meningen! Kom 

hit käre vän så får jag se hur det gick! Men lille vän! Snälla, förlåt!” 
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Felix reste sig och torkade bort lite blod med en bångstyrig arm och 

såg till en början svart ut i ögonen, men lugnade sig sedan och sjönk ner 

på sängen och omfamnade sin plötsligt hysteriskt gråtande mamma. Det 

gick inte att se om också han grät, men det var knappast av betydelse för 

Erik och Elektra som båda nu försiktigt drog sig bakåt i rummet för att 

inte störa den känslosamma scenen. Elektra såg frågande på Erik medan 

han gned sig över sin knallröda kind där örfilen - den hårdaste han 

någonsin fått - träffat. 

”Är du ok?” viskade hon och flätade automatiskt ihop sin hand med 

hans så att de på nytt skulle vara sammanlänkade. 

”Jadå” log han. ”Jag börjar bli van vid att bli slagen när jag hjälper 

folk” sade han och blinkade fräckt mot Elektra, som rodnade en liten 

aning eftersom hon alltför tydligt mindes hur hon i likhet med Lisa valt 

att puckla på honom istället för att tacka för hjälpen. 

”Men vi är inte klara än” fortsatte Erik och såg med ens allvarlig ut. 

”Det var nämligen precis som jag trodde. Kvinnan - den kroppslösa 

alltså - som jag placerade här i lägenheten för ett par år sedan hade tagit 

sig in i Lisa och börjat förgifta hennes medvetande. Men det där behöver 

jag väl inte förklara närmare, du minns säkert hur det var när du fick 

stifta bekantskap med min mamma…” 

Elektra nickade. Hon visste mer än väl hur det kändes att inte vara 

ensam i sig själv. Och det var verkligen en fasansfull känsla, totalt 

obeskrivbar för den som inte själv varit utsatt för något liknande. 

”Lisas objudna gäst kommer från järnvägshotellet i Öslev, där hon 

brutalt mördades för knappt ett sekel sedan” sade Erik och stirrade ut i 

rummet, av allt att döma utan att se något. ”Hon har inte haft det lätt 

genom åren, och i synnerhet inte när en sådan som jag plötsligt kommer 

och ställer till det för henne. Förr hade jag genast och utan förbarmande 

helt enkelt löst upp henne i ingenting, precis som jag har gjort med fler 

än du kan ana. Men jag är klokare nu; hon är lika mycket ett offer som 

Lisa är det, precis som min mamma var innan hon fann dig. Ilska och 

illvilja botas med kärlek, så enkelt är det. Därför tror jag att det är dags 

att jag ställer saker och ting tillrätta och hjälper vår kroppslösa vän 

vidare, för här kan hon ju inte stanna” sade Erik enkelt och drog med sig 

Elektra ut ur sovrummet och började leta. I vardagsrummet fann han 

vad han sökte. 

”Jaha, det är här hon har gömt sig. Hon sitter bakom den där stora 

växten vid balkongdörren” sade Erik och pekade ut riktningen för 
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Elektra, som själv naturligtvis inte såg ett dyft. ”Ett litet ögonblick 

bara…” 

Han såg bort mot dörren och rörde ljudlöst på läpparna som om han 

talade med någon. Sedan nickade han och log vänligt. 

”Så där” sade han efter några sekunders tystnad och riktade åter 

uppmärksamheten mot Elektra. ”Nu har hon flyttat upp till nästa plan.” 

”Bara så där?” undrade Elektra och anlade en ovanlig min av 

skepticism, vilket i Eriks ögon fick henne att se lite komisk ut. ”Vad 

gjorde du för att bli av med henne så lätt?” 

”Inget särskilt” sade Erik och ryckte på axlarna. ”Jag bara sade åt 

henne att hon inte kunde stanna kvar längre, och att det fanns nära och 

kära som gärna ville träffa henne. Det var faktiskt inte svårare än så, och 

brukar inte heller vara det. Åtminstone inte för mig, i alla fall.” 

När exorcismen sålunda var till fullo avklarad tog han på nytt med sig 

Elektra in i sovrummet till Felix och Lisa och sade att de var tvungna att 

gå, men att man kunde höras av senare när allt lugnat ner sig lite. 

Dessutom lovade han att vid tillfälle ta ett ordentligt samtal med Lisa när 

hon mådde bättre, så att de kunde klara ut en del gammalt groll som 

legat mellan dem alltför länge. Men det fick som sagt bli senare när hon 

hade bättre ork. 

Därefter tog han ett vänligt men hastigt farväl av Felix och hans bleka 

mamma, och gick tillsammans med Elektra ut ur lägenheten för att aldrig 

någonsin återvända. 

 

Under promenaden hem till deras egen lägenhet verkade Elektra tankfull, 

som om det var något som förbryllade och spökade för henne. Erik lät 

henne brottas i fred med sina funderingar eftersom han visste att hon när 

hon tänkt klart skulle fråga honom om sådant hon inte förstått; om det 

fanns något han sagt eller gjort som var oklart. Och med tanke på vem 

han sade sig vara - och för den delen också med tanke på vem det var 

som frågade - skulle det inte duga med påhitt och undanflykter, det visste 

han mer än väl. Raka, välformulerade frågor krävde svar därefter. Och 

mycket riktigt: efter några minuters tyst resonerande med sig själv 

avkrävde Elektra honom en förklaring på ett problem hon tydligtvis inte 

kunde finna någon nöjaktig lösning till: 

”Jag funderade på en sak…” började hon utan att se på Erik. 

”Jaså?” sade han och kostade på sig ett leende han inte lät henne se. 
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”Ja. Varför gjorde du inte Felix också frisk? Jag menar när du ändå höll 

på?” gick hon rakt på sak, vilket gjorde honom varm inombords. Han 

älskade hennes rättframhet mot honom. Bland alla hennes andra goda 

egenskaper, förstås. 

”Är Felix sjuk?” undrade han, men fick det inte att låta som något 

annat än det det uppenbarligen var, nämligen en rent retorisk fråga. 

”Jag menar naturligtvis hans armar. CP-skadan han dras med, du vet. 

Och det klär dig illa att göra dig dummare än du är. Men strunt i det nu: 

varför fixade du inte bara till det där på honom? I förbifarten? Och säg 

nu inte att det skulle vara för svårt eller för arbetsamt för dig. Nå? Han är 

ju ändå en av dina närmaste vänner, eller hur?” 

Erik låtsades fundera en stund medan han egentligen bara tillät sig att 

för första gången på många år njuta av den skarpa senvintersolen som 

knappt märkbart värmde honom i ansiktet. Han påminde sig att han 

hatat det stickande ljuset under sin ”svarta” period något år tidigare, och 

förundrades över hur samma sak kunde te sig så fullständigt annorlunda 

bara beroende på hur man själv var till sinnet. Det om något var ett bevis 

för att det som uppfattades som verklighet mest var något som hände 

inne i det egna huvudet. Han såg på Elektra och undrade hur hennes 

verklighet egentligen såg ut. Och konstaterade genast att det nog ändå 

var bäst att inte veta. Sedan svarade han henne, rakt och ärligt och precis 

som det var: 

”Vet du, min käraste och äldsta vän: var och en måste bära sitt eget 

kors, för att använda sig av en sliten men faktiskt för en gångs skull 

fungerande kristen metafor. Så är det menat. Och ändå: om Felix hade 

bett mig bota hans CP-skada skulle jag genast ha hjälpt honom, med 

glädje och givetvis utan minsta tvekan. Men han bad mig inte, trots att 

han måste förstå att jag skulle kunna göra honom frisk på ett ögonblick. 

Felix är en klok pojke, och han förstår. Även om han ibland gör sitt 

bästa för att förminska sig nästan till det löjligas gräns.” 

”Så vad är det han förstår som jag uppenbarligen inte fattar?” undrade 

Elektra aningen syrligt, vilket på nytt fick Erik att le i smyg. 

”Du behöver inte heller göra dig dummare än du är” påpekade han. 

”Det Felix har förstått, medvetet eller undermedvetet, är att det är av 

svårigheterna man växer. Han vet det innerst inne, och det är därför han 

inte vill ha min hjälp. Om han klarar av att leva med sitt handikapp - 

vilket han faktiskt gjort i drygt tjugo år - lär han sig något ovärderligt som 

han kan ta med sig till andra existenser i framtiden. Så är det med allt 
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som är besvärligt eller jobbigt. Därför är det inte dåligt att tvingas 

genomlida svårigheter, även om det förstås kan tyckas så medan man gör 

det.” 

Elektra nickade stumt. Det där var ingen ny kunskap för henne; hon 

och Erik hade tillbringat många kvällar och nätter med att resonera sig 

fram till varför olyckor, sjukdomar och allehanda elände egentligen inte 

var av ondo. Mer än på kort sikt, alltså. Men det hade tagit henne lång tid 

att förstå hans resonemang. Inte intellektuellt förstås eftersom hon mer 

än väl kunde köpa hans argument i ljuset av den nya kunskap han 

förmedlade, med okroppsligt liv i flera plan och allt vad det var. Men 

känslomässigt. 

Om hon mindes rätt hade diskussionerna från början initierats av 

Eriks ovilja att bota Katarina, den cancersjuka kvinna som nu förutom 

att vara frisk dessutom blivit en av hans elever och närmaste följeslagare. 

Varken Elektra eller hennes man Henrik hade förstått varför Erik varit så 

motsträvig, inte heller varför han hade fallit till föga först när Henrik 

tagit ner problemet till en fråga om medlidande och barmhärtighet. 

När Elektra senare resonerat med Erik om saken hade han återtagit sin 

gamla ståndpunkt att han egentligen inte borde lägga sig i för mycket när 

det gällde exempelvis människors sjukdomar. Om någon annan gjorde 

det var det däremot en helt annan sak; självklart skulle man göra sitt 

yttersta för att behandla sjukdomar och allt annat elände man som 

människa kunde råka ut för. 

Men med honom var det ju annorlunda, som hon mycket väl visste. 

Han hade kommit till detta lägsta plan i tillvaron utifrån - eller kanske 

snarare uppifrån - och var inte en egentlig del av den så kallat ”vanliga” 

världen, trots att han var utrustad med jordisk kropp och allt. Han var 

mycket mer än så, och därför var det stor risk att det kunde bli fel så fort 

han lade sig i. Om han skulle gå in och peta i människors i viss mån 

förutbestämda levnadsbana - som de berörda individerna själva i stor 

utsträckning stakat ut för sig i syfte att växa andligt - var han tvungen att 

vara extremt försiktig. Det var hela tiden en synnerligen vansklig 

balansgång på rakbladsvass knivegg; tog han i för mycket åt någotdera 

hållet skulle allt bli fel. Han visste, för han hade gjort det tidigare. Flera 

gånger. 

Så hade han sagt och samtidigt slagit ut med händerna för att 

understryka att något var kapitalt fel med världen han befann sig i, och 

att det eventuellt kunde bero på hans tidigare inblandning. Fast i en 
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annan kropp, och i en annan tid. Så var det, och Elektra hade så smått 

börjat förstå vad det var som höll honom tillbaka. 

Till sist hade hon lyckats få honom att inse att han aldrig skulle kunna 

göra det han föresatt sig om han inte vågade rucka på gamla principer. 

Därför, och bara därför, hade han omsider gått med på att visa sig utåt 

som en helbrägdagörare med exceptionella krafter. Som en gud med 

oändlig makt. Och det hade faktiskt fungerat; han hade vunnit många 

anhängare på sin unika förmåga att bota och hela. 

Priset hade förstås varit att de människor vars liv han hade lagt sig i, i 

slutändan skulle göra en mindre erfarenhetsvinst än om han helt enkelt 

låtit dem gå under i sjukdom som det kanske var menat. Men om världen 

av detta offer skulle tvingas att stanna upp och sedan ändra riktning så 

som han tänkt, då var det ändå ett oerhört lågt pris att betala. 

Hon hade så småningom förstått allt detta, trots att det ur ett strikt 

mänskligt perspektiv tycktes cyniskt och grymt. Men saken var ju att det 

mänskliga perspektivet var så sorgligt begränsat, och därför var det totalt 

omöjligt att göra sig en vettig föreställning om varför det kunde vara 

bättre att lida och dö än att leva ett långt, lyckligt och friskt liv. Den 

överblicken hade emellertid Erik, åtminstone till viss del. Mänskligheten 

Elektra tvingade in honom i begränsade förstås även hans sinne så att 

han ibland under svaga stunder tycktes tvivla på sina egna motiv, men 

det brukade avhjälpas med några timmars meditation på egen hand. När 

han kom tillbaka efter en sådan utflykt till de högre planen bar han alltid 

med sig en sorts sprakande energi som tycktes smitta av sig på och lysa 

upp allt och alla som fanns i hans närhet. Det brukade vara vid sådana 

tillfällen hon hade som svårast att se honom som sin andlige bror snarare 

än sin mänsklige älskare. Dock älskare i en strikt platonisk mening, det 

kunde inte nog understrykas. 

Och när man ändå var inne på den delen av deras förhållande: det 

hade till bådas förlägenhet och förfäran hänt att deras djupa syskonkärlek 

på senare tid börjat tangera en annan sorts mer konventionell och 

lidelsefull kärlek mellan man och kvinna. När det inträffade drog sig båda 

alltid undan från varandra, väl medvetna om vad ett enda litet misstag 

kunde leda till för alltför många människor i deras närhet. Deras fysiska 

intimitet skulle aldrig någonsin utsträcka sig till annat än handhållande. 

Vad den andliga intimiteten beträffade… 

Men det var ett moraliskt problem som för tillfället kändes tämligen 

avlägset, nu när de promenerade hand i hand genom ett vårvintrigt 
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Klätten dränkt i snett solljus. Elektra kisade mot den lågt stående solen 

och såg sedan upp på Erik och log mot honom medan fläckarna av 

kvardröjande solsken sakta bleknade bort i hennes ögon. 

”Ok, jag tror att jag förstår” sade hon och nickade, varpå hon makade 

undan Felix ur sitt medvetande och istället öppnade sig för den tunna, 

spröda värme solstrålarna bar med sig. 

Fullt ut förstod hon emellertid vare sig mannen vars hand hon höll i 

sin, eller de medel han tänkt bruka för att nå dit han ville. Och med tanke 

på hennes egen sinnesfrid var det nog lika bra. 

 

 

* * * 

 

”Han är en cancer på samhällskroppen, en missbildning, en förorening 

vars existensberättigande är lika med noll. Han är det största hot vår 

västerländska civilisation ställts inför sedan hunnerna översvämmade 

Europa; sedan bolsjevismen infekterade och i grund förstörde gamla väl 

fungerande riken där tryggheten fanns i att alla visste sin plats. Nu gör 

han detsamma; han översvämmar och besmittar människors tankar. Han 

sår medvetet frön till revolution och anarki. Han är ett hot mot våra liv, 

mot våra familjer, mot hela den samhällsstruktur våra fäder i sitt anletes 

svett byggde upp under hundratals år av umbäranden. Han är kort sagt 

ett hot mot allt som är rätt och riktigt, mot allt som ger stadga åt det vi 

håller kärt. Vad gör man med cancersvulster? Det ska jag säga er, mina 

vänner; man opererar bort dem. Man skär bort det onda för att inte 

resten av kroppen ska smittas. Och det är precis det våra efterkommande 

- de som kommer att drabbas värst av hans galenskap - ålagt oss att göra. 

Vi tillsammans måste försöka bota sjukdomen innan den spritt sig 

bortom all kontroll. Vi tillsammans är kirurgen som måste hålla i 

skalpellen. Det finns inte längre någon annan väg att gå. Erik 

Johannesson måste dö.” 

Orden föll svarta och skoningslöst blanka över auditoriet, iskallt 

framsagda med perfekt artikulation. Ingen protesterade. Vilket förstås 

knappast var särskilt förvånande eftersom ingen heller hade någon 

avvikande åsikt om vad som borde göras med ”den nya tidens Messias” - 

bedragaren, folkförföraren, kommunisten, hädaren, revolutionären Erik 

Johannesson. 
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Jacob Mårtensson, ordförande i den nybildade ideella föreningen 

Förnuft & Sanning, belönades precis som han hoppats med långa, 

entusiastiska applåder för sitt svavelosande men i hans tycke stringenta 

anförande. De tjugo mest framstående medlemmarna i föreningen hade 

samlats i konferenslokalerna i det gamla kungliga sommarslottet 

Backaskog i nordöstra Skåne för att försöka finna en slutgiltig lösning på 

problemet Erik Johannesson. Och efter att ha sett övertygelsens ljus 

tändas i åhörarnas ögon medan han talade till dem, kändes det inte längre 

som en omöjlighet. Snarare tvärtom. 

Slottet man hyrt in sig i, en röd tegelbyggnad med anor från 

medeltiden, låg mycket vackert på ett smalt näs mellan två sjöar. En stor 

slottspark full av gamla ekar bredde ut sig ner mot den ena sjöstranden, 

och över hela platsen vilade ett sorts bedagat lugn som gav den vankel-

modige nödvändig sinnesro och kraft att fatta svåra beslut. Jacob 

Mårtensson hade promenerat en lång stund i parken innan han slutligen 

bestämt sig för att det äntligen var dags att ta steget fullt ut och öppet 

begära Erik Johannessons huvud på ett fat. 

Han hade smålett när formuleringen först dykt upp i huvudet; den ofta 

använda metaforen kunde möjligen tyckas en aning sliten, men i just det 

här fallet var den faktiskt ovanligt välfunnen. Även om han naturligtvis 

inte i bokstavlig mening var särskilt intresserad av var huvudet hamnade 

när han och de andra i Förnuft & Sanning väl utfört det som de såg som 

sin absoluta plikt. För hans del kunde gärna hundarna få det. Eller varför 

inte skänka det till forskning, så att det på så vis kunde göra åtminstone 

något litet gott? Förvisso en aning sent i så fall, med tanke på vilken 

skada det redan ställt till. Men bättre sent än aldrig, som man brukade 

säga. 

Jacob Mårtensson var mycket noga med att både för sig själv och för 

andra kraftfullt poängtera att han inte var någon simpel mördare. Han 

var snarare humanist, och som sådan oresonlig motståndare till 

exempelvis dödstraff eftersom han ansåg det vara ovärdigt ett upplyst 

folk att hemfalla åt ett så primitivt barbari. 

Men i fallet Erik Johannesson var det radikalt annorlunda; missionen 

de ålagt sig var så viktig att vanliga regler inte längre kunde följas. 

Sällskapet Förnuft & Sanning hade ett moraliskt ansvar, och genom det 

var de förpliktigade att oskadliggöra det fruktansvärda hot den så kallade 

nya tidens Messias utgjorde mot samhället. Det ansvaret gick inte att 

undkomma. Inte i en tid när allt plötsligt verkade ha blivit fullkomligt 
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galet och ingen längre lyssnade på förnuftets röst, utan istället kastade sig 

handlöst ut i ett hav av ändlös förvirring och vidskepelse. Ondska och 

mörker hotade att svälja världen, och något måste göras innan oredan 

blivit så stor att skadan skulle vara irreparabel. 

Och nu hade han, Jacob Mårtensson, alltså tagit det allra första steget 

bort från avgrunden, och det hade av allt att döma fallit väl ut. Han 

rättade till sina papper och satte sig ner utan att röra en min medan 

applåderna klingade ut, väl medveten om att han måste ha gjort stort 

intryck på sina åhörare med sin behärskade och strikta stil. Och det var i 

så fall utmärkt; auktoritet var av nöden tvungen för att leda och 

entusiasmera de ännu nyktra medborgare som skulle neutralisera såväl 

den avskyvärde Erik Johannesson som det elände han höll på att ställa 

till. 

Jacob Mårtensson var inte ensam den drivande kraften bakom den 

under ytan uttalat militanta aktionsgruppen Förnuft & Sanning, vars 

strävan det var att få ett snabbt slut på den alltmer anarkistiska 

stämningen i landet, ytterst orsakad av just Erik Johannesson och hans 

följeslagare. Helt enligt tidens anda bestod gruppen sålunda av 

människor med vitt skilda bakgrunder och motiv; här fanns frireligiösa 

teologer som ansåg Erik Johannesson vara den störste hädare världen 

någonsin skådat; här fanns skeptiker med drag av fanatisk vetenskaps-

fundamentalism; här fanns politiskt aktiva inom både högern och 

vänstern. Den politiska twisten var förresten ett lysande exempel på den 

splittrande effekt Erik Johannesson hade på sin omgivning. Den 

icketroende högern ansåg honom vara ultrakommunist, medan den lika 

icketroende vänstern tyckte sig se drag av nazism hos honom. Hur man 

lyckades få hans lära till nazistisk var förvisso ett mysterium ansåg Jacob 

Mårtensson, som själv bekände sig till den rabiat ateistiska delen av 

skeptikergrenen. Möjligen bottnade nazistanklagelsen i ett uttalande Erik 

Johannesson gjort om att alla människor var precis lika mycket värda i 

hans ögon. Inte ens figurer som Adolf Hitler eller Joseph Goebbels var 

således något annat än människor påstod han, och alla människor hade 

ett grundläggande värde som inte kunde förminskas av deras handlingar. 

Inte ens om handlingarna ifråga var av den fruktansvärda kaliber 

förutnämnda herrar visat prov på. 

Det skoningslöst klargörande tillkännagivandet hade räckt mer än väl 

för att reta upp många i bildlig mening lomhörda människor, som 

uppenbarligen tyckte sig höra något som inte sades. Följaktligen fanns 
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det en falang inom Förnuft & Sanning som mer än gärna ville se Erik 

Johannesson död för hans skamlösa nazistsympatiers skull. 

Jacob Mårtensson kunde inte låta bli att tycka att det fanns vissa drag 

av huvudlöshet i en del av de resonemang som låg till grund för behovet 

att oskadliggöra Erik Johannesson slutgiltigt. Och med det sagt borde det 

kanske tilläggas att det inte spelade den minsta roll om huvudlösheten 

hade sitt ursprung i politiska eller religiösa föreställningar. Dock: målet 

var gemensamt och därför överordnat personliga meningsskiljaktigheter. 

Själv var han naturligtvis av en helt annan typ; en kallt logiskt 

resonerande människa som inte under några som helst omständigheter 

kunde förmås att tro på någon typ av vidskepelse, allra minst religiös 

sådan. Han var naturligtvis oerhört stolt över att kunna säga att han var 

helt fri från alla sådana vanföreställningar. Men med denna stolthet följde 

inte bara ett förakt för alla som inte förmått följa hans exempel, utan 

påfallande ofta också en hastigt uppflammande vrede när någon talade 

om övernaturligheter och vidskepelse som vore det något naturligt. 

Så när Erik Johannesson sade sig kunna bota sjuka och skadade genom 

handpåläggning och allt vad det var - exempelvis det där rubbade 

påståendet om att han var någon sorts inkarnerad gud - slog Jacob 

Mårtenssons hela intellektuella system bakut. Han brydde sig inte om 

vilka så kallade fakta som åberopades; han vägrade helt sonika acceptera 

sådana påhitt eftersom det var uppenbart att det var lurendrejeri. 

Mänsklig gudomlighet, sårläkning genom beröring, påståenden om liv 

efter döden - alltsammans var dumheter. Sådant fanns inte i verkligheten, 

och till det fanns det en mycket bra anledning. Nämligen att det bröt mot 

naturlagarna. Det var så basalt, enkelt och lättgenomskådat att det var 

löjligt, och ändå lockade charlatanen, skojaren och dåren Erik 

Johannesson folk som aldrig förr. Det var ytterst nedslående att 

vidskepelse skulle få konkurrera ut logik och vetenskap, och man kunde 

ju tycka att i den moderna, upplysta världen borde sådant inte kunna ske. 

Men det hade till all olycka ändå inträffat. Någon hade öppnat en 

Pandoras ask och släppt lös den gränslösa dumheten över världen. 

Därför ankom det nu på Förnuft & Sanning att - med våld om så 

krävdes - tvinga tillbaka det onda till det medeltida mörker det kommit 

från, stänga asken och sedan kasta bort nyckeln. För gott, om möjligt. 

 

Diskussionerna om hur man bäst skulle gå tillväga för att lyckas i sin 

mission i det godas tjänst tog hela eftermiddagen, men när man väl enats 
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om de praktiska detaljerna gick det fort. Beslut fattades, och när Jacob 

Mårtensson tittade ut genom de höga salsfönstren såg han för första 

gången denna gråmulna junidag solstrålar bryta igenom molntäcket för 

att glittrande leka i de stora ekarnas kronor. Om han varit något annat än 

en strikt logisk varelse hade han förmodligen valt att se det vackra, gröna 

ljusspelet som ett tydligt tecken om förestående framgång eller 

åtminstone gillande från en högre makt. Men eftersom det i hans värld 

inte existerade något utöver det hans ögon såg och det hans öron hörde, 

uppfattade han inte annat än just reflekterat solljus i försommargrönt 

lövverk. Och att han nu helt säkert gick en högre makts ärenden var en 

sak så otrolig och så dum, att den aldrig någonsin skulle ha fallit honom 

in. 
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10. 
 

 

nder våren och sommaren ödesåret 2012 genomförde Erik 

Johannesson och hans närmaste följeslagare en omfattande 

föreläsningsturné i hela Sverige. Överallt möttes de av jublande 

anhängare som kastade blommor, mjukisdjur och till och med 

underkläder på dem, allt i akt och mening att hylla ”den nya tidens 

Messias”. 

Med blommorna var det normalt inga problem; ingen i det resande 

sällskapet hade något emot att glada människor strödde ut rosenblad 

framför dem eller öste vilda ängsblommor över deras huvuden när de 

klev av tåget i någon ny stad. Underkläderna brukade inte heller utgöra 

något särskilt hinder, men det berodde naturligtvis helt och hållet på 

nämnda plaggs utformning - och på vem de träffade. 

Erik själv var vid det här laget tämligen van vid att det kom minst ett 

par trosor singlande genom luften varje gång han anlände till en ny 

station, och det var inget han hade något emot. Det stod var och en fritt 

att själv välja på vilket sätt man ville visa honom sin uppskattning. 

Värre blev det emellertid när damernas benkläder råkade landa på 

Felix, som nu blivit en av de få utvalda, avundsvärda följeslagarna. Det 

hade hänt att han fått i synnerhet unga damers aningen använda trosor 

kastade på sig, och med tanke på hur lätt han hade för att så att säga bli 

fysiskt upprörd över sådana saker var det något man helst ville undvika. 

Mest för att senare slippa kvällstidningslöpsedlar som alldeles säkert 

skulle göra honom ytterligare generad. 

Oskyldigare och lite mer hjärteknipande var det när barn kastade sina 

väl tuggade, kramade, salivvåta gosedjur på sällskapet. Det rörde särskilt 

Elektra, som mer än en gång blivit tårögd över en bortskänkt nalle hon 

U 
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plötsligt fått tryckt i sin famn. Det hade naturligtvis med hennes egna 

barn att göra, eller snarare den ständigt närvarande saknaden efter dem. 

Alla i sällskapet visste vilken enorm uppoffring hon gjort för att kunna 

följa Erik så som hon gjorde, och av den anledningen talades det aldrig 

illa om hennes beslut att lämna familjen. Erik visste att hon och hennes 

man Henrik hade kommit överens om att ge saken några år, när hon 

utan att tänka alltför mycket på familjen kunde resa runt med honom 

och ”göra Guds verk”, som Henrik vid något tillfälle uttryckt saken. Hon 

var givetvis tacksam över att ha en så förstående man, men det hjälpte 

knappast mot hennes ångestfyllda längtan efter de egna barnen varje 

gång någon snorig unge räckte henne ett sönderälskat tygdjur. 

Elektra var emellertid inte den enda som fick ta emot den sortens 

gåvor. Erik själv fick ofta ducka för rosa, hjärtprydda varianter som 

kastades mot honom av skrikande tonårsflickor. Någon av dessa föga 

subtila kärleksförklaringar i krossad plysch hade levererats med en 

fasttejpad hopvikt lapp på sig, där aktiviteter av ytterligt avancerad 

sexuell karaktär ingående beskrivits och dessutom föreslagits. Dels i text, 

men framför allt med illustrativa och skickligt utförda teckningar i vilka 

en tämligen porträttlik Erik sågs göra både det ena och det andra med en 

ung kvinna med lustfyllt särade ben, vilken väl fick antas vara för-

fattarinnan till den oblyga inviten. 

Elektra hade genast nappat åt sig den rosa nallen när hon upptäckt att 

Felix av misstag råkat få tag på den och intresserat börjat läsa med 

snabbt tilltagande rodnad och ögon som växte i takt med bulan i hans 

ena byxficka. Hon hade faktiskt själv rodnat när hon senare fått klart för 

sig vad som fanns på pappersarket. Texten - formad med flickaktigt 

rundade bokstäver - var inte det minsta pornografisk eftersom det tydligt 

framgick att den var gjord med känsla, kanske till och med med någon 

sorts kärlek. Skillnaden mellan erotik och pornografi var som bekant 

milsvid och begreppen borde inte förväxlas med varandra. Men det 

fanns ändå något som berörde henne illa, framförallt i bilderna. Hon 

kunde inte låta bli att känna en ilning av obehag när hon såg Erik göra 

sådant hon själv aldrig ens kommit på tanken att försöka med sin man, 

trots många års äktenskap med därtill hörande nöjen. För visst var det 

obehag hon kände? 

Nåja, kanske var det bara så enkelt att hon höll på att bli gammal och 

inte längre tyckte att det kändes bekvämt att tala vitt och brett om 

diverse intimiteter. Och på så vis stämde logiken; hon var ju faktiskt 
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betydligt äldre än den erotiskt författande och tecknande tonårstjejen. 

Men var hon så mycket klokare? 

Alla dessa gåvor var normalt inget annat än det de tycktes vara; ett 

något underligt men ändå oförargligt sätt att uttrycka vördnad för Erik. 

Men vid ankomsten till en planerad föreläsning i Norrköpinge tog saker 

och ting plötsligt en otrevlig vändning. Blommor och hurrarop mötte 

dem som vanligt när de steg av tåget. Någon hade till och med gjort sig 

besväret att skaffa fram alldeles äkta palmblad - sannolikt stulna från 

stadens berömda kaktusplantering - som lades framför Erik när han klev 

ut på perrongen. Parallellen till Jesu intåg i Jerusalem kunde knappast 

undgå någon, och det blev för en stund aningen pinsamt. 

Men den känslan glömdes snart bort, för plötsligt började det i vanlig 

ordning regna diverse gåvor över de nyanlända. En ljusblå nalle kom 

flygande genom luften, missade Eriks huvud med ett par centimeter och 

fångades nästan av Felix. Men bara nästan. Den landade på marken och 

var just på väg att försvinna in under tåget när Johnny Nyström, den före 

detta uteliggaren, stoppade den med foten, lyfte upp den och sedan 

lyckligt tryckte den mot sitt bröst. Han hade hittills bara fått ta emot 

blommor och trosor, men aldrig någon nalle. När han nu till slut äntligen 

fick en gjorde den något tämligen oväntat; den exploderade i famnen på 

honom. 

Den som apterat kramdjuret hade varit förutseende nog att inse att 

Erik själv kanske inte skulle fånga det. Därför hade man fyllt den fluffiga 

kroppen med rostig nubb, vassa metallskärvor och begagnat blyhagel 

runt sprängladdningen så att även de som stod en bit ifrån förhoppnings-

vis skulle dö i explosionen. 

Man hade emellertid missat tre saker när man planerat attentatet. Det 

första var att man grovt överskattat sprängverkan i den hemmagjorda 

bomb man tillverkat av bland annat rengöringsmedel och växtgödning. 

Det var klantigt på gränsen till oförlåtligt, och faktiskt det enda man 

genom bättre förarbete kunnat göra något åt. 

Det andra och mer svårförutsedda var Johnny Nyströms svaghet för 

gulliga mjukisdjur. Han hade så fort han fått tag på nallen inneslutit den i 

sin famn i en jättelik, kärleksfull björnkram och därför tagit upp det 

mesta av splittret och sprängverkan med sin egen kropp. Han själv blev 

visserligen fruktansvärt sargad, men räddade samtidigt de omkring-

stående från att skadas. 

Det tredje var att det var Erik Johannesson man försökte döda. 
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I samma stund bomben briserade bakom Erik och panik utbröt bland 

åskådarna på perrongen, var det som om en malström av virvlande 

energi plötsligt uppstått mitt ibland dem. Av dem som behöll lugnet 

kunde många senare vittna om hur ljus liksom sipprat ut från Erik - 

ingen kunde efteråt beskriva det på något mer begripligt sätt - och hur de 

fyllts av svindlande känslor av skräck och vördnad på en och samma 

gång. Några vände bort blicken eller flydde därifrån, men de som 

stannade kvar för att se fick uppleva en repris av Eriks mirakulösa 

helande av Elektra, fast med den illa söndertrasade och medvetslöse 

Johnny Nyström i huvudrollen. Senare menade många att man blivit 

åsyna vittne till en äkta uppståndelse; kroppen på perrongen var så illa 

skadad att man var övertygad om att det inte var ett helande man sett 

utan snarare hur en död människa gjordes levande igen. 

Riktigt så illa var det dock inte ställt med den nalleälskande före detta 

hemlöse alkoholisten. Han var inte död när Erik föll på knä vid honom, 

men utan tvivel så svårt perforerad att han borde ha förblött på mindre 

än en minut. 

Om det bara varit detta offentliga helande som legat till grund för den 

kommande mytbildningen kring incidenten på Norrköpinges rese-

centrum, hade kanske inte Eriks rykte som gud i människohamn blivit så 

grundmurat som det trots allt senare kom att bli. Det verkligt betydelse-

fulla skedde istället några minuter efter återställandet av Johnny 

Nyströms jordiska lekamen, när den plötsligt rasande folkmassan släpade 

fram en ytterst illa misshandlad man till Erik och hans sällskap. Man slog 

och sparkade alltjämt på honom, trots att han knappt var vid 

medvetande. 

”Det var han!” gastade de upprörda galningarna i mun på varandra och 

knuffade fram den blodige mannen mot Erik. ”Det var han som kastade 

bomben!” 

Mannen föll omkull på asfalten mitt bland alla utströdda blommor, 

palmkvistar och lösa kronblad, hostande upp blod och slem. Han var 

ingen vacker syn och det var tydligt att han tvingats löpa ett veritabelt 

gatlopp genom den uppretade folkmassan innan han slutligen kollapsade 

framför Erik. Det såg verkligen ut som om alla slagit honom varhelst de 

kommit åt. Dock visade det sig nu att han tydligen ändå inte var värre 

däran än att han lyckades vrida upp huvudet mot Erik och ge denne en 

synnerligen föraktfull och fientlig blick. Ur hans sönderslagna mun kom 

mer eller mindre ohörbara förolämpningar. Ordet ”hädare” kunde dock 
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urskiljas av alla som befann sig inom hörhåll, och nu blev det genast stor 

oro i människomassan. En medelålders kvinna bröt sig plötsligt ut ur 

mängden och drämde en fot i ryggen på den liggande så att han kvidande 

fick upp mer blod. Folkmassan hejade på henne och uppvisade alla 

kännetecken hos en äkta pöbel; man skrek och skränade och ropade 

förslag på hur mannen bäst skulle plågas innan man slet honom i 

stycken. Stämningen var så primitivt hatisk att den nästan tog fysisk 

form. 

Men mitt i detta sinnessjuka skådespel var det trots allt någon som 

lyckades göra sig hörd och fick de rasande människorna att åtminstone 

för några korta ögonblick sansa sig. En äldre herre, hemmahörande i 

välbeställd övre medelklass av klädsel och allmän stil att döma, steg fram 

och menade att det bästa sannolikt vore om Erik Johannesson själv fick 

utdöma ogärningsmannens straff. Det var ju mot honom han hade 

förbrutit sig, och därmed förbrukat sin rätt till vanlig rättegång. För så 

måste det väl ändå vara; vanliga lagar och regler kunde inte gälla för brott 

mot Gud. Förresten kunde det väl inte bli tydligare än i den obrytbara 

regeln ”du skall icke dräpa”? 

”Vi lämnar honom i dina händer, Herre” sade mannen ödmjukt och 

bugade sig djupt mot Erik och drog sig bakåt, dock utan att kunna låta 

bli att som i förbigående ge den liggande en lätt spark på ena smalbenet. 

Mannen på marken svor till, men var sedan tyst. 

Erik slöt tacksamt sina fingrar runt Elektras i smyg framsträckta, lätt 

svettiga hand. Han var mycket arg och måste landa i sig själv så fort som 

möjligt för att inte fler katastrofer - och i så fall av betydligt mer 

monumentala mått - skulle inträffa. Det fungerade tack och lov, precis 

som vanligt; genast lugnade sig luften runt dem och ljuset som vissa tyckt 

sig se stråla ut från Erik mattades och försvann. 

Erik sjönk ner på huk bredvid den liggande och betraktade honom en 

stund medan folkmassan mumlade förbannelser och hot, allt på äkta 

norrköpingedialekt. Det kunde kanske ha varit lustigt under andra 

förhållanden, men som det nu var skrattade inte ens Felix. 

Attentatsmannen var ganska ung, kanske runt tjugofem eller trettio 

och av allt att döma av svensk härkomst. Vilket antagligen var tur 

misstänkte Erik, eftersom han annars sannolikt redan skulle ha varit död. 

Flera av hans tänder hade slagits ut, och av de otäcka kala, blödande 

fläckar han hade på huvudet framgick det med all önskvärd tydlighet hur 

någon eller några roat sig med att dra av honom stora hårtussar medan 
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han tvingats fram genom den rasande pöbeln. Näsan var knäckt och 

revbenen brutna. Han andades med svårighet och det hördes ett 

obehagligt rosslade och bubblade ur halsen på honom för varje plågat 

andetag han lyckades ta. 

Erik såg på honom under tystnad en lång stund, neutralt och utan 

synbar vrede. Men då var det naturligtvis några gaphalsar som inte kunde 

hålla sig längre: 

”Vi dödar honom!” vrålade de. ”Han har förbrutit sig mot Mästaren! 

Han måste dö!” Varpå hela den böljande folkmassan som en man 

började skandera ”Döda! Döda! Döda!” samtidigt som de taktfast 

sträckte sina knutna händer mot himlen. Folk fyllde på bakifrån och de 

som stod längst fram trycktes ofrivilligt närmare, vilket inte såg ut att roa 

dem nämnvärt av deras ansiktsuttryck att döma. 

Orden ”förbrutit sig mot Mästaren” var det som väckte Erik ur hans 

funderingar och han såg upp på den nu nästintill okontrollerbara 

mobben. Han tyckte definitivt inte om synen. Han reste sig långsamt, 

fortfarande med Elektras hand i sin. Han kände hur hon darrade. 

”Tig!” röt han plötsligt och med sådan kraft att till och med de värsta 

skränarna genast blev knäpptysta. ”Jag vill inte höra ett ljud till förrän jag 

ber om det!” 

Något mummel hördes ändå, genast följt av vilda hyschanden från de 

omkringstående. Det tycktes alltså som tur var fortfarande möjligt att 

styra situationen åt rätt håll. Nu gällde det bara att vara lite försiktig så att 

möjligheten inte plötsligt dunstade bort. Erik hade en intensiv och otäck 

känsla av att det skulle räcka med ett enda felaktigt ord från honom för 

att allt vett och sans på nytt skulle flyga sin kos och katastrofen därmed 

vara ett faktum. Och då skulle sannolikt inte ens hans auktoritet längre 

vara nog för att stoppa den framvällande floden av ursinniga, klösande, 

rivande, sönderslitande människor. 

När han till sist var så gott som säker på att ingen plötsligt skulle tappa 

huvudet och börja gorma fler sinnesslöa slagord - åtminstone inte den 

närmaste stunden - riktade han åter uppmärksamheten mot den halvt 

massakrerade attentatsmannen på marken. Han sjönk på nytt ner på huk 

och betraktade honom under tystnad. I de halvt igensvullna ögonen 

kunde han utläsa lika delar förakt och rädsla, men allt han själv kunde 

förmå sig att känna var medlidande. 

Just som han såg att mannen försökte få fram något nytt skällsord som 

naturligtvis genast skulle göra publiken runtomkring bindgalen, förstod 
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han vad som måste göras. Egentligen hade han vetat hela tiden, men det 

var först i detta ögonblick som alla andra alternativ blev omöjliga. Han 

kände att Elektra försökte säga honom något, men han nöjde sig med att 

besvara hennes oroliga handtryckningar med att smeka henne lätt över 

handryggen med sin tumme. Sedan släppte han henne och sträckte 

händerna mot mannen på marken. 

Det blev med ens alldeles stilla bland den mordlystna publiken. Erik 

misstänkte att de flesta nog föreställde sig att han nu skulle utdela någon 

sorts utstuderad och helst plågsam hämnd för det som skett med Johnny 

Nyström. Vilket egentligen visade prov på ännu mer sorglig huvudlöshet, 

eftersom en av de allra viktigaste komponenterna i hans förkunnelse var 

förmågan att i alla lägen kunna förlåta. 

Men det hade man tydligen förbisett när man kastat den skyldige 

framför Eriks fötter. Precis som han anat i sin hastigt påkomna 

pessimism, hade ingen av dem ens i sin vildaste fantasi kunnat föreställa 

sig något annat än att ett fruktansvärt straff måste utdömas för det 

oerhörda och oförlåtliga brottet att ge sig på Guds jordiska inkarnation. 

Därför var det som nu skedde utan tvivel en stor besvikelse för dem som 

hoppats på en gruvlig men välförtjänt hämnd; i sanning en kolossal 

missräkning för dem som hellre ville se blod än blommor. Men det var 

också en lättnad, särskilt för dem som kände Erik väl. Ingen av dem hade 

någonsin kunnat föreställa sig Erik som den stränge domaren, den som 

delade upp människor i goda och onda, eller utdelade straff åt dem som 

gick honom emot eller belöningar åt dem som följde honom. Den 

sortens uppdelning av människor - den inskränkta typen av 

begreppsvärld existerade helt enkelt inte för honom, eftersom den var 

helt utan mening. 

Det var egentligen mycket enkelt, och han hade sagt det gång på gång: 

var och en måste själv bära bördan av sina egna handlingar, och det var 

det enda straff som någonsin skulle dömas ut. Glöm allt tal om 

gudomliga efterräkningar; glöm helveten och skärseldar. Ingen skulle 

någonsin dömas av någon annan än sig själv, och om det var så illa att 

insikten om det egna jagets tillkortakommanden dröjde en aning, spelade 

det ingen som helst roll. Man hade ju faktiskt en evighet på sig att 

rannsaka sig själv, och det var mer än nog. Oavsett hur omfattande 

syndaregistret hunnit bli på vägen till insikt. Inte en enda av hans 

följeslagare hade missförstått honom på den punkten, och var och en av 
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dem skulle senare undervisa andra i den i grunden enkla principen att 

förlåta snarare än att fördöma. 

Mannen på marken slutade gradvis blöda; hans sår slöts, hans ben läkte 

samman. Erik sade inte ett ord till honom under hela det förunderliga 

helandet, och inte heller gav mannen ifrån sig några ljud. När han var 

helt återställd lade Erik handen på hans ena kind och viskade något. 

Därefter hjälpte han den darrande och gapande före detta 

attentatsmannen på fötter och vände sig sedan mot de församlade; de 

som i blint raseri nästan slagit ihjäl den Erik nu läkt. 

”Har ni inte lyssnat på vad jag har sagt? Att straffa leder er i 

fördärvet!” ropade han med hög röst ut mot den nu tämligen oroliga 

människomassan. ”Att förlåta är den enda, sanna vägen. Alla kan - och 

ska - förlåtas! Det är min uttryckliga vilja. Den som gör så har funnit 

vägen. Förstår ni vad jag säger? Den här mannen har inte skadat någon 

annan än sig själv. Låt honom gå. Han ska bli sin egen domare, precis 

som var och en av er en dag kommer att döma er själva för vad ni gjorde 

mot honom idag. Er jurisdiktion sträcker sig aldrig längre än till ert eget 

jag. När ni väl har förstått det har ni funnit sanningen. Gå nu, och gör 

som jag har sagt!” avslutade han och tryckte den helade mannens hand 

för att visa att det fanns allvar bakom hans ord. Som vanligt vid den 

sortens kroppskontakt översköljdes han av minnen och känslor, men 

valde att försöka stänga dem ute så gott det gick. Han ville vidare, ville 

glömma den här trista incidenten. Den hade gjort honom ledsen, 

eftersom han genom den tvingats konfrontera en av mänsklighetens 

värsta sidor. 

Å andra sidan var han trots allt glad att mobben hade lyssnat på 

honom; ingen rörde attentatsmannen när denne banade sig väg genom 

folkmassan för att komma bort från platsen så fort som möjligt. Något 

hade emellertid Erik underskattat hatets oerhörda kraft, vilket han bittert 

fick erfara när Elektra vid frukosten följande dag försiktigt lade en 

morgontidning framför honom och pekade först på en stort uppslagen 

artikel om gårdagens händelser på stationen i Norrköpinge, och sedan på 

en liten sidoartikel strax bredvid. Vid en första anblick verkade de inte ha 

något med varandra att göra, men sedan såg han det sorgliga sambandet. 

Han visste naturligtvis att det här måste komma förr eller senare, men 

det berörde honom ändå illa. 

”Man lynchad vid Saltängsbron” stod det, och när han såg upp på 

Elektra nickade hon sorgset. 
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”Jo, det är han” sade hon tonlöst. ”Jag känner igen honom på 

kläderna” konstaterade hon och tog sedan tidningen från Erik eftersom 

hon inte ville att han skulle läsa de makabra detaljerna. Eller för den 

delen se den obehagliga bilden som visade en man som hängts från en 

låg bro. Fötterna doppades nästan i strömmen. 

”Men är du säker? Jag kan inte minnas att han hade något särskilt 

iögonfallande på sig” sade Erik och kände hur han tappade all matlust. 

Elektra sjönk ner hos honom, omfamnade honom försiktigt och lade 

sin panna mot hans tinning. 

”Du är man” sade hon mjukt. ”Ni lägger inte alltid märke till sådana 

detaljer. I synnerhet inte hos andra män. Men jo, jag är säker på att det 

han. Dessutom hade de fäst en lapp på hans bröst, ungefär på samma 

sätt som nazisterna gjorde med inbillade desertörer under slutet av 

kriget.” 

”Vad stod det på lappen?” undrade Erik, ganska säker på att han 

egentligen inte ville veta. Elektra visste också att den kunskapen inte 

skulle vara till någon särdeles nytta, och därför försökte hon leda in 

samtalet på ett annat spår, dock utan att lämna ämnet. 

”Det spelar ingen roll” sade hon efter en stunds tystnad. Hon satt 

fortfarande lutad mot honom, kände hans skäggstubb mot sin nästipp 

och värmen från hans hud som nästan vidrörde hennes läppar. Hon kom 

på sig - för vilken gång i ordningen visste hon inte - med att inse att hon 

faktiskt njöt av beröringen. Sedan sköt hon beslutsamt bort tanken, 

suckade tungt och flyttade sig så att hon fick ögonkontakt med honom. 

Som vanligt när de var ensamma hade han inte på sig de mörka 

solglasögonen, och hon såg allvarligt på honom och höll fast hans blick; 

den som nästan ingen utom hon klarade av att möta utan att känna sig 

som ett gruskorn i världsrymden. 

”Men du vet, eller hur?” sade hon allvarligt. ”Att det kommer fler som 

han? Sådana som inget hellre vill än att döda eller skada dig, men som 

själva kommer att bli krossade under dina anhängares fruktansvärda 

tyngd? Men det är väl det som är priset, eller hur? Du har ju sagt det 

själv; för att kunna bygga upp nytt måste man först riva ner det gamla.” 

Hon nickade mot honom. ”Rivningen har precis påbörjats. Se nu till att 

processen inte avstannar.” 

När hon sagt det lutade hon sig mot hans öra och viskade något som 

bara var ämnat för honom. Sedan kysste hon honom lätt på örsnibben 

och reste sig och gick. Erik satt kvar och såg efter henne, väl medveten 
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om att det i den kyssen låg inbäddat hela slutet på hans inblandning i 

mänsklighetens omdanande. Det började äntligen bli bråttom. 

 

* * * 

 

Mordförsöket på Erik Johannesson på Norrköpinges resecentrum var 

det första i en rad mer eller mindre raffinerade anslag, vilka alla dock 

misslyckades såtillvida att Erik fortfarande var oskadd efter attentatens 

utförande. Om detta berodde på attentatorernas oöverträffade klantighet 

eller bara på ren tur var svårt att säga, men själv gissade Erik på det 

första. Ingen av dem som försökte skjuta, sticka eller spränga ihjäl 

honom var ens i närheten av att lyckas, vilket onekligen tydde på viss 

inkompetens. Däremot råkade de i hastigheten göra många andra 

människor illa, vilket förstås var mycket tråkigt men knappast oväntat. 

Erik fick vid åtminstone tre andra tillfällen rycka in som vikarierande 

sjukvårdspersonal och tillsluta några gapande sår och avslitna, 

blodsprutande artärer, men bortsett från dessa oplanerade avbrott var 

föreläsningsturnén faktiskt inte alls särskilt dramatisk. Människor kom i 

strid ström för att lyssna på honom, och biljetterna - som naturligtvis var 

gratis - tog alltid slut långt i förväg. Svartabörshajarna gjorde sig 

sannolikt en rejäl hacka på hans framträdanden, men det var inget han 

kunde göra något åt, trots att just den sortens skoningslösa kapitalism var 

något han vid varje lämpligt tillfälle fördömde. 

Mer glädjande var att det tycktes som om hans verkliga budskap nu på 

allvar började slå rot hos folk. Många anammade hans filosofi att hellre 

förlåta än fördöma, och mycket pengar skänktes till välgörenhet när 

många välbeställda beslutade sig för att det nog trots allt var dags att dela 

med sig av sitt överflöd. 

Så långt såg det ljust ut. Men det var samtidigt ett dystert faktum att de 

som motsatte sig Erik Johannessons lära hade en tendens att bli allt mer 

radikala, allt mer militanta. Det hände inte sällan att regelrätta gatustrider 

utbröt vid demonstrationer, oftast mellan olika organisationer som 

hatade Erik och hans idéer och polisen som hade till uppgift att skydda 

hans anhängare, som numera nästan aldrig satte sig till motvärn ens om 

de blev handgripligen attackerade. 

Människor blev dödade och lemlästade, men han hade hela tiden vetat 

att det måste bli så. Tyvärr. Och det var tvivelsutan en direkt följd av att 

släktet var konservativt, trögt, misstänksamt och inte minst aggressivt. 
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Därför visste han också att det skulle ta ett tag innan de kunde förstå 

honom fullt ut, och tills det lyckliga tillståndet inträdde skulle olyckor 

vara oundvikliga. Återigen tyvärr. 

Sammanfattningsvis kunde dock sägas att stenen var satt i rullning. 

Han hade gett den fart nerför backen och nu rörde den på sig själv, för 

att fortsätta i de redan inslagna metaforiska hjulspåren. 

Men den rörde sig inte tillräckligt fort. Något mer behövdes för att den 

skulle bli omöjlig att stoppa. Något som skulle ge eko över världen och 

sträcka sig långt in i kommande sekler. 

Ett offer. 

Det hade fungerat förr, och skulle kanske göra det igen. Men det 

förutsatte att han för en tid måste ge avkall på sitt sanna jag, på sin 

förmänskligade gudomlighet. Annars var det tämligen klart att det inte 

skulle fungera; något i honom skulle absolut sabotera hela situationen, 

och på så vis förstöra allt. Slutsatsen var lika enkel som obehaglig; han 

måste alltså bli helt och hållet bunden vid sin mänsklighet. Men hur? 

Han hade förstås redan varit det en gång, medan han ännu var barn, 

tonåring och vuxen fram till den där dagen när han slutade ta sina 

dämpande mediciner. Han mindes fortfarande med fasa fosterfamiljen i 

Urkelljunga, åren på mentalsjukhuset, den grå tiden på Solgården. Sådan 

ville han inte bli igen, inte för allt i världen. Han ville vara sig själv, sitt 

otyglade starka jag. Men ändå utan att vara den han egentligen var, 

bortom den här världen. Han måste bli enbart människa. Inget annat. 

Lyckades han med det skulle allt på sätt och vis vara fullbordat. 

Redan innan han formulerat tanken på sitt förestående för-

mänskligande visste han det självklara svaret på sin tidigare ställda fråga. 

Det hette Elektra Svedenbrandt. 

Hon hade varit med honom i alla tider, på alla platser. Naturligtvis inte 

som Elektra, eftersom hon bara fanns här och nu, bunden vid den plats i 

tiden där han för tillfället själv förvarade en del av sitt medvetna jag. Men 

hennes andliga jag, för att uttrycka sig slarvigt mänskligt, hade alltid varit 

med honom under hans perioder av inblandning och påverkan. Hon 

hade alltid varit den som stått honom närmast, som förankrat honom 

och gjort honom begriplig för samtiden. Hon hade i tidigare fysiska 

inkarnationer exempelvis kallat sig Maria från Magdala, när han själv 

kallat sig Yeshua. Hon hade hetat Khadidja medan han hetat 

Muhammed. Hennes namn hade varit Rukmini, och hans Krishna. Hon 

hade varit Atossa, och han Zarathustra. Hon hade alltid varit hans fasta 



737 

 

punkt i den fysiska verkligheten; denna verklighet som ur det högsta 

perspektivet bara var en minimal aspekt av det energihav allt existerade 

och tog form i. 

Hon - precis som han själv - var mer än bara människa. Hon hörde 

hemma på ett mycket högre plan än alla de enkla varelser som iklädde sig 

människokroppar och fysisk verklighet för att på så vis låta sig förädlas. 

Den nivån hade hon passerat för mycket, mycket länge sedan. 

Men hennes roll var att inte veta. Det var egentligen den naturligaste 

sak i världen, även om det möjligen kunde tyckas vara lite underligt. Men 

om hon vetat hade hon inte kunnat förankra honom som hon gjorde. 

Det var så det alltid hade varit, och så det alltid skulle komma att förbli. 

Antagligen även i kommande inkarnationer. 

Han valde att sammanfatta saken med ett enkelt och till och med 

mänskligt konstaterande; han älskade henne. I sanning; han älskade 

henne som om hon varit en hemlig del av honom själv. 

 

* * * 

 

Han hade blivit utskrattad av sin son. Det var förstås inte första gången, 

det måste medges. Men han hade heller aldrig tidigare hånats för något 

som legat honom så varmt om hjärtat, vilket sårat honom mer än han 

vågat erkänna ens för sig själv. 

Å andra sidan hade sonen fått tillbaka med råge, trots att han själv som 

vuxen och upplyst anhängare borde veta bättre än att hämnas på en 

oerfaren, barnsligt stöddig tonåring som ännu inte sett ljuset. Hämnden 

hade i alla fall bestått i att han - väl medveten om vilken effekt det skulle 

få - råkat nämna den där incidenten på Sydåsen för några år sedan. Det 

vill säga när sonen och hans vanartiga vänner gått vilse uppe i skogen 

och varit borta hela natten, bara för att fram på förmiddagen följande 

dag dyka upp i så eländigt skick att inte ens den där bråkstaken Dannes 

lättfärdiga skata till mor kunnat förbli oberörd, även om hennes 

upprördhet förstås inte varat särskilt länge. 

Själv hade han långsamt och metodiskt och med stigande oro frågat ut 

sin genomblöte och darrande son om vad som hänt tills han fått alla de 

svar han begärt. Så fort han förstått vad hela saken egentligen rört sig om 

hade han slutat upp med att skoja om det löjliga i att gå vilse uppe på den 

inte alltför stora Sydåsen. Det var nämligen inte något att göra sig lustig 
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över, det som hänt det där gangstergänget sonen brukade vara med. Han 

visste bättre än många andra. 

Han kallades Dumme-Ronny, men hans riktiga namn var bara Ronny. 

Och Jönsson i efternamn, förstås. Han hade i sin barndom varit en riktig 

buse, för att uttrycka sig försiktigt. Ett barn som mådde bra av att skada 

andra, som älskade att göra sina jämnåriga kamrater rädda och 

undergivna. Det var givetvis inget han var stolt över, men om han skulle 

drista sig till att försvara sitt beteende på något vis var det ju bara att se 

hur han haft det hemma som liten. Inte för att man kunde skylla allt på 

yttre omständigheter förstås, men det hade åtminstone inte gjort det 

lättare för honom. 

Han hade alltså fyllt sin lediga tid med trakasserier och övergrepp, och 

så hade det sannolikt kunnat fortsätta. Det vill säga, om inte han dykt 

upp. 

De första åren hade visserligen varit katastrof. Han hade slagit, pinat, 

retat, bestulit och hotat den lille klene, skygge, underlige pojken utan 

vänner. Han hade gett sig på honom i första hand för att han var ett lätt 

byte, men också för att det var något som var annorlunda med honom. 

Något som provocerade Ronny och lockade fram hans allra sämsta sidor. 

Sedan kom vändpunkten tillsammans med den där nya flickan i 

klassen, hon som han inte heller kunde tåla. Han hatade henne från 

första stund, men utan att egentligen veta varför. Eller om det var så 

enkelt att det bara hade varit hennes fåniga namn som retat honom. 

Hon var i alla fall en typisk pojkflicka; en orädd, eldfängd liten 

människa med brinnande blick och ytterst hårda, beniga nävar. Och 

fötter, om han mindes rätt. Hon hade förnedrat honom, och han hade 

utan tvivel förtjänat det. 

Det där sista var förstås en bedömning hans vuxna jag kommit fram 

till, dock utan större tankemöda. Han visste ju som sagt mer än väl vilket 

plågoris han varit som barn. 

I alla fall hade allt ställts på ända när tjejen med det löjliga namnet 

plötsligt tagit parti för den lille spinkige och tyste Erik, som på något 

underligt vis transformerats och vuxit genom hennes närvaro. Och innan 

Ronny själv hade vetat ordet av hade han stått öga mot öga med något 

som varken hade gått att förstå eller förklara. Han hade - långt före alla 

andra - fått en glimt av det Erik en dag skulle komma att bli, och det 

hade påverkat hela hans liv. Vilket förstås var en sak han knappast insett 

där och då, men som sannerligen blivit allt tydligare med åren. 
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Och sedan hade allt förbleknat; Erik hade försvunnit ut ur hans liv och 

under många år bara existerat som ett diffust minne begravt någonstans 

långt nere i barndomen. Tills han en dag helt oväntat dykt upp på nytt, 

men då som en nergången luffare som tydligen bosatt sig i någon håla 

uppe på Sydåsen. Ronny hade tyckt att det var sorgligt på något sätt, men 

hade ändå inte brytt sig särdeles mycket om saken. Det vill säga tills hans 

son - som av någon outgrundlig anledning kallades Monkey av sina 

tvivelaktiga vänner - dök upp med en historia som ledde raka vägen ner 

till hans egna halvt bortglömda och inte helt angenäma barndoms-

minnen. 

Därefter hade det gått fort, åtminstone för hans del. I samma stund 

som han sett det numera klassiska inslaget på Sydnytt - det där hans två 

före detta klasskamrater spelade huvudrollerna - hade han varit fast. Han 

hade inte för en sekund tvivlat på Eriks förmåga, inte ens under den 

period när det tycktes vara inne att håna och förlöjliga allt och alla som 

hade med honom att göra. Tvärtom hade Ronny antagligen varit en av 

de allra första anhängarna, men givetvis utan att avslöja det för någon. 

Han ville ju inte att man skulle betrakta honom som en knäppskalle. 

Vilket man - visserligen utan hans vetskap - ändå alltid gjort i Risbyslätt, 

dock utan att säga det alltför högt. 

Men så var det alltså; han var utan tvivel en av de mest hängivna 

anhängarna, och han hade nästan drivit sin familj till vansinne genom 

sina tafatta försök att leva upp till de ideal Erik kommit att predika. 

Exempelvis hade han på eget bevåg tagit ut hälften av familjens 

besparingar och skänkt pengarna till olika sorters välgörenhet. Det var 

förstås inga stora summor, men det räckte att man gjorde så gott man 

kunde. Det hade Erik sagt, och då var det så. 

Hans sambo hade förstås blivit vansinnig till en början, men sedan 

hade hon sansat sig och halvt om halvt förstått vitsen med att ge och att 

det var själva givandet som gjorde en rik. Fast inte rik i ekonomisk 

mening förstås. Men i andlig. 

Vidare hade han skämt ut sig - just det ordvalet var sonens - genom att 

ställa sig under det stora trädet på torget i byns centrum och predika Erik 

Johannessons lära mitt under pågående julskyltning. Möjligen hade han 

inte samma förmåga som Mästaren att trollbinda publiken, för han hade 

mest lockat fram skratt och hån hos de fåtaliga åhörarna snarare än 

hänförelse. Någon hade till och med bett honom stiga ner från bänken 

han stod på och sedan hålla truten, eftersom han störde den traditionella 
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ringdansen med sitt gapande. Hans synnerligen korta bana som predikant 

hade således inte fallit särskilt väl ut, det måste han förstås hålla med om. 

Men allt det där hade å andra sidan hänt strax före Erik Johannessons 

stora genombrott, så förutsättningarna hade kanske inte varit de bästa. 

Ronny hade kommit att fullkomligt älska Erik och det han stod för, så 

var det. Men mitt i denna andliga förälskelse bodde en stor tragedi; han 

hade aldrig fått träffa Mästaren och be om förlåtelse för övergreppen i 

barndomen. Inte heller hade han någonsin hört Erik tala i verkligheten, 

vilket grämde honom än mer. Han hade till sin egen bedrövelse inte haft 

möjlighet att se och höra honom ens på den just avslutade föreläsnings-

turné han och hans följeslagare under våren och sommaren genomfört 

över hela landet. Så när det på sensommaren 2012 visade sig att Erik 

skulle göra ett framträdande bara en mil från Risbyslätt, hade Ronny varit 

en av de första att skaffa biljett. Han hade tvingats övernatta tre nätter 

utanför den ICA-affär som skulle dela ut biljetterna - som i vanlig 

ordning var gratis - för att överhuvudtaget ha en chans att få tag på en. 

Trots detta var han inte först, och om han förstått saken rätt hade 

biljetterna - drygt 2000 stycken - tagit slut på mindre än en timme. 

Framträdandet skulle ske en torsdagskväll i slutet av augusti, och han 

räknade dagarna. Han införskaffade till och med en överdimensionerad 

muckarkam i grön plast, som han sedan använde för att få en visuell bild 

av hur långt det var kvar till den efterlängtade kvällen. Till familjens 

retsamma kommentarer, ska kanske tilläggas. I synnerhet när de kom på 

honom med att sitta och stirra drömmande på den där förbaskade halvt 

tandlösa kammen, vars tänder en efter en hamnade i papperskorgen 

under skrivbordet. 

När dagen äntligen var inne bröt han kammen i två symboliska delar; 

som en ritual som på något vis skulle bekräfta att här slutade hans gamla 

liv, och började hans nya. Som Följeslagare. 

Det var nämligen hans plan; att han skulle försöka träffa Erik 

personligen och sedan i egenskap av gammal bekant upptas i den 

innersta kretsen. Men det hade han inte nämnt med ett ord till sin 

fortfarande lyckligt ovetande familj. 

Till sist, efter många dagars långsam väntan, kom så äntligen den stora 

kvällen. Framträdandet skulle hållas vid en liten cirkelrund sjö med det 

hedniska namnet Torssjön, vackert belägen vid Sydåsens utlöpare i den 

sydöstra grannkommunen. Traditionellt brukade man hålla sommar-

konserter vid denna lilla mörka insjö inramad av skir bokskog och 
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steniga rasbranter, med publiken sittande på slänterna runt sjön och med 

artisterna på en flotte något tiotal meter ut från strandkanten. Akustiken 

liksom den trolska stämningen sades vara något utöver det vanliga, 

varför sjön - trots dess aningen besvärliga läge - faktiskt var uppskattad 

även bland landets mer kända musiker. Det sades till och med att ingen 

någonsin tackat nej till att medverka, vilket såvitt man visste ingen annan 

svensk scen kunde skryta med. 

Ronny åkte dit ensam. Han ville inte dela den här upplevelsen med 

någon annan; det skulle vara en sak bara mellan honom och Mästaren. 

Med sig hade han en uppfällbar campingstol och en ryggsäck 

innehållande en enkel matsäck. Maten hade han själv packat ner, och han 

tyckte nog att han faktiskt tänkt till; den bestod av bredda smörgåsar 

med makrillfilé i tomatsås. Han tänkte sig den enkla måltiden som en 

direkt parallell till den från bibeln välkända predikan vid Genesarets sjö, 

där Jesus gav åhörarna bröd och fisk att äta. Inte för att han hade 

studerat bibeln särskilt noga, men just det avsnittet kände han 

åtminstone hjälpligt till. 

Medan han köade för att bli insläppt tjuvlyssnade han på de livliga 

samtal som böljade fram och tillbaka runt honom. Alla tycktes föga 

överraskande handla om Erik och hans följeslagare, eller om sådant han 

tidigare predikat om. Stämningen var alltså mycket god; inga fientligheter 

syntes till någonstans. Han njöt av den känslomässiga värme som 

strömmade ut från alla köande och tänkte att om det var så här världen 

skulle bli enligt Eriks vision, var den kanske inte ett så dåligt ställe ändå 

när allt kom omkring. 

Efter att först ha väntat någon halvtimme i den alltmer växande och 

stillastående kön, började den så småningom sakta röra sig framåt längs 

en smal grusväg som ringlade genom en bred ravin under ett tak av 

grönskande bokar. Det var mycket vackert, och dessutom första gången 

Ronny inte höll på att förgås av leda medan han köade. 

Efter femton minuters långsam promenad tog vägen slut och övergick 

nästan omärkligt i strandmark bestående av gräs och småsten. Ledet 

löstes upp och de köande fördelades över rasbranterna i öster, vilka 

formade en naturlig amfiteater tillsammans med den spegelblanka, svarta 

vattenytan. Själv sökte han sig långt fram i mitten för att komma så nära 

den ännu förtöjda flotten som möjligt. Han fann en ledig gräsplätt där 

han fällde upp sin stol och slog sig ner och åt sina medhavda mackor 

medan han tankfullt betraktade scenen, komplett med både ljud- och 
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ljusanläggning. Sedan väntade han medan solen sakta sjönk i väster och 

försvann bakom trädtopparna, och luften långsamt svalnade. 

Över honom välvde sig himlen i djupnande blått och han visste att om 

bara några timmar skulle de första stjärnorna tändas som små prickar av 

flämtande kosmiskt ljus. Det var mycket vackert och han rördes så till 

den grad av upplevelsens skönhet att han var tvungen att tänka på något 

mer vardagligt för att inte falla i gråt. Han valde sin sambos 

återkommande och inte sällan ilskna tjat om att han alltid vek tvätten fel, 

vilket åtminstone tillfälligt räddade honom från risken att stämplas som 

lipsill. 

Föreställningen - om nu evenemanget kunde benämnas så - började 

exakt klockan åtta. Då hade de branta och steniga sluttningarna ner mot 

sjön fyllts till bristningsgränsen av en färgglad och muntert pratande 

publik, och Ronny tvivlade inte på att man tagit in så många som 

överhuvudtaget kunde få plats. Han hade läst någonstans att man 

normalt brukade begränsa antalet åskådare till runt åttahundra för att det 

inte skulle bli för trångt, och nu fanns här alltså tvåtusen uppspelta, 

förväntansfulla själar, redo att ta emot kärlekens budskap från Mästaren 

själv. Det var nästan för bra för att vara sant. 

Den flytande scenen låg fortfarande förtöjd, och via bryggan som 

ledde ut till den stegade nu tre kvinnor iförda glasögon, glittriga 

klänningar, fjäderboa och gummistövlar fram. Det senare ifall de skulle 

falla i, påstod en av dem när de kommit ut på flotten. Varpå hon 

fullständigt oblygt presenterade sig själv som ”den unga, snygga, trevliga, 

sexiga, helt kolossalt fantastiska…”. 

Sedan började de sjunga, och det blev nästan för mycket för Ronny 

som nu var sprickfärdig av otålighet att få se honom. Han hade ingen 

större lust att behöva se tre på sin höjd småroliga damer som sjöng mer 

eller mindre fräcka visor för att dra igång publiken. Han för sin del var ju 

redan så igångdragen han någonsin kunde bli; han hade varit det i flera 

månader redan och nu när det var så nära ville han inte vänta längre! 

Trots det lyckades han tygla sin otålighet och lyssnade artigt när de sjöng 

sånger med texter av typen ”Vi är det finaste vi vet, vi är det dyraste i 

världen” och ”Jag trivs bäst i mjuka byxor, där magen den får plats” till 

välkända melodier. 

Innan de var helt färdiga fann sig emellertid Ronny till sin egen 

förvåning inte bara artigt utan dessutom entusiastiskt applåderande 

nummer efter nummer. Och plötsligt insåg han varför man tagit dit 
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några av Risbyslätts mer kända underhållare som publikuppvärmare; det 

var så självklart att det var skrattretande. Damerna ifråga var kanske inte 

kända för att vara särskilt djupsinniga, och sannerligen inte på det sätt 

som Mästaren var det. Det var kanske dessutom lite för mycket begärt, 

insåg Ronny nyktert. Men däremot hade de en sällsam förmåga att få sin 

publik att må bra genom en ofta sanslös blandning av verbala och 

voluminöst lekamliga kvickheter. Deras något lantliga humor kunde 

möjligen te sig aningen enkel, men aldrig så enkel att den förföll till att 

bygga på lättköpta elakhetspoänger, åtminstone inte i andra fall än de där 

de häcklade varandra för eventuella brister i både kroppsform och 

intelligens. De var en sådan total kontrast till Erik att de inte på något vis 

i världen kunde sägas konkurrera om publikens gunst. Och ändå hade de 

så mycket gemensamt med honom genom det faktum att deras 

huvudsakliga syfte var att sprida glädje och kärlek. På så vis kunde man 

faktiskt säga att till och med de tre damerna med sina ibland lite väl 

robusta och fräckt gudlösa skämt utförde Eriks vilja. Även om de gjorde 

det bakom en humorns döljande slöja. 

När de gick av scenen efter att ha avslutat med ett nummer som var 

raka motsatsen till allt de gjort tidigare - de sjöng psalmen ”Härlig är 

jorden” med stort allvar och i tre stämmor - varade applåderna i flera 

minuter. När dessa till sist klingade ut hade stämningen runt sjön 

fördjupats så till den grad att hela platsen med ens förvandlats till ett 

naturens eget kyrkorum. Samtidigt började funktionärer gå runt på 

rasbranterna på andra sidan sjön och tända redan utplacerade 

marschaller, så att det ur publikens perspektiv såg ut som om den 

flytande scenen plötsligt befann sig mitt i en stjärnhimmel. De små 

fladdrande eldarna speglades i det nu kolsvarta vattnet, och Ronny tyckte 

sig känna hur alla runt omkring honom förtrollades på samma sätt som 

han själv. Det var så bedövande vackert att han blev tvungen att tänka på 

sin sambos ord om tvättvikningen igen. 

Strax därpå bogserades flotten ut och förtöjdes cirka tio meter ut i 

vattnet. Det var äntligen dags. 

En liten roddbåt lösgjorde sig nu från den högra motstående stranden. 

I fören satt en man med en brinnande fackla, och i aktern två gestalter 

höljda i kvällsdunkel. En fjärde man rodde båten långsamt över den 

spegelblanka vattenytan; årorna höjdes och sänktes med utstuderad 

maklig värdighet, efterlämnande vidgande ringar på den spegelblanka 

vattenytan. 
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Under denna syn blev det knäpptyst runt sjön. Alla satt som 

förstummade, tydligt tagna av att befinna sig så nära honom, han som låtit 

sig inkarneras som människa för att leda dem bort från fördärv och 

olycka, in i en ljusare framtid. Han, som av alla närvarande numera aldrig 

omnämndes annat än som Mästaren. 

Först när båten kom närmare gick det att urskilja passagerarnas 

ansikten. Med en känsla av overklighet kunde Ronny nu själv konstatera 

att det verkligen var Erik som tillsammans med sin ständiga 

följeslagerska Elektra fanns framför honom, inte mer än kanske trettio 

meter bort. Eldskenet från facklan i fören spelade över deras ansikten 

och skänkte hela situationen en air av stilla dramatik, men också av ren 

skönhet. Under båtens sista tio meter fram till flotten blev sinnesrörelsen 

slutligen för stor för Ronny, och hans ögon svämmade över. Fast han lät 

dem göra det under tystad, så att ingen skulle märka något. 

Elektra äntrade scenen först, varpå hon sträckte ut sin hand mot Erik 

och hjälpte honom upp, allt under hänförd tystnad. Publiken vågade inte 

ens andas tycktes det, och under några sekunder trodde sig Ronny till 

och med kunna höra ljudet av droppar som föll från de upplyfta årorna 

och träffade den stilla vattenytan. Han hade aldrig någonsin varit med 

om något liknande. 

Erik klev nu tillsammans med Elektra fram i det smakfullt arrangerade 

strålkastarljuset alltmedan jublet till slut äntligen steg från åskådarna. 

Männen i båten rodde försiktigt undan i det tilltagande dunklet och 

släckte facklan. Nu var det bara följeslagarna och Mästaren, och de 

älskade honom. 

Ronny betraktade mannen och kvinnan på flotten medan han 

applåderade sina händer röda. Om han inte hade sett dem så mycket på 

TV och dator hade han antagligen inte känt igen dem från tiden då de 

alla bodde i Risbyslätt. 

Först av allt tittade han på Erik. Han betraktade honom ingående, 

försökte noga insupa varje synlig detalj för att för alltid inpränta dem i 

minnet; hans långa mörka hår, som vanligt samlat i en hästsvans i 

nacken; hans bleka, lite tärda ansikte där de mörka solglasögonen 

effektivt dolde ögonen; den nästan löjligt enkla klädseln med jeans och t-

shirt över vilken han dragit en skjorta med gammaldags ståkrage. Det var 

inte konstigare än så, och ändå var det utan tvivel världsalltets herre som 

stod framför dem alla, tänkte Ronny och blev nästan kallsvettig av 

vördnad. 
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Han flyttade blicken till Elektra, som stod bredvid Erik med ett vagt 

leende spelande i de grågröna ögonen och med hans hand i sin. Även 

hon hade samlat sitt ljusa hår i en hästsvans, och Ronny förvånades över 

att han faktiskt tyckte att hon var sötare i verkligheten än på TV, där han 

alltid upplevt henne som alldaglig och lite intetsägande i utseendet. 

Samtidigt kunde han inte tycka att hon var någon klassisk skönhet. 

Snarare var nog det faktum att hon befann sig så nära Erik det som 

gjorde henne vacker, misstänkte han. 

En ung kille från den lokala PA-firma som anförtrotts att sköta ljudet 

smög fram ur skuggorna på flotten och räckte över en mikrofonmygga 

till Elektra, som i sin tur placerade den på Eriks huvud med sin lediga 

hand. Han rättade själv till den så att den satt bekvämt. Därefter tog hon 

försiktigt av honom hans solglasögon, varpå hon sjönk ner på en liten 

pall som placerats på scenen för hennes räkning. Sedan släppte hon 

honom. 

Applåderna dog genast ut när Erik steg fram till kanten av flotten och 

såg ut över publikhavet. Ronny höll på att tappa andan när han fick syn 

på Eriks ögon; de reflekterade det svarta vattnet och såg antagligen 

ganska vanliga ut. Det vill säga - om det inte vore för uttrycket i dem. 

Ty därinnanför fanns utan tvivel den mest fantastiska varelse Ronny 

någonsin ställts inför, och ändå anade han att det synliga bara avslöjade 

en liten bråkdel av dess verkliga natur. Det här var inte längre den 

mesige, späde pojke han tyckt om att plåga som barn, det var en sak som 

var helt säker. Framför honom stod istället ett väsen så vackert och 

samtidigt så skrämmande i all sin outsägliga makt att han tillsammans 

med en stor del av den övriga publiken för några sekunder blev tvungen 

att vända bort blicken. Men sedan talade Mästaren, och då såg de alla 

upp igen. 

”Var inte rädda!” började Erik, och hans röst färdades ut över vattnet, 

reflekterades mot rasbranterna och sedan tillbaka mot den perfekt jämna 

vattenytan och skapade genom denna sin tillsynes planlösa irrfärd en 

efterklang som var långt vackrare än den man någonsin kunde 

åstadkomma i en konsertsal eller kyrka. 

”Var inte rädda” upprepade han. ”Det är bara jag, och ikväll vill jag att 

ni ska se mig som den jag verkligen är.” Han lät det gå några sekunder i 

väntan på att oron i publiken skulle lägga sig. Ronny kunde höra att 

många börjat gråta, men han blev inte klok på om det var av rädsla eller 
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av uppdämda känslor som plötsligt förlösts vid anblicken av den 

bokstavligt talat gudomliga varelsen på flotten. 

”Ändå är ni rädda” fortsatte han, och nu spelade ett leende i hans 

ansikte. ”Fruktan är det som driver er; den är inbyggd i era kroppar som 

en ofrånkomlig förutsättning för era liv. Ni kan inte leva utan att vara 

rädda. Men vet då också att rädsla bara är en fysisk funktion, inte en 

andlig. När ni en dag lämnar det här planet lämnar ni också er rädsla 

bakom er. Tänk på att ni alla i era inre är som jag; förtätad ande i fysisk 

uppenbarelse. Därför vill jag att ni denna enda kväll tillsammans med 

mig försöker sätta er över den fysiska begränsning er fruktan utgör och 

utan rädsla ta emot det jag har att säga er. För det är sanningen och den 

enda vägen. Det är enkelt och allmängiltigt, vad än någon annan försöker 

säga er.” 

Han sträckte sig efter ett glas vatten som stod på ett litet bord vid hans 

vänstra sida. Ronny passade på att försöka förstå vad han just var med 

om, men insåg att han nog inte lyckades fullt ut. 

”Det här är ingen föreläsning i stil med de framträdanden jag gjort 

tidigare” återupptog Erik, nu i en betydligt vardagligare ton. ”Det här är 

snarare ett samtal mellan er och mig. Jag hoppas att det inte kommer att 

göra er alltför besvikna. Men rätta mig om jag har fel; ni vet redan vad 

jag har sagt, eller hur? Jo, så är det nog. Jag skulle gissa att inte en enda 

av er som är här ikväll behöver upplysas om vad jag står för. Därför vill 

jag att ni ställer frågor till mig. Jag skulle kunna tänka mig att jag kanske 

ibland har uttryckt mig en aning oklart. Är det något ni inte har förstått 

av det jag sagt är det nu ni ska fråga; chansen kommer kanske aldrig 

tillbaka.” 

Visst mummel kunde nu höras på spridda håll i publiken, och det var 

tydligt att man inte kände sig riktigt bekväm i rollen som medverkande. 

När ingen tycktes våga säga ett pip gjorde Ronny till sist något oerhört, 

något han aldrig i livet skulle ha kunnat göra utan sin starka tro på 

Mästaren; han ställde sig upp, harklade sig högljutt, nickade försiktigt 

mot Erik och sade så högtidligt han kunde; 

”Tala till oss om förlåtelse, Mästare.” 

Någon försökte hyscha ner honom som om han stört föreställningen, 

men Erik nickade tillbaka mot honom och log. Ronny fylldes genast av 

en hisnande förnimmelse av att plötsligt omslutas av virvlande energi, 

och han kände vagt igen den från ett mycket speciellt tillfälle från sin 

barndom. 
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”Förlåtelse” sade Erik utan att sluta le eller för den delen släppa sin 

gamle antagonist med blicken, naturligtvis väl medveten om vilken 

påverkan det brukade ha på folk. ”Du vet redan allt om förlåtelse, eller 

hur Ronny? Men till er andra som ännu inte besitter samma visdom finns 

bara en enda sak att säga; förlåt alltid, oavsett vad saken gäller. Låt 

varken gamla eller nya oförätter förgifta era själar. Om ni inte kan förlåta 

det som gjorts mot er kommer ni snart att bli fulla av små, svarta minnen 

med vassa hörn. Och då är det ni själva som ger näring åt det onda inom 

er, ni själva som ständigt slipar minnenas hörn allt vassare; inte den som 

gjort er ont. På så vis är det bara er själva ni skadar genom att inte 

förlåta, och varför skulle ni vilja det? Om någon gör er eller någon ni 

älskar illa ska ni inte hämnas eller straffa. En ond handling kan inte göras 

ogjord genom en annan. Den som gör ont mot andra kommer ändå alltid 

att få sona sina brott, eftersom han genom sina onda handlingar 

samtidigt smider bojor åt sig själv; bojor ingen annan än han själv 

någonsin kommer att kunna befria honom från. Det finns inget värre 

straff än den sanna insikten om vad man orsakat andra. Det räcker. 

Därför ankommer det inte på er att hämnas, eftersom ni i så fall bara 

smider er egna, effektiva fängsel. Er uppgift är - oavsett vad som gjorts 

mot er - att förlåta, för det är bara genom sann förlåtelse ni växer.” 

Ronny hade blivit torr i munnen, men lyckades ändå hålla sig 

någorlunda värdig under det långa, i hans öron mycket kloka svaret. När 

utläggningen till sist verkade vara över satte han sig ner i sin campingstol, 

trots allt tagen över att Mästaren tydligen känt igen honom efter alla 

dessa år. Han började darra i hela kroppen när Eriks uppmärksamhet 

riktades åt ett annat håll och spänningarna släppte och energiflödet 

tycktes minska. Han blev tvungen att sätta sig på sina händer för att få 

dem att vara stilla. En kvinna långt ute till vänster hade ställt sig upp och 

ropade nu ut en fråga till mannen på flotten; 

”Varför måste världen vara full av ondska?” sade hon med undertryckt 

förtvivlan i rösten. ”Varför kan vi inte bara få leva i fred tillsammans 

med dem vi älskar? Säg oss meningen med allt lidande!” 

Erik riktade hela sin uppmärksamhet mot henne, och Ronny 

uppfattade nu det alla andra måste ha sett hos honom när han ställt sin 

fråga. Kvinnan tycktes bli knäsvag och människorna som satt närmast 

henne påverkades alldeles tydligt av att befinna sig rakt i Eriks blickfång. 

”Jag har inte fyllt världen med det ni kallar ondska” sade Erik allvarligt. 

”Det har ni själva gjort. Åtminstone till viss del. Och det är som det ska, 
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fast det säkert kan låta grymt och hjärtlöst i era öron. Men tänk nu efter: 

det är inte meningen att det lägsta planet ska vara lätt att uppleva. Det är 

skapat som en okontrollerbar tummelplats för otaliga varelser, en kaosets 

arena där vad som helst är och ska vara tillåtet. Ni har själva valt att 

vistas här, i denna obarmhärtiga vildmark, för att lära er något. För att ni 

ska kunna växa som medvetna varelser. Och som ni innerst inne i era 

plågade medvetanden naturligtvis egentligen vet utan att jag behöver säga 

det, uppnås sann lärdom nästan aldrig utan smärta. Därför upplever ni 

denna lägsta grad av verklighet som ond när ni befinner er mitt i den. 

Och det skulle den förstås vara utan de andra ovanliggande planens 

existens. Mycket ond till och med, för att inte säga totalt hjärtlös. Men 

när ni förr eller senare drabbas av den här verklighetens grymma 

obarmhärtighet, kom då ihåg vad ni verkligen är. I ljuset av den insikten 

ska ni förstå att det i den synbarliga meningslösheten alltid finns en stor, 

obestridlig mening. Och att ingen är förlorad för alltid eftersom ni alla är 

lika eviga som jag.” Han drog kort efter andan och log mot kvinnan som 

ställt frågan. ”Du kommer att få träffa din son igen. Hans död var inte 

utan mening, varken för honom eller för dig. Men du måste ha tålamod.” 

Om någon annan sagt åt henne att ha tålamod eftersom hennes sons 

död inte varit utan mening, skulle hon omedelbart ha klöst vederbörande 

blodig. Men eftersom orden kom från Mästaren själv - han som i en 

högre grad av medvetande på sätt och vis var herre över liv och död - 

accepterade hon utan vidare det som sades. Hon tackade honom genom 

att buga sig lätt, sedan satte hon sig och begravde ansiktet i händerna och 

grät antagligen över en olycka vars sorgliga omständigheter Ronny bara 

kunde gissa sig till. 

Nu ställde en man sig upp och vinkade med armarna för att få 

uppmärksamhet. Erik såg honom och vinkade tillbaka, vilket tycktes göra 

mannen en aning osäker. Men efter lite vänlig uppmuntran fick han till 

sist ur sig det han hade på hjärtat: 

”Jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att bekämpa religion och annan 

vidskeplighet” sade han med ett skånskt uttal som antydde långvariga 

universitetsstudier i någon annan del av landet. ”Jag har alltid föredragit 

vetenskapligt förnuft framför grundlös tro på övernaturlighet. Och sedan 

dök du upp.” Han skakade på huvudet som om han fortfarande inte 

kunde tro att han befann sig här, tillsammans med ett par tusen andra 

troende, som passade på att ge honom en kort applåd. 
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”I början försökte jag motarbeta dig; jag letade upp så många sakliga 

argument jag kunde för att bevisa att det du tycktes göra inte var möjligt. 

Som alla här säkert förstår misslyckades jag och tvingades till sist inse att 

många av mina övertygelser faktiskt var felaktiga. Men det finns en sak 

som jag fortfarande inte kan förmå mig att tro att jag hade fel om, och 

det är bibeln. Snälla, bekräfta för mig att människan inte skapats på det 

sätt som står där, utan genom evolution. Det kanske låter trivialt i 

mångas öron, men det är oerhört viktigt för mig.” 

Ronny kunde se hur Eriks ansikte plötsligt blev avvaktande. Han lät 

sin obeskrivliga blick svepa över folkhavet i jakt på något, men ljusnade 

sedan märkbart när han uppenbarligen inte fann det han tydligen fruktat. 

Inte en enda hånfull kommentar slängdes nämligen mot den före detta 

skeptikern, trots att han öppet deklarerat att han motarbetat Mästaren. 

”Jaha, så var vi där igen” sade Erik med spelad trötthet, men ändå vagt 

leende. ”Darwinism kontra kreationism. Får jag ställa en fråga?” undrade 

han sedan, men utan att vänta på svar. ”Varför är det så förtvivlat viktigt 

att fastställa vem som har rätt och vem som har fel i just den frågan? 

Varför inte bara låta folk tro vad de vill? Varifrån kommer denna 

obändiga lust att till varje pris platta till sina meningsmotståndare? Nej, 

du behöver inte svara” sade Erik när han såg att frågeställaren gjorde sig 

redo för någon sorts långrandig explikation. ”Du ska istället få svar av 

mig, även om det kanske blir så att du inte tycker om det. För så här är 

det: i princip måste man ge evolutionsteoretikerna rätt. Allt levande har 

skapats genom ständig, slumpartad utveckling. Ett naturens försökslabb 

med lyckade eller misslyckade experiment. Självklart. Men bara för att 

det är så betyder det inte per automatik att det inte finns en medveten 

tanke bakom. Har det verkligen aldrig fallit dig in? Man behöver ju inte 

styra en process bara för att man har satt igång den, eller hur? Så jag 

skulle egentligen vilja säga att både kreationismen och darwinismen i vissa 

avseenden har rätt. Fast den senare har förstås lite mer rätt, och den 

förra kan och ska under inga omständigheter tolkas bokstavligt. Om man 

däremot läser bibeln bildligt är det en helt annan sak; då kan människan 

sägas vara skapad till Guds avbild, men bara på ett andligt plan. Så svaret 

på din fråga måste bli ett tveksamt nja. Som gammal evolutionist hade du 

givetvis rätt, men du hade ändå inte hela sanningen klar för dig. Förstår 

du?” 
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Mannen nickade eftertänksamt och såg plötsligt ut att vilja avbryta 

Erik, som för att återfalla i sin gamla besserwisserroll, men denne 

förekom honom: 

”Det jag däremot vill vara mer bestämd om är hur man förhåller sig till 

andra människors tro. Den är privat och inget som någon annan har 

något med att göra, oavsett hur huvudlös den än kan tyckas. Er uppgift 

är inte att övertyga andra människor om att de har fel, utan bara att 

respektera dem genom att visa ödmjukhet. Och då talar jag om äkta 

ödmjukhet, inte bara en läpparnas bekännelse som alltid tyder på 

motsatsen; den som gärna för sin ödmjukhet på tal bevisar redan genom 

sina ord sin totala brist på just det han säger sig besitta. Detta är det 

verkligt viktiga i den här frågan. Inte vem som har rätt eller fel i den ena 

eller andra meningen. Lev ditt liv och låt andra leva sina. Först när du 

gör så kan du sägas ha rätt.” 

Så fortgick Mästarens samtal med följeslagarna i samma stil under 

drygt två timmar. Ronny frågade inte mer, men insöp noggrant vartenda 

ord som kom över Eriks läppar för att senare kunna återge dem exakt 

för exempelvis sin familj, som nog hade mått bra av att höra ett och 

annat visdomsord. Själv hade han skamset upptäckt att när han trott sig 

göra gott genom att förbjuda sin son att spela i hans tycke destruktiv 

musik med diverse skräniga hårdrocksband, hade han egentligen begått 

ett stort misstag. Någon hade nämligen frågat om ”viss musik” - vilket 

tydligt syftade på just bleka, långhåriga eller skalliga musiker som med 

stor frenesi transformerade rå ilska till för frågeställaren obegripliga och 

skrämmande ackord - kunde anses ogudaktig och skadlig för till exempel 

barn, och då hade Erik genast slagit ifrån sig. Musik, menade han, var i 

grund och botten alltid samma sak, oavsett hur den framfördes eller 

arrangerades. Hur den ideala ljudbilden såg ut var bara en fråga om tycke 

och smak, och då var man ännu en gång tillbaka till den ständigt 

återkommande frågan om ödmjukhet och tolerans. 

”En av de viktigaste sakerna jag har att lära ut till er - och tydligen 

samtidigt den svåraste att förstå sig på - är att ni måste sluta döma andra 

människor. För det första har ni inte rätt att göra det, och för det andra 

dömer ni bara er själva genom att tala om hur andra bör vara eller vad de 

ska eller inte ska göra. Låt andra människor vara som de är, oavsett om 

de bryter alla regler och tabun ni själva någonsin haft. Det är inte er sak 

att bestämma vad som är rätt eller fel. Var och en av er har sin egen 

verklighetsuppfattning och i den kan ingen annan klampa in och börja 
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styra och ställa. Låt det vara med det. Inse att var och en av er är 

okränkbar, men också att var och en av er inte är ett dugg mer unik än 

vad en enda vattenmolekyl i en hel ocean är. Inse också att var och en av 

er är oersättlig, men på samma gång ändå fullständigt betydelselös. När 

ni förädlar er själva är ni okränkbara, unika och oersättliga. När ni 

försöker förädla någon annan än er själva är ni försumbara och 

betydelselösa. Ni kan inte få andra att växa genom att låta ert ego kränka 

och rådbråka dem, lika lite som andra kan göra detsamma med er. Men 

vad ni däremot kan göra, är att förädla era egna jag genom att visa era 

medmänniskor respekt. Förstår ni hur jag menar? Förlåt varandra. Älska 

varandra. Låt den sanna ödmjukheten vara ert enda rättesnöre. Kort sagt: 

respektera varandra.” 

”Men… var det alltså okej att lyssna på hårdrock då, eller?” undrade 

frågeställaren, vars bleka välkläddhet och allmänna framtoning starkt 

antydde att han tidigare tillhört någon frikyrklig församling med mycket 

strikta levnadsregler. Spridda skratt hördes i publiken, och Erik själv var 

en av dem som log bredast. 

”Ja” svarade han glatt. ”Det är okej. Jag kan avslöja att jag själv faktiskt 

är ganska svag för death- eller thrash-metalgenren.” 

Fler skratt hördes och någon tog upp en spontan applåd. Det fanns till 

och med några som dristade sig till att göra det klassiska 

hårdrockstecknet, med pek- och lillfinger sträckta upp i luften i en trotsig 

gest. Under tiden kämpade Ronny febrilt med att försöka lägga alla 

”förädlingar” och metalgenrer på minnet, men han misstänkte inte utan 

anledning att han nog skulle få svårt att redogöra för alltsammans när 

han väl kom hem. Men han tröstade sig med att han antagligen inte 

skulle vara ensam beträffande den lilla detaljen. 

Klockan var nästan halv tolv på natten när Erik och Elektra till sist 

åter klev i roddbåten, lämnade flotten och lät sig föras bort genom 

mörkret till den vid det här laget osynliga bortre stranden. Nästan alla 

marschaller hade slocknat och illusionen av jordisk stjärnhimmel hade 

gradvis bleknat bort. Kvar fanns bara den äkta himlen med sina tusentals 

små ljus, så oerhört mycket vackrare än alla av människan uppfunna 

elektriska monstrositeter. 

Sensommarrå nattluft bärande en svag doft av dagg och skog svepte in 

publiken i en fuktig och kall omfamning, och de tvåtusen följeslagarna 

fylldes av en stark förnimmelse av plötslig tomhet. Mästaren var borta. 



752 

 

Mötet med honom hade varat mycket längre än Ronny hade trott att 

det skulle, och han var allt annat än missnöjd. Ganska kall var han 

förstås, i synnerhet om skinkorna. Och myggbiten, också det i synnerhet. 

Men lyckligare än han kunde påminna sig att han någonsin varit tidigare. 

Nu skulle han snart åka hem, sova på saken och sedan dagen därpå 

vakna upp till ett nytt liv. Han skulle förändra världen. Inte genom att 

påtvinga den ”Den Nya Läran” som han hittills halvhjärtat försökt, utan 

genom att förändra sig själv. Om alla bara gjorde samma sak skulle den 

nya tiden komma fortare än någon kunde ana, och världen skulle snart 

bli en avsevärt bättre plats där mänskligt lidande kunde reduceras till ett 

minimum. Men först skulle han försöka tala med Erik. 

Det visade sig snart vara fullständigt omöjligt. För det första var det så 

tjockt med människor vid avspärrningen vid den högra stranden att han 

inte kunde ta sig fram. För det andra fanns det vakter där som sade att 

mannen de sökte redan hade åkt därifrån, och vart visste de inte. 

Snopen vände Ronny om och föll in i kön som sakta rörde sig ut mot 

parkeringsplatsen. Han var framme vid sin bil efter knappt tjugo 

minuter, och då hade redan den värsta besvikelsen lagt sig. Med sig hade 

han istället Det Stora Budskapet, vilket skulle spridas till alla som ville 

lyssna. Han var lycklig över att leva i samma tid som Mästaren, och 

särskilt över att ha fått uppleva honom i verkligheten. Inget skulle 

någonsin få förstöra den lyckan. Inget utom planens genomförande, om 

vilken vare sig Ronny Jönsson eller någon av de andra tvåtusen 

åskådarna vid Torssjön hade en aning denna överjordiskt vackra 

sensommarkväll vid den gamla tidens slut året 2012. 
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ågra veckor efter framträdandet vid Torssjön samlade Erik alla 

sina närmaste följeslagare till en blygsam liten fest. De hade 

hunnit bli sju stycken vid det här laget; Elektra Svedenbrandt naturligtvis, 

Eriks ständiga skugga; Jenny Thulin, ansvarig för all sorts mediakontakt 

och ivrig förmedlare av nya och gamla underverk; Johnny Nyström, halvt 

ihjälsprängd före detta spritmissbrukare och numera okrönt mästare i 

konsten att predika ödmjukhetens heliga evangelium; Katarina Ekholm, 

kvinnan som var den första att på allvar personifiera Eriks förmåga att 

bota svåra sjukdomar och som nu åkte runt och föreläste om den och 

liknande händelser; Felix Borgsjö, Eriks gamle vän som efter sitt 

anslutande till den innersta kretsen snabbt blivit Jenny Thulins främsta 

hjälpreda med den internetbaserade följeslagarkontakten via exempelvis 

Facebook och Twitter; Hazim al-Naqib, före detta imam och numera 

expert på traditionella trosfrågor och hur dessa påverkades av Den Nya 

Läran, dessutom uppskattad undervisare om vikten av tolerans och på 

vilket sätt den och bara den kunde rädda världen; och till sist Anne 

Garm-Pedersen, före detta gatuprostituerad som i egenskap av 

följeslagare mest sysslade med själavårdande frågor såsom exempelvis 

funderingar kring gamla, nötta begrepp som ”synd” och ”skuld”, vilka 

överhuvudtaget inte existerade i Eriks lära. 

Alla dessa färgstarka personligheter satt nu samlade i Eriks lilla kök i 

hans gamla lägenhet i Klätten. Man hade under eftermiddagen hjälpts åt 

med att ordna mat och dukning, och de som inte hade talang för det 

kulinariska eller estetiska hade gjort andra insatser. Som att exempelvis ge 

sig iväg till Systembolaget för att inhandla några till maten passande 

viner. 

N 
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Felix hade tillsammans med Anne Garm-Pedersen - som förresten 

hade ett gott öga till den ständigt armviftande unge mannen trots att hon 

var några år äldre än honom - botaniserat bland det begränsade 

vinutbudet på Klättens minimala systembolag. Sanningen att säga hade 

de varit lika kloka när de fnittrande gått fram och tillbaka mellan de två 

hyllorna, och det hade slutat med att han hade valt, och att hon hade 

burit. 

Det hade tagit Anne några månader att bryta genom Felix blyghet, 

men när det väl var gjort visade det sig att nyfikenheten - och möjligen 

attraktionen - var ömsesidig. I alla fall hade de svårt att hålla tyst i 

varandras sällskap, vilket både Erik och Elektra roat lagt märke till. Ingen 

av dem kunde heller undgå att se parallellen till deras eget förflutna. 

Själva måltiden - som intogs vid sjutiden på kvällen - bestod av en stor 

variation rätter. En riktig kock skulle sannolikt aldrig ha kommit på 

tanken att vid samma tillfälle servera ens hälften av det som nu stod på 

bordet. Blandningen var så att säga tämligen otraditionell och smakerna 

långt från att gifta sig, som det heter på kulinariska. 

Det fanns sålunda en och annan specialitet från Irak, Hazims tidigare 

hemland; lite husmanskost av västeuropeisk typ; en del svenska varianter 

- alternativt avarter - av grekisk och kinesisk matkultur; och sist men inte 

minst en brittisk rätt över vilken Katarina Ekholm svettats förvånansvärt 

länge innan den blivit som hon ville. 

”Njurpaj är minsann gott!” hävdade hon bestämt när hon såg hur 

ogenerad skepsis spred sig genom sällskapet. Särskilt Johnny Nyström 

lyckades se oerhört äcklad ut, naturligtvis utan att det var meningen. Men 

ändå. 

Lite senare på kvällen kröp det fram att han en gång sett en 

suparkompis ”skita ur sig ändtarmen”, som han något vulgärt uttryckte 

saken. Och att det som därvid kommit ut ur hans vän uppvisat tämligen 

stora likheter med det som låg i den där formen och rök och osade. Erik, 

som var den som velat veta, bytte omedelbart samtalsämne. 

”Det är väl inga problem med att de andra dricker vin, hoppas jag?” 

frågade han och såg noga på Johnny, som leende skakade på huvudet. 

”Nej, inte alls” sade den före detta alkoholisten glatt. ”Hade du frågat 

mig för ett år sedan hade svaret blivit ett annat. Men inte nu längre. Och 

du vet säkert varför” avslutade han och tog demonstrativt en stor klunk 

ur sitt vattenglas utan att släppa Erik med blicken. 
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Erik nickade, men brydde sig inte om att tala vidare om Johnnys 

vilande alkoholism. Det var ett ämne som det var färdigtalat om sedan 

länge, och han hade ingen större lust att översköljas av gråtmilda 

tacksägelser ännu en gång. Därför låtsades han plötsligt upptäcka att 

Hazim hade tömt sitt vinglas, varför han genast fyllde på: 

”Jeso blot fer mei otgjotet” skojade Hazim med grov, tillgjord brytning 

när Erik hällde upp vin åt honom, varpå han petade i sig en försvarlig 

kladd av sin egenhändigt tillagade hummus och log brett. 

”Du skall icke häda” skojade Erik tillbaka. ”Kan du förresten förstå 

hur det kunde bli så galet? Att man på allvar säger sig dela ut mitt före 

detta kött och blod?” 

Det kunde inte Hazim; istället försökte han sig på att förklara hur den 

sista måltiden med lärljungarna kommit att ligga till grund för nattvarden. 

Och det var ju inte svar på Eriks fråga. 

”Men det där med att kristna på allvar säger sig konsumera min före 

detta kropps kött och blod är så vansinnigt att det nästan blir lite 

rörande, eller hur?” försökte Erik igen. ”Har någon av dem tänkt på att 

det på sätt och vis gör dem till rituella människoätare?” 

Hazim gav Erik ett snett leende. ”Jag var muslim” sade han. ”Jag 

deltog aldrig i det där kannibalkalaset.” 

”Det kan väl hända” svarade Erik. ”Men är det inte lustigt hur ord kan 

misstolkas och förvrängas? Enligt bibeln ska jag i min tidigare 

inkarnation ha sagt ”Tag, detta är min kropp” och därefter delat ut bröd 

åt den tidens följeslagare. Sedan ska jag enligt samma källa ha skickat 

runt en vinbägare med påståendet ”Detta är mitt blod” och något mer 

som jag inte minns nu men som säkert inte var mycket klokare, och 

sedan tvingat folk att dricka det. 

”Det står inget om något tvång” påpekade Hazim muntert, och 

demonstrerade att det gick utmärkt att dricka vin utan att bli tvingad 

genom att ta en stor klunk ur sitt eget glas. 

”Ordmärkare” sade Erik och försökte se sträng ut. ”Det jag vill 

komma fram till är att den där händelsen aldrig ägde rum. Naturligtvis 

hade jag en sista måltid med mina nära och kära, det har ju alla 

människor förr eller senare. Och den var knappast så rituell som man vill 

få den till. Vet du, hela den här saken är ett ypperligt exempel på hur ord 

och händelser förvrängs när de går från mun till mun under lång tid. 

Men framförallt på hur de kan annekteras av illasinnade människor och 

sedan användas på ett sätt som aldrig var tänkt. Därför är den här tiden 
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så mycket bättre att arbeta i; var och en kan själv höra vad som sagts och 

själv se vad som hänt utan förvanskande mellanhänder. Det är också 

därför Jennys och Felix arbete är så viktigt.” 

”Jo, jag vet” svarade Hazim medan leendet långsamt dog bort i hans 

arabiskt svala ansikte. ”Men akta dig för att överskatta teknikens 

välsignelse. Det går att luras nu också; allt som behövs är lite kunskap 

om hur exempelvis videoredigeringsprogram fungerar. Och den 

kunskapen är knappast unik.” 

”Jo, det har du naturligtvis rätt i” höll Erik med. ”Men skillnaden mot 

förr är att det jag säger når ut i stort sett genast. Det har redan spridits så 

mycket att jag den här gången har kanske tusen års försprång, om man 

nu ska jämföra med exemplet Yeshua, alltså.” 

Hazim nickade, plötsligt betydligt allvarligare som om han kommit att 

tänka på något som oroade honom. 

”Det är sant” sade han och fokuserade blicken på vinet i glaset medan 

han lyfte upp det mot det varma fladdrande skenet från ett av 

stearinljusen som stod på bordet mellan dem. Drycken skimrade i 

djuprött så att Erik för en halv sekund faktiskt trodde att det var blod i 

glaset, och inte vin. ”Men om vi lämnar Yeshua för en liten stund och 

istället talar om dig…?” Han såg tveksamt på ”Mästaren” som om han 

bad om tillåtelse, vilket Erik genast viftade bort genom att nicka 

uppmuntrande. 

”Jag funderade på en sak…” fick han till sist ur sig, åter noga 

granskande vinet. 

”Ja?” sade Erik och förvånades över Hazims sällsynta sätt att tveka. I 

vanliga fall var han den följeslagare som var mest frispråkig, möjligen 

med undantag för Elektra. Så vad var det som plötsligt gjorde honom så 

försagd? 

”Bara ut med det, Hazim” uppmanade Erik när tvekandet fortsatte. 

”Det är ju bara mig du talar med. Jag är inte farlig.” 

Hazim log och tog ett djupt andetag: ”Jag bara funderade på hur länge 

du tänkte stanna den här gången” sade han och såg med ens lite olycklig 

ut. ”Jag menar, Yeshua hade förmodligen aldrig instiftat någon religion 

om det inte varit för den så kallade uppståndelsen. Och för att någon ska 

kunna uppstå från de döda krävs det först att man dör. Jag bara tänkte 

att…” 

”Hazim” föll Erik in, när mannen mitt emot honom verkade få svårt 

att finna passande ord, ”ibland behövs ett offer. Så är det bara. När, var 
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och hur ett sådant ska ske är som så mycket annat styrt av tillfälligheter. 

Därför kan jag inte ge dig svaret på den frågan. Jag, precis som du själv 

för övrigt, är människa. Vi är gjorda av kött och blod, och själva 

förutsättningen för våra jordiska liv är att de en gång ska ta slut. Jag är 

inte annorlunda på den punkten. Min kropp är en människas, även om 

mitt verkliga jag är aningen större än många andras.” 

”Aningen större än många andras…” härmade Hazim med en 

fnysning. ”Du kan i alla fall konsten att förminska dig själv. Självklart vet 

jag att vi alla ska dö. I rent fysisk mening alltså. Det behöver du inte 

berätta för mig. Vad jag undrade var när och hur det ska ske med dig? 

När har du tänkt lämna oss? Och hur?” 

Erik såg fundersamt på Hazim. Mannen var skarpögd och förstod mer 

än de flesta, men den här saken verkade han inte ha riktigt klar för sig. 

”Som jag sade, Hazim; jag är människa. När det är dags vet ingen av 

oss.” 

Som för att demonstrera sin mänsklighet ytterligare reste sig Erik och 

ursäktade sig med att han behövde gå på toaletten. Vin och vatten hade 

en tendens att rinna rakt igenom, som han uttryckte det. 

Hazim al-Naqib satt kvar och stirrade in i lågan på det närmaste 

stearinljuset med sitt nu halvfulla glas i handen. Han rörde det sakta i 

små cirklar så att en vågrörelse uppstod i vinet medan han tänkte. 

”Ja mästare, du är människa” viskade han åt ingen när han tänkt 

färdigt. ”Helt och hållet mänsklig är du dock inte, och det skulle förvåna 

mig mycket om du inte tänkt ut hur du…” 

Sedan jagade han bort tanken eftersom den var alltför ond till och med 

för honom, den mest klarsynte av Erik Johannessons sju närmaste 

följeslagare. 

 

* * * 

 

När middagen så småningom var över och de flesta följeslagarna hade 

dragit sig tillbaka till sina egna lägenheter i trappen, kände Erik att han 

behövde lite luft och gick därför ut och satte sig på balkongen. Över 

honom välvde sig den djupblå, svartnande himlen, överallt punkterad av 

små ljus som till stor del dessvärre dränktes av Klättens elektriska 

gatubelysning. I söder kunde han ana Sydåsens långa rygg som en mörk, 

ruvande skugga. Strax ovanför - precis i randen mellan himmel och jord - 

syntes några röda ljuspunkter från antenner och kraftledningsstolpar, 
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vilka med lite god vilja kunde sättas samman till ett mönster. Som en 

grotesk, störtad stjärnbild skapad av människor, tänkte han. 

Nattluften var sval, kanske något rå. Men han frös inte; snarare njöt 

han av att svalkas efter den långa kvällens ganska intensiva umgänge med 

dem som stod honom närmast i livet. Det hade varit en lyckad kväll, 

åtminstone som han såg det. Särskilt för Felix och Anne, misstänkte han. 

Erik hade råkat se hur hon i ett obevakat ögonblick tryckt en lätt kyss på 

Felix kind, och vad bättre var - hon hade sett lika förälskad ut som han. 

Senare hade de försvunnit tillsammans, antagligen ner till den lägenhet 

som nu hyrdes av Anne och var den tredje följeslagarlägenheten i samma 

trappuppgång. Vad som hände mellan dem efter det kunde han bara 

gissa, och det spelade ju inte heller någon större roll. Han nöjde sig med 

att konstatera att kärleken var vacker. Oavsett när, var eller hur den dök 

upp. 

Resten av följeslagarna hade gett sig av framåt tolvtiden, alla mer eller 

mindre berusade av vin, god mat och trevligt sällskap. Den siste som 

hade gått var Hazim, som efter deras samtal tidigare på kvällen tett sig 

aningen nedstämd och känslosam. Intrycket hade förstärkts av att han 

omfamnat Erik innan han gått, något han aldrig tidigare gjort. 

Kanske var det vinet, tänkte Erik. Som före detta muslim var han 

naturligtvis inte van att dricka, och alla reagerade olika på alkoholens 

inverkan. Medan somliga blev upplivade och pratglada blev andra 

gråtmilda, det hade han sett förr. Och kanske var Hazim av den senare 

typen - det skulle i så fall inte vara särskilt förvånande. 

Erik satt kvar en stund och funderade på lite av varje medan han hörde 

hur Elektra stökade runt inne i köket. Han övervägde att gå in till henne, 

men beslöt att istället stanna kvar där ute eftersom natten var så vacker. 

De senaste dagarna hade han märkt en gradvis förändring hos sig själv, 

en sorts minskad tendens att glida iväg upp i förmänskligad gudomlighet. 

Ett bra exempel på hans ökade jordbundenhet var kvällens fest; Elektra 

hade inte behövt ta ner honom en enda gång, varken genom 

ögonkontakt eller direkt beröring. Han hade inte tänkt särskilt på saken 

under kvällen, kanske för att också han druckit vin och känt sig 

bekymmerslöst glad. Men nu, när den lätta berusningen släppt, började 

han fundera på varför det kunde vara så. 

Det enda han kom fram till trots intensivt funderande var att det måste 

vara en naturlig variation kopplad till hans humör. Han hade varit glad 

och obekymrad den senaste tiden, och om han tänkte efter hade det 
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gudomliga inslaget i hans personlighet alltid gjort sig mest gällande när 

han varit känslomässigt ur balans. Som exempelvis när Elektra blev 

skjuten. 

Faktiskt hade han såvitt han kunde minnas inte känt sig så lugn och 

avslappnad under hela sitt medvetna liv - det vill säga sedan han slutat 

medicinera - som han gjort efter framträdandet vid Torssjön några 

veckor tidigare. Det fanns helt enkelt inget som oroade honom längre; 

inga planer som måste uppfyllas, inga budskap som måste ut till varje 

pris. Det senare hade märkts extra tydligt vid just Torssjön. Allt var 

redan sagt. Det enda han egentligen gjort där ute på flotten hade varit att 

upprepa sig själv inför en åhörarskara som redan hört allt han hade att 

säga, men förstås gärna ville höra det igen och från honom själv. Det var 

ungefär samma sak som att se sitt favoritband live; man visste vad som 

skulle spelas, och det var precis det som var grejen. 

Men han var inget favoritband som åkte runt på olika scener och 

upprepade sig till förbannelse, om än till människors förnöjelse. Han var 

förmedlare av information som skulle förändra världen, inget annat. Och 

den informationen var redan ute och förankrad hos tillräckligt många för 

att förändringen skulle anses säker. 

Tecknen hade varit otvetydiga hela det innevarande året; kravaller och 

demonstrationer på skilda håll både i Sverige och i dess grannländer; 

moralpanik bland västvärldens högerkristna, som nu började ta risken att 

drunkna och uppslukas i Den Nya Läran på allvar, och därför gastade i 

högan sky om vikten av att förlita sig på Gud. Utan att inse att det var 

just det de nytroende faktiskt gjorde. 

Mer än tre fjärdedelar av landets befolkning erkände sig nu öppet till 

hans lära, och då skulle man komma ihåg att Sverige varit världens mest 

sekulariserade land innan han dykt upp och ställt allt på huvudet. Jo, han 

hade sannerligen genomfört det han kommit för, vilket alltså inte varit att 

omvända en hel värld, utan snarare att sätta igång en ohejdbar process. 

Det var så gott som fullbordat. 

Han släppte funderingarna kring människans nödvändiga metamorfos 

och gled istället över till sitt eget förflutna, särskilt till tiden kring hans 

uppvaknande. Han mindes med en rysning den där morgonen när hans 

medicin plötsligt spillts ut tillsynes av sig själv, och hur en stor spindel 

effektivt - men naturligtvis bara mentalt - förorenat alltsammans genom 

att trampa runt bland pillren. Det var nästan lite rörande i sin uppenbara 

tafatthet, men det hade ju trots allt fungerat. 
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Det hade givetvis aldrig funnits någon spindel. Åtminstone inte annat 

än i hans egen hjärna. Och där var den med utstuderad noggrannhet 

placerad av en för tillfället omedveten del av honom själv. 

Samma sak var det kanhända med det där att hans mormor Ellens 

ande skulle ha visat sig för honom och styrt honom i rätt riktning när 

han tvivlat eller inte förstått, men det var han mer osäker på. En dold del 

av honom själv som plötsligt valt att utlösa diverse syner för att väcka 

honom lät förvisso aningen långsökt, men varför inte? Den högre delen 

av hans jag kunde mycket väl ha fungerat som en väckarklocka, ställd på 

ringning i precis rätt ögonblick; nämligen när det var dags för honom att 

börja agera. 

Det ledde ohjälpligt vidare till ett resonemang som bara med mycket 

god vilja kunde betecknas förnuftigt, logiskt, begripligt eller till och med 

möjligt. Så var det utan tvivel. Men eftersom tillvaron inte var något av 

det uppräknade, var det alltså bara att fortsätta den synbara galenskapen 

genom att ogenerat spä på den: 

Han var således en viljelös marionettdocka i händerna på… sig själv, 

antagligen. ”Sig själv” i utökad mening dock, vilket förstås knappast 

gjorde saken mindre förvirrande. 

Förklaringsmodellen fick emellertid något mer substans när han kom 

att tänka på den ständigt undflyende Johannes, som på något sätt kunde 

tjäna som en nästan övertydlig illustration till mångfalden hos det väsen 

Erik själv var en så betydande del av. Han hade sökt sin far så gott som 

dagligen under sin tid i källaren på Sydåsen och aldrig funnit minsta spår 

av honom, vilket då hade varit en stor besvikelse. Så här efteråt var det 

förstås knappast särskilt förvånande att mannen lyst så demonstrativt 

med sin frånvaro. I synnerhet inte i ljuset av den på sätt och vis 

skrämmande insikten om vad Erik själv var. 

Precis som han tidigare tänkt kunde han liknas vid toppen av ett 

enormt isberg, för att synliggöra alltsammans i någon sorts krystad men 

dock mer lättbegriplig metafor. Han var den iakttagbara delen av en 

medveten naturkraft som helt enkelt inte gick att förstå ur ett strikt 

mänskligt perspektiv. Bara det. Trots hans oerhörda förmågor ingjutna i 

mänsklig vävnad var han alltså inte hela denna kraft, eftersom det skulle 

ha varit en total omöjlighet. Vad resten av isberget - den del som låg 

under vatten, för att fortsätta det kanske inte helt och hållet kristallklara 

resonemanget - hade för sig kunde inkarnationen Erik Johannesson 

således inte ha en aning om, eftersom han som bekant var bunden vid 
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sin kropp hemmahörande i det lägsta av alla existerande plan. Visserligen 

inte på samma definitiva sätt som ”vanliga” människor, vilket bevisats 

vid ett stort antal tillfällen. Exempelvis vid polisens avrättningsförsök av 

honom och Elektra, när hans kropp uppvisat en minst sagt onaturlig 

transparens, för att uttrycka sig med en blygsam, nästan brittisk 

underdrift. Han var inte desto mindre sorgligt - och ändamålsenligt - 

jordbunden ur ett gudomligt perspektiv. 

I förlängningen av dessa tankegångar gick det möjligen att försöka 

föreställa sig naturkraften - ofta kallad ”Gud” av ringare varelser - på ett 

visuellt sätt. Om man tänkte på detta väsen som om det till form och 

utseende vore skapat som en människa - vilket förstås var rent nonsens - 

skulle Erik själv ha varit hela dess högra hand. Exempelvis. 

Johannes var i så fall och enligt samma resonemang ett finger på den 

vänstra handen. Typ. 

På så vis var de - precis som han redan konstaterat - olika aspekter av 

exakt samma sak, men ändå inte. Eller…? 

Nå: Johannes hade alltså varit en del av den naturkraft Erik själv 

representerade, fast sporadiskt existerande och naturligtvis utan kropp i 

egentlig mening och därför tämligen svårfunnen. Om man nödvändigtvis 

skulle beskriva honom som något, borde det snarast bli som ”ängel”, för 

att kanske inte helt rättvisande låna mer eller mindre välbekanta begrepp 

ur den kristna och muslimska föreställningsvärlden. En ängel som i så 

fall fullständigt hänsynslöst valt ut en för ändamålet lämplig värd i vilken 

ett gudomligt frö planterats och sedan lämnats att gro i avsikt att så 

småningom uppfylla ett högre syfte. 

Hela detta förfarande kunde förresten säkert tyckas omständligt och 

onödigt om man inte visste bättre, men det var dessvärre ofrånkomligt. 

Han kunde inte - hur mycket ”gud” han än tycktes vara ur ett lågt 

perspektiv - bara göra sig en kropp och sedan ikläda sig denna 

köttkostym hur som helst, det fungerade inte så. För att på allvar kunna 

vistas som människa på det lägsta planet var han tvungen att födas in i 

det, precis som alla andra. Det fanns inga genvägar. Därför stackars 

Kerstins tillsynes onödigt grymma men samtidigt hedrande öde. 

Han ångrade genast sitt ordval. Hedrande? Vad var det egentligen för 

hedrande med att mer eller mindre motvilligt utsättas för krafter vars 

blotta existens hade förmågan att driva en vanlig, hygglig människa 

fullständigt från sina sinnen? Nåja; galenskapen i sig hade naturligtvis 
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inte varit ett självändamål, snarare en biprodukt. Men det gjorde väl 

knappast någon skillnad i sak? 

Kerstins öde plågade honom, och hade gjort så ända sedan han förstått 

avsikten med det. Hon var ett oskyldigt offer i det utstuderade system 

som möjliggjort hans fysiska närvaro i det lägsta planet. Inte ens hennes 

fasansfulla död hade varit något annat än en försäkran och ett medel för 

att han lättare skulle kunna uppnå sina mål. Han visste fortfarande inte 

säkert, men gissade att hennes martyrium varit förfärande långt. Hennes 

medvetande hade ännu i döden varit så skadat av alltför närgången 

gudomlig påverkan att det uppenbarligen dröjt sig kvar i okroppsligt 

vansinne åtminstone tillräckligt länge för att ge sig på Elektra den där 

julen för så många år sedan, och kanske ända fram tills han själv fann 

hennes sterila, fortfarande varma aska i Djupe Skreva. Kanske hade hans 

ankomst dit äntligen släppt henne fri; kanske inte. 

Det enda som tjänade som tröst i den frågan var att Kerstin skulle 

gottgöras hundrafalt för sitt offer. Hon skulle läkas och sedan aldrig mer 

behöva födas som människa. Just detta var en av de få saker han faktiskt 

kände sig helt säker på. 

Sedan kom han plötsligt och via Kerstins ”vilsegångna medvetande” 

att tänka på Calle med c, den råbarkade varelse som han först misstagit 

för en gudomlig kusin till hans far, men som snart framstått som något 

helt annat. Calle var - precis som Erik själv - tvivelsutan en sorts 

manifestation av ett större väsen. Skillnaden var bara att medan Erik 

hörde hemma på samtliga plan - även det allra högsta - hörde Calle 

hemma någonstans på två av de tre lägsta, gissningsvis. Han var 

antagligen precis det han utgett sig för att vara när han kommit på 

nattligt besök i den där gamla jordkällaren; en sorts personifierad kraft 

vars uppgift det var att hålla rent strax ovanför det lägsta planet. En 

”hjälp-ande”, enkelt men slarvigt uttryckt. 

Kanske var det de exceptionella omständigheterna som fått honom ur 

balans så att han på allvar menat att stjälpa urgammal, gudomlig 

symmetri överända. Eller så var hans uppdykande bara ännu en sådan 

där sak som lagts tillrätta av… tja, Gud, om man så ville. Av Erik själv, 

således. 

Kommen så här långt i sina nattliga och alltmer obegripliga 

funderingar upptäckte han att det börjat gå runt i huvudet på honom, 

vilket måste vara ytterligare ett tecken på hans alltmer ökande 
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mänsklighet. Om det var bra eller dåligt kunde han inte riktigt avgöra, 

men han antog att det på något vis var en del av planen. 

För att slippa bli mer yr än han redan var tog han den lätta vägen och 

släppte helt enkelt alla funderingar kring hur saker och ting kommit att 

bli som de blivit, och njöt istället av den nästan magiska känslan av mjuk, 

sval luft som smekte hans hud, och den omisskännliga doften av 

sensommarnatt. Det var för sådana här stunder mänskligheten hade 

skapats, intalade han sig. Inte för det nödvändiga, förädlande lidandet, 

utan för njutningens skull. Vilket han naturligtvis också visste var en 

lögn, men en för tillfället behaglig sådan. 

Han förlorade sig snart i tankar på ingenting, och märkte först inte att 

Elektra kom ut till honom och gled upp vid hans vänstra sida. Inte 

förrän han anade hennes svaga sammansatta doft av diskret parfym, vin 

och något annat han för tillfället inte kunde identifiera men som kändes 

kvinnligt på ett främmande, eggande sätt. Hon lade sin hand på hans 

axel. 

”Hur är det?” undrade hon och tog ett djupt andetag, som för att rensa 

lungorna från lägenhetsluften. 

”Bra” svarade Erik kort. ”Lite snurrig i huvudet bara.” 

”Man blir lätt det om man inte är van att dricka” log Elektra, utan att 

förstå att han inte menat på det sättet. Han brydde sig heller inte om att 

rätta henne. 

”Jag tänkte gå och lägga mig” sade hon efter en ganska lång stunds 

tystnad och sträckte behagfullt sina smala armar mot natthimlen, och 

Erik fick för ett ögonblick för sig att det fanns något nästan vädjande i 

hennes röst. Han började undra om kanske inte han också borde försöka 

sova lite - om inget annat så för att jaga bort den underliga sinnes-

stämningen. Men sedan ångrade han sig och reste sig istället ur sin stol 

och omfamnade henne försiktigt, varpå han önskade henne god natt. 

”Jag kommer snart” sade han. ”Jag ska bara stå här lite till. Det är en 

vacker natt, och jag har en del att fundera på.” 

”Ok” sade Elektra kort och gäspade plötsligt stort. ”Jag kryper i alla 

fall ner så länge.” 

Sedan tryckte hon en försiktig kyss på Eriks kind, och han såg plötsligt 

Anne och Felix framför sig igen; båda unga och förälskade med eoner av 

gemensam tid framför sig. Det var vackert och själva sinnebilden av det 

han försökt inpränta i folk. Villkorslös kärlek. 
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Han hade själv aldrig upplevt sådan mänsklig kärlek på allvar. Och det 

var väl så det skulle vara. 

 

När han stått ute på balkongen i nästan en halvtimme började han 

slutligen frysa. Det var tydligt att temperaturen sjönk i takt med att 

natten djupnade, och han höll på att bli sömnig. Dessutom hade han 

börjat störas av mygg och knott, vilket inte roade honom särdeles. 

Han kastade en sista blick upp mot stjärnhimlen och höll fast synen 

några sekunder för att verkligen inpränta den i sitt minne. Sedan sköt han 

upp balkongdörren och gick in i den nu nästan helt mörka lägenheten. 

Han följde den vanliga kvällsritualen med tandborstning, toalettbesök 

och avklädning. Sedan kröp han ner hos Elektra och sökte hennes hand, 

på exakt samma sätt som han gjort i tusen nätter sedan hennes 

återkomst. Hon sov och mumlade något ohörbart när han flätade in sina 

fingrar mellan hennes, varpå han lade sig tillrätta, redan halvsovande. 

Han blev emellertid nästan klarvaken när han förvånat upptäckte att 

där hans överarm rörde vid hennes fanns inte den vanliga känslan av tunt 

bomullstyg, utan bara varm och naken hud. Sov hon utan nattlinne? De 

var inte likt henne, och det var inte heller riktigt bra för hans sinnesfrid. 

Ännu en gång denna kväll lade han märke till att hans mänsklighet måste 

ha ökat på sista tiden. Han reagerade med andra ord på exakt samma sätt 

som många andra män skulle ha gjort vid den behagliga kontakten med 

varm och mjuk kvinnohud i egen säng. 

Irriterat försökte han tänka bort hennes nakenhet, men något gjorde 

det svårt. Vinet kanske, som han ju faktiskt inte var särskilt van vid. Han 

ansträngde sig för att driva tankarna mot andra, mer obehagliga saker i 

hopp om att det skulle dämpa hans plötsliga, högst kroppsliga 

upphetsning; hans brinnande mamma, hans mördade morföräldrar, 

spindlar av varierande form och storlek. 

Men inget hjälpte. Han hade halvt om halvt bestämt sig för att avhjälpa 

problemet på det enda handgripliga sätt som återstod, när Elektra 

plötsligt vred sig i sömnen, släppte hans hand och makade sig närmare 

honom; allt i samma mjuka rörelse. Hennes högra hand vilade nu rakt 

över hans ena bröstvårta, samtidigt som han tydligt kunde känna hennes 

nakna bröst tryckas mot hans överarm, som därmed var mer eller mindre 

låst under henne. Gick han upp nu skulle han kanske väcka henne, och 

det ville han inte. Men samtidigt gjorde hennes placering det omöjligt för 

honom att ligga kvar. 
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Han svor inombords och började försiktigt försöka lirka sig ur hennes 

omedvetna omfamning. Det bultade hårt i hans lem och han ville bara bli 

kvitt upphetsningen så fort som möjligt så att han sedan skulle kunna 

sova, med eller utan hennes nattlinne på plats. Men just som han 

försökte lyfta undan hennes arm rörde hon sig på nytt och lät höra en 

utdragen suck som i Eriks öron snarare lät som en förbjuden invit än det 

den antagligen var; en omedveten, avslappnad njutningsfull utandning. 

Plötsligt vred hon sig igen och lät nu sitt ena ben glida upp över hans, 

och utan att han kom sig för att göra något fortsatte hon vidare upp över 

den svällande kroppsdel som ställde till sådant besvär för honom. Hon 

stannade inte förrän hon hade placerat den mjuka insidan av sitt lår tvärs 

över hans mage. Hon låg mycket nära honom nu, och han kunde med 

ens tydligt känna att hon inte bara struntat i att ta nattlinne på sig, utan 

även underbyxor. 

Darrande av högst mänsklig men förbjuden åtrå försökte han än en 

gång vrida sig loss, men det resulterade bara i att han kom ännu närmare 

henne. På nytt suckade hon i hans öra och den här gången insåg han med 

skräckblandad förtjusning att hon måste vara vaken, eftersom hon på 

något vis samtidigt lyckades lirka ner sin ena hand mellan sina ben och 

bestämt vika undan hans kalsonger, och därefter glida upp på hans mage 

så att han plötsligt befann sig helt och hållet mellan hennes lår . Han 

gjorde ett sista desperat försök att göra sig fri, och kved att han måste gå 

upp. Helst nu genast, innan det skedde en olycka. 

Men istället för att komma loss gled han med hennes högst benägna 

hjälp lätt och mjukt in i en febervarm, sugande våt omfamning som 

bokstavligen höll på att ta andan ur honom. Med ens förstod han fullt ut 

varför just denna aktivitet utgjorde en så stor lockelse på alla som valde 

att gång på gång genomlida mänskliga liv med allt vad det innebar. 

Elektra andades tungt i hans öra och gav ifrån sig små lustfyllda läten 

som inte kunde missförstås ens av honom. Innan han visste ordet av 

hade hon glidit långt ner över honom med vitt särade ben samtidigt som 

hon rörde sig på ett sätt som var omöjligt att inte själv falla in i. Han 

visste att det var fel, men det gick likväl inte att motstå. 

Han höll henne i en hård men ändå öm omfamning med hennes bröst 

utplattade mot hans när först hon, och sedan han smälte bort i 

våldsamma konvulsioner. Det var som om flera års uppdämda behov 

plötsligt fått sin slutgiltiga, våldsamma förlösning i denna enda 

omfamning, och han glömde allt för några svindlande, tidlösa sekunder. 
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Det var det vackraste och mest utlämnande han någonsin varit med om 

under hela sitt eländiga liv som människa. 

Han dröjde sig kvar i de långsamt avklingande efterdyningarna av deras 

i stort sett sammanfallande kontraktioner och drog förundrat med 

fingertopparna över den lena huden på hennes ryggrad. Hon ryckte till 

då och då som om han råkat vidröra någon känslig erogen punkt, och 

han lät snart sina händer försiktigt vila på hennes nu orörliga höfter. 

Plötsligt höjde hon huvudet en aning så att han kunde se rakt in i 

hennes grågröna ögon, där reflexer från gatubelysningens kalla, sterila 

ljus lekte och omvandlades till skratt. De var halvslutna och en aning 

simmiga av ogenerad upphetsning, och han kunde inte påminna sig att 

han någonsin sett ögon på det viset; varken hennes eller någon annans. 

Det var en oerhörd känsla; för första gången sedan hans uppvaknande 

till gudomlighet såg han inget annat än just ögon. Oerhört vackra 

förvisso, men dock inget annat än ögon. 

Hon såg på honom en stund som tycktes evighetslång, och det enda 

som verkade röra sig var det svaga ekot av hjärtslag, lustfyllt 

fortplantande sig genom henne, omslutande honom. Förundrad 

upptäckte han att deras hjärtan slog i takt, perfekt och tungt. Han skulle 

just säga något, när hon hindrade honom från att förstöra allt genom att 

trycka en mjuk kyss mot hans läppar. Därefter började hon försiktigt att 

på nytt långsamt röra underlivet. Om han tidigare haft några moraliska 

betänkligheter kring det hon gjorde med honom var de nu utan minsta 

tvivel som bortblåsta. 

De älskade flera gånger den natten, och när Erik vaknade bland 

snodda och fläckade lakan morgonen därpå visste han genast att han för 

första gången någonsin under sitt långa och underliga liv inte längre bar 

ett enda spår av gudomlighet inom sig. Allt var borta; han var nu blott 

och bart människa. 

 

* * * 

 

Han var lycklig, känslan kunde inte beskrivas på annat sätt. Det var en 

okomplicerad, ren förnimmelse som inte liknade något han tidigare 

upplevt. Han var så uppfylld av allt som var hon att han någonstans på 

vägen tycktes ha glömt bort vissa ting som kanske hade varit viktiga, men 

inte längre var det. 



767 

 

Han var förstås fortfarande Erik Johannesson, givetvis var han det. 

Men det var också det enda han var. Allt annat var mer dröm än 

verklighet. 

Han lade med oblyg, pubertal förtjusning märke till att han var en 

aning öm i kroppen, och då i synnerhet i vissa delar. Vilket genast fyllde 

honom med ny åtrå som han motvilligt tryckte ner, eftersom han - 

antagligen med rätta - anade att ännu ett sammansmältande kanske skulle 

bli mer än vad någon av dem klarade av för stunden. 

På utomordentligt gott humör knackade han lätt på badrumsdörren 

och meddelade den duschande Elektra att han tänkte ta en promenad 

och kanske gå till fiket för att köpa med sig några bullar hem. Hon 

svarade honom inte, så han fick tag på en nedklottrad gul komihåglapp 

som låg på köksbordet, vände den och skrev ett kort meddelande till 

henne. Han skulle inte bli borta så länge. 

Han tog på sig sina solglasögon, mest av gammal vana, och smög 

sedan nerför trapporna på lätta fötter. Han tyckte sig nästan flyga mellan 

trappavsatserna; förälskad, galen och oförskämt lycklig. Inga ljud hördes 

från någon av följeslagarlägenheterna, och han gissade att alla där inne 

ännu sov. Och det var dem i så fall väl unt. 

Morgonen, som om man skulle vara nogräknad redan övergått i 

förmiddag, var vacker när han steg ut på gatan; luften doftade sommar 

och varm asfalt trots att det enligt kalendern egentligen var tidig höst, 

och det sneda solljuset bäddade in Klätten i ett drömskt ljus som färgade 

allt i varma, orangeröda toner. Visslande började han gå mot fiket några 

kvarter bort, men ångrade sig när han insåg att det var bättre att gå det 

ärendet till sist. I alla fall om han ville slippa bära med sig bullarna runt 

hela Klätten. 

Han log och drack luften i djupa klunkar - det var verkligen underbart 

att leva; att andas; att bara vara! Han började vissla på något han först 

trodde var Bach, eftersom låten tycktes vara uppbyggd på snarlikt sätt 

med harmonier och tonföljdsfigurer med ursprung i naturens egen 

matematik. Sedan kom plötsligt orden som hängde ihop med melodin till 

honom, och när han väl insåg vad det var slutade han tvärt. Det var 

nämligen en betydande del av hans mammas gamla galenskap som 

hemsökte honom, närmare bestämt låten hon aldrig slutat sjunga. Han 

raderade genast textraden one of sixteen vestal virgins, who where leaving for the 

coast ur medvetandet, och hoppades att den aldrig skulle komma tillbaka. 

Men om den nu ändå gjorde det skulle det inte spela så särskilt stor roll; 
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inget kunde få honom att bli på dåligt humör en sådan här underbar dag. 

Inte ens ”A Whiter Shade Of Pale”. 

Redan efter att ha gått några hundra meter lade han märke till att det 

tycktes vara ovanligt mycket folk i rörelse ute i samhället. Fast om man 

skulle vara helt och hållet språkligt korrekt var det egentligen fel att påstå 

att de var i rörelse; mest stod de bara och talade med varandra eller 

blängde surt på förbipasserande. Klätten var normalt en plats där man 

inte gick ut om man inte måste. I alla fall var det hans egen högst 

personliga uppfattning om byn och dess invånare, där de senare 

förvånansvärt ofta sågs visa upp sina mest avvisande och missnöjda 

ansiktsuttryck närhelst man stötte på dem. Och det bemötandet gällde 

såvitt han förstod inte bara honom själv, utan vilken utböling eller 

avvikare som helst. 

Orsaken kunde förstås vara den gamla bruksortsmentaliteten som 

ännu dröjde sig kvar; en ovilja att släppa in andra i den sedan flera 

århundraden etablerade gemenskapen. Eller om det kanske kunde bero 

på allmän bitterhet över livet, som möjligen tagit en annan väg än den 

man tänkt sig. Eller - om man ville vara elak, vilket han förvisso inte ville 

- på något så banalt och tragiskt som en hög inavelsgrad. 

Det kunde låta lite väl drastiskt, men det var ett känt faktum att 

invånare i sådana här småorter sällan sökte sig partner utanför den kända 

lokala kretsen av människor. Ett aningen bisarrt men belysande exempel 

hade förmedlats av Johnny Nyström, som sade sig ha en god vän boende 

i det östra grannsamhället och som hade vågat sig på att släktforska. Men 

genast slutat när han funnit otvetydiga - och förmodligen också skakande 

- bevis på att han bokstavligen var släkt med halva byns befolkning på ett 

eller annat sätt. Alltså cirka tretusen människor som alla var kusiner, 

sysslingar, bryllingar, pysslingar (och allt vad de följande leden kallades) 

med varandra. Obehagligt, minst sagt. I synnerhet om man själv tänkt 

stanna och bilda familj. 

Erik förmodade att det kunde vara på liknande vis i Klätten. Ett 

faktum var i alla fall att hans anhängare på hemorten var procentuellt 

radikalt färre än de var i resten av landet, om det nu hade något med 

saken att göra. Men det behövde förstås inte betyda att ortens invånare 

var mer intoleranta och inskränkta än andra; kanske pekade det bara på 

den gamla välkända sanningen att det var svårt att bli profet i sin egen 

hemstad. 
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Som en illustration till hans dystra tankar mitt i den fullbordade lyckan 

såg han en klunga av surmulna medelålders kvinnor stå och samtala 

lågmält och återhållet gestikulerande utanför Klättens Kultur Center, det 

senare stavat precis så, med särskrivningen pinsamt cementerad på 

skylten ovanför ingången. Så fort kvinnorna fick syn på honom slutade 

de prata med varandra, men hälsade ändå inte på honom trots att han 

nickade vänligt mot dem. Så fort han kommit utom förmodat hörhåll - 

vilket för dem tycktes vara ungefär fem meter - började de på nytt prata i 

mun på varandra, mer upphetsat nu. Till sin förvåning trodde han sig 

höra sitt eget namn nämnas, men av tonfallet att döma inte i något 

positivt sammanhang. Dessutom lät det som om en av de välklädda och 

skenbart väluppfostrade damerna spottade. Inte för att hon plötsligt fått 

något otäckt i munnen, utan snarare av förakt; högt och demonstrativt. 

Vilket förstås rimmade illa med hans flyktiga intryck av dem som 

någorlunda respektabla människor. 

Förbryllad och lätt skakande på huvudet svängde han upp på 

Odengatan och bestämde sig för att dryfta saken med Elektra så fort han 

kom hem. Såvida hon inte hade gjort upp andra planer medan han var 

ute, tänkte han och skyndade på stegen och kände aningen generat hur 

hans något ömma lem blev varm och liksom försökte ta mer plats. För 

att försöka få kontroll över sig själv tvingade han bort den plötsligt 

uppdykande bilden av Elektras ljuvliga nakenhet ur sitt inre och 

bestämde sig för att gå raka vägen till fiket och sedan direkt hem. 

Promenera kunde han göra senare, om han fortfarande hade lust. 

Vid nästa gatukorsning - där Odengatan mynnade ut i Villagatan - stod 

en grupp välklädda män och samtalade. De såg ut som bank- eller 

försäkringstjänstemän i sina slätkammade frisyrer, totalt olika honom 

själv således. Han hade ju som vanligt håret samlat i en svans i nacken 

och liknade definitivt ingen av de ovan nämnda yrkeskategorierna. Han 

hann tänka att det var lustigt att han inte kände igen en enda av dem 

sedan tidigare. Så stort var ju knappast Klätten, eller hur? 

Liksom kvinnorna vid Klättens Kultur Center tystnade männen när 

han närmade sig. Dessutom glodde de fräckt på honom på ett sätt ingen 

gjort sedan han var fånge på Solgårdens dagverksamhet. 

”Du är Erik Johannesson, va?” sade plötsligt en av männen, just som 

Erik passerade dem. Han talade uppländska med huvudstadsaccent och 

såg Erik rakt i ansiktet, tillsynes inte det minsta rädd för att plötsligt 
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tvingas se Gud - och vilket antagligen var värre; sin egen obetydlighet - i 

ögonen. 

”Ja, det är jag” svarade Erik lugnt och saktade in på stegen. Mannen 

såg elakt nöjd ut. 

”Visa oss då någonting som bevis på att du har övernaturliga krafter” 

flinade han och framkallade genast en underlig blandning av lågmälda 

hånskratt och föraktfulla fnysningar hos de omkringstående. ”För det är 

väl det du påstår att du har, eller hur?” 

Erik blev så ställd över det exempellösa påhoppet att han först inte 

kom sig för att svara. Sedan samlade han sig och tog av sig solglasögonen 

för att snabbt få saken ur världen. Alla spydigheter och sarkasmer borde 

därmed genast ha tagit slut, precis som de gjort så många gånger tidigare. 

Men den enda synliga effekt det fick var att männen flinade ännu lite 

bredare och möjligen också ännu mer självsäkert än tidigare. 

”Nå?” hånade mannen som tycktes föra de andras talan och tog ett 

hotfullt steg närmare Erik, som i ren reflex lade sin ena hand på dennes 

arm för att hindra honom från att komma närmare. Normalt skulle alla 

vidare försök att förlöjliga honom sluta där; i för angriparen total 

förnedring, slutligen utmynnande i villkorslös kapitulation och ett 

odiskutabelt accepterande av Den Nya Läran. 

Men inte nu. Det hände ingenting, mer än att mannen ryckte undan sin 

arm som om han äcklats av kontakten. 

”Du rör mig inte!” röt han mot Erik, som förskräckt tog ett steg bakåt, 

gapande av förvåning. 

”Du är inget annat än en bluff!” fortsatte han ilsket. ”Jag har vetat det 

hela tiden! En kommunist, en anarkist, en… en jävla bråkmakare som 

bara lever för att förstöra det vi andra byggt upp genom hårt arbete!” 

Erik försökte protestera genom att säga något om att han inte alls var 

intresserad av politik, och att allt han hade sagt uteslutande handlade om 

kärlek och tolerans. Och att han inte hade något som helst intresse av att 

bråka med folk, inte ens när han själv blev angripen, som nu. 

Men ingen av männen lyssnade på honom och när han till slut insåg 

det totalt meningslösa i att försöka tala dem tillrätta ryckte han på axlarna 

och började åter gå mot fiket, övertygad om att saken därmed skulle vara 

ur världen. Men till hans oförställda förvåning började de nu följa efter 

honom, bombarderande honom med glåpord och svordomar. Han 

förstod absolut ingenting av deras märkliga och obalanserade 

uppträdande, men var ändå inte direkt rädd trots hotfullheten. 
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Däremot tyckte han att det var väldigt underligt att han inte kunnat 

påverka dem ens en liten aning åt rätt håll. Det var faktiskt som om han 

överhuvudtaget aldrig haft förmågan att känna och se, aldrig någonsin 

varit något annat än den medicindrogade Erik på Solgården. Han kunde 

förvisso känna att de förföljande männens hat mot honom var starkt, 

men inte så mycket mer. Och det behövde man knappast vara en 

inkarnerad gud för att gissa sig till. 

Han ökade takten för att komma ifrån de pinsamma och ilskna 

dårarna, men de fortsatte med sitt illvilliga skränande några meter bakom 

honom. Han kom fram till Järnvägsgatan där han svängde vänster, och 

lade till sin förvåning genast märke till att det även där stod en grupp 

människor som flinade hånfullt åt hans håll. 

”Men titta, Mästaren!” ropade en kvinna och pekade mot honom. 

Hennes röst dröp av förakt, och i hennes mun blev ordet till en svordom 

och en spottloska. ”Stanna Mästare, och visa oss dina konster!” ropade 

hon efter honom, och han kände för första gången på länge hur han blev 

arg. Vad var det egentligen frågan om? Hade alla människor plötsligt 

blivit galna? 

När han var nästan ända framme vid fiket föll hans blick på en affisch 

som satt uppklistrad på ett elskåp, och som åtminstone till viss del gav 

honom en förklaring till galenpannornas plötsliga uppdykande: 

”Föreningen Förnuft & Sanning inbjuder till informationsmöte på 

Stentorget i Klätten” stod det, följt av klockslag och dagens datum. 

Vidare stod det något han inte helt och hållet hann läsa, eftersom han 

inte vågade ta risken att stanna och då givetvis hinnas ifatt av den 

växande svansen av hatiska antagonister. Men som uppenbarligen gick ut 

på att i vanlig ordning förlöjliga och protestera mot honom själv, hans 

följeslagare och allt det de tillsammans stod för. 

”Hmm, det där borde jag ha förstått” tänkte han och skyndade 

ytterligare på stegen. Av alla dagar hade han valt den sämsta tänkbara att 

ta en promenad genom Klätten. Det var lika bra att ta sig hem så fort 

som möjligt och varna de andra för att gå ut de närmaste timmarna. Men 

sedan bestämde han sig för att inte låta de gapande, intoleranta 

tokstollarna besegra honom helt och hållet. Han hade gått ut för att köpa 

bullar till sig och Elektra och det skulle han också göra, oavsett hur 

många av hat förblindade ”förnuftsmänniskor” han än hade efter sig. 

Det var ganska mycket liv och rörelse på Järnvägsgatan, och där fanns 

äntligen ansikten han åtminstone vagt tyckte sig känna igen. Men till hans 
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bedrövelse visade sig även de flesta av dessa människor tillhöra - eller 

åtminstone heja på - Förnuft & Sanning. Fler glåpord kastades efter 

honom. Det var som om männen som först antastat honom drog med 

sig allt fler, som om de lyckats starta en process som nu rullade på av sig 

själv. Lite som han själv gjort genom sitt eget arbete, om man alltså 

bortsåg från att det i det här fallet snarast handlade om att tala till det 

allra lägsta i människans natur; det tanklösa flockbeteendet. Den 

underbara tillfredsställelsen i att bli osynlig i gruppen och därför kunna 

göra och säga vad som helst. 

Han skyndade sig in på fiket, för stunden tomt på folk. Dörren slog 

igen bakom honom med ett sprött ljud från den gammaldags 

dörrpinglan, och han försökte tänka bort de dämpade hånfullheterna 

som hela tiden kastades mot honom av människorna utanför. Expediten, 

en kraftig dam i femtioårsåldern, dök långt om länge upp bakom disken 

och hajade överraskat till när hon såg vem som stigit in i affären, men 

fann sig relativt fort och frågade med Klättentypisk surmulenhet vad han 

ville ha - som om han varit en vanlig kund. 

”Sex bullar, tack” sade Erik och kastade en snabb blick ut genom 

skyltfönstret, där en mindre folkmassa nu höll på att samlas. 

”Vilken sort?” undrade den korpulenta kvinnan avmätt, tillsynes utan 

att bry sig det minsta om skränet utanför. 

”Det spelar ingen roll” svarade Erik otåligt. ”Inga med nötter bara.” 

Ytterst långsamt tog expediten en tång och började valhänt plocka upp 

några blandade bullar ur olika korgar. Det såg mycket bakvänt ut. Sedan, 

när hon äntligen och efter många om och men lyckats få tag på dem, lade 

hon dem i snigelfart i en vit papperspåse dekorerad med röda hjärtan. 

Hela manövern tog eoner av tid i anspråk. Åtminstone upplevde Erik det 

så, vilket han undvek att påpeka eftersom det då antagligen skulle gå 

ännu långsammare. Han lyckades till och med hålla tyst när en av 

bullarna gled ur tångens grepp, landade på golvet och därefter skulle 

fiskas upp av den stånkande expediten som tydligen hade vissa problem 

med att böja sig på mitten. 

”Något annat?” undrade hon sedan utan ens en antydan till leende, 

och befäste därmed en urgammal tradition bland Klättens köpmän; 

nämligen att aldrig någonsin vara trevlig mot sina kunder, eftersom man 

tycktes sväva i den något underliga tron att det kunde skämma bort dem. 

”Nej tack, det är bra så” svarade Erik och räckte fram en sedel, varpå 

expediten tittade missnöjt på honom och undrade om han inte hade 



773 

 

någon växel. Erik suckade och sade att det hade han inte, men att han 

kunde tänka sig att strunta i att få tillbaka de två kronor konditoriet nu 

var skyldig honom. Oron utanför ökade, och han började känna sig 

stressad och olustig och ville komma iväg så fort som möjligt innan 

situationen blev ännu värre. 

Kvinnan tittade på honom som om han inte var riktigt klok; hon hade 

aldrig tidigare varit med om att en kund inte ville få tillbaka sin växel. 

Erik brydde sig inte om hennes miner, utan tog bara påsen med bullarna 

och övervägde sedan ett ögonblick hur han skulle hantera den uppretade 

folksamlingen utanför, men kunde inte finna något självklart svar. Alltså 

bestämde han sig i brist på bättre för att helt enkelt ignorera dem. Han 

hoppades att de förr eller senare skulle tröttna på att följa efter honom 

om han inte brydde sig om deras hånfulla rop och hotfulla tillmälen. 

Han sade adjö till expediten - som inte svarade utan istället fortsatte att 

betrakta honom som om han vore ett sällsynt djur eller en ovanligt 

uppseendeväckande galning - och öppnade dörren ut mot gatan. 

När han steg ut hade mängden hatiska och föraktfulla människor såvitt 

han kunde bedöma fördubblats i antal. Överallt runt honom bad man 

honom göra än det ena underverket, än det andra. Och allt på ett sätt 

som ytterligare övertygade honom om att Förnuft & Sanning verkligen 

skulle ha möte på torget mitt i byn. Han försökte bana sig väg mellan 

flinande, hånande, aggressiva människor av vilka de flesta i normala fall 

påstod sig vara ödmjuka, öppensinniga och toleranta individer. Mot allt 

och alla utom mot charlataner som i likhet med honom själv spred 

vidskepelse och falska budskap som kunde omintetgöra det moderna 

samhället, omsorgsfullt byggt på evidensbaserad, noga utvald kunskap 

och inget annat, vill säga. 

Erik gick nu upp mot Storgatan, eftersom det var den väg som verkade 

mest framkomlig. Det fanns förvisso ganska mycket folk där också, men 

stämningen tycktes honom mindre uppjagad åt det hållet. Han skyndade 

på stegen och sade inte ett ord till den alltmer högljudda svans av galna 

människor som följde efter honom på några stegs avstånd och hela tiden 

kastade mer eller mindre påhittiga eder och glåpord mot hans rygg. Hans 

goda humör var nu som bortblåst och han tänkte bara på hur han skulle 

kunna ta sig hem utan att Elektra eller de andra följeslagarna skulle störas 

av dessa förblindade dårar. 

Uppe på Storgatan vek han av åt höger, men det visade sig snart vara 

ett fatalt misstag. Rakt fram hade han nu Stentorget, platsen där Förnuft 
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& Sanning skulle ha sitt utannonserade möte. Det hade redan samlats 

många människor på platsen, och nu kunde han se att förvånansvärt 

många av dem var sådana han brukade stöta på i Klätten. Och alla hade 

kommit för att höra någon stolle orera om faran med att tro på sådant 

som inte kunde finnas, därför att det inte kunde det. Och kanske också 

för att försvara det kapitalistiska systemet mot hans osjälviska variant, 

som lätt skulle kunna kasta världen i krig och brand. Enligt de mest 

högerinriktade demagogerna i Förnuft & Sanning, alltså. 

Han hade hunnit halvvägs fram mot torget när den första spottloskan 

träffade honom.  Den landade på ryggen på hans jacka, och han märkte 

den inte. Däremot märkte han mynten som slängdes mot honom och 

träffade honom i bakhuvudet. Han vände sig hastigt om i plötsligt 

uppflammande vrede i avsikt att en gång för alla få dessa 

vilddjursmänniskor att äntligen besinna sig och istället börja använda sitt 

förnuft snarare än den nedärvda, primitiva jaktinstinkt som nu tycktes 

driva dem. Men när han såg deras ansikten och uttrycken av bottenlöst 

hat i deras ögon, och dessutom mindes att det inte längre räckte med att 

ta av sig solglasögonen eller vidröra någon av dem för att få dem att 

vakna, insåg han att det enda han kunde göra var att försöka ta sig bort 

från dem. Det fanns ingen annan utväg. 

Han fortsatte nu Storgatan fram, hela tiden duckande för både 

skällsord, spottloskor, småsten och diverse skräp från uppochnedvända 

papperskorgar som kastades efter honom. Han hade ännu inte hunnit bli 

rädd på allvar, men var desto argare. 

När han vek om hörnet vid Stentorget insåg han för sent hur stort 

hans misstag varit; han borde absolut ha tagit en annan väg. Mötet hade 

redan börjat, och i en provisoriskt uppbyggd talarstol mitt på det lilla 

torget stod en man han alltför väl kände igen; den galne pastorn i 

församlingen Agnus Dei. Mannen som nästan avlidit under deras förra 

möte vid en ödesdiger julskyltning några år tidigare. 

Ganska många människor var samlade runt den talande trots att det 

var uppenbart att han inte var huvudnumret; dock alla på behörigt 

avstånd på sedvanligt svenskt manér. Några åhörare satt på de stora 

granitblock som fanns utplacerade i en halvcirkel på torgets norra sida; 

andra hängde mot de omkringliggande huskropparna. Ytterligare några 

verkade liksom han själv vara på väg någon annanstans och passerade 

kanske mest av en slump, förvånat begapande den stora uppståndelsen. 

De mest fanatiska anhängarna, de flesta oklanderligt klädda i likhet med 
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hans skränande förföljare, stod emellertid i grupper och lyssnade 

uppmärksamt på vartenda ord som sades och nickade medhåll mest hela 

tiden. 

Över den rangligt hopsnickrade talarstolen hade en banderoll spänts, 

och budskapet som stod på den gick knappast att missförstå: 

Förnuft & Sanning: Vi besegrar vidskepelse med kunskap. 

Dessutom hade någon grafiskt begåvad lustigkurre i organisationen 

designat någon sorts logga Erik inte sett tidigare; ett par solglasögon av 

samma typ han själv bar, och över dem ett rött förbudsmärke. Det kunde 

inte bli mycket tydligare än så. 

På nytt kastades mynt och skräp mot honom, och han vaknade genast 

upp ur sin tillfälliga handlingsförlamning. Han började gå igen, men i 

samma ögonblick fick den talande pastorn - som för tillfället ondgjorde 

sig över Eriks samröre med prostituerade och gamla alkoholister - syn på 

honom och tystnade tvärt. 

”Du!” utbrast han och pekade med ett darrande finger mot Erik. ”Det 

är du som är skuld till all oro och gudlöshet! Du är inte Gud! Du är en… 

en… hädare!” 

Det blev med ens tämligen tyst och stilla runt det lilla torget. Orden 

den galne pastorn just spottat ur sig var sådana att nästan ingen medlem i 

Förnuft & Sanning skulle kunna tänka sig att ta dem i sin mun, i 

synnerhet inte allt det där svamlet om Gud eftersom det naturligtvis gick 

under benämningen vidskepelse tillsammans med all annan religion. Men 

Erik var så mycket mer än en religiös figur; han var som tidigare 

påpekats i alla möjliga och omöjliga sammanhang ärkekommunist, 

illasinnad samhällsomstörtare, människoförledare, förnuftsbestridare och 

kanske värst av allt; oerhört framgångsrik och omtyckt i de breda 

folklagren. Närmare bestämt hos tre fjärdedelar av Sveriges sorgligt 

förledda, obildade, skrockfulla befolkning. Kort sagt hos alla dem som 

inte var aktiva medlemmar hos eller sympatiserade med Förnuft & 

Sanning. 

Erik visste inte vad han skulle säga. Överallt såg han hur ansikten fulla 

av förakt och hat vändes mot honom. Ingen tog emellertid steget att ge 

sig på honom i en rent fysisk mening, vilket var en risk han fortfarande 

inte ville ta på fullt allvar. 

”Just det, du är en hädare och en djävulens hantlangare!” gastade den 

galne pastorn och blev högröd i ansiktet. Han slog händerna i talarstolen 
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och pekade sedan åter på Erik. ”Du, den sanna trons förstörare! Om 

Jesus sett dig nu skulle han gråta! Han skulle…” 

Plötsligt, mitt under denna formidabla utskällning, stockade sig orden i 

halsen på pastorn och han såg ut som om han skulle kräkas. Han stod 

fullständigt stilla under ett par svindlande sekunder medan all rörelse 

avstannade runt honom. Sedan försökte han lossa sin slips som tycktes 

göra det svårt för honom att andas, men misslyckades. Ansiktsfärgen 

djupnade ytterligare och han tog sig för bröstet, som om något där inne 

gjorde mycket ont. Som avslutning på sin effektfulla och slutgiltiga sorti 

från livet segnade han ner och åstadkom ett oefterhärmligt fall ner från 

det låga podiet. Sedan låg han orörlig. 

Efter ytterligare några sekunders häpen stillhet, den sista som skulle 

föregå den nya tiden, kastade sig de närmast stående över pastorn och 

försökte få liv i honom, men naturligtvis förgäves. Han hade varit död 

redan innan han träffat marken. 

Det tog inte lång stund förrän den onda nyheten började sprida sig 

bland alla Förnuft & Sannings anhängare på torget, och en ännu kortare 

innan någon drog sig till minnes pastorns förra hjärtinfarkt, och i 

synnerhet de faktiska omständigheterna kring den. 

Erik kunde nu till sin förfäran se hur en del Klättenbors ansikten på 

nytt vändes mot honom, och snart också många andras. Det viskades 

och pekades, och med ens förändrades atmosfären på torget från 

visserligen hotfull men inte livshotande, till ren lynchstämning. 

Någon började dra Erik i kläderna, andra spottade och skrek ut 

fullständigt grundlösa anklagelser mot honom. Det var han som hade 

dödat pastorn, flera av de omkringstående sade sig till och med ha sett 

honom göra det! 

Plötsligt verkade hela torget vara i totalt uppror, och Erik insåg att han 

måste bort därifrån genast för att inte en olycka skulle inträffa. Dessvärre 

fanns det inte längre någon möjlighet att smita iväg obemärkt, om det 

ens funnits det tidigare. Men nu var under alla omständigheter alla 

sådana tillfällen ofrånkomligen som bortblåsta. 

Så föll det första slaget. Det träffade Erik på vänster överarm, och 

förbluffad - men fortfarande inte riktigt rädd - försökte han upptäcka 

vem det var som slagit honom. Strax därpå var det någon som sparkade 

honom på ena benet, och det gjorde så ont att han var på väg att skrika 

rakt ut. 
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Skakad och fortfarande med bullpåsen i ett hårt grepp såg han sig om 

efter en möjlig flyktväg, och fann den. Tio meter bort stod ett par 

poliser. De måste kunna få stopp på det här sinnessjuka uppträdet. 

Han försökte ta sig fram till dem, men när det inte gick för att folk 

hindrade honom, ropade han istället åt dem allt vad han kunde. Men de 

tycktes inte höra honom; i alla fall brydde de sig inte om hans desperata 

rop på hjälp. Tvärtom vände de sig plötsligt bort, som om de inte ville se 

vad som hände. 

Lamslagen insåg Erik nu att han tydligen inte hade någon som helst 

hjälp att vänta från samhällets sida. Med stigande förtvivlan förstod han 

slutligen att han var fullständigt ensam - precis lika ensam som han varit 

före sitt uppvaknande. Det var bara han själv och den galna, ursinniga 

mobben. 

Ännu ett slag träffade honom när han försökte ta sig loss ur den 

alltmer rasande folkmassan som nu tryckte på från alla håll. Plötsligt slet 

någon solglasögonen av honom och passade samtidigt på att riva honom 

i ansiktet med långa, målade naglar. Han kände hur det började svida, 

och det var här någonstans som han började vädja till den ursinniga 

pöbeln. 

”Jag vet inte vad jag har gjort för att ni ska behandla mig så här!” 

ropade han, men tystades nästan genast av ett hårt slag som träffade 

honom rakt i mellangärdet och fick honom att tappa andan. Strax efter 

var det någon eller några som tog tag i hans långa hår och ryckte och 

drog allt vad de förmådde. Först när fler hjälpte till lossnade det från 

hårbottnen. Erik kunde halvt om halvt se hur det försvann bort i 

folkmängden, som en bisarr och makaber trofé som skulle gå i arv 

generation efter generation i familjer vars anfäder varit med om att 

utföra ett av de största brotten i mänsklighetens historia. 

Slagen haglade nu över honom från alla håll, och han kunde inte längre 

hålla sig upprätt trots att han i det längsta försökte. Han tvingades ner, 

slutligen oförmögen att hålla sig på benen av den obarmhärtiga, brutala 

misshandeln. Det enda han ännu inte kunde förmås att släppa taget om 

var påsen med bullar till honom och Elektra. 

Stående på knä, blödande och med kläderna i trasor började han be 

halvhjärtat för sitt liv, trots att han innerst inne visste att det var lönlöst. 

Men hans rädsla var nu så stor att han inte kunde besinna sig och helt 

enkelt förhålla sig värdig till det som ofrånkomligen måste inträffa. Och 
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mycket riktigt belönades hans böner bara med mer hån, fler slag, och till 

och med med råa skrattsalvor. 

”Rädda dig nu med dina övernaturliga krafter, om du kan!” skrek någon 

hest, och genast bröt en spontan applåd ut tillsammans med mer elaka 

skratt och föraktfulla glåpord. 

Kanske skulle han ännu ha kunnat komma undan, om han inte varit så 

lik dem som nu ovetande offrade honom för den stora sakens skull. 

Kanske. 

Men det fanns inte längre något kvar av den Erik som helat 

människor, bländat dem med små smygtittar in i evigheten, jagat bort 

sjukdomar från dem och trollbundit dem med sin röst. Det enda som 

återstod av honom var en bräcklig människa. Allt annat hade han gett 

upp föregående natt, i utbyte mot en älskad kvinnas mest intima närhet 

som en del av en plan han inte längre förstod något av. Han kunde inte 

rädda sig, även om han hade velat. 

Plötsligt rycktes han på fötter och medan någon höll honom upprätt 

slog de omkringstående varhelst de kom åt. Det krasade i näsan och 

revbenen; han fick ta emot så många slag i magen och bröstet att inget 

som fanns där innanför längre kunde vara helt. Ögonen var igenmurade, 

läpparna spräckta. Blod steg i halsen på honom och halvt medvetslös 

kände han hur man släppte ner honom på marken. Någon stampade 

honom på ena handen så att fingrarna bröts, men han vägrade 

fortfarande släppa papperspåsen. Han hade ju köpt bullar som han och 

Elektra skulle ha så fort han kom hem. 

Det sista han såg innan det nödvändiga offret slutligen var fullbordat 

var hur mannen som varit en av de första att antasta honom tog sats och 

därefter hoppade jämfota på hans bröst. Benen i bröstkorgen brast, 

lungorna krossades och hjärtat stannade äntligen på Erik Johannesson, 

mannen som i den betydligt mer toleranta eftervärlden undantagslöst 

skulle vara känd under namnet Mästaren. 

 

Han förändrade världen för alltid. 
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Epilog 
 

 

ördagen den 22 september år 2012 klockan 10.27 tog Erik 

Johannessons jordiska liv slut på Stentorget i Klätten. Han hade då 

hunnit vända upp och ned på så mycket i världen att inget någonsin 

skulle bli sig helt likt. 

Ändå slutar inte den egentliga sagan om honom där och då, i smutsen 

på det stenlagda småstadstorget. Tvärtom - det är först där den på allvar 

tar fart och lyfter på vita, änglalika sjöfågelvingar: 

 

* * * 

 

Marken rämnade inte under deras fötter; solen förmörkades inte. 

Himlavalvet förblev soldisigt sensommarblått över deras huvuden, 

möjligen med en och annan vit molntuss lojt glidande fram över 

Stentorget i den lilla byn Klätten, alltmedan folkmassan långsamt 

vaknade till sans och med stigande förfäran - eller belåtenhet - började 

inse vad de gjort. Den förfärliga åsynen av de blodiga, knappt 

identifierbara trasorna av det som bara några minuter tidigare hade varit 

en levande människa lämnade överhuvudtaget inget utrymme för 

fantasifulla eller förlåtande spekulationer. 

Somliga valde nu att gå hem och försöka glömma bort hela saken, 

vilket i ytterst få fall skulle lyckas. Andra summerade med logisk skärpa 

händelseförloppet minut för minut, och fann att allt gått precis enligt de 

omsorgsfullt och efter historiskt mönster uppgjorda planerna. Bortsett 

från att man förstås fått lite oväntad men välkommen hjälp av slumpen, 

som haft den goda smaken att träda in i precis rätt ögonblick och skänka 

anstiftarna en tändande gnista i form av en oförutsedd - men av allt att 

L 
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döma tämligen massiv - hjärtinfarkt. Man hade haft turen på sin sida, helt 

enkelt. Det vill säga, om man var av den selektivt seende människotyp 

som trodde på slump och tur alltså, till och med när uppenbart 

gudomliga krafter var inblandade. Men åter till en rent jordisk aspekt: 

Jacob Mårtensson, den i allra högsta grad drivande ledaren för den 

ideella mötesorganiserande föreningen Förnuft & Sanning, skulle aldrig 

någonsin höras erkänna att han varit en av de starkast verkande krafterna 

bakom det till synes spontana upplopp med påföljande lynchning som så 

brutalt och definitivt satt punkt för Erik Johannessons jordeliv. 

Mårtensson skulle som en självklar konsekvens av denna - och 

framförallt andras - tystlåtenhet aldrig komma att i lagens mening hållas 

ansvarig för det som hände. Däremot skulle han för all framtid, inför 

generation efter generation av nytroende, komma att framstå som en 

sentida Judas Iskariot, Pontius Pilatus och Yosef Bar Kayafa i en och 

samma person. Han skulle bli hågkommen som mannen som dödat den 

inkarnerade guden. 

Sålunda blev han den utan tvivel mest hatade människan i åtminstone 

hela den västra hemisfären redan under sin livstid, inte ens överträffad av 

historiska personligheter som Adolf Hitler, Pol Pot eller den i 

sammanhanget mer blygsamt illvillige - alternativt dumdryge - George W 

Bush. Dock behövde han inte stå ut med detta hat särskilt länge, 

eftersom han valde att ta sitt liv ungefär lagom till det tionde årliga 

högtidlighållandet av Mästarens död. Man fann honom liggande på en 

säng i ett hotellrum i norra Paris inte långt från vetenskapsmuseet Cité 

Des Sciences, där man firade det sorgliga jubileet genom att öppna en 

helt ny avdelning särskilt dedikerad till Mästaren och hans lära. Allt 

presenterat ur ett strikt nyvetenskapligt perspektiv naturligtvis, men 

dock. 

Sannolikt blev detta - tillsammans med de omstörtande och dramatiska 

samhällsförändringar i Mästarens anda världen genomgått de senaste fem 

eller tio åren - för mycket för den gamle ärkeskeptikern och brutal-

kapitalisten, varför han inte en dag för tidigt valde att överlämna sig åt 

sin skapare. 

Hur han togs emot vet man inget om, men möjligen bättrade han sig 

på sitt yttersta och kände åtminstone en liten gnutta ånger över det han 

gjort, eftersom det sista meddelande han lämnade åt eftervärlden löd 

”Pardon”, alltså ”förlåt” på franska. Fast det är förstås också möjligt att 

den kortfattade ursäkten bara riktades mot hotellstäderskan, som fick ett 
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drygt jobb med att skura sänggaveln ren från blod och hjärna när väl 

kroppen fraktats bort. 

Apropå Cité des Sciences vetenskapliga utställning om Mästarens lära; 

visst kunde det tyckas en aning lustigt att ett museum - eller snarare ett 

experimentarium - med fokus på teknik och naturvetenskap ägnade så 

stort intresse åt något som vid en första anblick mest verkade vara 

filosofi och religion? 

Förklaringen stod att finna i den explosionsartat expanderande 

vetenskapliga disciplin som snart kom att kallas nyfysik, eller mera 

skämtsamt ”läran om livet, universum och allting”. Det senare förstås en 

klar överdrift, men ändå på något vis träffande i all sin förmätenhet. I 

synnerhet som litterär referens. 

Trots detta utslag av knastertorr akademikerhumor - tämligen 

obegriplig för alla utom för dem själva - fanns det ett stort allvar bakom 

den grundforskning som kom igång redan ett par år efter Mästarens 

hastiga bortgång. Områden som tidigare saknat vetenskaplig legitimitet - 

men som genom Erik Johannesson vunnit ett så gott som allmänt 

accepterande - började undersökas med minutiös noggrannhet, och det 

dröjde inte mer än några få år av intensiva studier förrän man fann de 

första hållbara bevisen för att det faktiskt kunde existera ett så kallat 

”plan” ovanför vårt eget. 

Det man sålunda hade kunnat belägga efter en oerhörd kraftsamling 

inom den vetenskapliga världen var ett sorts övergångsfält, ett 

ingenmansland som existerade mitt emellan två till synes fulltsändigt 

olika aspekter av verkligheten, där den ena självfallet redan var känd 

eftersom det var den vi alla befinner oss i. Vad den andra beträffar, 

kunde den anas genom kvantmatematiska beräkningar i kombination 

med ett stort antal verifierade mätvärlden av det man vid denna tid 

kallade ”utomverklighet”, i brist på genomtänkt terminologi. 

Hur man burit sig åt var det i stort sett ingen utanför de olika 

tvärvetenskapliga forskarlagen som förstod, men poängen var i alla fall 

att denna ”extrarealitet” verkligen existerade, vilket förstås gick stick i 

stäv med alla tidigare naturvetenskapliga uppfattningar om hur tillvaron 

tycktes vara beskaffad. 

Det var utan tvivel en revolutionerande upptäckt, vilket ytterligare 

ökade intresset för Mästaren och hans redan världsomspännande lära. 

Och då ska man komma ihåg att man ännu bara skrapat på ytan, 

eftersom det man funnit egentligen bara var det odefinierade området 
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mellan de två lägsta planen. Det fanns alltså oerhört mycket mer att 

försöka förstå, vilket med särskild tydlighet framgick av inspelningar där 

Mästaren som i förbigående nämnde inte två plan, utan sju! 

Upptäckten kunde således tyckas blygsam, men trots det skakade den 

om den redan betänkligt svajande världsbilden för såväl troende som 

icketroende. Som en direkt konsekvens av detta styrdes pengar om från 

exempelvis vapenindustrin och ländernas krigsmakter till forskning kring 

nyfysik. Det lät förstås som en rent utopisk och därmed omöjlig tanke, 

men var dessbättre ännu ett exempel - historien var som bekant full av 

dem - på hur det som kallades verklighet plötsligt kunde kränga till och 

byta riktning utan vidare förvarning. 

I och med dessa oväntade satsningar började man äntligen finna 

vetenskapliga förklaringar på mängder av fenomen som förbryllat 

människan under tusentals år, men som ingen egentligen tagit på allvar. 

Förrän nu. 

Ta detta med så kallade spöken till exempel, vilket förstås var en 

oerhört trivial sak i jämförelse med så mycket annat, men som ändå i alla 

tider kittlat människors fantasi och nyfikenhet. Mästaren hade vid något 

tillfälle svarat på en direkt ställd fråga om den graverande bristen på 

fotografiska bevis, att kroppslösa medvetanden aldrig någonsin skulle 

kunna fångas på bild. Och det var inte för att de inte existerade, utan för 

att de inte existerade i vår lägre verklighet. 

När en människa råkade se ett så kallat spöke, så såg hon inte det med 

sina ögon utan med sitt medvetande, påstod han. Ett kroppslöst 

medvetande - det vill säga ett ”spöke” - som befann sig mitt emellan de 

lägsta aspekterna av verklighet kunde ibland ”kasta en skugga” ner i det 

lägre av de två planen, och denna ”skugga” kunde under vissa 

omständigheter uppfattas av ett fysiskt bundet medvetande, alltså en 

människa. Vars förvirrade hjärna genast gjorde om den obegripliga 

information den fångade upp till något som åtminstone gick att hjälpligt 

förstå med de vanliga sinnena. Ibland upplevde man de omöjliga 

intrycken som lukt, ibland som ljud, ibland som en spöklik skepnad som 

plötsligt gick upp i rök. Allt för att det alltså egentligen inte fanns något 

där i vanlig mening, men som ändå fanns där ”precis bortom 

verklighetens horisont”, för att uttrycka sig på det totalt förvirrande sätt 

som de första nyfysikerna senare skulle komma att göra. 

”Men” hade Mästaren avslutat, ”att en sak inte kan fotograferas 

betyder ju inte per automatik att den inte finns. Hur många av er skulle 
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komma på tanken att kräva bildbevis på någon näras kärlek till er? Och 

när ni av naturliga skäl inte fick det, genast förutsätta att den inte fanns?” 

Han hade gärna talat på det där viset; i bilder, ibland långsökta men då 

och då också poetiska. Förvånansvärt ofta avslutades hans resonemang 

inte med ett solklart klargörande, utan snarare med en fråga som 

lämnade åhöraren nästan säker på vad som sagts. Nyteologer menade att 

detta sätt att uttrycka sig berodde på att Mästaren inte ville ge bort all 

kunskap gratis, utan att man måste tänka lite själv också. Hans närmaste 

följeslagare, som ju var dem som kände honom bäst, menade däremot att 

det bara var hans mänskliga personlighet som lös igenom eller blandade 

sig med gudomligheten; han var i grund och botten en enkel och lite 

osäker människa under sitt större jag. En människa som inte ville skriva 

sanningar på folks näsor hur som helst. Därför lämnade han alltid 

avslutningen i sina explikationer öppen så att åhörarna skulle ha en 

mental flyktväg att ta till om de inte var mogna för hans ibland ganska 

kontroversiella resonemang. Det som med illvilja lätt kunde tolkas som 

velighet eller konflikträdsla var alltså egentligen mest fråga om en sorts 

ödmjukhet, vilket var en sak man istället för att håna förstås borde dra 

lärdom av. 

Och det gjorde man i allt högre utsträckning, vilket utan tvivel var det 

största av alla under Mästarens liv på jorden medfört. Många människor 

levde redan vid hans död helt enligt principen om att låta var och en leva 

sitt liv efter eget huvud, och att i sitt innersta acceptera och respektera 

detta oavsett hur det såg ut. Dock skulle det dröja några generationer 

innan principen var så spridd att den faktiskt kunde anses ha förändrat 

människosläktet för gott. Ännu en utopisk dröm var sålunda på väg att 

gå i uppfyllelse, åtminstone såvitt man kunde se. 

Till alla dessa otaliga och i många fall även otroliga mirakler, lades 

Mästarens underbara - och väldokumenterade - uppdykande hemma hos 

sina sörjande följeslagare på kvällen samma dag han mördats på 

Stentorget i Klätten. Elektra Svedenbrandt, den främsta bland 

följeslagarna och den som skrev ner och sammanfattade Den Nya Läran, 

beskriver händelsen så här i böckernas bok, den som egentligen bär titeln 

Mästarens princip men sällan kallas för något annat än bara Boken: 

 

”Plötsligt, utan att vi förstod hur han kommit dit, stod han mitt ibland oss, lika 

levande som när vi senast sett honom. Hazim, som inte yttrat ett enda ord under hela 

dagen, föll nu i hejdlös gråt medan vi andra, som redan gjort slut på alla våra tårar, 
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fylldes av en så stor glädje att det nästan tycktes oanständigt med tanke på de sorgliga 

omständigheterna. 

Han log och slog ut med händerna som för att omfamna oss alla, vilket också 

skedde. När turen kommit till mig kunde jag tydligt känna att han var ungefär som 

när jag först återsåg honom uppe på Sydåsen; han balanserade på randen av vår 

verklighet, han var här men samtidigt också på alla de andra ovanliggande planen. 

Och jag påmindes genast om hur mycket jag älskade honom; som man, bror, älskare 

och vän på en och samma gång. Och att den kärleken var lika evig som han själv, 

vilket snart fick mig att inse det onödiga i att sörja honom som jag gjort de senaste 

timmarna. 

Trots att hans jordiska kropp förstörts var han själv oförstörbar. Givetvis. Vi 

borde ha tänkt så långt innan vi kastade oss ut i förtvivlan, men underligt nog hade 

det inte slagit en enda av oss när vi tidigare på dagen fått dödsbudet. Han kunde 

naturligtvis inte dö mer än vi kunde det, och vår egen odödlighet var en sak vi alla 

talat mycket om. 

Och vi var alla som han, fast mindre. Han var den stora moderplantan som växte 

upp mot himlen, vi var dess frön som släppts ner i jorden just intill dess rot för att gro. 

Det var ju till hans avbild vi alla hade skapats; som små avknoppningar av honom 

själv, naturligtvis ännu ofullständiga men dock satta på tillväxt här, på det allra 

lägsta planet. 

”Jag tänker bara stanna hos er ikväll” sade han när upphetsningen över hans 

återkomst lagt sig en aning. ”Imorgon när ni vaknar är jag borta för gott, åtminstone 

i den här formen. Då är er lärotid slut och det ankommer på er att föra budskapet 

vidare. Gör det efter bästa förmåga; använd era speciella talanger för att sprida 

sanningen. Det är det enda jag begär av er. Och ni vet redan precis hur ni ska bära er 

åt. Eller hur?” 

Sedan han sagt detta slog han sig ner vid bordet medan var och en stilla begrundade 

det de förväntades göra. Alla tycktes redan förstå hur de skulle lösa sina uppgifter, 

men själv kunde jag inte inse på vilket vis jag skulle uppfylla hans önskan; allt jag 

gjort var ju så intimt förknippat med hans fysiska kropp att inget längre återstod för 

mig. När jag sade detta till honom, tog han min hand i sin på samma självklara sätt 

som han alltid gjort och sade: 

”Återvänd till din familj, Elektra. Tillsammans med dem kommer du att finna 

kraft att skriva min historia. Samla alla dina anteckningar om mina idéer och 

tankar i en bok, och lev sedan resten av ditt liv i lycka med dem du älskar. Jag vet 

att du kan och att det blir så.” 

Vi vakade alla med honom den natten, eftersom ingen ville gå miste om en enda 

minut av hans närvaro. Men alla var utmattade av att ha kastats handlöst mellan 
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sorg och glädje, och somnade en efter en medan gryningen närmade sig. Till sist var det 

bara han och jag som var vakna. Då tog han mig i handen och ledde mig till vår 

gemensamma säng, där han bäddade ner mig på samma sätt som jag själv gjort 

otaliga gånger med mina barn, varpå han satte sig på sängkanten. 

”Sov nu, Elektra” sade han stilla. ”Jag sitter hos dig tills du somnar. Jag är bara 

ett andetag bort, nu och sedan.” 

På morgonen väcktes jag av solen som lyste i mitt ansikte, men av honom, den mest 

älskade i världen, fanns inte ett enda spår.” 

 

Följeslagarna gjorde som de blivit tillsagda, och sannolikt var det mycket 

på grund av dem som Den Nya Läran fortsatte att sprida sig med sådan 

hastighet även åren efter Mästarens död. 

Också Elektra gjorde som han bett henne, och sammanfattade som 

tidigare nämnts alla sina minnesanteckningar i Mästarens princip, det utan 

tvivel viktigaste och mest relevanta vittnesmålet om Erik Johannessons 

jordiska liv och det han i egenskap av inkarnerad gud ville ge åt 

människan. 

Elektra Svedenbrandt, den främsta och mest mytomspunna ikonen 

inom Den Nya Läran, återförenades med Mästaren vid en ålder av 

åttiotre år, fem månader och sjutton dagar. Hon saknades av en hel 

värld, men sörjdes inte eftersom man vid det laget äntligen börjat förstå 

döden snarare än frukta den. 

I hennes kvarlåtenskap fann man en stor mängd delvis opublicerat 

material i kaotisk oreda. Mest bestod det av lösa lappar med snabbt 

nedklottrade och i princip oläsliga minnesnoteringar av sådant Mästaren 

sagt eller gjort under deras tid tillsammans. Det var såvitt man kunde 

bedöma således råmaterialet till Mästarens princip, gulnat och sprött men 

fullt läsligt. Det var sensationellt, eftersom ingen anat att alla dessa 

anteckningar ännu fanns bevarade. 

Mitt bland alla redan kända citat fanns sådant som ingen sett tidigare, 

och det var väl egentligen detta som var det mest uppseendeväckande. 

Mest betydelsefull visade sig en enkel liten pappersbit vara, en blekgul 

klisterlapp som såg betydligt mer sliten ut än de andra. Sannolikt hade 

den burits som en ovärderlig klenod i någon plånbok under lång tid, 

vilket kunde vara förklaringen till dess skörhet. 

Det fanns text på båda sidor. På den ena fanns en kort del av ett 

ganska välkänt citat, i vanlig ordning hastigt nedrafsat med Elektras 
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karaktäristiska och svårlästa handstil. Saken det gällde fanns insorterad 

under kapitlet ”Om människan” i Mästarens princip: 

”Människan är ande. Likväl har hon tagit plats i ett vilddjurs kropp och 

tillägnat sig vilddjurets alla drifter” stod det, vilket var de inledande 

raderna till ett avsnitt som handlade om hur människan skulle förädlas 

andligen genom att lära sig bemästra de djuriska sidorna hos sitt väsen. 

Så långt inget att förundras över. Men när man vände på lappen 

upptäckte man att det fanns en annan anteckning där, skriven med en 

helt annan handstil som snart identifierades som Mästarens. Av hans 

egen hand fanns nästan inget annat bevarat, varför den aktuella lappen 

genast blev världsberömd. Den kom att förvaras i en minutiöst bevakad 

glasmonter på Den Nya Lärans Hus i Klätten, dit hundratusentals 

människor varje år kom att vallfärda för att åtminstone en gång i livet få 

se något materiellt som skapats av Mästaren. 

Väl på plats defilerade de långsamt förbi montern för att låta sig 

förundras över den kvadratiska, ljusgula papperslappen med de få orden, 

nedtecknade av Mästaren själv som ett allra sista meddelande till 

mänskligheten: 

 

”Tar en promenad och köper bullar, strax tillbaka. Älskar dig.” 

 

* * * 
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Efterord 
 

 

om författare tar man sig ibland friheter. För det mesta är dessa 

friheter små, men det händer också att de är tämligen stora. Till de 

mindre hör att ändra geografiska platsers namn eller placering för att på 

så vis komma undan med de små förändringar som då och då måste till 

för att en berättelse ska fungera. Till de större hör definitivt att låna 

verkliga människors utseenden, idéer, manier och sorglustiga egenheter. 

Eller att mer eller mindre orättvist svartmåla vissa samhällsfunktioner, 

exempelvis ordningsmakten eller psykiatrin. Men låt oss ta en sak i taget: 

 

Platser 

Erik Johannesson utspelar sig i huvudsak i de fiktiva samhällena Risbyslätt 

och Klätten strax norr om den lika fiktiva Sydåsen. Den som är bekant 

med mina hemtrakter inser förmodligen ganska tidigt i berättelsen att de 

båda orterna genom sin placering och beskaffenhet är så gott som 

identiska med Ljungbyhed och Klippan strax norr om Söderåsen. Så gott 

som, som sagt - men inte in i minsta detalj. Vilket alltså är anledningen 

till att de fått byta namn. 

Det går sålunda alldeles utmärkt att stå på torget mitt i Ljungbyhed 

och därifrån bese fiket med den röda neonskylten där busen Ronny 

Jönsson lurpassade på Erik för att tilltvinga sig gratis kakor. Likaså kan 

man från samma plats se de vithåriga skvallertanterna prata strunt på 

bänken strax utanför nyss nämnda konditori - det är bara nyfikna fru 

Larsson som saknas. Och om man höjer blicken något syns det fönster 

från vilket Erik hoppade ut en olycksalig sommarkväll 1983. 

Vidare kan man i grannsamhället Klippan promenera förbi de 

pastellfärgade hyreshusen vid järnvägsstationen och kanske för ett 

S 
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ögonblick stanna upp för att försöka lista ut från vilken av balkongerna 

Erik betraktade stjärnhimlen för sista gången. Och är man uppmärksam 

på gatunamnen är det mycket enkelt att följa Erik på hans Via Dolorosa, 

det vill säga vägen förbi Klippans Kultur Center(!) ända fram till den 

förfärliga lynchningen på Allétorget, som berättelsens Stentorget 

egentligen heter. Även bokens Solgården går att beskåda, men där finns 

inte så mycket mer att se än en rad stora panoramafönster. Men mer om 

den institutionen nedan. 

Att promenera en halv dag under Söderåsens bokar för att leta efter 

torpruiner är förstås alltid att rekommendera, inte minst för att området 

är så oerhört vackert. Och man kommer - om man bara ser efter - att 

hitta förvånansvärt många mossbelupna stengrunder, dock aldrig just 

den källare Erik bebodde under mer än ett halvt år, och som piketpolisen 

stormade en sen kväll i september 2010. Detta eftersom den bara 

existerar i min fantasi. 

Klöva Hallar (Djupe Skreva) är däremot minst sagt en realitet. Till och 

med branden på sjuttiotalet har inträffat på riktigt. Jag minns att jag som 

barn hörde min faster berätta om hur hon vaknat mitt i natten av de 

kraftiga smällarna från turisthotellets sprickande takpannor, och hur hon 

sedan stått vid sovrumsfönstret och förfärat betraktat lågorna och det 

våldsamma gnistregnet några hundra meter bort. Hon är förresten den 

enda verkliga människa som figurerar under eget namn i denna bok. 

I slutet av 1980-talet gick jag förbi platsen under några åsvandringar 

tillsammans med min bror, och allt som fanns kvar då var 

ogenomträngliga snår, svartnade betongkanter och rostiga kedjor. Alltså 

ungefär det Erik finner när han kommer dit för att söka sin försvunna 

mamma. I boken byggs aldrig nöjespalatset upp igen, men i verkligheten 

väcktes platsen ur sin törnrosasömn redan på 90-talet. En ny - fast 

mycket mindre - festlokal byggdes, samt en likaledes ny dansbana med 

utescen. Ingen av de nuvarande byggnaderna i Klöva Hallar ser alltså ut 

som i min berättelse, men utsikten från dansbanans norra sida bör ändå 

upplevas om man är nyfiken på vad Kerstin egentligen såg och kände 

minuterna innan hon träffade Johannes. Verklighetens vy är nämligen 

exakt densamma som i boken. 

Vad övriga platser beträffar, har jag bara ändrat namnen en liten aning 

(Örkelljunga till Urkelljunga, Eslöv till Öslev, Helsingborg till 

Helsingburg och så vidare) för att slippa besserwisserkommentarer om 

att exempelvis mentalsjukhuset Sankta Maria (Sankta Maja) visst inte 
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stängde det år jag påstår, eller att järnvägshotellet i Eslöv (om det ens 

finns något sådant) alls inte ser ut så som jag beskriver det. Det är alltså 

inte lönt att klaga när man förr eller senare upptäcker att cykelkällaren i 

Eriks barndomshus faktiskt inte har några skarpa hörn eller skrovliga 

väggar. Eftersom den som sagt ligger i ett fiktivt hus i Risbyslätt, och inte 

i Amerikahuset i Ljungbyhed. 

 

Människor 

I en sådan här bok är det naturligtvis frestande att göra sig lustig över 

existerande människor som på ett eller annat sätt upplevs som 

misshagliga, i synnerhet som jag ju uppenbarligen inte drar mig för att 

driva med diverse - i mitt tycke - motbjudande samhällsfenomen. Men 

att ta lättköpta poänger genom att hugga folk i ryggen är förstås inte 

syftet med den här berättelsen. Snarare handlar det om en berättarteknisk 

genväg; det är nämligen mycket lättare att få till trovärdiga karaktärer om 

dessa i någon mån bygger på verkliga förebilder. 

Ett bra, men lika sorgligt som elakt exempel, är Ragnar på Solgården. 

Han är helt och hållet tillkommen efter en verklig förlaga, som dessutom 

uppför sig på exakt samma sätt som i boken. Utropet ”Braaa! Braa 

jobbat!” under vildsint applåderande är således och dessvärre inte 

påhittat… 

Detsamma gäller de något störande tonåringarna i ”Risbyslätt 

Kickerz”, vilka jag valt att kollektivt göra narr av eftersom det verkade 

renhårigare och klokare än att förlöjliga varje enskilt barn för sig. 

Medlemsantal, namn och utseende stämmer således inte, men sant är i 

alla fall att Ljungbyheds eget skrattretande moppegäng uppför sig precis 

lika stereotypt, patetiskt och fånigt som ”Kickerz”. 

Det är dock sällan som jag så här ogenerat använder mig av riktiga 

människors fel och brister för att på så vis skapa ett lustigt persongalleri i 

en eller annan bok. För det mesta handlar det istället om att låna detaljer 

som på mer vardagligt sätt skänker liv åt karaktärerna. Några tydliga lån - 

tydliga om man känner förlagorna - är Elektras sätt att spärra upp 

ögonen och i spelad besvikelse puta med underläppen; Tures rakryggade 

och värdiga hållning (när hans hustru inte är i närheten); Ellens malande 

energi och hennes enfaldiga utrop exempelvis när hon spelar 

sällskapsspel med Erik, och sist men inte minst; Siverts obetalbara men 

ibland något störande ”Bingo!” med påföljande gapskratt. 
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Med detta i åtanke kan det därför mycket väl hända att någon läsare 

plötsligt upptäcker sig själv i en eller ett par av bokens många och 

spretande individer. Men det är egentligen ingen idé att klaga: det är helt 

enkelt det pris man måste vara beredd att betala om man umgås med 

någon som skriver romaner. 

 

Barnpsykiatriker, poliser och omsorgspersonal 

En del av samhällsfunktionerna i denna berättelse framställs på ett 

synnerligen ofördelaktigt sätt, vilket i några fall är mycket orättvist. Det 

kan därför inte nog understrykas att bokens BUP i Ängelholme, 

Solgården i Klätten samt polisen i samma ort inte har fullt så mycket 

med verklighetens förlagor att göra som man kanske kan tro. Utom 

möjligen på någon liten punkt… 

Personalen på BUP i Ängelholm går helt fria, och därför är det nog 

talat om dem här. Att barnpsykiatrin i allmänhet inte fungerar som i den 

här boken är jag förstås också fullt medveten om. Men vad gör man om 

man ändå behöver en fullständigt skrupelfri barnläkare för att driva 

handlingen åt ett visst håll? Jo, man tillverkar naturligtvis en. Även om 

berättelsen då får ett tydligt drag av tragikomisk fars över sig, snarare än 

trovärdig realism. 

Polisen å sin sida är ju alltid polisen, och att utmåla dess anställda som 

inkompetenta, skjutglada dårfinkar är förstås både oemotståndligt och 

roligt. Men sannolikt - åtminstone enligt min egen ringa erfarenhet - 

tämligen felaktigt. Naturligtvis skulle den riktiga insatspolisen knappast 

uppföra sig så amatörmässigt som mina fascistoida apmän gör, och det är 

väl också för läsaren närmast självklart att förfarandet kring 

”terroristdramat” inte är menat att ha något med realistiska förhållanden 

att göra. Mer insatta personer kan sålunda sluta reta sig på mina dåliga 

kunskaper om riktigt polisarbete, eftersom den här boken inte är avsedd 

att vara en verklighetsförankrad kriminalroman. Vilket möjligen framgår 

av den i så fall något ovanliga omständigheten att det är Vår Herre som 

spelar huvudrollen… 

Med Solgårdens verkliga förlaga är det lite mer komplicerat, varför jag 

av diskretion valt att utelämna dess riktiga namn. I alla fall; min ohyggligt 

urspårade variant av ”daglig sysselsättning för den som har eller har haft 

kontakt med psykiatrin” som det heter i original, har egentligen inte så 

mycket med verklighetens någorlunda väl fungerande verksamhet att 

göra. På en arbetsplats i storlek med den kommunala handikapp-
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omsorgen är det emellertid omöjligt att inte då och då anställa olämplig 

personal. Och det är dessa sorgliga - och självfallet namnlösa - individer 

som jag låtit stråla samman i ego-maffian Malin, Sabina och Anette. 

Ingen av förlagorna till denna ärkenötstrio (totalt cirka fem till tio 

personer, gissningsvis) har arbetat på Solgårdens verkliga motsvarighet. 

Däremot har de gjort korta gästspel i verksamheten, och då har de - tro 

det eller ej - betett sig på ungefär samma tanklösa och odugliga sätt som 

fröknarna Självupptagen, Fåfäng och Egenkär gör i den här berättelsen. 

Därför kan man utan att göra sig skyldig till några större övertramp 

konstatera att det kanske inte är alla människor som är helt och hållet 

lämpade för arbete inom den kommunala psykiatrin. Eller i socialt 

krävande yrken överhuvudtaget… 

 

Vad övrigt är… 

…är tystnad. Jag ämnar inte förklara min uppenbara motvilja mot den 

”fria” reklamradion, dårhuskommersialismen, den meningslösa och 

egoistiska statusjakten eller den allmänt accepterade - och ofta till och 

med eftersträvade - genomdryga självgodheten som in i minsta cell 

genomsyrar det moderna svenska samhället. En sak står ofrånkomligen 

höjd över allt tvivel, åtminstone i min version av ”sanningen”: den 

verkliga världen behöver inte fler aktiemäklare, modebloggare, 

ekonomikarriärister eller mediaapor. Den verkliga världen behöver en 

Erik Johannesson. Nu! 

 

Ljungbyhed i juni 2011 

 

Hans Svensson 


