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De tio budorden 
 
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
 
Du skall inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting 
uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 
 
Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, 
en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen 
intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot 
tusenden när man älskar mig och håller mina bud. 
 
Du skall inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting 
uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden 
 
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer 
inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. 
 
Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren, din Gud, 
har befallt dig. 
 
Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde 
dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något 
arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din 
slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte 
heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna skall få 
vila liksom du själv. 
 
Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din 
Gud, förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har 
Herren, din Gud, befallt dig att fira sabbatsdagen. 
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Visa aktning för din far och din mor, så som Herren, din Gud, har 
befallt dig, så att du får leva länge och det går dig väl i det land som 
Herren, din Gud, ger dig. 

Du skall inte dräpa, 

du skall inte begå äktenskapsbrott, 
 
du skall inte stjäla, 
 
du skall inte vittna falskt mot din nästa, 
 
du skall inte ha begär till din nästas hustru, och du skall inte ha lust 
till din nästas hus eller åker, hans slav eller hans slavinna, hans oxe 
eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 



- 5 - 
 

”Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn”: 
Stefan 

 
”JÄVLAR HELVETES SKIT FAN! FAN, GUD I HELVETE! … Så, 
nu kan jag nog prata igen. Förlåt mig.” Efter en lång harang av 
svordomar med hög röst lät Stefan lugn och lite timid igen. Han 
kände alltid ett behov av att be om ursäkt när detta inträffade.  
”Be inte om ursäkt. Du kan inte rå för det och det vet du. Eller har du 
inte lärt dig något på dessa sessioner vi har haft?”, frågade 
psykologen vänligt. 
”Jo, jag vet, men det kommer automatiskt. Det är väl ett arv från 
barndomen, att alltid säga förlåt så fort man har gjort något man inte 
bör göra.” 
”Det viktigaste är att du inte känner någon skuld för att du säger det 
du säger. Du måste tänka på det som något du inte kan kontrollera 
som bara finns där, ungefär som att du måste blinka. Tänk om man 
skulle behöva be om ursäkt varje gång man blinkade!” 
”Haha, ja det är sant, så har jag faktiskt aldrig sett på det.” Stefan 
kände sig lättare till mods. 
 
Han kände sig alltid mycket mer lättad efter att ha varit hos 
psykologen och pratat. Det var som balsam för själen, att äntligen få 
prata med någon om det som var hans största orosmoment. Med 
andra gick det inte att prata om det här. Inte på samma sätt, de 
verkade mest bli rädda för honom när han fick sina anfall. Att träffa 
nya människor var inte så lätt. Han klarade av att trycka undan ticsen 
under vissa kortare stunder och då han kände sig lugn och 
avslappnad. Men när han träffade nya människor var han oftast inte 
så lugn och avslappnad. När han arbetade var det på ett annat sätt. 
Han hade alltid känt sig tillfreds med att tala inför andra, något som 
de flesta fasade inför. 
All oro försvann och alla de fula orden gömde sig någonstans i 
bakhuvudet och ut kom bara vackra, kloka och tankfulla ord. Det var 
i alla fall vad hans kolleger brukade säga. 
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För ett tag sedan hade det gått en dokumentär på TV om en man med 
Tourettes syndrom. Han hade visserligen inte koprolali som Stefan, 
d.v.s. att man yttrar förbjudna ord, men Stefan hade känt igen sig i 
mycket i mannens situation. Bl.a. kände han igen ett symtom – att 
han hade svårt att sortera och filtrera intryck. Var han t.ex. på ett 
köpcenter uppfattade han varje människa, vad de gjorde, hur de såg 
ut, om de hade något speciellt utseende, o.s.v. Han kunde urskilja en 
killes blå träningsskor på 20 meters avstånd, samtidigt som han 
uppfattade en nervös kvinnas flackande blick när hon skulle på dejt 
med en man. Det var som om hela köpcentrets samlade energi och 
tankar tycktes attackera honom samtidigt. Därför försökte Stefan 
undvika sådana platser och situationer. 
 
Dokumentären han hade sett hade gått ut på att ta reda på om 
kreativitet var en biprodukt av sjukdomen och om andra med samma 
åkomma också upplevde att ticsen försvann när de fick ägna sig åt 
kreativa aktiviteter. Huvudpersonen i dokumentären var pianospelare 
och komponerade egen musik. Så fort han satt vid pianot försvann 
alla symtom. I dokumentären kom han fram till att även personer som 
led av schizofreni var väldigt kreativa och att det fanns ett samband 
mellan kreativitet och dessa sjukdomar. 
 
Även om inte Stefan var en galen konstnär eller skapade musik så 
kände han igen samma kreativitet i sitt jobb. När han skrev sina 
manus och funderade över uppslag sprudlade han av energi och 
kreativitet och när han sedan pratade om det försvann ticsen och han 
var helt inne i sin egen värld. Det var bl.a. därför han älskade sitt jobb 
så mycket. 
 
Han var även glad över att han haft en så klok och bra lärare i 
svenska som gjort att han alltid känt sig lugn och trygg när han skulle 
redovisa någonting. Värre var det med gymnastikläraren Rolf. 
 
Som om Psykologen kunnat höra Stefans tankar sa han: 
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”Ska vi prata lite om din skoltid?” 
”Har vi inte pratat nog om den?” 
”Jag tror att du måste förlåta de som retade och hånade dig när du var 
liten för att du ska kunna gå vidare. Annars kommer de att sitta där i 
ditt huvud och säga saker till dig resten av ditt liv. ” Stefan visste att 
psykologen hade rätt, men det var så lätt att säga en sak och med 
förståndet förstå att det var rätt, det var mycket svårare att verkligen 
göra det i praktiken. Han undrade förresten vad psykologen hade för 
spöken i garderoben. Kanske var han en av dem som hade mobbat ett 
barn själv när han var liten? 
”Det är inte så lätt att bara förlåta folk som förstört ens barndom. Och 
varför skulle jag förlåta dem? Det förtjänar de verkligen inte!” 
Stefans röst lät arg och indignerad. 
”Det är inte för deras skull du ska förlåta utan för din egen. Om du 
kan förlåta dem inom dig själv har du tagit ett stort kliv mot att 
glömma och gå vidare. Då kommer de aldrig att störa dig igen i dina 
drömmar eller tankar. Tänk på det till nästa gång. Nu är tyvärr tiden 
ute.” 
 
Stefan gick med blandade känslor från psykologens mottagning och 
tänkte på det han sagt. Han kanske hade rätt, han kanske måste 
förlåta för att gå vidare. Men samtidigt, hade han inte gått vidare trots 
allt? Han hade genomfört utbildningen han alltid velat gå, han hade 
ett jobb han trivdes med. Men han hade inte så många vänner och 
någon kvinna hade han inte lyckats träffa. Trots sitt utseende. För han 
var verkligen en attraktiv man. Ibland brukade han tänka att han var 
lite som den fula ankungen. När han var yngre var han alldeles för 
smal, hade glasögon och p.g.a. sitt handikapp blev han genast blyg 
när tjejer var i närheten. De flesta tyckte att han var konstig. Men han 
växte till sig, synen blev perfekt igen, han började räta på ryggen och 
fick nytt självförtroende i och med sitt yrke. Kvinnor började vända 
sig om på stan, något som var en helt ny upplevelse för honom. Men 
han drog sig ändå för att ta kontakt med någon kvinna, han var rädd 
att bli ratad så fort de fick veta hans hemlighet. 
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Han kom ihåg alla sorgliga förälskelser han haft under skoltiden. På 
gymnasiet var det en tjej i hans klass som han varit särskilt förtjust i. 
Hon var egentligen ingen speciell, hon hade ett ganska alldagligt 
utseende, gjorde inte så mycket väsen av sig men Stefan tyckte att 
hon verkade så snäll och rolig. Han ville så gärna lära känna henne 
men som alla andra i hans klass verkade hon inte speciellt intresserad 
av att lära känna honom. Det var som om han hade en töntradar 
omkring sig dit ingen ville gå för då skulle de bli töntsmittade. 
 
Stefan låste upp dörren till sin lägenhet och ropade lite ödsligt 
”Hallå” som han alltid gjorde när han kom hem. Det gav honom en 
känsla av att han hade någon att komma hem till, någon som väntade 
på honom och som ville berätta om sin dag för honom. Men det var 
aldrig någon där. Han satte sig vid sitt skrivbord för att förbereda 
söndagens gudstjänst. Det var bara torsdag men han tyckte om att 
vara ute i god tid. Ju mer förberedd han var, desto bättre gick det på 
söndagen. Han tyckte allra mest om de vanliga söndagarnas 
predikningar, då han hade fritt utrymme att prata om nästan vad som 
helst. Förra söndagen hade han pratat om Guds förlåtelse och vilken 
nåd detta är. Han hade börjat med att läsa bibelordet i Nya 
Testamentet där Jesus förlåter den ena av de två tjuvarna som sitter 
bredvid honom på korset. 
 
”Den ene av de två förbrytarna som hängde där smädade honom och 
sade: ’Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.’ Men då 
tillrättavisade honom den andre: ’Är du inte ens rädd för Gud, du 
som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har 
förtjänat. Men han har inte gjort något ont.’ Och hade sade: ’Jesus, 
tänk på mig när du kommer med ditt rike.’ Jesus svarade: 
’Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.’” 
 
Stefan pratade om mördare och tjuvar och menade att vad människan 
än gör så finns det en Gud som förlåter, bara människan själv är 
beredd att be om förlåtelse. Han började tänka på vad psykologen 
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hade sagt om förlåtelse och insåg att han kanske skulle börja leva 
som han lärde. Han måste förlåta för att gå vidare. 
 
Den söndagens gudstjänst hade dock lockat fram en hel del 
diskussion. En av konfirmanderna, en rödhårig vältalig flicka med 
mycket åsikter och idéer hade ifrågasatt hans predikan. ”Så du menar 
alltså att en pedofil kan förgripa sig på barn och sedan be Gud om 
förlåtelse och så är allt frid och fröjd? Vad händer med barnet då? 
Vem hjälper henne? Varför gör inte Gud så att pedofilen aldrig 
förgriper sig på flickan om han nu är så allsmäktig?” Stefan hade 
känt en våg av tics välla upp på grund av hennes rättframma fråga 
och ursäktat sig och sprungit in på närmaste toalett. Sådana frågor var 
han egentligen inte van vid och inte förberedd på. Han visste 
naturligtvis vad han skulle svara, att alla måste få en chans att ångra 
vad man gjort och att Gud inte kan ingripa i det som är människans 
egen vilja och handling. Men han höll med om att det var en spricka i 
hela den kristna tron. Tvivla fick man dock aldrig göra som präst, då 
var man ingen präst längre och detta var hans enda fasta punkt i 
tillvaron. Det var antagligen därför han reagerat så häftigt på 
konfirmandens fråga. Hon ifrågasatte inte bara den kristna tron utan 
även hans hela existens. Det var så han kände i alla fall. 
 
Stefan bestämde sig för att han efter nästa söndags predikan skulle 
åka raka vägen hem och försöka att undvika den rättframma 
konfirmanden tills läsåret var slut. De flesta konfirmander brydde sig 
inte så mycket om att ifrågasätta, de godtog saker eller så struntade 
de i dem. Många konfirmerade sig bara för att det skulle vara så och 
för att få presenter. 
 
Nästa söndag tänkte han prata om 10 Guds bud. Även här kände han 
lite tvivel. Var det rätt att leva efter så gamla regler av vilka vissa av 
dem inte ens var tillämpbara på det moderna svenska samhället? 
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” Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller 
hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör 
din nästa” 
 
Vem i dagens samhälle hade en slav och slavinna? Han tyckte bättre 
om den översättning Svenska bibelsällskapet gjort där de 
moderniserat betydelsen till 
 
”Du ska inte känna lust till den som är gift med en annan eller till 
någonting som tillhör en annan.” 
 
Det var dock ett av bibelorden han var särskilt bekymrad över. 
 
” Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren 
kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.” 
 
Det var ju inte medvetet han missbrukade Guds namn och han 
menade ju inget med det. Innerst inne visste han att det var oresonligt 
att oroa sig för detta, men det var ändå något som bekymrade honom. 
Han skulle ju aldrig kunna yttra något av sina fula ord under en 
gudstjänst, det hade aldrig någonsin hänt, inte ens varit på väg att 
hända. Och han trodde nog att Gud skulle förlåta honom för de andra 
tillfällen då han smädade Guds namn. Det var ju bara för att det var 
förbjudna ord som han hjärna fick honom att uttala dem. 
 
Några av buden var mer självklara än andra. Det var ju självklart att 
man inte mördade eller stal. Att inte ljuga berodde ju på 
sammanhanget, det fanns ju vita lögner också. Att hålla sabbaten 
helig kändes föråldrat, i dagens samhälle hade söndagen som vilodag 
förlorat sin betydelse, förutom att de flesta var lediga då. Men folk 
byggde på sina hus, arbetade på sjukhus och det fanns ingen 
anledning att uppmana folk att vila på söndagen. Han måste ha fokus 
på det moderna samhället och ta upp exempel på det som är viktigt 
idag. Att hedra sin moder och fader kan innebära att man tar väl hand 
om de gamla på ålderdomshemmen och att man inte glömmer bort 
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sina föräldrar som faktiskt har uppoffrat mycket för att man själv ska 
få leva. Det var alltför många som idag inte brydde sig så mycket om 
sina föräldrar utan tyckte att de mest var ålderdomliga och i vägen. 
Det var egentligen märkligt att man ofta behandlade de människor 
som levt längst, som hade mest erfarenhet och hade varit med om en 
helt otrolig utveckling av samhället som att de var töntiga och mindre 
vetande. Men Stefan måste erkänna att det var lätt hänt att man 
irriterade sig på tanter som räknade slantar på Konsum och 
farföräldrar som inte begrep sig på Internet. Att vara en god 
människa som är öppen för alla olika typer av människor var svårt. 
Trots att han själv var i en minoritet med sitt handikapp. Han 
avskydde människor som tog avstånd från honom p.g.a. att han 
yttrade de ord han gjorde. Samtidigt som han hade svårt att förstå 
andra människor med andra handikapp. Ibland smög sig skuldkänslor 
för detta fram eftersom han ändå hade det jobb han hade. Han om 
någon borde väl vara tolerant. 
 
Stefan började fundera om tolerans kunde kopplas ihop med de tio 
budorden. Kanske. Men det skulle nog bli ganska radikalt och kanske 
inte så passande i en predikan. Efter förra söndagens händelse ville 
han inte sticka ut för mycket och riskera fler påhopp av rabiata 
konfirmander. 
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Fri som en fjäril: Lars 
 
”Din jäävla fjolla!” skrattade Petrus. 
”Och du då! Din stjärtbög!” skrattade Lars tillbaka. 
”Nu får ni sluuuta! Jag skrattar ihjäl mig!” Lars, eller La-r-s som han 
hellre ville bli kallad med ljust ”a” och tydligt ”r”, satt med sina 
vänner på ett café och munhöggs hjärtligt. De var fyra, Lars, Petrus, 
Ricky och Sebastian som alltid hängde ihop, gick på bögklubb på 
helgerna och skvallrade i veckorna. Lars antog att de trissade upp 
varandra till att bli så feminina som möjligt, utan dem kanske han 
hade varit lite mer sansad. Men det var roligt att leva ut, att vara som 
man ville och det var roligt att chockera omgivningen. 
Nu tittade de flesta på caféet mot deras bord och en del ruskade på 
huvudet. Det var detta som var så befriande, att människor så tydligt 
blev provocerade men att varken Lars eller någon av hans kompisar 
brydde sig om det. För dem var det ett bevis på att de själva var fria 
och att de andra var låsta i sina fördomar och i sina små radhus. 
”Blir det utgång i helgen då?” Ricky tog en stor bit av blåbärspajen så 
att han blev helt blå om tänderna. Lars tänkte att han såg bra fånig ut 
och skulle precis säga något om det när Petrus utbrast: 
”Ja, självklart, vad ska vi annars hitta på? Vi måste ju hitta en dejt åt 
Lars! Var det inte länge sen du fick stock nu?” 
”Måste ni alltid prata så högt om allt?” Sebastian var den som var 
ibland tyckte att hans kompisar var lite väl överdrivna och pinsamma. 
Man behövde inte basunera ut hela tiden att man var homosexuell. 
Samtidigt var det lite spännande, lite lockande att kunna säga och 
göra precis vad man ville. Han var dock lite rädd för att själv göra 
det. 
”Äh, jag trivs så bra som singel så! Se på mig, vad fri jag är, jag kan 
göra precis vad jag vill! Det är skillnad mot er fjollor som har karlar 
därhemma som håller koll på er!” sa Lars triumferande. Lars kände 
sig faktiskt i den stunden så fri som han sa sig vara, han kände sig 
lycklig och nöjd med sitt liv och inte alls desperat. 
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”Ja, ja, så låter det nu ja! Snart ringer du och gråter för att du känner 
dig så ensam. ” Petrus var den som Lars oftast anförtrodde sig åt, en 
gång i tiden hade de två varit ett par men det hade inte funkat 
eftersom de var så olika. Nu var de väldigt bra vänner och hördes 
nästan varje dag. 
”Men det var ju FEM år sen jag grät över en kille senast! Och det var 
INTE över dig om du tror det!” 
”Sluta kärleksgruffas nu pojkar, då bestämmer vi att det blir utgång 
på lördag! Jag och Martin bjuder på förfest hemma hos oss om ni 
behagar komma!” sa Ricky. Och så blev det. 
 
”Hur känner du dig nu? Sist vi pratade var du bekymrad över din 
farbror som varit elak.” Psykologen tog upp tråden från deras förra 
samtal. 
Lars som nästan hade glömt händelsen var tvungen att tänka efter en 
stund innan han yttrade sig. 
”Jaha, det. Ja, det var väl inte så allvarligt. Eller det beror ju på hur 
man ser det förstås. För en utomstående kanske det var allvarligt men 
själv så bryr jag mig inte.” Lars ville gå vidare och prata om något 
annat. 
”Men lite måste det väl bry dig eftersom du tog upp det förra gången. 
Vad jag kommer ihåg var du väldigt upprörd.” 
”Jo, men jag är sån, har alltid haft lätt att brusa upp inför orättvisor 
men jag har lätt att släppa dem också. Jag kanske helt enkelt är rätt 
ombytlig till sättet när det gäller saker och ting. Jag går inte och 
grubblar alltför länge över saker. Och det är väl bra?” 
”Ja, självklart, det är bra. Så, vad vill du prata om idag då Lars?” 
”Jag vet faktiskt inte. Just för tillfället så känner jag mig så lätt och fri 
som en fjäril. Har du känt dig så någon gång? Som att du kan göra 
vad du vill, säga vad du vill, vara precis den du är?” 
”Ja, jo, men nu ska vi inte prata om mig.” 
”Vem är du egentligen, bakom den där psykologmasken? Även du 
måste väl ha ett liv, ha upplevt orättvisor, sorg, glädje och allt annat 
som hör mänskligheten till?” 
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”Detta är mitt jobb och det är inte professionellt att tala om sig själv 
och sitt liv. Det är faktiskt många psykologer som blir så engagerade 
i sina patienters problem och börjar dra referenser till sina egna liv att 
de helt plötsligt börjar prata om sig själva och i vissa fall glömmer 
bort patienten. Sådana psykologer måste lära sig att skilja på 
yrkesrollen och rollen som medmänniska. Som medmänniska kan 
man dela tankar och känslor men inte som professionell psykolog. 
Det funkar inte. ” 
”Ja, det var det mest personliga jag någonsin hört dig säga”, utbrast 
Lars. Han hade aldrig hört psykologen bli så engagerad i något han 
talade om. Det var ett steg mot avslöjandet bakom masken. Faktum 
var att ju mer reserverad och opersonlig psykologen var desto mer 
intressant tyckte Lars att han var och desto mer ville han ta reda på. 
Lars misstänkte att det främst var därför han fortsatte att gå hos 
psykologen, bara för att ta reda på vem han var. Han hade ärligt talat 
glömt bort varför han började gå hit. 
”Kommer du ihåg varför jag började gå hos dig?” var han tvungen att 
fråga, mest för sin egen nyfikenhets skull. 
”Ärligt talat var det lite luddigt. Var det inte dina föräldrar som 
skickade hit dig? För att de tyckte att du behövde prata om din 
homosexuella läggning?” Jo, så var det. Inte för att hans föräldrar 
hade någonting emot homosexualitet eller tyckte att han behövde 
”botas”. Nej, men de var rädda om honom och tänkte nog att det 
kunde få vara bra att prata med någon om det, någon som kanske 
förstod det bättre än dem. När Lars första riktiga pojkvän gjort slut 
för fem år sedan var han så förkrossad att han inte visste var han 
skulle ta vägen. 
Lars var bara 19 år när han träffade den 6 år äldre Markus. Från allra 
första början hade Lars känt att han var mer kär än vad Markus var. 
Men han struntade i det för den underbara känslan att släppa 
kontrollen och bara flyta med. På den tiden skrev han mycket dikter, 
varav de flesta var ganska mörka. Efter att Markus hade gjort slut 
hade Lars skrivit en dikt där han liknade sin förälskelse vid att kasta 
sig utför ett bråddjupt stup. Han hade inga garantier för om han skulle 
överleva eller om han skulle krossas mot marken och dö. Men han 
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offrade kontrollen för den härliga känslan att sväva omkring ovanför 
jorden om så bara för en stund. Lars hade svävat en stund, några 
månader sådär, innan Markus ord hade slungat honom obarmhärtigt 
mot marken där han krossades. 
 
Det var Lars första riktiga kärlek och därför hade den tagit honom så 
hårt. Han hade haft en dröm om att det skulle bli de två för alltid men 
det blev inte så. Lars hade gått runt som en skadskjuten hare, han 
hade inte lust att ta sig för med någonting. Gymnasiet hade han 
lämnat bakom sig men han hade inte vetat vad han skulle göra 
härnäst och i och med kärleksnederlaget hade han ännu mindre lust 
att ta tag i någonting. Lars bodde fortfarande hemma men hans 
föräldrar, som såg hans förändring, tyckte det var viktigt att han kom 
på fötter igen så att han kunde skaffa sig ett jobb eller en utbildning. 
Därför tog de alltså kontakt med psykologen för att hjälpa sin son 
med hans kärleksbekymmer. När Lars nu tänkte efter verkade det lite 
märkligt. Gå till en psykolog för att man har krossat hjärta. Han 
undrade för sig själv om det hade varit samma sak om han hade varit 
straight. Hade hans föräldrar skickat honom till en psykolog om han 
varit förkrossad över en tjej? Troligen inte. Hans föräldrar var nog 
inte så fördomsfria trots allt. Eller vad man skulle kalla det för. 
 
”Jag tycker att det verkar som att du egentligen inte behöver 
psykologhjälp längre. Det kanske mest har blivit en rutin att gå hit? 
Det avgör du naturligtvis själv, men min bedömning är att du inte 
behöver det.” 
”Jo, så kanske det är. Jag tycker om att gå hit, det är skönt att få prata 
med någon och jag tycker om dig, även om du inte öppnar dig något 
själv, men jag tycker att du är en bra lyssnare och kommer med bra 
råd. Det skulle kännas tråkigt att sluta. Men som du säger, jag kanske 
inte behöver det. Jag ska fundera på saken.” Innerst inne ville dock 
inte Lars sluta. Inte förrän han avslöjat vem psykologen egentligen 
var. Han fick väl se till att skaffa sig ett problem så att han hade 
någonting att prata om. 
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Sjunde himlen: Berit 
 
”Vad har du för intressen då? Själv tycker jag om att träffa 
människor, att diskutera, att resa, att vara ute i naturen och allt 
möjligt mellan himmel och jord. Livet är faktiskt rätt härligt att leva 
när man tänker efter.” Berits fingrar flög över tangenterna, hon tyckte 
om att berätta om sig själv och sitt liv. Hon väntade otåligt på svar. 
Efter en stund som kändes som en evighet hade hon en blinkade 
postlåda igen. Det var han igen, ”Mystery Man.” 
”Jag är allätare. Tycker också om att diskutera, så där har vi något 
gemensamt. Du kanske vill träffa mig och diskutera saker och ting 
över en bit mat? ;) ”  De där smileysarna blev hon aldrig klok på, hon 
tyckte att de kändes rätt fåniga. Hon hade läst någonstans att man 
bara skulle använda dem för att visa att man var ironisk eller för att 
verkligen understryka att man skrattade riktigt högt. En del 
människor på sajten hon var på använde olika smileysar i var och 
varannan mening och helt i onödan. Hon tänkte inte gå på trenden 
utan tänkte strejka. Här skulle inte smilas! Men hans ord gjorde 
henne förväntansfull. Hon visste egentligen inte mycket om honom, 
hon visste att han var med i Svenska kyrkan, att han var skild, hade 
två barn, men inte så mycket mer egentligen. Inget viktigt egentligen. 
Men det skulle deras dejt ändra på. 
 
Berit var så förväntansfull och glad över dejten. Hon började 
fantisera om var de skulle bo, i vilken kyrka de skulle gifta sig. Hon 
var så otroligt glad över att äntligen ha hittat ett sätt att träffa män. 
Internet var en otrolig uppfinning egentligen. Först hade hon varit rätt 
skeptisk till hela idén men hon upptäckte att folk på den här sajten 
var uppriktiga och hederliga människor. Visserligen fanns det idioter 
också som hon inte förstod vad de gjorde där, de som inte var kristna 
och som på forumet försökte ifrågasätta allt det som de kristna trodde 
på. Det var lugnast att hålla sig ifrån forumet, hon blev bara arg och 
ledsen. Vilken rätt hade de att klampa in i deras värld och förstöra? 
De kunde väl hålla sig till sina antikristliga sajter. 
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Berit var tvungen att ringa sin väninna Anne-Marie för att berätta om 
dejten. Även om hon visste att Anne-Marie var skeptisk till att möta 
män på Internet. 
”Hej, det är jag, och gissa vad?” sa Berit upphetsat i luren på sin 
gamla sladdtelefon. 
”Hej, hur är det med dig? Det var ett tag sen!” Anne-Marie lät glättig 
på rösten. 
”Jag ska på dejt på lördag! Han ska bjuda mig på middag på Gretas, 
sen ska vi på bio och efter det ska vi ta in på Royal hotell och bo i 
den största sviten de har!” 
”Vem är han?” Anne-Marie lät nog allt lite avundsjuk, tyckte Berit. 
”Han är min nya dejt! Jag träffade honom häromdagen. På Sjunde.” 
”Sjunde” var Berits slang för sajten ”Sjunde himlen” en kristen 
mötesplats på Internet där många kristna träffades. 
”Var försiktig bara, det finns många mystiska män därute som är ute 
efter helt andra saker än vad du någonsin kan föreställa dig!” 
”Ja, ja, ’mamma’!” skrattade Berit förtjust. De pratade en stund till 
om allt och inget, mest inget ansåg Berit men det var något hon var 
van vid. Anne-Marie undrade t.ex. om Berit ville byta städdag i 
kyrkan med henne och hennes Make (Anne-Marie nämnde aldrig sin 
man vid sitt riktiga namn utan kallade honom alltid för ”Maken”). De 
var visst bortbjudna på någon parfest som Berit naturligtvis inte var 
inbjuden på och Anne-Marie hade för länge sen slutat fråga om Berit 
var bjuden, hon bara antog att det inte var så. De la på efter att Berit 
gått med på att byta städdag. Vad skulle hon skylla på? Att hon skulle 
träffa sin mor? 
 
Berit hade varit singel hela sitt vuxna liv. Men det var aldrig något 
hon hade accepterat. Hon ville vara som alla andra, ha man och barn, 
gå på parmiddagar, åka på söndagsutflykt med familjen och passa in. 
I sina fantasier hade hon allt det och lite till. Ibland hände det att hon 
blev så uppslukad av sina fantasier att hon blandade ihop dem med 
verkligheten. Det var en skön känsla. Hon glömde sin trista vardag 
för ett tag och drömde sig bort till vita stränder med snygga, 
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barbröstade män som tog henne under sina vingar och så levde de 
lyckliga i alla sina dagar. Men nu var ju snart drömmen en realitet. 
Kanske behövde hon aldrig mer fantisera, utan uppleva det som alla 
människor borde få uppleva. 
 
Lördagen kom ovanligt snabbt. Hon hade tagit ledigt från affären 
denna lördag för hon ville förbereda sig hela dagen. Hon vaknade 
tidigt och kände förväntningen bubbla runt i magen. Hon åt frukost i 
lugn och ro och började sedan leta reda på tidningen där hon läst om 
det där hemma-spat man kunde göra själv. Hon skulle ägna hela 
dagen åt sig själv, slappna av, göra ansiktsmask av avokado, ta ett 
varmt bad, fila fötterna, måla naglarna, göra en inpackning i sitt 
grånande hår. Hon ville vara så fin som möjligt när hon nu skulle 
träffa ”the love of her life”. Allt hängde på det första ögonblicket. 
Hon måste göra ett bra intryck. Det var nu eller aldrig! 
Berit öppnade kranen och kände efter så att vattnet var lagom varmt. 
Alltför ofta hade hon råkat ha i alldeles för varmt vatten så när hon 
sedan klev i blev hennes stackars fötter nästan skållade. Då fick hon 
kliva ur badet med heta fötter, sätta på kallvattenkranen på högsta 
volym och stå naken och vänta tills det kalla vattnet hade blandat upp 
det skållheta. Men idag skulle hon ta tid på sig, allt skulle bli perfekt. 
När temperaturen på badvattnet var i sin ordning tog hon tag i nästa 
projekt – ansiktsmasken. Hon gick ut i sitt lilla kök och öppnade 
kylskåpet. 
”Få se nu, avokado, ägg och gurka. Låter mer som en blandning på 
en smörgås än som skönhetsprodukter!” Berit skrattade lite för sig 
själv. Äggulan var till för att göra håret blankt och smidigt, 
avokadomoset skulle läggas på i ansiktet och över ögonlocken skulle 
hon lägga gurkskivorna. Gurkan skulle visst hjälpa mot svullna ögon. 
Berit hoppades att det även skulle hjälpa mot mörka ringar under 
ögonen. 
Iklädd morgonrock skar hon gurkskivor och delade äggulorna från 
äggvitorna. Sedan tog hon fram avokadon och delade den. Avokadon 
var dock inte så mogen, utan stenhård. Hur Berit än försökte, 
lyckades hon inte göra mos av den. 
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”Men det var då själva…järnspikar!!” Berit hade aldrig vågat svära i 
hela sitt liv, inte ens när hon var själv. Det hade hon tidigt lärt sig, att 
det var något farligt, en synd. När Berit var liten hade hon ofta tyckt 
att det var lite konstigt det här med svordomar. Man fick inte säga 
Guds namn som svordom för då missbrukade man hans namn. Men 
om man sa Djävulens namn så åkallade man honom. Ett tag hade hon 
undrat varför man inte kunde göra tvärtom, missbruka Djävulens 
namn (det kunde väl inte vara så farligt) och åkalla Gud när man sa 
hans namn. Men hon vågade aldrig ifrågasätta det hela utan svalde att 
det var som det var. 
 
Berit gav upp, hon fick helt enkelt strunta i avokadon. Han kanske 
inte skulle märka något i alla fall, han visste ju faktiskt inte hur hon 
såg ut i vanliga fall. Äggulan smetade hon dock i håret så det kändes 
klibbigt och luktade lite illa. Gurkskivorna tog hon med sig in i 
badrummet. Morgonrocken åkte av och så ställde hon sig framför 
spegeln och granskade sin kropp från topp till tå. I vanliga fall var 
hon ganska kritisk mot sig själv. Hon hade gått upp ganska mycket i 
vikt de senaste åren och hon var ingen ungdom längre, nyss fyllda 45. 
Men nu skulle hon börja älska sig själv, hade hon bestämt sig för. För 
gjorde inte hon det kunde ingen annan göra det heller. Det var 
antagligen därför hon aldrig haft någon man, sa hon till sig själv. 
Berit tittade lite under lugg på sig själv i spegeln. Hur hon än försökte 
kunde hon dock inte hindra de kritiska tankarna från att komma. Hon 
fick anstränga sig hårt för att inte blunda och titta bort. Brösten var 
tunga och hängiga och såg ut som om de sett bättre dagar. Magen var 
full av valkar, hon räknade till åtminstone tre stycken. Låren var 
dallriga och fulla av gropar. Benen korta och stadiga. 
”Nej, nu får det räcka för idag, nu ska jag hoppa i badet och bli en ny 
människa!” sa Berit för sig själv och dunsade i badkaret, lade 
huvudet till rätta och placerade gurkbitarna över ögonen. De kändes 
kalla och vattnet från gurkan tycktes tränga in bakom ögonlocken, 
vilket var lite obehagligt. Men säkert bra, tänkte Berit och slappnade 
av i det varma vattnet. Hon älskade att bada, tyckte att det var helt 
gudomligt skönt att bara ligga där, känna sig varm och svävande. När 
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hon legat en liten stund och just höll på att försvinna bort i en 
dagdröm om ”Mystery Man”, ringde telefonen ute i hallen. 
 
Tänk om det var han som ringde återbud! Hon hade ju faktiskt lämnat 
ut sitt nummer ifall det skulle hända något. På darrande ben gick 
Berit ut i hallen med vattnet rinnande utför benen. Hon måste ju raka 
benen också, det hade hon glömt! Inte för att han skulle se dem men 
det kändes bäst så. Man måste känna sig vacker inuti, för då blir man 
vacker utåt, tänkte hon för sig själv. Men nu kanske det inte skulle bli 
någon dejt! Hemska tanke! Hon tog upp telefonen. Det var hennes 
mor. 
”Du kommer väl på söndagsmiddag efter kyrkan imorgon? För du 
går väl i kyrkan fortfarande?”  
”Ja, mor, det var flera år sedan jag missade kyrkan för att jag hade 
maginfluensa”. Hennes mor var gammal och konventionell och hade 
väldigt många principer. En var att alltid, alltid gå till kyrkan på 
söndagen, hur sjuk man än var.  
”Ja, det blir bra, Jakob och hans fru kommer också. Det ska bli så 
roooligt att träffa lilla Stella igen! Är hon inte för söt? Och så lik sin 
far!”   
”Hans fru? Har du glömt vad hon heter nu igen? Petra heter hon!”  
”Ja, jag tycker då att hon är lite fin i kanten. Som att vårt hus inte är 
tillräckligt fint bara för att det inte är arkitektritat!”  
”Äh, det är väl en yrkesskada hon har. Hon ser väl både nackdelar 
och fördelar med alla hus hon är inne i. Vem vet, hon kanske hämtar 
inspiration från ert hus?” 
”Ja, det vore just snyggt, ett gammalt ruckel från 50-talet, inte 
mycket att hämta inspiration från.”  
”Men mor, vet du inte att 50-talet är populärt igen?”  
”Tala inte till mig som att jag är ovetande om världen omkring mig! 
Jag vet mycket mer om världen och livet än du! Du har ju t.ex. aldrig 
haft någon man!”  
”Det där var inte snällt sagt, mor. Men vem vet, nästa söndag kanske 
du får träffa din blivande svärson?” Berit lade på luren. Hon hann 
inte höra sin mors nyfikna frågor. 
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Samtalet med modern tog lite sordin av den förväntansfulla 
stämningen Berit varit inne i. Nu låg hon i badet och retade sig på sin 
mor. Äh, jag ska minsann visa henne, tänkte hon. Nästa söndag skulle 
hon minsann visa upp ”Mystery Man” för sin mor och hennes mor 
skulle aldrig mer säga något om att Berit aldrig haft en man. 
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Ingen är lika hopplös som du: Jack 
 
Hopplös 
Du skrev de fulaste orden du kan 
Hela väggen såg ut som fan 
Och allting var stavat fel 
Blev någon imponerad 
 
Och ditt öga är blått 
För Du skulle starta bråk 
Armarna vevade på 
Utan att komma åt 
Alla har nog förstått att det inte är nåt särskilt med 
Ditt rekord i att spotta längst 
Åh, allt som du säger att du kan om kampsport 
Övertygar ingen alls 
Sanningen är sanningen är 
 
Att ingen är så hopplös som du 
Nej ingen är så hopplös som du 
För du är samma nu som då 
Samma nu som då 
Samma nu som då 
Samma nu som då 
Samma nu som då 
 
Dom skulle testa dig igår 
För att se om du verkligen törs att hoppa från halva Västerbron 
Som du gärna skryter om 
Och nu är du alldeles blek 
För du skulle halsa rent 
Men det lilla som gick ner i dig 
Kom upp lika snabbt igen 
Och nån gång så kommer det fram 
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Att du egentligen är för feg för att gå på tunnelbanespåren 
Och om någon skulle se på dig närmre 
Är din Rolex bara fejk 
För sanningen är 
Att ingen är så hopplös som du 
 
Jack hade fått tillåtelse att ta emot sin mp3-spelare med delar av sin 
låtsamling. Den nyaste skivan han hade lagt över var Florence 
Valentines skiva. En nykomling som lät lite som Noice. Visserligen 
var han för ung för att ha lyssnat på Noice i början av deras karriär, 
men musik lever ju kvar i många år och Noice’s låtar hade tröstat 
honom många gånger. En låt på Florence-skivan hade satt sig extra 
mycket. Han lyssnade på den om och om igen och kände det som att 
den handlade om honom. Som att den var skriven just för honom. 
”Ingen är så hopplös som du”. Det var precis så han kände sig. Och 
det kändes bra att tänka så om sig själv. Det kändes tryggt, då visste 
han var han hade sig själv. Han lyssnade på låten om och om igen. 
För varje gång sjönk han djupare och djupare ner i sitt självhat och 
sitt hat gentemot omvärlden. Han var feg, han var ful och ingen 
förstod honom. Han hade inte ändrats ett dugg sedan han var liten, 
han var lika hopplös och meningslös fortfarande. När Jack var yngre 
ville han göra rätt, nu sket han fullständigt i det. Hans försök hade ju 
ändå inte lett till något bra så då kunde han ju fortsätta på den andra 
banan. Sin ilska kunde han inte kontrollera och nu satt han här. Då 
och då drabbades han dock av insikten vad han kanske hade gjort. Att 
kontrollera sin ilska hade alltid varit ett problem för Jack. 
Som den gången han slog den där flickan som retade honom. Han var 
10 år och satt för sig själv i kvarterets gunga. Han var inne i sin egen 
värld och drömde att han var en superhjälte som flög i luften och 
räddade människor. I dagdrömmen hade han ingen fånig dräkt med 
långkallingar, som alla andra superhjätar, utan han var klädd som 
vanligt i tuffa hiphop-byxor och en svart t-shirt. Hans hår var svart 
och tufft och inte blont som hans verkliga hår. Alla hade respekt för 
honom och tyckte om honom. Han var hyllad och fick vara med i TV 
och tidningar där han pratade om sina hjältedåd. 
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Så långt ifrån hans eget sätt att vara. Han ville vara snäll och göra 
goda saker men det blev alltid fel. En liten tjej närmade sig utan att 
han märkte det. Hon smög sig på honom bakifrån och puttade till 
honom på gungan och skrek:  
”Är du bögen i buren, är du bögen i buren?” Jack spratt till och ilskan 
blossade upp i honom utan att han klarade av att hejda den.  
”NEJ!” skrek han.  
”Bögen är lös, bögen är lös” skrek flickan förtjust. Det var en grej de 
äldre barnen brukade säga i skolan, de yngre barnen hängde på fast 
de inte hade en aning om vad det betydde. Själva grejen var att vad 
man än svarade så kunde man aldrig svara rätt. Svarade man ja så 
erkände man att man var en bög i en bur och sa man nej, vilket de 
flesta gjorde, kunde den andra triumferande säga att ”bögen” var lös. 
Jack som nyligen lärt sig vad ordet ”bög” betydde tappade fattningen 
och slog den lilla flickan över munnen så att det började blöda. 
Flickan såg förskräckt upp på honom med stora ögon och förstod inte 
vad hon hade gjort för fel. Hon hade ju bara busat med den killen hon 
i hemlighet var kär i. 
Någonstans långt inne fanns fortfarande en längtan efter att vara 
omtyckt och göra rätt men den känslan hade gömt sig för länge sedan 
inom honom och han hade svårt att få fram något medlidande över 
flickan som han hade slagit. Det brott han nu kanske hade begått var 
dock mycket större och värre men fortfarande hade det dåliga 
samvetet svårt att få fäste i hans medvetande. Han ville bara veta hur 
det hade gått, mest för sin egen skull. 
 
”Men jag vill inte snacka med en jävla psykologjävel!” 
”Hej Jack, jag hoppas att jag kommer att kunna hjälpa dig.” 
Psykologen hade en varm och trygg röst. Jack tänkte inte låta sig 
luras av psykologens yttre attribut. Innerst inne var han en pengakåt 
kuksugare. 
”Jag sa – att jag-inte-vill-snacka-med-en-jävla-psykologjävel. 
Psykolog, psykopat, vad är förresten skillnaden? Det enda ni gör är 
att manipulera.” 
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”Varför skulle jag manipulera dig Jack, vad skulle jag vinna på det?” 
Jack irriterade sig på hans sätt att använda hans namn hela tiden, de 
kände ju inte ens varandra! 
”Sluta Jack-a mig hit och Jack-a mig dit! Jag känner ju inte ens dig. 
Du låter som en jävla försäljare!” Jack undrade när psykologen skulle 
tröttna på Jacks ilska och tappa tålamodet. Det hände de flesta. 
Psykologen verkade dock hur lugn som helst när han fortsatte ställa 
obehagliga frågor till Jack. 
”Vill du berätta lite om ditt liv?” 
”Nej, så fan heller.” 
”Vill du berätta lite om vad du har gjort idag då?” 
”Vad skulle det vara intressant för?” 
”Jag vill bara skaffa mig en bild av vem du är, vad du tycker om, vad 
som upprör dig, vem du skulle vilja vara om du fick bestämma.” 
”Och vad ska det vara bra för?” Nu måste han ge upp snart, tänkte 
Jack. 
”Jag kan naturligtvis inte tvinga dig att prata. Och för min del spelar 
det ingen roll att du inte svarar. Det är du som väljer om du vill ha 
min hjälp eller inte. Vill du inte så finns det ingen som kan tvinga 
dig. Men du kanske kommer må bättre av att prata med mig och det i 
sin tur kanske leder till att du snabbare kommer härifrån.” 
Jack blev osäker, hur skulle han bemöta detta? Han var van vid att 
folk försökte tvinga honom till saker han inte ville göra men här hade 
han alltså ett val. Och kunde det verkligen hjälpa honom att komma 
härifrån snabbare? 
”Kan du lova mig att jag kommer härifrån snabbare? Jag tänker inte 
låta en psykologjävel lura mig.” Psykologen tittade allvarligt på 
honom. 
”Jag kan inte lova dig någonting”, sa han. Jack satt tyst en stund och 
tänkte över sina alternativ. Han kunde gå härifrån och slippa 
psykologtönten. Eller så kunde han testa att svara på frågorna. 
Psykologen måste ha sett hans tveksamhet och sa betryggande: 
”Jag har tystnadsplikt. Det är ingen annan som kommer att få reda på 
vad vi pratar om, om det inte är så att det kommer fram något som 
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har med utredningen att göra. I så fall måste jag rapportera det. Det 
får du ta med i beräkningen.” Jack sa inget men satt kvar. 
”Så, vill du berätta något om dig själv?” Det blev tyst en lång stund, 
sedan sa Jack: 
 
”Jag tycker Florence Valentine är jävligt bra. Fast namnet låter så 
jävla fjolligt.” Jack drog med handen över sin stubbade hjässa. 
”Florence Valentine – vem är det?” 
”Äh, skit samma. Du är för gammal.” Jack tittade försiktigt upp på 
psykologen och gjorde en bedömning av hans ålder. Han såg ut att 
vara född på 50-talet ungefär.  
”Noice kanske säger dig något”. 
”Det var faktiskt en av mina favoritgrupper när jag var i din ålder.” 
Jack tittade skeptiskt på psykologen och såg att han ljög. Det var bara 
ett sätt för honom att skapa ett förtroende och det genomskådade Jack 
genast. Han hade blivit rätt bra på det genom åren, att genomskåda 
folk. Han kunde känna av människors känslolägen på flera mils 
avstånd. Mig ska han inte kunna manipulera, tänkte Jack irriterat. 
”Jaså, vilken var din favoritlåt då?” 
”Romans för timmen var en av favoriterna. 
’Du hade levt ungefär en fjärdedel av ditt liv. Förstod hur det kändes 
att få leva på lånad tid. Dina timmar dom rann snabbare än sanden i 
ett glas’…” 
Psykologen satt faktiskt och sjöng en av Jacks favoritlåtar. Jack blev 
tyst. 
”Varför gjorde du det?” undrade Psykologen. 
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Gammal kärlek rostar aldrig: Jakob 
 

”Yvonne och gänget kommer över ikväll. Vill du också ha middag 
eller ska du ut med grabbarna?” Petra höll på att dammsuga för fullt 
och Jakob hade knappt hunnit innanför dörren till deras fina villa 
innan hon slängde ur sig frågan. ÅH NEJ! Inte ikväll! Jakob hade sett 
fram emot en lugn mysig hemmakväll, bara han, Petra och Stella. 
Istället skulle huset invaderas av Petras intellektuella vänner som han 
aldrig hade stått ut med. Det var säkert inget fel på dem, det var bara 
det att han alltid kände sig så dum och klumpig i deras sällskap. 
”Nja, jag ska nog ut med grabbarna”, sa Jakob lite låtsat förstrött, 
som att det hade varit planerat i månader. 
”Pappa! Hej! Kolla, jag har slagit mig idag!” Stella kom rusande mot 
Jakob och kramade honom. Hon visade upp sitt knä som hade ett 
pyttelitet blåmärke. Inget kunde göra Stella så stolt som när hon fick 
visa att hon gjort sig illa. Jakob hoppades i sitt stilla sinne att Stella 
aldrig skulle göra sig riktigt illa. Jakob älskade sin lilla dotter mer än 
något annat i hela världen.  
”Men hej min lilla prinsessa! Ska jag blåsa på ditt blåmärke?”  
”Nej, det gör inte ont längre!” Stella fnittrade till som om hennes 
pappa var knasig.  
”Jag ska hem till Julia ikväll och sova över! Vi ska berätta 
spökhistorier och äta glass!” Jakob log. Tänk vad lite det behövdes 
för att barn skulle tycka att saker var spännande. 
Själv hade han med åren märkt att han tyckte färre och färre saker var 
spännande och intressanta. Ju mer han testat på desto mindre 
spännande tedde det sig.  
”Jag skjutsar Stella till Julia”, sa nu hans fru och de försvann ut 
genom dörren. Jaha, tänkte Jakob, om båda hans tjejer skulle roa sig 
ikväll fick väl han hitta på något på egen hand. Han beslutade sig för 
att ringa Kalle. 
 
Kalle var alltid pigg på att gå ut. Jakob antog att det var mycket för 
att visa upp sig för tjejerna och få lite uppmärksamhet från det andra 
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könet. Kalle tycktes vara svältfödd på uppmärksamhet så mycket som 
han behövde för att känna sig nöjd. Som en varg som ständigt var 
hungrig. Kalle svarade genast och var som Jakob antagit inte 
svårövertalad. 
 
De gick först till stampuben för att ta några öl. Stampuben var ett 
trångt men mysigt ställe där det alltid var mycket folk som verkade 
tycka om att trängas med andra varma och svettiga kroppar. De gick 
dock dit mest för det stora sortimentet av öl, inte för att de tyckte att 
det var roligt att sitta inklämd mellan ölpimplande fredagsfirare. 
Ikväll var det dock ovanligt lugnt. Efter några starköl kände sig Kalle 
redo för att gå ut i natten och ”leta byten”, som han kallade det för. 
Jakob frågade inte längre vad Malin tyckte om hans äventyr. Kalle 
hade förklarat att de hade ett fritt och öppet förhållande, det bästa i 
hans liv. Han kunde ragga på så många brudar han ville men ändå 
komma hem till någon som ville ha honom. Det hände ju faktiskt att 
han drog nitlotter när han var ute och då var det tryggt att veta att han 
alltid hade någon. 
Jakob å sin sida skulle aldrig kunna leva i ett fritt förhållande. Han 
skulle bli alltför svartsjuk och han trodde inte att det skulle kännas 
bra innerst inne att vara med någon annan än sin flickvän även om 
han ”fick”. Den senaste tiden hade han dock funderat över hur det 
skulle vara att vara singel igen. Det var alltför ofta som han och Petra 
pratade förbi varandra och det fanns egentligen ingen glöd kvar. Men 
de hade ju Stella ihop, fina, underbara Stella som han inte skulle 
kunna leva utan. Ibland tänkte Jakob obehagliga tankar om att den 
enda anledningen till att han och Petra fortfarande var tillsammans 
var på grund av Stella. Det var obehagligt att tänka så för det var ett 
enormt stort steg att göra slut och om det skulle komma på tal skulle 
han inte kunna hålla det inom sig längre. Efter 10 år tillsammans sa 
man inte bara tack och hej. 
”Vad sitter du och grunnar på då Jakob?” undrade Kalle nyfiket. 
”Äh, jag satt och tänkte på hur mycket min dotter betyder för mig.” 
Att uttala de ord han egentligen tänkt högt var som början till slutet 
för honom och Petra. Och han var inte redo än. 
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Kalle fick en sorgsen blick i ögonen och sa:  
”Ja, själv lär man väl aldrig få uppleva det”. Det var inte ofta Kalle 
var sorgsen, det hade nog förresten aldrig hänt så länge Jakob känt 
honom. 
”Skulle du klara det då, du med ditt behov av frihet?” undrade Jakob. 
De hade alltid varit raka mot varandra. 
”Jag vete fan. Jag kanske skulle bli en sådan där frånvarande farsa 
som dök upp med ojämna mellanrum med förvuxna nallar i näven 
och en godispåse. En sådan som försökte gottgöra tre års frånvaro 
med någon billig skitleksak.” 
”Det låter som om du talar av egen erfarenhet?” Jakob tyckte att det 
kändes skönt att de lämnat hans problem. 
Kalle suckade.  
”Ja, men min farsa var väl ungefär sådan. Kanske lugnast att inte föra 
de generna vidare, haha”. Skrattet lät fejkat. 
”Jag tror att du skulle bli en bra farsa, Kalle. Du vet ju hur man inte 
ska bete sig i alla fall!” 
”Kanske, kanske inte. Men nu snackar vi om något annat!” 
 
Både Jakob och Kalle kände sig lite dämpade efter samtalet. Det var 
inte ofta de pratade om känslor och drömmar. Väl inne på 
nattklubben Rex – som de egentligen var för gamla för, fan de var ju 
gamla redan som 30-åringar och nu var de 37 – satte Kalle genast 
igång med kvällens ”uppdrag” och styrde mot ett gäng tjejer i baren. 
Jakob fick syn på Anders, Peter och Micke och gick dit och snackade 
en stund. Jakob var inne på sin fjärde öl för kvällen när han skymtade 
ett ansikte han gjort allt för att förtränga i mer än 18 år. Det kändes 
inte rätt att känna som han gjorde, samtidigt som det var den mest 
underbara, bitterljuva känslan i hela världen. När han gick sista året 
på gymnasiet hade han, mot sin vilja, blivit förälskad i Jocke i 
parallellklassen. Han hade aldrig varit kär i en kille förut. Men Jocke 
var speciell. De hade läst engelska C tillsammans och hamnat bredvid 
varandra i klassrummet. Jakob kom ihåg att han hade tyckt om 
Jockes händer, de såg starka och mjuka ut på samma gång. Runt 
halsen hade Jocke ett halsband med något orientaliskt smycke på. 
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Jocke hade tittat så intensivt på Jakob så att det kändes som att han 
såg elden i hans ögon och förstod. Jakob hade längtat efter de där 
engelskalektionerna resten av året. De sa aldrig mycket till varandra 
och det hände aldrig något men spänningen och den undermedvetna 
kommunikationen fanns där. De stunder Jakob inte satt förtrollad av 
Jockes närvaro förträngde han sina känslor och försökte förklara bort 
dem. Han hade läst i någon sexspalt att det i gymnasieåldern var 
vanligt att man experimenterade med sina känslor och kunde ha 
sexpartners av samma kön men ändå inte vara homosexuell för det. 
Han blev ju faktiskt kär i tjejer också och oftare dessutom. På den 
tiden var bisexualitet inget som det talades mycket om. Man var 
liksom antingen eller. 
Jakob hade även i vuxen ålder svårt att förlika sig med tanken att han 
kunde bli intresserad av andra män. Och så länge han hade varit 
tillsammans med Petra hade han inte stött på den känslan igen. 
 
Nu stod Jocke där igen mitt framför hans ögon och Jakob kände sig 
som i en dimma. Han måste gå fram och hälsa i alla fall. Men när han 
började gå över golvet såg han att en annan man höll Jockes hand. 
Jakob stannade tvärt och drabbades för ett ögonblick av 
handlingsförlamning. Vad skulle han säga förresten?  
”Hej Jocke, kommer du ihåg mig, vi pluggade engelska tillsammans 
för över 18 år sedan och jag var kär i dig”. Nej. Han ändrade riktning 
och gick mot utgången. Han skymtade Kalle på vägen, i färd med att 
beundra en tjejs urringning. 
Jakob gick ut i natten. Kvällen hade varit så konstig. Först hade han 
börjat tveka på sitt förhållande och sen sett en gammal 
tonårsförälskelse som gjorde att känslor dök upp som han inte ville 
kännas vid. Han ville egentligen inte åka hem ännu, dels för att han 
fortfarande var så uppfylld av sina förbjudna känslor och dels för att 
Petras intellektuella vänner troligen fortfarande satt i deras 
vardagsrum och drack rödvin. Men vad hade han för val? Han kunde 
ju faktiskt smyga inte och lägga sig lite diskret. Imorgon skulle allt 
kännas bättre. Då skulle han ta med fru och barn på en lördagsutflykt 
någonstans. Det var längesedan de hade gjort något tillsammans. 



- 31 - 
 

”Svär inte jävla unge” 
 
På måndagen var Stefan ledig. Han tog bilen och åkte ut till kusten 
där hans farföräldrar hade en gammal stuga i Ratu som han brukade 
låna ibland. Stugan var en rödmålad timmerstuga från början av 
1900-talet i vilken hans farfar var född. Själva stugan var ganska 
liten, med hall, ett litet kök, en kammare till höger och ett 
vardagsrum med öppen spis till vänster. Stugan hade varken vatten, 
el eller toalett. Tomten var rätt stor, med lite skog bakom stugan och 
en stor gräsplan på framsidan. Släkten ägde stugan tillsammans och 
hjälptes åt att sköta den. Det fungerade sisådär. Så länge Stefans 
farmor varit pigg hade hon fixat och grejat i trädgården, haft en 
mängd rabatter med fina blommor och massvis med bärbuskar och 
fruktträd. Med tiden hade dock farmodern blivit allt mer skröplig och 
inte kunnat sköta trädgården som förr. Stefans föräldrar hade då tagit 
över skötseln och tagit bort en del av rabatterna och tagit ner lite 
buskar och träd så att det skulle bli lättare att sköta. Det hade fungerat 
bra tills Stefans farbror gift sig. Ingen i släkten var särskilt förtjust i 
denna kvinna, hon började styra och ställa på torpet redan första 
dagen hon kom dit. Strax hade Ingrid, som hon hette, börjat fixa i 
rabatterna igen och hade köpt nya fruktträd och buskar så nu var det 
minst lika mycket att underhålla som förut, om inte mer. 
Allt hade väl varit frid och fröjd om Ingrid hade skött om de nya 
växter som hon hade planterat där men nu för tiden var farbrodern 
och Ingrid aldrig där och Stefans föräldrar fick åka dit och sköta om 
allt. 
 
Ett stenkast från tomten fanns en liten båthamn där Stefans familj 
hade en liten motorbåt. Stefan älskade att åka ut med båten, speciellt 
de dagar det var lugnt och fridfullt på havet. På morgnarna var det 
mysigt att ligga i den lilla kammaren i stugan och lyssna på 
fiskmåsarna som skrek och skrattmåsarna som skrattade lite 
skadeglatt. Stefan brukade dock önska att han hade någon han kunde 
dela allt detta med. 
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Stefan högg ved, hämtade vatten i brunnen och det gav honom en 
känsla av frihet. När han var liten hade han tillbringat många somrar 
härute, långt ifrån alla människor som retade honom. Han hade dock 
varit lite rädd för att gå på dass. Han var rädd att han skulle trilla ner i 
det äckliga hålet och drunkna i all skit och allt piss som fanns 
därnere. Han brukade oroligt fråga de vuxna om det hade hänt någon 
gång att ett barn hade drunknat i bajs. Hans föräldrar och farföräldrar 
och farbrodern hade alla skrattat åt honom och försäkrat att inget 
sådant hade hänt och aldrig skulle hända. ”Men man kan aldrig vara 
helt säker” brukade hans farbror viska lurigt efteråt och därför vågade 
Stefan aldrig riktigt tro på att det inte skulle hända. 
 
Stefan tände en brasa och satte sig i den enda sköna fåtöljen som 
fanns i hela stugan och såg ut över havet. Att åka hit var avkopplande 
men samtidigt lite vemodigt. Han började alltid tänka på sin barndom 
när han var här. De ljusa minnena övervägde från när han var riktigt 
liten och sprang runt vid stugan och utforskade omgivningarna. 
Skolåren var mörkare. Han hade svårt att skaffa vänner eftersom de 
tyckte att han var konstig som helt plötsligt kunde börja skrika 
konstiga ord. Han hade också svårt att sitta stilla i skolan och det var 
inte många av lärarna som förstod honom. 
Värst av dem alla var Rolf. Rolf var en nitisk idrottslärare som 
kallade de svagare killarna för fjollor och som alltid hittade ett skäl 
att gå in i tjejernas omklädningsrum när de bytte om. Många minnen 
hade han förträngt men ett tillfälle kom han särskilt ihåg. Det hade 
plågat honom i hela hans liv och återkommit i hans drömmar. 
Drömmarna blev dock aldrig så hemska som verkligheten hade varit. 
Det var en tisdagseftermiddag i 5:an och Stefans klass skulle ha 
gymnastik. Just den här dagen hade Rolf bestämt att de skulle spela 
innebandy. Lagdelningen gick till på sedvanligt sätt, Rolf delade 
alltid in lagen själv. På något sätt lyckades han alltid göra lagen 
orättvisa, de svagare hamnade alltid i ett lag och de starkare i det 
andra. Några av killarna brukade klaga över att det blev så ojämna 
lag. Rolf brukade då lite kryptiskt säga: ”Tja, det naturliga urvalet” 
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och sen var den diskussionen avslutad. Ingen av barnen visste vad 
han menade men när det senare gick upp för Stefan hur cynisk Rolf 
hade varit när han yttrade de orden drev en väldig ilska och vanmakt 
över honom. Tänk vad utsatt man var som elev när lärarna hade 
makten och kunde göra och säga vad de ville utan att barnen hade 
mål eller medel att försvara sig. 
 
Stefan hamnade i det sämre laget som vanligt och matchen började. 
Det andra laget lyckades göra flera mål. Helt plötsligt fick Stefan en 
lust att visa klassen, visa Rolf att han minsann inte var dålig. Han 
brukade annars alltid ge upp men nu skulle han kämpa, han skulle 
visa dem. Nästa gång kanske han skulle få vara med i vinnarlaget. 
Stefan rusade med oanade krafter ut på planen och började jaga 
bollen. Hans enda fokus var att få den lilla fula plastbollen i målet. 
Hur svårt kunde det vara? I sin iver blev han dock blind för 
omgivningen och krockade rakt in i en av de andra killarna, Tobias, 
som var Rolfs favoritelev. Deras huvuden slog ihop och för ett 
ögonblick var Stefans värld en snurrande karusell full av blinkande 
ljus. Han fann sig själv liggande på golvet med blödande tunga. 
Tobias, som inte var särskilt illa skadad, skrek och gormade och 
kallade Stefan för en ”jävla idiot”. Rolf kom fram till honom där han 
låg utslagen på golvet. ”Trodde du att du skulle kunna spela som de 
riktiga grabbarna va? Ligga där som en jävla fjolla, kolla på Tobias, 
han är redan på fötterna.” Stefan som var chockad av smällen och 
förödmjukad av lärarens hårda ord kände vågen komma igen. Vågen 
av svordomar. ”JÄVLAR-JÄVLAR-JÄVLAR! FAN-FAN-
JÄVLAR!” 
”Svär du åt mig också din jävla unge!” Rolf tappade fattningen efter 
Stefans svordomsramsa och måttade in en örfil mot Stefans kind. 
”Förlåt, jag kan inte rå för det. JÄVLAR-FAN-JÄVLAR!” En till 
örfil kom mot andra kinden. ”Du kan inte rå för det. Vad är det för 
låtsassjukdom du har hittat på? Vad heter den – svordomssjukan? 
Stefan hörde klassen småfnissa bakom honom. ”Tourettes 
syndrom…”, började Stefan men Rolf hade redan slutat lyssna. Efter 
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den dagen skulle Rolf håna honom varenda lektion för hans 
handikapp. Och Stefan kunde ingenting göra. 
 
Tårar trillade ner för Stefans kinder. Han hade försökt bearbeta denna 
händelse hos psykologen flera gånger men det verkade som att han 
aldrig skulle bli kvitt den känsla av sorg och förödmjukelse som 
gymnastiklektionerna hade bidragit till. Han hade hatat allt vad idrott 
hette sedan dess. 
Stefan försökte styra in tankarna på någonting annat. Det hade han i 
alla fall lärt sig hos psykologen, att styra om sina tankar. Tänkte man 
för mycket på något negativt så slösade man en massa onödig energi. 
Energi som man skulle kunna använda på något helt annat, sitt jobb 
till exempel. Han tänkte på söndagens gudstjänst. Det var en av 
kvinnorna i församlingen som hade börjat stirra på honom väldigt 
ingående, som att hon visste något. Det verkade som att hon var ny 
för han hade inte sett henne där tidigare. Hon satt alltid längst fram, 
tittade som sagt alltid intensivt på honom med en slags lysande blick. 
Ibland blev han nästan lite rädd. Tänk om hon var psykiskt sjuk och 
ville honom något illa. Man var ju ganska utsatt i hans position, 
många visste vem han var men han hade ingen koll på alla de 
människor som kom och gick i hans kyrka. Då var det nog 
annorlunda i en frikyrkoförsamling, där alla kände alla. Men i en 
sådan församling skulle han inte kunna dölja sitt handikapp lika bra. 
Det var på sätt och vis bra att han inte kände alla i kyrkan. 
 
Stefan tänkte att han kanske borde prata med kvinnan någon gång för 
att se vad hon var ute efter. Hon kanske bara var en engagerad person 
som längtade efter att höra Guds ord. Hans predikan om de 10 
budorden hade tagits emot väl, åtminstone från de som brydde sig. 
Han såg alltid tre-fyra personer som satt och sov under predikan. Det 
var inte för dem han predikade utan för de som var hängivna. Som 
kvinnan med lysande blick till exempel, tänkte Stefan. 
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En kastrull med flyttgröt 
 
Dags för veckans dos av indisk filosofi. Läraren var en professor i 
filosofi, en engagerad och pedagogisk lärare. Lars tyckte om den 
typen, de som efter 20 år av undervisning fortfarande gick igång på 
att prata om Buddha och reinkarnation. Var gick förresten gränsen 
mellan religion och filosofi frågade han sig. I den västerländska 
världen var det lättare att skilja dem åt men här i öster var gränsen 
mer luddig. 
 
Kursen med indisk filosofi var egentligen en extrakurs som Lars läste 
på kvällstid. Huvudanledningen till att han pluggade vid Umeå 
universitet var att han ville bli lärare i något eller några av de 
humanistiska ämnena. Han tyckte att denna kurs var bra för 
allmänbildningen om han skulle bli lärare. 
Lars kikade runt på de andra deltagarna i föreläsningssalen. Han 
kände inte många men han kände igen några av dem till utseendet. 
Han brukade också iaktta folk under föreläsningarna, egentligen var 
det ett under att han tog in någonting över huvud taget av det som 
läraren sa. Men han hade väl bra koordinationsförmåga helt enkelt. 
Där satt den där tjejen som var i hans ålder och som mest verkade 
vara med på föreläsningarna bara för att spana på killar. Erland i hans 
ordinarie klass, som även läste indisk filosofi, hade berättat att hon 
hade skickat ett mail till honom och undrat om han ville gå på en 
blind-dejt med honom. Han tackade ja, mest för att han var nyfiken 
på vem det var. Det var ett 50-tal personer som läste indisk filosofi 
och han hade svårt att lista ut vem av dem det var. De var på dejt men 
Erland hade inte känt igen henne och hon hade verkat väldigt spänd 
och agiterad. Hon anklagade honom bl.a. för att vara royalist och sa 
att hon hatade Pingstkyrkan. Det blev ingen mer dejt, men tjejen 
verkade inte ge upp så lätt. En gång på kåren såg Lars att hon raggade 
upp en annan kille från filosofiklassen, Peter. Det verkade dock inte 
bli något med honom heller. Antingen var hon väldigt desperat eller 
så tyckte hon bara att det var kul att träffa killar. Men modigt ändå, 
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att bjuda en främmande kille på dejt bara så där. Skulle han våga det? 
Tja, varför inte. Men å andra sidan trivdes han så bra som singel och 
kände inte ett behov av att gå på dejt med någon. 
 
Efter kvällens lektion styrde Lars sin cykel hemåt. Han bodde i en fin 
lägenhet centralt i Umeå, det var en 3:a på 80 kvadrat med stor och 
rymlig balkong. Hans föräldrar hade propsat på att han skulle ha den, 
de stod för hyran och han skulle bara koncentrera sig på sina studier. 
”Endast det bästa är gott nog åt dig”, hade hans far högtidligt sagt. 
Lars föräldrar hade det väldigt gott ställt. Hans far hade ett mycket 
trevligt sätt och var väldigt intelligent vilket hade lett till att han 
arbetat sig upp på det företag han börjat på som ung grabb och var 
numera VD. Han hade dock fått ta mycket skit från sin äldre bror 
som växt upp under andra förhållanden och inte hade kommit lika 
långt i sin karriär. Lars pappa Lennart fick alltid höra att han inte 
skulle tro att han var något och bröderna hade knappt pratat med 
varandra på flera år. 
 
Lars mamma hade växt upp i ett välbärgat hem och hade utbildat sig 
till jurist. Nu var hon delägare i en firma tillsammans med sin bror 
och broderns vän. När Lars gick i skolan hade han blivit retad för att 
han var en snobb, men Lars såg igenom dem som retade honom och 
bjöd hem dem till sig för att visa att hans familj absolut inte var några 
snobbar. På så sätt fick Lars många vänner och det var aldrig någon 
som retade honom igen. Hans syster Lisa hade dock gjort uppror mot 
den borgerliga miljö hon växt upp i och blivit vänsterradikal. Hon 
hade inte haft det lika lätt som Lars med att stå upp mot dem som 
kallade henne för borgarbracka och annat så för att visa att hon inte 
var sådan gick hon stenhårt in för att bevisa motsatsen. 
Lars tyckte att föräldrarna ofta hade skämt bort dem under deras 
uppväxt. Lars hade egentligen ingenting emot det men Lisa vägrade 
ta emot något från sina föräldrar. Hon ville klara sig själv, tjäna sina 
egna pengar. På det sättet beundrade Lars sin syster. Det var bekvämt 
att låta sig skämmas bort. 
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Lars ville dock först inte ta emot hjälpen med lägenheten men det var 
inte lätt att skaffa lägenhet på egen hand och hans föräldrar hade 
kontakter. Han hade hört skräckhistorier om folk som fick dela 
lägenhet med psykon, pedantiska tanter och en tjej han kände hade 
delat lägenhet med en kvinna som hade 14 katter. Han gav med sig 
till slut och kompenserade sina vänners taskiga boenden genom att 
bjuda på fester var och varannan helg. 
 
Lars parkerade cykeln och skulle just ta upp nyckeln till huset när en 
okänd man öppnade dörren nästan rakt i ansiktet på Lars. De blev för 
ett ögonblick stående öga mot öga och Lars hade aldrig sett en så 
vacker man i hela sitt liv. Han hamnade som i trans och kunde inte 
slita blicken från mannen. När Lars hade lyckats ta sig ur sitt 
transliknande tillstånd hälsade han artigt och försvann sedan snabbt 
in i sin lägenhet. Han kände sig tagen av den starka känslan han 
erfarit, det var åratal han hade känt sig så här. Han hoppades i sitt 
stilla sinne att mannen skulle komma tillbaka och smög försiktigt 
fram till fönstret för att se om han kunde skymta mannen. Nedanför 
på gatan stod en flyttbil och plötsligt fick han syn på Honom igen. 
Han höll på att flytta in i Lars hus! Han skulle kunna bjuda mannen 
på flyttgröt, han skulle kunna erbjuda sin hjälp med att sätta upp 
gardiner, han skulle…. Ut från porten kom nu en kvinna i mannens 
ålder och började hjälpa mannen att flytta en tung byrå. Bredvid dem 
hoppade en liten flicka i 5-årsåldern. Lars kände hur modet sjönk och 
besvikelsen satte in. Han hade alltså familj. Ja, det kunde man just 
tänka sig. Det var den flyttgröten det. 
 
Lars och Ricky satt på café och Lars berättade om den stilige mannen 
i sitt hus. 
”Otur att han var gift! Annars hade du kunnat lägga in en stöt!” Ricky 
smuttade på sin Cafe Latte.  
”Ja, det var verkligen synd. Men även om han hade varit singel så är 
chansen inte så stor att han skulle uppskatta att bli uppraggad av en 
fikus. Fast man vet ju inte. En del är ju smygbögar förstås. Tänk om 
man kunde se direkt på folk vilken sexuell läggning de hade?” 
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”Tja, på mig är det nog rätt tydligt, tycker du inte?” skrattade Ricky 
(som egentligen hette Patrik) och gjorde en svepande rörelse över sig 
själv. Han hade rosa, tajta jeans, en guldglittrig tröja, blonderat 
rufsigt hår och rörde sig mer feminint än alla tjejer på denna jord.  
”Ja, men du gör ju å andra sidan allt för att visa att du är gay! Det är 
det inte alla som gör.”  
”Nej, det är för att jag inte skäms. Om jag vill ha rosa jeans så köper 
jag rosa jeans. Tänk vad fria vi är, vi bögar som vågar vara oss själva 
och struntar i att försöka smälta in i normen. Det som är läskigt är att 
ta steget ut på den tunna isen, men när man väl är där och isen under 
ens fötter blir tjockare och man möter fler därute som är precis som 
en själv så försvinner rädslan.”  
”Herregud vad du är bra på metaforer!” skrattade Lars. Inom sig 
undrade han dock om den där rädslan inte fanns där, djupt inne i dem. 
Vad hade hänt om de aldrig hade träffat några likasinnade? Men 
Ricky hade självklart rätt, det var modigt at ta steget och vara sig 
själv fullt ut. 
”Men det är en sak jag tycker är lite märklig med vårt samhälle”, sa 
Lars. 
”Såhär: För en tjej är det helt ok att göra s.k. manliga grejer: vara 
bilmekaniker, spela TV-spel, skratta rått, dricka whiskey, o.s.v. Då är 
tjejen i fråga bara tuff och häftig. Men en kille som jobbar som 
sminkör, är intresserade av mode, som har lätt att gråta och som 
dricker drinkar, han är värsta fjollan. Killar är mer låsta än tjejer men 
det är det kvinnliga och mjuka som anses som fånigt och det manliga 
och hårda som är idealet.” 
 
Ricky satt tyst och tittade på Lars. 
”Ja, det har du fan i mig rätt i”, sa han sedan. Lars fortsatte. 
”Det är väl för att vårt samhälle trots allt inte är jämlikt, jag tror nog 
att mycket av det manliga idealet fortfarande finns där i folks 
medvetna utan att de vet om det. Man kan ju också fråga sig vad det 
manliga idealet egentligen är. Där får man nog olika svar beroende på 
vem man frågar.” Det blev tyst en stund. Sedan tog Ricky till orda. 
”Nej du, Lars, nu blev det för djupt för mig. Har du inget skvaller?” 
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En katastrof 
 
Berit stod utanför restaurangen Gretas och väntade på ”Mystery 
Man”, som hon fortfarande inte visste vad han hette egentligen. Hon 
hade tagit i lite när hon berättade för Anne-Marie vad de skulle göra 
på dejten. Något hotellrum på Hotel Royal var inte bokat i deras 
namn och ingen bio väntade. Att de skulle på Gretas var dock sant. 
Men det kunde väl inte Anne-Marie veta och förresten kunde hon 
gott få tro att det var så det skulle gå till. Berit skulle ärligt talat inte 
våga dela hotellrum med en främmande man och hon kunde inte 
tänka sig att ha sex med någon innan hon var gift (det var en av 
anledningarna till att hon fortfarande var oskuld.) Men Berit hade den 
senaste tiden börjat tycka att det var lite kul att provocera och 
chockera sina väninnor. Det var som att det hade dykt upp en liten 
djävul, en provokatör inom henne som aldrig hade funnits där förut. 
Hon trodde att det var för att de var så skeptiska till Sjunde himlen. 
Hon skulle nog visa dem! 
 
”Är det du som är ’Blomman’?” Berit kände en knackning på sin 
axel. Hon vände sig om och där stod han. Han var kortare än vad 
Berit hade föreställt sig, kortare än henne. Han hade blekblå ögon, 
såg lite sliten och fårad ut, hade en blå illasittande kavaj och 
hästsvans i nacken. Det var det värsta Berit visste, inget fick en man 
att se så sluskig och ovårdad ut som en hästsvans i nacken. Han såg 
inte ett dugg kristen ut, enligt Berits mått mätt. Det skulle vara färgen 
på kavajen då. 
Hans-Åke måste ha sett besvikelsen i hennes blick för han sa:  
”Var jag inte lik mig på fotot?” Fotot han hade lagt ut på Sjunde 
himlen hade visat en man som föreföll att vara minst 20 år yngre. 
Kanske hade han lagt ut ett så pass gammalt foto av sig själv eller så 
hade han åldrats snabbt av någon anledning. Berit tänkte att hon 
måste ge honom en chans i alla fall.  
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”Hej, förlåt mig, jag är visst lite nervös, jag heter Berit och du är 
’Mystery Man’ förstår jag? Trevligt att träffas, brukar du ofta gå på 
dejt?” Berit ville veta om han var desperat eller inte.  
”Hans-Åke heter jag. Det har väl blivit några stycken. Men det har 
aldrig ’klickat’ som de kallar det”. Jag var gift en gång för länge 
sedan men det tog slut och sedan dess har man varit ungkarl. Ska vi 
sätta oss till bords kanske och fortsätta prata?" 
 
Gretas var en liten restaurang med lite finare mat. Berit hade ätit här 
en gång tidigare tillsammans med några i kyrkan. De hade dock 
gnällt om att det var så dyrt.  
”Tja, här är man väl inte varje dag”, konstaterade Hans-Åke och slog 
sig ner på den röda, modernt designade stolen närmast fönstret.  
”Jaså inte? Jag och mina väninnor äter alltid här. Jag arbetar som 
designer förstår du och det är faktiskt en av mina kolleger som har 
designat stolen du sitter på. Är den inte läcker, så säg?”  
”Oj då, det var väldigt! Ja själv har man inte ett så flott yrke. Själv är 
jag brevbärare men det duger det också. ” 
Berit hade känt hur lögnen bara slank ur hennes mun och hon var 
glad att Hans-Åke inte var konstintresserad. Hon kunde ju ingenting 
om design. Det närmaste hon kommit det yrket var att fixa en skylt 
om extrapriserbjudanden på Konsum där hon jobbade. 
Det blev tyst en stund medan de läste menyn. Berit kände sig sugen 
på ett glas vin men visste inte hur hennes kavaljer skulle reagera på 
det. Det var ju många kristna som tyckte att det var förkastligt med 
alkohol. Berit hade också tyckt det förr i tiden. Hon hade varit helt 
övertygad om att man blev alkoholist bara man tog sig ett glas. 
Hennes väninnor var fortfarande av den uppfattningen. Sedan Berit 
börjat surfa på Sjunde himlen hade hon dock pratat med flera 
personer som tog sig ett glas då och då och det verkade inte vara så 
farligt. En gång när hon var i Sundsvall hade hon inte kunnat låta bli, 
utan slank in på Systembolaget och köpte en flaska rött vin. Hon 
vågade inte gå på Systemet i Umeå ifall någon av väninnorna skulle 
se henne gå in där. Hon tog med sig flaskan hem och provsmakade. 
Det var inte så gott som hon hade föreställt sig men efter några 
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trippar till Sundsvall och några glas senare tyckte hon att vin var 
gudomligt gott. Och Jesus hade ju druckit vin, så varför skulle inte 
hon kunna göra det? 
 
Stärkt av dessa tankar beställde hon således ett glas vin av servitrisen 
som tog upp deras beställning.  
”Och herrn?” undrade servitrisen.  
”Jag tar en Loka”. När servitrisen gått tittade Hans-Åke upp på henne 
med sina blekblå ögon.  
”Jaså, du dricker vin du”, konstaterade han med ett visst missnöje och 
en bitterhet i rösten. Jaha, tänkte Berit, där trampade jag visst på 
Hans-Åkes tå. Vad skulle hon säga nu då?  
”Är du nykterist?” undrade hon lite oroat.  
”Nej. Jag är nykter alkoholist. Det kanske jag borde ha sagt. Jag 
klarar knappt av att se alkohol för då får jag återfall. Men drick ditt 
vin du. Tänk inte på mig.” Berit kände att dejten hade tagit en 
obehaglig vändning. Vinet skulle hon nu inte kunna dricka. Det 
skulle stå där som en mur mellan dem. Dejten hade inte riktigt börjat 
som hon tänkt sig. Och frågan var om hon verkligen ville lägga ner 
tid på en man hon egentligen inte kände någon attraktion till. Men de 
hade ju inte ens börjat äta, hon kunde ju inte gå nu, det vore alltför 
ohövligt. Tänk om det varit tvärtom, vad förödmjukad hon skulle ha 
känt sig om han plötsligt reste sig upp och gick. Berit tänkte att hon 
måste försöka ge honom ännu en chans, åtminstone middagen ut. 
Hon beslöt sig för att hålla sig från alkohol-pratet. 
”Jaha, du har två barn, skrev du?” Berit tänkte att detta måste vara ett 
säkert spår, alla tyckte om att prata om sina barn. 
”Ja, precis. Emil och Eddie. De är stora nu.” 
”Jaha. Så de har flyttat hemifrån? Känns det konstigt?” Hans-Åke 
tittade på Berit som att hon inte fattade någonting. Det såg ut som om 
han övervägde vad han skulle svara, men sedan sa han: 
”Ja, de har ju inte bott hos mig på länge.” Det blev tyst och ämnet 
tycktes vara uttömt. Istället för att fortsätta berätta om sina barn sa 
Hans-Åke: 
”Jag kommer strax, ska bara gå och pissa.” 
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Gå och pissa, tänkte Berit, ja det var just gentlemannamässigt och 
trevligt sagt. Skulle hon ta tillfället i akt och smita? Men de hade ju 
beställt mat, så kunde hon ju inte göra. Dessutom var hon hungrig. 
Berit bestämde sig för att äta maten, bara prata om väder och vind 
och sedan ursäkta sig så snart som möjligt. Det verkade som om 
barnen också hade varit en öm tå, säkert hade frun stuckit med barnen 
då han blev missbrukare. Berit tänkte att hon förstod exfrun. Att vara 
tillsammans med en alkoholist var nog inte så lätt. På sätt och vis 
hade hon nog sluppit många jobbiga situationer i och med att hon 
alltid hade varit singel. Inga män som slagit henne, psykat henne eller 
haft missbruksproblem. Samtidigt hade hon aldrig fått uppleva 
känslan av att vara älskad, att någon längtade efter henne och ingen 
hade någonsin velat hålla hennes hand eller kyssa henne. 
 
Hans-Åke kom tillbaka efter en stund och nu luktade han sprit. Han 
var nog inte så nykter som han påstod sig vara. Berit blev lite rädd, 
hur skulle detta sluta, skulle han bli aggressiv? Men hon lugnade sig 
snart, de var ju på en restaurang, här var hon trygg. Hans-Åke satte 
sig igen och de fick in maten. Oxfilé med potatispuré. Berit smuttade 
lite försiktigt på sitt vin då och då och satt i hemlighet och njöt av hur 
vinet blandade sig med det blodiga köttet i munnen och smekte 
hennes smaklökar. De satt mestadels tysta medan de åt, sa några ord 
då och då om vädret och om vad som hade hänt i Umeå den senaste 
tiden. Hans-Åke tittade då och då på hennes glas och verkade vara 
som i trans. Ibland hörde han inte vad hon sa. 
”Du var designer sa du?” undrade Hans-Åke lite halvt ointresserat, 
det verkade mest som att han frågade bara för att ha något att säga.  
”Va? Ja, just det precis! Ett väldigt roligt och omväxlande jobb”, det 
var i alla fall vad Berit misstänkte att det var.  
”Vad designar du då?” Hans-Åke lät nästan lite arg på rösten.  
”Eh… möbler, sa jag inte det? Jag har faktiskt designat inredningen 
härinne på Gretas.” För sent insåg vad hon hade sagt. Det var farligt 
att dricka vin, hon blev avslappnad och glömde bort att hålla reda på 
allt hon sagt. Nu tittade Hans-Åke misstänksamt upp på henne. Jaja, 
strunt samma, tänkte Berit, jag vill ändå inte ha dig. Han sa dock 
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inget. ”Fröken! Kan jag få beställa?” Hans-Åke knäppte med 
fingrarna mot servitrisen som gick förbi.  
”Ta in en vinflaska av, inte vet jag, husets vin”. Berit tittade undrande 
på honom.  
”Ja, vad fan, nu har ju du suttit och frestat mig i en halvtimme med 
ditt jävla vin. Det är fan inte mer än rätt att jag också får ta mig en 
liten slurk”. Berit blev chockad av hans plötsliga ordflöde av 
svordomar och undrade om denne man verkligen var kristen som han 
utgav sig för att vara. Alkoholist också till råga på allt. Hans-Åke 
märkte hennes undran och förklarade att han inte växt upp i ett kristet 
hem utan blivit kristen först på senare år. Efter att han blivit frälst, 
som han sa, ville han bli ordentlig och tog tag i sitt alkoholproblem. 
Han hade varit nykter i ett år nu. Men nu hade hon förstört allt. Berit 
visste inte hur mycket mer hon skulle ta. Det var ju olyckligt att hon 
hade druckit vin i en nykter alkoholists sällskap, men det var väl ändå 
inte hennes fel att han var alkoholist! Hon hejdade en impuls att säga 
honom ett sanningens ord och åt istället argt upp de sista matbitarna 
på tallriken. Någon efterrätt ville hon inte ha. Hans-Åke fick in sitt 
vin och började utstuderat att klunka i sig glas efter glas, samtidigt 
som han tittade på henne med arga bleka ögon. Berit försökte bara 
hitta ett sätt att försvinna därifrån, men hon kunde ju inte gå innan 
notan var betald. Tänk om Hans-Åke inte hade några pengar, då 
skulle hon få stå för hela kalaset. Hans-Åke började se alltmer 
dimmig ut på blicken och började helt plötsligt att skratta ett dovt 
skratt. De andra gästerna på restaurangen tittade lite diskret nyfiket 
mot deras bord och följde utvecklingen.  
”Sch. Sluta skratta!” försökte Berit.  
”Ja, här sitter jag med en fet subba som påstår att hon är designer 
men ljuger som en häst travar! Och här sitter nyktra Hans-Åke och 
pimplar vin och det ÄR DEN FETA KÄRRINGENS FEL!  Vilken 
scen! Man skulle kunna tro att vi är med i en film eller del av en bok, 
så bisarrt känns det!” Berit hade aldrig hört en så bitter och arg man. 
Att hon var överviktig visste hon nog och hon var van vid att få 
kommentarer. Men nu var hon så trött på den här fula och 
oförskämda mannen att hon reste sig och sa:  
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”Och-Och… du då!” Hon tog argt sin väska och gick ut ur 
restaurangen med bestämda steg. Någon gräns fanns det. Just nu 
struntade hon fullständigt i om han hade pengar eller inte, det var han 
som hade gjort bort sig. Efter några kvarter av planlöst promenerande 
sköljde besvikelsen över henne. Hon som hade sett fram emot dejten 
så mycket och berättat om den för Anne-Marie och… det slog henne 
att hon berättat för sin mor också. Och tänkt ta med honom på nästa 
söndagsmiddag. Allt blev inte som man tänkt sig. Nu fick hon hitta 
på en förklaring. Att förödmjuka sig att berätta det som verkligen 
hänt tänkte hon absolut inte göra. Hon förbannade sig själv att hon 
inte hade sagt något mer fyndigt eller elakt tillbaka. Det enda hon 
hade fått fram var Och du då. Vad skulle hon ha sagt?  
”Och du din fula, bleka patetiska alkoholist som inte klarar av att se 
vin utan kastar dig över det på en gång.” Det kändes bättre när hon 
uttalade orden för sig själv rakt ut i aprilkvällens ljumma luft. Hon 
skulle blockera Hans-Åke på sajten och varna alla hon träffade där 
för honom. Nu måste hon hem och fundera ut vad hon skulle berätta 
om dejten för Anne-Marie. Och nästa gång hon pratade med en man 
på Sjunde himlen skulle hon ta reda på lite mer om honom innan hon 
gick på dejt igen. 
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En bögdjävel 
 
Varför hade han gjort det? Frågan kom så snabbt att Jack inte hann 
tänka efter vad han skulle säga som försvar. 
”För att bögar är det värsta jag vet.”  
”Och varför det? Har du blivit illa behandlad av någon som varit 
homosexuell eller hatar du dem i största allmänhet?” Jack visste inte 
vad han skulle svara. Han hade ju aldrig känt en bög, så illa 
behandlad hade han ju inte blivit. Men att säga att man hatade bögar i 
största allmänhet kändes så fjuttigt, som att man bara bestämt sig för 
att man inte tyckte om dem utan någon särskild anledning. Det 
kändes lite puckat.  
”Varken eller”, sa Jack och hoppades att psykologen skulle släppa 
ämnet.  
”Men någon anledning måste du väl ha. Man sparkar inte ner en 
person och skyller brottet på att han var homosexuell om man inte 
har en anledning att tycka illa om honom. Var det någon du kände?”  
”Nej, vad fan tror du om mig? Att jag umgås med sådana där?” 
”Jag tror att vi ska avsluta för idag. Men du ska få i läxa till nästa 
gång att försöka fundera ut vad det är du egentligen har emot 
homosexuella personer. För något måste det vara men du kanske inte 
vet det själv ännu? Försök tänka igenom ditt liv och skriv ner alla 
negativa upplevelser eller händelser du har haft som har en koppling 
till homosexualitet.” Jack nickade bara med inom sig tänkte han 
yeah, right, att jag kommer göra det. Inga jävla hemläxor för min del! 
 
Jack lämnade det kala förhörsrummet de suttit i i brist på annat. 
Vakten förde honom tillbaka till cellen. Cellen var på 6-7 
kvadratmeter med en enkel brits och ett handfat. Väggarna var vita 
betongväggar utan någonting på. Jack hade nästan inga personliga 
saker med sig och han ville ha det så. Han hade ingen som helst lust 
att installera sig här innan han visste hur det skulle gå. Han var en av 
de yngsta intagna här, nyss 21 år fyllda. Typiskt, hade han tänkt, det 
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hade säkert blivit ett lindrigare straff om han hade varit yngre. Nu 
bestod hans dagar av ett evigt väntande. 
 
Jack la sig på britsen och funderade. Han tänkte för första gången 
sedan händelsen tillbaka på den där kvällen. Han och Pakten hade 
som vanligt på lördagskvällarna varit ute på stan. De hade samlats 
hemma hos Ronny för att knäcka några öl och snacka. Stämningen 
var lite låg för Dan hade precis fått reda på att han blivit vräkt på 
grund av att han inte betalat hyran på några månader. Dan hade frågat 
både Jack, Ronny och Jennifer om han kunde bo hos dem men alla 
hade sagt nej och Dan hade blivit upprörd och börjat skrika och 
bråka. Hela stämningen var underlig, det var sommar men så kallt att 
det kändes som höst och depressionen tycktes ha lagt sig över dem 
som ett tungt täcke. Det brukade dock bli bättre av att festa ihop, de 
brukade då känna sig oövervinnliga tillsammans, som på den gamla 
goda tiden. 
Pakten hade hängt ihop sedan Jack var 16. Jack hade hamnat i 
fosterhem när han var 11 år och han hade bytt fosterhem som andra 
byter kläder i början men till slut hade han hamnat på ett bra 
fosterhem där det fanns andra ungdomar i hans ålder. Han hade 
anlänt efter Jennifer som då var 17 och Ronny som var 18. Efter 
någon månad kom också Dan och de fyra hade blivit en 
sammansvetsad grupp som svor varandra att alltid hänga ihop, vad 
som än hände. De kallade det för en Pakt mot omvärlden. 
Tillsammans var de starka, var för sig var de svaga. De hade alla 
sorgliga historier. Jennifer hade en mamma som var alkoholist och en 
pappa som dött när hon var 3 år. Dan hade blivit slagen av båda sina 
föräldrar hela sin barndom och hade hela ryggen full av ärr. Vad 
Ronny hade råkat ut för hade de andra aldrig riktigt fått klart för sig 
men det var något med att hans mamma inte hade klarat att ta hand 
om ett barn. Någon hade sagt att Ronnys mamma var 
förståndshandikappad och att de inte visste vem pappan var. Men 
Ronny vägrade prata om det så det var ingen av dem som visste 
säkert. Fosterföräldrarna lämnade aldrig ut någon information om 
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sina fosterbarn till de andra fosterbarnen. Ville de berätta så fick de 
berätta själva. 
Detta var något som Jack uppskattade. Vad han själv varit med om 
visste han dock inte riktigt. Han hade bara fått höra att han hade varit 
ett mycket argt barn och att föräldrarna till slut inte hade orkat mer. 
Ibland skymtade Jack vaga minnesbilder men de försvann snabbt 
igen. Han visste att det måste finnas något där som han hade förträngt 
men det var för jobbigt och ansträngande att försöka tänka tillbaka så 
han tänkte att det kanske var lugnast att låta det vara. I Pakten rådde 
en viss hierarki som hade byggt upp under årens lopp. Trots att Jack 
var yngst var han den som styrde och bestämde i gruppen. Jennifer 
var pojkflickan som hade lärt sig att ta hand om sig själv och tog 
kommandot då Jack inte var med. Jennifer klädde sig i svarta kläder 
och hade fullt av piercings i ansiktet. Hennes ögon var ständigt 
svartmålade och Jack hade nästan glömt bort hur hennes ögon såg ut 
på riktigt. Håret var svart, men man kunde ana hennes ljusa hårrötter 
så Jack antog att hon färgade det. Det var kortklippt och rufsigt. Jack 
hade aldrig sett på Jennifer som en tjej, hon hade varit en av 
grabbarna så länge han känt henne. Han visste att Jennifer och Ronny 
hade haft något på gång en gång i tiden men det hade inte varit 
långvarigt och han visste inte riktigt vad som hade hänt. Jennifer 
hade en bästa väninna också, men det var inte ofta hon var med 
tillsammans med Pakten. Väninnan hette Lisa och var lika svartmålad 
i ansiktet som Jennifer men tydligen kom hon från en ”finare” familj 
och ibland när Jennifer och Lisa var osams brukade Jennifer säga att 
Lisa var en white trash-wannabe. Jennifer brukade argt prata om Lisa 
och fattade inte hur hon som inte hade några som helst sociala 
problem och hade föräldrar med pengar ville umgås med Jennifer och 
t.o.m. verkade vilja ha det som Jennifer. 
”Jag kan gärna byta med den subban”, brukade hon säga när de hade 
bråkat. På det sättet kände sig alla i pakten mindre värda och som 
tillhörande bottenskrapet i samhället. De kompenserade detta genom 
att hata omvärlden och samhället. Alla som inte var som de var 
idioter. Men de hade varandra och det var det viktigaste. Ronny var 
den som hade mest koll på saker och Jack hade tänkt att om Ronny 
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inte hoppat av gymnasiet hade han nog kunnat bli något. Ronny var 
smart och påläst och det kunde de andra i Pakten mobba honom för. 
Ibland verkade det som att Ronny spelade dum för att inte sticka ut 
för mycket och för att inte reta upp de andra. Dan var den som var 
svagast av alla i gruppen och som bara hängde med. Han såg upp till 
de andra och verkade ibland inte ha någon egen vilja. Han var rädd 
för det mesta men försökte spela tuff vilket bara blev genomskinligt. 
Han kunde också få stora raseriutbrott, kanske inte lika stora som 
Jacks men det kunde slå om väldigt fort. Pakten brukade dock inte 
bry sig så mycket om hans vredesutbrott utan väntade tålmodigt tills 
det gick över eller så ignorerade de honom helt och hållet. En 
utomstående hade nog sagt att det var en dysfunktionell grupp men 
de fyra hade ändå hängt ihop så pass länge vilket måste vara ett 
tecken på att gruppen ändå fungerade ihop. 
 
Efter en stund hade Dan lugnat ner sig och somnade i Ronnys soffa. 
De andra tyckte att det var lika bra och fortsatte att festa och ha 
roligt. Ölen tog slut och Ronny gick ut i köket och hittade en gammal 
dunk med hembränt som han köpt förra sommaren. Jack tänkte att det 
nog skulle hjälpa med lite sprit och tog en stor klunk av den starka, 
färglösa vätskan. Det smakade skit men kändes bra på något sätt. 
Efter en stund var han riktigt luddig och såg Jennifer och Ronny 
snurra runt i rummet. Någon föreslog att de skulle gå ner på stan en 
runda. De brukade sällan gå in på några ställen, de kände sig alldeles 
för malplacerade på nattklubbarna med alla ”duktiga” studenter och 
skulle de gå till en pub kunde de lika gärna sitta hemma och dricka 
öl, resonerade de, det var bra mycket billigare. Väl nere på stan, efter 
att de väckt Dan till liv igen, tog de en runda på Vasaplan och gick 
sedan ner mot torget där det alltid brukade vara en hel del folk. 
”Har du snackat något med Lisa på sistone då?” undrade Ronny. 
”Vaddårå, är du intresserad av henne eller?”, svarade Jennifer med 
retsam ton. 
”Nej, jag vill inte ha någon överklassbrud. Men du då Jenka, är inte 
du lite kär i henne?” 
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”Vad fan, kallar du mig för flata!?? Bara för att jag råkar ha kort hår, 
typiskt killar! Och det är väl er ultimata fantasi med två tjejer som 
knullar? Fy fan!” 
”Självklart!” sa Ronny och Dan i kör och flinade stort. 
”Okej, men då kan ju ni knulla med varandra så har ni uppfyllt min 
fantasi. Har ni tänkt på det? Inte för att JAG vill se det men det är 
samma sak fast tvärtom.” 
”Fan, Jenka, måste du säga så där, nu måste jag gå och spy 
någonstans!” Dan lät upprörd. Jack ville inte ens se scenen framför 
sig och började ilskna till över Paktens idiotiska diskussion. 
”Håll käften på er! Fan vad ni är barnsliga ibland, man kan ju tro att 
det är jag som är äldst.” 
 
Plötsligt pekade Ronny bort mot Rådhuset och sa: 
”Men hörni, kolla där! Bögdjävlar! Vad fan, här i Umeå!” Utanför 
Rådhuset stod fyra killar och pratade i munnen på varandra. De rörde 
sig feminint och en av dem hade en lila boa runt halsen. 
Jack kände ilskan välla upp inom honom. Skulle de stå här, i hans 
stad och förpesta tillvaron? Nej, så fan heller. Killarna började gå och 
Jack reste sig och sa upprört till sina vänner:  
”Ska de där bögdjävlarna få förstöra vår kväll?”  
”Nej!” sa de andra unisont.  
”Kom då!” sa Jack och drog med sig de andra. Pakten gick med arga 
och snabba steg efter böggänget. När de nästan var borta vid 
Systembolaget där det för tillfället inte var särskilt mycket folk 
ropade Jack:  
”HÖR NI BÖGDJÄVLAR!” Killarna vände sig om och tittade mot 
Jack.  
”Ja, vad är det om?” undrade han med lila boa. Det var inte den 
reaktion Jack hade väntat sig, de verkade inte ens ha tagit åt sig.  
”SKA NI HEM OCH KNULLA NU ELLER ERA ÄCKEL?” 
försökte Jack igen. Nu var det en av de andra killarna som svarade 
honom:  
”Ja, hur kunde du veta det? Du kanske vill följa med?” Bögarna 
skrattade sitt fjolliga skratt och det blev för mycket för Jack. Ilskan 
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gjorde att det lyste rött framför Jacks ögon. Jack rusade fram mot 
killen som senast yttrat sig och måttade ett slag mot käkbenet. Killen 
såg förvånad och rädd ut och det gjorde Jack ännu mer ilsken. Han 
måttade ett till slag som gjorde att killen tappade balansen och föll 
mot asfalten. De andra killarna såg förskräckta ut och försökte 
skydda sin vän men Jacks Pakt tog hand om dem. Till slut hade Jack 
killen för sig själv. Han sparkade och sparkade och såg mellan 
sparkarna glimtar av sitt liv flimra förbi. Pappan som tittade argt på 
honom och skrek, men han hörde aldrig vad. Det han visste var att för 
varje minnesbild som flimrade förbi så blev han argare och argare på 
den jävla bögen som låg vid hans fötter och det var en befrielse varje 
gång hans fot träffade killens mage. Efter en stund var han så 
utmattad att han beslutade sig att det fick räcka. Han såg hur hans 
vänner höll fast bögens bögkompisar som skrek och betedde sig som 
fjollor.  
”Nu går vi hem” sa han till Pakten och lämnade den blödande killen 
på marken.  
”Fan, vad bra gjort!” sa Ronny med beundran i rösten när han hann 
upp Jack.  
”Nu har den där bögen knullat för sista gången” sa Jack triumferande. 
Inom sig kände han dock att ett uns av en obehaglig skuldkänsla dök 
upp. Skulle killen klara sig? Men känslan försvann lika snabbt som 
den kom och han till sig själv att det inte var hans problem. 
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En adrenalinkick 
 
Dagen efter utekvällen väckte Jakob sin Petra med frukost på sängen. 
De satt i sin gemensamma säng och drack te och åt varma scones som 
Jakob hade bakat. Stella sprang runt dem och tjatade på dem att de 
måste kliva upp ur sängen.  
”Ska vi göra en utflykt idag?” undrade Jakob.  
”JAAAA!” ropade Stella och hoppade upp i sängen. Petra ställde ner 
sin tekopp på sängbordet och såg lite skyldig ut.  
”Jag kan inte. Jag ska träffa en kund idag som vill ha en enormt stor 
villa ritad åt sig. Det kommer att bli ett stort uppdrag som kommer att 
dra in massor till firman. Tyvärr, jag måste göra det.” 
 
Petra var en framgångsrik arkitekt och hade bl.a. ritat deras hus för 
några år sedan. Jakob hade varit stolt över att vara gift med en så 
framgångsrik kvinna, själv var han murare. 
Jakob kände sig både besviken och lite lättad på samma gång. Det var 
en konstig känsla.  
”Men då kan väl du och jag hitta på något lilla gumman?” sa Jakob 
till sin dotter som nu började tjata om att åka på en gång. Jakob 
lämnade sin fru i sängen och gick upp för att göra sig i ordning. 
 
Jakob och Stella åkte till sitt favoritställe, Kärleksudden vid 
Nydalasjön. Här hade han haft många roliga grillkvällar tillsammans 
med sina kompisar när han var yngre. Stella tyckte att det var roligt 
att leka i ”den riktiga skogen” som hon sa. Hemma hade de en liten 
skogsdunge utanför sitt hus men detta smällde högre i Stellas ögon. 
Hon sprang runt och låtsades att hon var en prinsessa som blivit 
bortrövad av en elak man (Jakob) och att hon var inspärrad på udden 
som i hennes fantasi var en obebodd ö. Jakob fick en stund för sig 
själv att reflektera över gårdagen. Egentligen ville han inte tänka på 
den men den dök upp utan att han kunde hjälpa det. Skulle han göra 
slut med Petra? Men hur skulle det då bli för Stella? Det kändes 
alldeles för grymt att tvinga henne att flytta mellan mamman och 
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pappan när hon fortfarande var så liten. Och ensam vårdnad trodde 
han knappast att han skulle kunna få. Han ville det inte heller, Stella 
måste få ha sin mamma, Petra var ju en bra mamma. Det knöt sig i 
magen när han tänkte på att hur han än gjorde så skulle det inte bli 
bra. Efter ett par timmar hade Stella tröttnat på den riktiga skogen 
och förtrollningen till prinsessa hade gått över, meddelade hon Jakob. 
Fikat de hade tagit med sig var slut och det var dags att åka hem. 
 
Några dagar senare när Jakob var nere på stan för att käka lunch med 
grabbarna, gick han in på Åhléns för att köpa ett par strumpor, som 
han sa. Åhléns var en bra affär, stor och mycket folk som sprang runt 
och letade fynd. Här kunde han vara ganska anonym. Han hade tränat 
upp sin skicklighet under 30 år så han var fullfjädrad. Men även om 
skickligheten fanns där och han aldrig åkte fast längre, vilket han 
hade gjort några gånger i sin ungdom, infann sig ångesten där efteråt 
likväl. Han kände först ett behov, en fjärilskänsla i magtrakten och en 
förväntan inför vad som skulle ske. Han letade sedan ut ett bra fynd, 
det kunde vara en bok eller en parfym till Petra eller egentligen vad 
som helst. När han stoppade på sig fyndet fick han alltid en kick av 
att han gjorde det så skickligt som han gjorde. De senaste åren hade 
dock larmskydden ställt till problem för honom när han sedan skulle 
fly med fyndet. På Åhléns var det dock lätt att överlista systemet eller 
personalen. Han visste hur man skulle ta bort vissa av skydden från 
prylarna och ibland brukade han bara smita ut när det var väldigt 
mycket folk som passerade, så att ingen hann märka vem det var som 
pep. När han lyckats med sitt uppdrag kände han sig först nöjd men 
sedan kom ångesten och han använde ofta inte de prylar han snott. 
Oftast gav han bort dem i present. Men det var en ”hobby” som fick 
honom att tänka på något annat då han kände sig bekymrad över 
någonting. 
 
Nu var det sitt förhållande han gick och grubblade på. Sedan 
fredagen hade han inte kunnat släppa de förbjudna tankarna. De dök 
upp titt som tätt och lämnade honom ingen ro. För att få en stunds 
vila var han alltså inne på Åhléns för att glömma verkligheten för en 
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stund. Vad skulle han ta idag? Någonting till Stella? Nej, det kändes 
alltför hemskt. Man kunde inte ge ett oskyldigt litet barn stöldgods. 
När han snott saker åt Petra brukade han alltid köpa någon present åt 
Stella på hederligt vis. Annars skulle Stella bli avundsjuk och han 
kunde inte med att ge sin dotter något som inte var värt någonting. 
Omärkligt smög han ut handen och drog blixtsnabbt åt sig en cd-
skiva med Marit Bergman. Den skulle nog Petra gilla. Cd-skivans 
stöldskydd skulle han inte kunna få bort så det fick bli en snabb 
smitning ut genom stöldportarna. Det var så pass mycket folk nu så 
det borde inte vara några problem att slinka ut tillsammans med något 
gäng. 
Han gick mot utgången och kände adrenalinet pumpa i kroppen. De 
jobbiga tankarna han haft tidigare var som bortblåsta. Väl framme vid 
utgången var han tvungen att vänta på ett bra tillfälle att smita ut. 
Han låtsades titta intresserat på de handväskor och ryggsäckar som 
var det som fanns närmast utgången. Samtidigt spanade han inåt 
butiken för att hitta ett bra tillfälle. Det kom efter fem minuter. Ett 
gäng gymnasietjejer var på väg ut och de gick och pratade och 
fnissade. Samtidigt kom det ett äldre par gående från andra hållet. 
Det var perfekt! Jakob satte på sig sin mest oskyldiga min som han 
också övat på i flertalet år och slank in mellan gymnasietjejerna och 
det äldre paret. De passerade utgången och larmet började tjuta. 
Jakob gick så snabbt han kunde och försökte se upptagen och 
obesvärad ut. Han hade tagit upp sin mobiltelefon och låtsades ringa 
ett viktigt samtal. När han gått 5 meter utan att vända sig om hörde 
han bakom hur någon ropade:  
”Hallå där!” Jakob låtsades som ingenting och fortsatte gå och prata i 
mobiltelefonen.  
”Hallå! Jag såg nog…” mannens röst försvann bakom honom då 
Jakob kom ut ur butiken och nu sprang han snabbt in i 
Kungspassagen som låg mitt emot Åhléns. Puh, det var nära ögat. 
Jakob tog sin cykel, ringde till jobbet och sa att han inte mådde så bra 
så de skulle nog inte räkna med honom på eftermiddagen. Han 
cyklade snabbt hemåt med andan i halsen. Det började gå upp för 
honom vad som kunde ha hänt. Blev han fasttagen i den här åldern 
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skulle det inte räcka med ett samtal hem till hans föräldrar och en arg 
blick från kassörskan. I värsta fall skulle han kunna hamna i fängelse. 
Tänk om lilla Stella skulle få en pappa som satt i fängelse. Han 
kanske aldrig mer skulle få träffa henne i så fall! Jakob insåg att han 
måste göra något åt sitt problem, han kunde inte riskera att hamna i 
fängelse för att han behövde kickar då och då. Han kanske borde 
uppsöka en psykolog? 
 
När Jakob kom hem slog han upp ”psykologer, psykoterapeuter” på 
Gula sidorna och ringde några nummer. Det var dock ingen som 
svarade, alla hade telefontid på mornarna. Han visste att han var 
tvungen att göra något idag medan han fortfarande hade bestämt sig, 
annars fanns risken att han skulle strunta i det. Han gick ut i hallen 
för att sätta på sig skorna och bege sig till en av mottagningarna. När 
han böjde sig ner upptäckte han att han hade glömt att ta upp posten 
från golvet. Bland reklamen låg ett vitt papper med svart text som 
gjorde honom en smula chockad.  
”Har du problem i ditt liv som du inte kan lösa själv? Ring vår 
mottagning och prata med en av världens främsta psykologer. Gratis 
vid första besöket”. Vad var det för en kvacksalvare som tog emot 
gratispatienter om han eller hon var världens bästa psykolog, tänkte 
Jakob men sedan tänkte han att han kunde ju testa i alla fall. Märkligt 
att lappen dykt upp så här passande. En sekreterare som pratade 
gotländska svarade direkt när han ringde numret som hade stått på 
papperet. Jakob kände sig lite fånig och visste inte om han borde säga 
vad han hade för problem till sekreteraren.  
”Hej, jag heter Jakob. Jag skulle gärna vilja prata med en psykolog. 
Ja, helst den som var ’världens bästa’. Ja, jag läste reklamen.” Jakob 
lät nervös på rösten, något som han avskydde. Han fick en tid redan 
dagen efter. Det passade ju bra, då kunde han ringa till jobbet och 
säga att han inte kunde jobba dagen efter heller. Han fick väl dra till 
med att han hade influensa eller något. Att säga till sina 
murarkolleger på jobbet att han skulle gå till en psykolog var inget 
han ens övervägde. De skulle inte förstå, och han kunde ju inte 
förklara varför. Han undrade just vad han skulle säga till Petra. Han 
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kanske inte behövde säga något, han skulle ju ändå dit på dagen och 
då var ju hon på jobbet. Jakob drog en lättnadens suck och kände sig 
lite stolt över sig själv som vågat ta tag i sitt problem. 
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Begravningen 
 
Stefan hade ett möte med en av sönerna till den avlidne Hans 
Johansson. Stefan kände varken igen den avlidne eller hans son, 
ingen av dem hade varit några trogna besökare i hans kyrka. 
 
Lennart var en stilig man i 50-årsåldern med oklanderlig kostym och 
välstruken skjorta. Han gjorde ett trevligt intryck på Stefan, samtidigt 
som Lennart inte verkade tycka om att vara här. Det var dock inget 
Stefan var ovan vid, de flesta människor tyckte inte om att prata om 
begravningar. Stefan undrade om Lennart hade något personligt som 
han ville att Stefan skulle läsa upp under begravningsceremonin. 
”Ärligt talat har jag inte haft mycket kontakt med farsan själv, det är 
väl min bror som borde vara här. Men han är sjuk och kunde inte 
komma hit. Farsan var en skitstövel helt enkelt.” Det var inte ofta 
Stefan stötte på släktingar till avlidna som sa sådana saker, men visst 
hade det hänt förut. Han hade ju alltid ett standardmanus han kunde 
ta till i de fall detta inträffade.  
”Är du helt säker på att jag inte ska säga något speciellt? Din övriga 
familj, är de av samma åsikt som du? FANFANFAN PISS-GUD, 
PISS-GUD, PISS-GUD. Förlåt mig, jag har Tourettes.” Stefan 
skämdes och Lennart tittade förvånat upp på Stefan.  
”Jag vet, det är rätt ironiskt va? En svärande präst.”  
”Ja, det är väl inte varje dag man stöter på det. Men tänk inte på det, 
jag är van vid oväntade avslöjanden.” Stefan undrade för sig själv 
vad han menade men ville inte fråga. Istället återgick han till den 
fråga han ännu inte fått svar på:  
”Din familj alltså, har de samma åsikt som du?” Lennart suckade.  
”Det är ju bara jag och min bror som är kvar av de närmaste. Morsan 
och Hans har inte varit gifta på många år och hon har nyligen gått 
bort hon också.  Mina och brorsans barn har knappt träffat sin farfar.” 
”På så sätt.” Stefan visste inte riktigt hur han skulle fortsätta. Han var 
van vid långa utläggningar om hur den avlidne varit, vad han tyckte 
om för maträtter, vad han tyckte om för musik, ibland fick han t.o.m. 
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ta del av vilka TV-program den avlidne hade tyckt om. Han mindes 
särskilt en kvinna i 60-årsåldern vars man hastigt hade gått bort. Hon 
hade suttit hos Stefan i flera timmar, gråtit och skrattat om vartannat 
och berättat sin mans hela livshistoria. Dessa möten brukade fylla en 
viktig funktion i samband med begravningen. Det blev ett sätt för de 
sörjande att ge en så rättvis bild som möjligt av den döde för Stefan 
som präst så att begravningen blev så personlig som möjligt. Därför 
brukade Stefan avsätta en hel eftermiddag för dessa möten eftersom 
han tyckte att de var så pass viktiga. 
 
Stefan hade inte arbetat så länge som präst, han tog sin examen som 
30-åring och nu var han 33 och hade därför inte stött på så många fall 
där den avlidnes anhöriga inte brydde sig så mycket om hur 
begravningen skulle gestalta sig. De flesta av dessa möten drog ut på 
tiden men i detta fall hade det bara gått några minuter. Han kunde väl 
inte avsluta mötet redan? På något sätt ville han ändå ha en bild av 
den avlidne, även om han varit en skitstövel. Något positivt måste det 
väl finnas? Därför frågade han:  
”Har du något minne du kan berätta om, något som gör att jag får en 
bild av vem Hans var?” Lennart såg en aning besvärad ut, och 
verkade inte beredd på frågan. Han harklade sig och lät lite irriterad 
när han svarade:  
”Som sagt, jag har inte sett mycket av farsan, på ett sätt räknar jag 
inte honom som min far. Jag har alltid önskat att det var ett misstag. 
Att jag var Eyvinds riktiga son, ja det är min låtsasfar. Om du vill 
veta mer om min far får du prata med min bror. Men jag tror inte han 
är så pigg på att komma. Vi har inte heller någon vidare kontakt, han 
är en skitstövel som far min. Man blir som man umgås.” Därmed 
verkade Lennart ha sagt så mycket han hade lust till för han reste sig 
och bad att få tacka för sig.  Stefan ville inte besvära honom ännu 
mer utan sa: ”Ja, men då ses vi på söndag då”. 
 
Stefan plockade ihop sina papper och tänkte att det måste vara 
hemskt att tänka på sin far som en skitstövel när han var död. Många 
som hade dåliga förhållanden till sina föräldrar lyckades ofta förlåta 
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dem på dödsbädden och åtminstone sakna dem lite när de hade 
försvunnit ur deras liv. Stefan undrade vad det var för hemskheter 
som Hans hade gjort sina söner. Han tänkte på sina egna föräldrar 
som alltid hade stöttat honom och funnits där för honom. Visst, han 
hade irriterat sig på dem ibland men så var det väl med alla föräldrar. 
Föräldrar skulle vara lite irriterande. Men om det var så att man 
kallade dem för skitstövlar efter deras död hade det gått riktigt långt. 
 
Torsdagen därpå förberedde sig Stefan inför 
begravningsgudstjänsten. Han hade använt sig av standardmanuset 
men valt att skriva om vissa bitar. Han tyckte det kändes hemskt om 
den döde skulle få en standardbegravning. Även om han hade varit en 
hemsk person när han levt så var han död nu och så oskyldig som 
någon kunde bli. Han måste göra sitt för att ge denne döde man en 
ärofull begravning. Styrkt av detta kände han sig väl förberedd för 
dagens gudstjänst och hoppades att den dödes släktingar skulle 
uppskatta den. 
Gästerna började anlända. De äntrade genom kyrkoporten en efter en, 
där gick de äldre paren och en och annan änka. Stefan funderade på 
om Hans hade haft ihop det med någon av änkorna. Han inbillade sig 
att det nog var så att man tog de som var över om man nu över huvud 
taget ville ha en kärleksvän i den åldern. Sonen Lennart med fru och 
barn, en kille i 25-årsåldern och en tjej i 30-årsåldern dök upp i 
porten. Stefan undrade för sig själv om de var ett par eller om de var 
syskon. Killen var smal, av medellängd och kortklippt. Han hade 
kostym som satt lite löst på kroppen och istället för slips hade han en 
vit sjal runt halsen. Ovanligt, tänkte Stefan. Tjejen var också smal, 
hade korpsvart, långt hår som gick ända ner till midjan och 
svartmålade ögon. Ett märkligt par, tänkte Stefan, men erinrade sig 
sedan att Lennart hade sagt ”mina barn”, alltså var de troligen 
syskon. Dessutom kunde Stefan svära på att killen var homosexuell, 
om han nu skulle vara fördomsfull. Stefan nickade lätt åt familjen. 
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En till man med fru och ett par vuxna söner med flickvänner kom 
efter. Han antog att den andra mannen var Hans andra son. Det var 
något bekant över honom. Något obehagligt bekant. När alla hade 
satt sig i bänkarna och kyrkklockan hade slagit sina slag vände Stefan 
ryggen till församlingen och bad högt. Under bönen kände han en 
obehaglig känsla vandra nerifrån korsryggen och upp till nacken. Det 
var som att någon betraktade honom bakifrån på ett sätt som han inte 
alls var van vid. Han kände intuitivt att det var något som var fel och 
för första gången kände han sig osäker i sin egen kyrka. När han 
vände sig om och skulle inleda begravningsgudstjänsten och tittade ut 
över församlingen var det en av dem som stirrade med onda, elaka 
ögon på honom. Han var plötsligt tillbaka i gymnastiksalen igen med 
läraren Rolfs kritiska ögon på sig. Den andra brodern var Rolf! Att 
han inte hade sett det förrän nu!  
”Jag hälsar er välkomna till….denna…..begravningsgudstjänst för 
Hans Johansson som nyligen har avlidit.” Församlingen tittade 
uppfordrande på honom. ”FAN, FAN, FAN! PISS-GUD PISS-GUD 
PISS-GUD! JÄVLAR! JÄVLAR! JÄ-…” Stefan höll förskräckt för 
munnen och rusade ut i sakristian. Ett sus hade gått genom 
församlingen och nu började de diskutera häftigt med varandra. Hade 
han verkligen svurit? Var han psykiskt sjuk? Vad var det för en präst 
egentligen, var det en präst över huvud taget? Någonstans därute 
hörde han Rolfs elaka skratt och som i ett eko hans röst  
”En svärande prälle!” 
Stefan satte sig och grät. Vad skulle han göra? Han måste på något 
sätt avsluta begravningen och ge Hans en värdig avslutning, 
samtidigt kunde han inte gå ut dit nu efter det som hänt. Och han 
skulle troligen få fler anfall. Det skulle aldrig gå. Han ringde en av de 
andra prästerna och förklarade situationen. Som tur var kunde han 
rycka in, men det skulle dröja en stund innan han kom. Kunde Stefan 
meddela dem det? Stefan ville bara gömma sig och aldrig mer 
komma ut igen men han insåg att han måste. Han gick på svajiga ben 
ut i kyrkan igen. Församlingen stirrade på honom, de äldre såg 
förfärade ut medan de yngre nästan såg lite förväntansfulla ut. Rolf 
vågade han över huvud taget inte titta på. Stefan harklade sig och sa:  
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”Ursäkta mig. JÄVLAR! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. FAN! 
Mår inte så bra PISS-GUD, PISS-GUD! Det kommer strax en annan 
präst och ta-tar över. JÄVLAR! JÄVLAR!” Stefan tog till flykten ut 
till sakristian igen, tog sina saker och försvann därifrån så fort han 
bara kunde. 
Att detta skulle hända i hans kyrka! Han hade svurit i kyrkan, den 
enda plats där han kände sig fullständigt trygg. Ilskan över att Rolf 
ännu en gång hade förödmjukat honom, i vuxen ålder, i hans eget 
yrke var mer än Stefan kunde stå ut med. Hur skulle han nu någonsin 
kunna förlåta och gå vidare? Han kanske aldrig mer skulle kunna 
arbeta som präst. De kunde ju inte riskera att ha en svärande präst på 
begravningar! 
 
Han tog bussen hem från stan och vågade inte titta på någon av 
passagerarna, dels för att han fortfarande skämdes och dels för att han 
just nu inte orkade med folk och att ta in alla intryck som kom från 
dem. Han blundade krampaktigt där han satt på bussätet och försökte 
hålla tårarna och ticsen borta. Det vore ju typiskt om han skulle börja 
gråta här på bussen också. Busschauffören var den berömda ”reggae-
mannen”, en cool kille med rastaflätor och solglasögon som alltid 
spelade reggaemusik i bussen. I normala fall hade Stefan suttit med 
ett leende på läpparna och tyckt att det var trevligt att resa med en 
busschaufför som vågade vara sig själv och som gjorde lite som han 
ville. Så typiskt osvenskt. Men just nu ville Stefan bara hem och 
gömma sig. Aldrig hade han blivit så förödmjukad i hela sitt liv, inte 
ens i barndomen. Hans arbete var ju hans liv och nu hade elake Rolf 
förstört det för honom också. 
 
När Stefan kom hem struntade han i att ropa ”Hallå” och blev arg på 
sig själv för att han haft en så fånig sak för sig tidigare. Telefonen 
blinkade att någon hade ringt men han orkade inte kolla vem det var, 
utan gick rakt in i sovrummet, tog av sig kläderna och gömde sig helt 
under täcket. Det var något han hade gjort ända sedan han var liten då 
han råkat ut för någon hemsk situation. Under täcket kände han sig 
trygg, där kunde ingen se honom, ingen kunde komma åt honom och 
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han kunde glömma bort den hemska världen som fanns därutanför. 
Det hela kändes alltid mycket bättre när han låg där. Men denna gång 
hjälpte det inte riktigt. Oron och rädslan och ilskan och förnedringen 
fanns kvar inom honom och vägrade släppa greppet om honom. Han 
beslutade sig istället för att genast ta tag i problemet och gick och 
ringde psykologen för att få en akuttid. 
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En spricka i masken 
 
”Nå, har du bestämt dig än då”, sa psykologen vänligt till Lars. Lars 
tvekade; vad skulle han säga?  
”Jag vill gärna gå hos dig ett tag till. Jag tror att det vore bra för mig. 
Jag har något jag skulle vilja diskutera idag.”   
”Jaså?” 
”Jo, det är så att jag har blivit förälskad i en gift man.” 
Psykologen tittade lite bekymrat på honom, som om han anade att det 
kanske skulle bli problem.  
”Okej, berätta!” Lars drog efter andan  
”Alltså, det är inte så att jag känner honom direkt. Jag har bara sett 
honom en enda gång, men det var ett så magiskt ögonblick, jag kände 
att det var någonting speciellt och att han kände samma sak. Det är 
svårt att förklara. Du vet hur det är med kärlek, det går inte att 
förklara hur man känner.” Lars tittade nyfiket på psykologen för att 
se om han visste vad han pratade om. Hade psykologen upplevt en 
sådan kärlek? Lars hoppades att han skulle få se en spricka i masken. 
Men psykologen hade alltjämt sitt stenansikte. Lars tänkte att 
psykologen borde vara bra på poker.   
”Och den här mannen då, har han en man eller kvinna?” Lars suckade 
och sa:  
”Han har en kvinna och en dotter som är i 5-6 årsåldern.”   
”Ja, jag skulle nog avråda dig från att inleda någonting med den här 
mannen.”  
”Ja, jag förstår att jag borde göra det men det är inte så lätt. Det är 
inte så ofta man träffar någon man känner så här för.” Lars hade alltid 
varit av den romantiska typen som trott på kärlek vid första 
ögonblicket och hela paketet. Han hade i smyg läst sin systers Starlet-
tidningar och Mitt livs novell och de hade nog bidragit en hel del 
misstänkte han. 
I de tidningarna var såklart alltid huvudpersonen en tjej (Lars hade 
undrat varför det inte fanns några bögtidningar för samma 
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ålderskategori, det var lite orättvist) och hon råkade alltid stöta ihop 
med någon av följande kategorier killar: 
 

1. Den killen hon i hemlighet var kär i som också visade sig vara 
intresserad av henne. 

2. En helt okänd kille, oftast i en konstig miljö som biblioteket 
eller ute på en öde ö som genast började uppvakta henne och 
så levde de lyckliga i alla sina dagar eller 

3. En kille som hon blev tillsammans med men som visade sig 
vara värsta svinet och så blev hon tillsammans med sin 
killkompis istället som hon aldrig tänkt på ”på det sättet”. 

 
Lars syn på Den Stora Kärleken var nog ganska färgad av dessa 
historier även om han nu var vuxen och aldrig skulle erkänna att det 
påverkat honom så pass mycket. 
En annan sak som också var återkommande i dessa berättelser var att 
om en kille råkade titta på en så var han alldeles säkert kär i en- inte 
bara intresserad, utan upp över öronen kär. Även om Lars visste att 
majoriteten av killarna i högstadiet var straighta hade han inbillat sig 
att en massa killar gått runt och trånat efter honom i korridorerna. Om 
inte annat så hade det varit spännande att gå och fantisera om. 
 
 
”Är det något annat du vill prata om?” undrade Psykologen. Hur går 
det med din farbror?” Lars tänkte på farbror Rolf och på de otäcka 
saker han hade sagt till honom genom årens lopp, ända sedan han fått 
reda på att Lars var gay. Lars och hans familj umgicks inte speciellt 
mycket med farbrodern och kusinerna. De var så olika, hade alltid 
varit. Rolf var den äldre av bröderna och hade växt upp med sin mor 
Anna och far Hans. Hans hade slagit Rolf och psykat honom ända 
från start. När Lars pappa Lennart kom till världen, 7 år efter Rolf, 
hade Hans varit ganska frånvarande. När Lennart var två år hade 
Hans stuckit och Anna hade träffat en ny man. Hans hade tagit med 
sig Rolf medan Lennart hade bott kvar hos sin mamma och hennes 
nya man, Eyvind. Eyvind var raka motsatsen till Hans, en lugn och 
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god man och Lennart hade haft en trygg och fin barndom. Det var väl 
deras uppväxtmiljöer som format dem och inte så mycket deras 
gener. 
 
Den senaste gången Lars hade träffat Rolf var på Hans begravning. 
För övrigt en väldigt konstig begravning. Prästen hade fått en knäpp 
och börjat svära innan han knappt hade börjat gudstjänsten. Sedan 
hade han bara rusat ut ur rummet, kommit tillbaka en stund senare 
och svurit igen och mumlat något om att en annan präst skulle 
komma och ta över efter honom. En konstig stämning hade infunnit 
sig, begravningsgästerna hade inte vetat vad de skulle göra, utan satt 
kvar i bänkarna och väntade helt enkelt. Lars syster hade tittat på 
honom med sin jag-vet-vad-du-tänker-jag-tänker-samma-sak-min. 
Han och hans syster Lisa hade alltid haft ett starkt band mellan sig. 
De hade kallat sig för ”soulmates”, på det där lite fåniga, 
amerikanska sättet och brukade säga att om de inte varit syskon och 
Lars hade varit hetero, så hade de med allra största sannolikhet varit 
tillsammans. 
Strax efter att prästen försvunnit ut andra gången hade Rolf brustit ut 
i ett elakt gapflabb och börjat prata om det komiska i att en ”prälle” 
hade svurit i kyrkan. Efter en stund hade en ny präst anlänt till kyrkan 
och allt hade blivit normalt igen. 
Efter gudstjänsten hade de allihop samlats i församlingsgården för att 
dricka kaffe. Det var då som Lars ännu en gång hade fått möta 
farbroderns hat. Han hade kommit fram och undrat vad en bögfjant 
som han gjorde på sin farfars begravning, en farfar han inte ens hade 
brytt sig om att lära känna. Lars hade svarat honom att även om han 
knappt träffat sin farfar så var han ändå hans farfar och han ville 
hedra honom nu när han inte fanns mer.  
”Tänk om farsan hade sett en bög på sin begravning! Då hade han fan 
i mig vridit sig in sin grav!” Lars blev både ledsen och arg av 
farbroderns påhopp, även om han var van.  
”Man kan ju börja undra vad det är du har emot homosexuella 
egentligen?” kontrade Lars.  



- 65 - 
 

”Du kanske är homo själv, det är ofta de som är det men vill 
förtränga det till varje pris som brukar reagera som du gör!” Rolfs 
ögon blev svarta och Lars trodde att det skulle smälla, men som tur 
var blev han räddad av sin far som uppfattat den hotfulla situationen 
och gick emellan dem och sa åt sin bror att skärpa sig för fan. 
 
Lars och psykologen pratade en stund om farbrodern och om hur Lars 
hade känt sig. De återvände inte till samtalet om Lars nya förälskelse. 
Lars gav upp försöket att klura ut vem psykologen egentligen var, 
han insåg att han måste hitta ett annat sätt att ta reda på det. Kanske 
kunde han söka på nätet på psykologens namn? Det slog honom dock 
att han inte visste vad psykologen hette. Var inte det underligt? Han 
hade aldrig presenterat sig med något namn. Och nu kändes det 
pinsamt att fråga, efter fem år kunde Lars inte fråga vad han hette! 
Han måste ha sagt det någon gång, men Lars måste ha glömt det. 
Kanske kunde han titta på nätet när han kom hem, det måste finnas 
en hemsida han kunde gå in och kika på. 
 
Lars tog sin Kronan-cykel och åkte hemåt efter mötet med 
psykologen. Han hade nästan glömt sin förälskelse. I trappen upp till 
lägenheten stod han dock där igen. Så levande och verklig, nu fanns 
han verkligen här och inte bara i Lars drömmar och fantasier.  
”Hej!” fick Lars fram och borrade in sina ögon i mannen.  
”Jag heter La-r-s. Är du nyinflyttad?” undrade han nyfiket. Lite 
kallprat var väl ändå tillåtet med en ny granne?  
”Ja, Jakob heter jag. Min fru och jag har nyligen flyttat hit på grund 
av en vattenskada i huset. Det är bara tillfälligt”, förklarade mannen 
och log mot Jakob. Lars blev lite besviken över att det bara var 
tillfälligt. Samtidigt blev han helt knäsvag av Jakobs leende och 
blicken han fick. Lars blev ivrig, det här tillfället måste han utnyttja 
på något sätt.  
”Får jag bjuda dig på någonting? Jag har nog lite bullar hemma tror 
jag, tycker om att baka. Och kaffe, dricker du kaffe?” Jakob såg lite 
förvånad ut och glad på samma gång. Lars trodde att han precis 
skulle tacka ja, när det såg ut som att han precis kom på vart han var 
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på väg. ”Jag är ledsen, jag har inte tid just nu. Ska hämta min dotter 
från dagis. Men gärna en annan dag”. De sa hej och Lars gick in till 
sig.  
Men gärna en annan dag. Det måste betyda något. Hade han inte 
velat hade han inte sagt så. Men å andra sidan, bara för att han kom 
och fikade betydde inte det att han var intresserad. Han kanske bara 
ville lära känna sina nya grannar. Och vad höll han på med nu då? 
Han skulle ju lämna den här familjen i fred. Inte ställa till med några 
bekymmer, varken för sig själv eller någon annan. Men Jakob hade 
verkligen varit snygg. Och vilket fint namn, tänkte Lars. ”Jakob och 
Lars”, det lät fint ihop. 
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Uppfylld av den helige ande 
 
Dagen efter den katastrofala dejten skulle Berit som vanligt på 
söndagsgudstjänsten. Hon tog bilen och parkerade nere på stan, hon 
gick sedan förbi hotell Royal och vidare mot Pingstkyrkan. Ifall 
Anne-Marie skulle se henne måste hon ju komma från rätt håll, 
eftersom hon sagt att hon skulle bo på hotellet med Hans-Åke över 
natten. Men ingen väninna över huvud taget dök upp under vägen 
och Berit gick in i kyrkan. 
Hon möttes som alltid av Kyrkdoften. Det var en speciell doft som 
luktade som en blandning av nybryggt kaffe, gamla lokaler och 
kristna människor. Hur kristna människor luktade och om de över 
huvud taget alls luktade visste hon inte men det var ändå någon 
speciell lukt som inte fanns någon annan stans. Hon var lite sen, 
upptäckte hon, på grund av den extra promenaden hon tagit. Alla satt 
redan på sina vanliga platser. Längst fram satt den blinda kvinnan 
tillsammans med alla åldringarna, bl.a. Berits egen mor. Ungdomarna 
satt alltid längst bak. I mitten satt de Lyckliga Barnfamiljerna med 
sina skrikande barn. En söndag i kyrkan var inte helt olik en 
arbetsdag i Konsumkassan, tänkte Berit. Samma typ av klientel som 
kom dag efter dag och uppträdde på samma sätt. 
 
 
Berit smög in i den bakersta raden och försökte samla tankarna. Hon 
hade dock svårt att koncentrera sig på gudstjänsten, vilket gav henne 
dåligt samvete. Hon satt och funderade över vad hon skulle säga till 
väninnorna om gårdagskvällen. Flera scenarier var möjliga. Det enda 
omöjliga var att berätta hur hemskt det hade varit. Då skulle 
väninnorna titta lite överseende på henne med överlägsna ögon och 
säga något om ”Vad var det vi sa”. Berit såg framför sig hur de sa 
just det i kör, om och om igen. ”Vadvardetvisa? Vadvardetvisa? 
Vadvardetvisa?” Det såg ganska komiskt ut. Hon blev full i skratt. 
Berit började fnissa hejdlöst där hon satt. Hon kunde inte hjälpa det 
och hon kunde inte sluta. Det var dessutom mitt under predikan och 
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pastorn pratade om synd och vad som var synd. Och där satt Berit 
och fnissade. Församlingen vände sig om och tittade på henne, vissa 
irriterat, vissa med ett litet leende på läpparna, de trodde kanske att 
hon fått någon andlig upplevelse. Pastorn upptäckte det också och 
avbröt sin predikan.  
”Jag tror att Berit har uppfyllts av den helige ande! Amen! Tack Gud 
för att du visar dig så här tydligt mitt i vår gudstjänst.” Berit, som inte 
alls kände någon helig ande i sig tyckte situationen blev ännu mer 
komisk och fullkomligt exploderade i skrattsalvor. Pastorn bad 
lovsångsteamet komma upp och meddelade att han skulle fortsätta 
predikan sedan, men att de nu måste sjunga lovsång till Herrens ära. 
 
Efter gudstjänsten kom väninnorna i samlad tropp fram till Berit och 
undrade vad i fridens namn hon hade skrattat åt under gudstjänsten. 
De trodde inte alls att hon hade drabbats av någon helig ande utan att 
hon bara betedde sig barnsligt. Berit fann sig snabbt och sa att hon 
var så lycklig för att gårdagskvällen hade varit så underbar. De hade 
ätit en god middag på Gretas, hon och Hans-Åke. Sedan hade de varit 
på bio och sett en romantisk komedi. Kvällen hade avslutats uppe i 
sviten i bubbelbadet och de hade skålat i Champis. Och älskat hela 
natten. Vid den sista meningen spärrade de tre väninnorna upp 
ögonen och tittade sedan på varandra. Berit såg deras uggleögon och 
skrattade gott inombords.  
”Han ska bjuda mig på en medelhavskryssning nästa månad. Hans-
Åke är rik, förstår ni. Han är affärsman och reser mycket. Vi kommer 
nog inte ses på ett tag för idag åker han till Tokyo”, sa Berit och 
suckade lite ledset.  
”Jaha”, utbrast Gerd, nästan lite avundsjukt, ”hur gammal är han då? 
Och hur ser han ut?” Nu var Berit i sitt esse, hennes lögner började 
nästan bli sanna för henne.  
”Han är 53 år och urläcker! Bruna ögon, ser mycket yngre ut än han 
är, smal och vältränad.” Väninnorna såg ut som att de tänkte att det 
var för bra för att vara sant. Här låg säkert en hund begraven. Men 
det struntade hon fullkomligt i, hon hade ju fått dem att undra och det 
var det viktigaste. De kunde aldrig veta med säkerhet. Efter att ha 
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avhandlat Berits bravader gick samtalsämnena över till, i Berits 
tycke, trista ämnen. De drack sitt kaffe svart, åt sina söta kakor och 
pratade om Kerstins äldsta son som skulle ta studenten om bara några 
månader, de avhandlade kakrecept, Anne-Marie sa att hon sett ett 
snyggt tyg på Hembutiken och Gerd måste bara få råd om vad hon 
skulle köpa till sin man som snart fyllde 50. Berit undrade varför hon 
hade börjat umgås med de här ytliga kvinnorna. Var det bara för att 
de var i samma ålder? Hon insåg att hon inte hade något gemensamt 
med dem. Kanske dags att byta församling? Hon var dessutom rätt 
trött på Pingstkyrkan och dess tal om den ”helige anden” och 
frälsning och det ena med det andra. Var det en försenad 40-årskris? 
undrade hon för sig själv. Så här opportunistisk hade hon aldrig varit 
i hela sitt liv, inte ens när hon var tonåring. 
Men att bryta upp med sina ytliga väninnor var en sak, att börja prata 
om att byta församling med sin mamma var en helt annan sak. Och 
att göra det i smyg var ju knappast möjligt, med tanke på att 
mamman gick på varenda söndagsgudstjänst. Nu satt hon där bland 
sina pensionärsvänner och drack samma kaffe som hon. De pratade 
dock aldrig i kyrkan, det var som att de inte kände varandra. 
 
Hennes bror, Jakob, hade gått ur kyrkan när han var tonåring. Eller, 
han hade snarare aldrig varit med på riktigt. Men det var skillnad med 
Jakob. Berit var ju äldst och den som skulle föregå med gott exempel, 
den som skulle vara duktig och göra allt rätt. Jakob hade fått göra lite 
som han ville. Hon tyckte inte det var rättvist. De hade aldrig haft ett 
speciellt bra förhållande, hon och hennes bror. Hon misstänkte att det 
berodde på det, det kändes som att Jakob var mammans favoritbarn. 
 
Efter gudstjänsten var det dags för den ständigt återkommande 
söndagsmiddagen hemma hos Berits mamma. När Berit såg sin 
mamma bryta upp från sitt sällskap skyndade hon ut efter henne i 
kapprummet och hjälpte henne på med kappan. De sa inget till 
varandra, men denna ritual var också ständigt återkommande. När de 
kommit ut ur kyrkan kom Berit på att hon hade parkerat en bra bit 
bort och hennes mamma började gnälla över detta.  
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”Men varför i hela fridens namn har du ställt dig så långt bort! Tänk 
på mig, din gamla mor, som på krumma ben måste gå den hela långa 
vägen! Du borde ha tänkt lite mer!” sa hon irriterat, och haltade 
framåt med sin käpp i högsta hugg. Berit visste nog att modern kunde 
gå snabbare bara hon ville, och det var inget fel på hennes ben. 
Hennes mor, Matilda, åkte alltid med sin ”gubb-vän” Oskar till 
gudstjänsterna och sedan alltid hem med Berit. Matilda hade aldrig 
haft något körkort och sedan hennes man dog hade Berit och Jakob 
fått ställa upp med att köra henne hit och dit. Det hade dock blivit lite 
bättre nu när Matilda hade sin ”gubb-vän”. Oskar var dock aldrig 
bjuden på söndagsmiddagarna, Matilda höll mycket hårt på att det 
bara var till för familjen. Ibland var det knappt så att Jakobs fru Petra 
räknades till familjen, och i början hade hon inte fått följa med på 
dessa middagar. Men till slut hade Jakob ilsknat till och sagt att om 
inte Petra fick komma tänkte han minsann inte heller komma. Och då 
hade Matilda gett med sig. Men hon vägrade fortfarande att säga 
Petras namn. 
 
Berit och Matilda hjälptes åt att laga till maten, alltid köttfärslimpa 
med lingonsylt. Ständigt denna köttfärslimpa, tänkte Berit. En gång 
hade hon föreslagit att de skulle laga någon annan mat, Berit kunde ta 
med sig lite recept, hade hon föreslagit. Detta hade dock resulterat i 
att Matilda hade blivit utom sig av förödmjukelse och sagt åt Berit att 
åka hem om hon inte uppskattade hennes mat. Sedan hade hon pratat 
om händelsen i flera söndagar framöver, och försökt få medhåll av de 
andra. Hon frågade dem om de också att tyckte att hennes mat var 
oätlig. Berit hade protesterat, så hade hon faktiskt inte sagt! De andra 
hade försäkrat Matilda om att hennes mat visst var god och Matilda 
hade låtsats vara lite förödmjukad ett tag, men till slut hade hon 
äntligen släppt det. Följande söndag hade det dock kommit upp igen. 
Nu var det ett tag sedan Berit hade sagt de där förödande orden och 
hon skulle aldrig orka ta upp ämnet igen. Det fick väl bli 
köttfärslimpa en gång i veckan, det var ju ändå inte lika äckligt som 
lever. 
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Jakob, Petra och Stella dök upp punktligt som vanligt och Stella 
sprang genast fram till Berit och ville att de skulle leka. Berit hade 
alltid tyckt om barn och sörjt över att hon inte hade fått några egna. 
De satte sig snart till bords och Veckans Återkommande Ämnen kom 
upp på tapeten. De handlade först och främst om Matilda och hennes 
sjuka och klena vänner. Därefter brukade Jakob och Berit ställa 
lagom trivsamma och okontroversiella frågor till varandra som ”Hur 
går det på jobbet?” ”Vad ska ni göra i sommar?” ”Hur går det med 
huset?” o.s.v. Petra berättade att de hade fått lite problem med 
elledningarna i huset, det blev kortslutning om de hade för många 
apparater igång samtidigt.  
”Jaha, så går det när man tror att man kan fixa allt själv” sa Matilda 
lite lätt skadeglatt.  
”Vadå, fixa allt själv?” undrade Petra upprört.  
”Ja, men är det inte du som har ritat huset, lilla gumman?” Matilda 
tog en stor bit köttfärslimpa och tuggade ivrigt.  
”Jag heter Petra, inte ’lilla gumman’, och ja, jag har ritat huset, men 
det är inte vi som har dragit elen!” Matilda låtsades inte om Petras 
invändning, hon hade redan sin bestämda uppfattning. 
”Förresten, när ska vi få träffa din fästman Berit? Men jag vet inte 
om det passar så bra nästa söndag som du föreslog. Han är ju faktiskt 
inte en del av familjen än”.  
”Jaså, har du träffat någon?”, undrade Jakob och försökte låta 
nyfiken. Berit trodde inte att han var det.  
”Han ska bjuda mig på medelhavskryssning i en månad. Jag åker 
faktiskt redan nu på måndag”, sa Berit och kände sig nöjd med sin 
smarta lögn. Nu kunde hon strunta i att gå till Pingstkyrkan på ett tag 
och testa en annan församling. Matilda tittade chockat på henne.  
”Men kyrkan då?! Du kan ju inte åka till Medelhavet och leva som en 
hedning!”  
”Det finns väl kyrkor där också, mamma. Oroa dig inte för det.”  
”Ja, hör och häpna, vilket sätt! Ni skulle ha sett henne i kyrkan idag, 
hon satt och skrattade som en vettvilling mitt under gudstjänsten. 
Man kunde tro att hon blivit sinnessjuk!” Jakob tittade för första 
gången på Berit med beundran i blicken.  
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”Gjorde du?” undrade han och log mot henne.  
”Tja, det var väl den helige ande som tog mig i besittning” sa Berit 
och stoppade den sista förbannade biten köttfärslimpa i munnen. 
Hennes mor bara satt och gapade. 
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Ira furor brevis est 
 
Adrenalinet hade pumpat och pumpat i Jacks kropp och efteråt, när 
de kom hem till Ronny igen var han helt slut. Han hade suttit och 
stirrat rakt framför sig medan de andra hade varit helt speedade och 
babblat i munnen på varandra. 
”Såg ni killens min?” 
”Fan vad blodig han blev!” 
”Och bögkompisarna- vilka töntar! Började grina!” 
”Värsta kicken!” 
”Det kunde han ha!” 
”Nu vågar de sig nog inte ut på ett tag!” 
”…bögen…tålde…” 
”……..Jack…….” 
”…….” 
 
Jack orkade inte lyssna. 
Deras röster började låta som ett annat språk, han uppfattade inte 
längre vad de sa. Efter en stund stod Jack inte ut längre med Paktens 
oljud, utan sa att han måste hem och sova. Pakten protesterade, 
kvällen hade ju precis börjat! Jack lät sig inte övertalas, utan tog 
jackan och gick ut i natten. Världen såg overklig ut framför hans 
ögon. Det var som att han var på en annan planet eller att han inte 
riktigt var närvarande i ögonblicket. Planeten han kommit till hade 
inga detaljer, inga skarpa konturer. Han skymtade bara skuggor av 
hus och träd och människorna hade inga ansikten. De vände sina 
ansiktslösa huvuden mot honom och någonstans hörde han en röst 
som frågade om han mådde bra. Jack bara fortsatte att gå i den 
overkliga världen som inte var hans. Han såg framför sig sin hjärna 
som svävade i ett luddigt rosa moln och han kunde inte tänka en enda 
klar tanke. Gick han åt rätt håll? Det spelade ingen roll. Hade han 
haft med sig en cykel till Ronny? Han visste inte men sket 
fullständigt i det. Han hoppades nästan att cykeln skulle bli stulen. 
Vad hade de gjort ikväll? Dan hade gnällt om att han inte hade 
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någonstans att bo. Vad hade de gjort sen? Han kom inte ihåg. Han 
måste hem och sova. Det var det enda han visste. Kvällen var som 
utraderad från hans minne. Han visste att det var något fruktansvärt 
som hade hänt, men inte vad. Tankarna gick trögt, och hur han än 
ansträngde sig för att få tillbaka några minnesbilder så lyckades han 
inte. Jack kände sig fruktansvärt trött. Var befann han sig 
någonstans? Han kände inte igen sig och var helt förvirrad. Han 
måste vila en stund och fundera ut vad han skulle göra. Han satte sig 
mot ett träd och slöt ögonen. Åh, vad skönt att få vila en stund. 
Trädets bark kändes hård mot hans rygg och gräsets väta trängde 
efter en stund igenom hans jeans. Men Jack var för trött för att orka 
bry sig. Efter en stund hade han somnat mot trädets stam. Den 
overkliga världen han nyss vistats i byttes ut mot en otäck och 
skräckinjagande värld. Han var jagad av en massa människor. En röst 
sa till honom att han inte fick vända sig om och titta hur människorna 
såg ut. Han sprang och sprang men tycktes inte komma någon vart. 
Människorna bakom, som tycktes omänskliga närmade sig steg för 
steg och Jack var till sist tvungen att vända sig om för att se vilka de 
var för att få reda på hur han skulle lyckas ta sig ur situationen. 
Medan han sprang vände han sakta huvudet och blicken bakåt. I 
drömmen kunde han snurra sitt huvud runt på halsen och han vände 
hela huvudet helt bakåt samtidigt som han sprang. De som jagade 
honom var större och hade längre ben men det som var mest otäckt 
var att alla såg likadana och hade samma förvridna ansikte, ett 
ansikte han kände igen. Hans fars ansikte. I vanliga fall hade Jack 
säkert vaknat av den otäcka drömmen, men i det tillstånd han nu 
befann sig klarade inte hans kropp av att väcka honom så han 
försvann istället in i en ny dröm. 
 
Ironiskt nog var det en patrullerande polisbil som hade funnit honom 
där vid trädet. De hade fått syn på en sovande kille mitt i stan, inte 
långt från Operan. De hade tagit in honom till stationen av ren rutin 
och skulle placera honom i fyllecell. Det var dock en detalj som 
gjorde att de blev lite fundersamma. Han hade blod på sina 
gymnastikskor och på nedre kanten av jeansen. De misstänkte att det 
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inte var något vanligt lördags-fylle-ärende de hade framför sig. De 
tänkte på kvällens misshandelsärende och kopplade ihop ett och ett. 
En kille hade blivit nersparkad nere på stan, helt oprovocerat tidigare 
under kvällen och låg nu på akuten. Två av hans vänner satt nu på 
polisstationen och grät, den tredje hade följt med i ambulansen till 
sjukhuset. Poliserna skulle höra de två kompisarna strax. 
Allt detta visste dock inte Jack. Han hade i sitt omtöcknade tillstånd 
bara varit glad att få en säng att sova i. Att han var hos polisen hade 
han inte kopplat ännu och vilka konsekvenser detta skulle få hade 
hans bortkopplade hjärna inte ännu hunnit analysera. 
Jack sov och sov. Emellanåt kom hans otäcka drömmar om att han 
var ute vid havet tillbaka. Han återvände dit om och om igen under 
nattens lopp. I drömmen gick han längs havskanten och samlade 
snäckor med sin mamma. Han skulle ha dem till sin snäcksamling. 
Det hade kunnat vara en idyllisk bild men det var något som inte 
stämde. Först var det en ljus sommardag och han gick bredvid sin 
mamma. I nästa stund var det mörkt och kallt och mamman var borta. 
Istället hade pappan tagit mammans plats. Pappan var enorm, minst 
tre meter lång och hade ett ansikte som satt på en lång, ödleliknande 
hals. Pappan böjde ner sin långa hals och tittade på honom med onda 
ögon samtidigt som han sa något som Jack inte hörde för att havet 
bakom dem dånade. Men det var som att han innerst inne hade vetat 
vad pappan hade sagt för han drabbades av en outsäglig skräck av 
pappans ord och vaknade till. När han vaknade visste inte Jack var 
han befann sig. Sängen var hård och det var mörkt. Han tänkte att han 
måste vara hos Ronny och att han nog sov på golvet och somnade 
om. Samma dröm återkom igen men denna gång var hans pappa en 
liten skorpion med människoansikte som hela tiden nöp honom i 
fötterna och talade till honom. Nu uppfattade han några ord. ”Du är 
inte min son, det är inte möjligt, du…” sen hörde han inget mer. 
Resten av natten återkom drömmen gång på gång och pappan 
uppträdde i olika skepnader men han hörde inte mer vad pappan sa. 
Den första drömmen då hans pappa jagade honom var otäck men 
dessa drömmar då pappan sa saker till honom var värre. I den första 
var det bara ren rädsla som dök upp, i de senare var det något mer 
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förutom rädslan. En känsla han var obekant med, som han hade 
förträngt för länge sedan. Han kunde inte sätta ord på den men den 
kändes både hemsk och renande. Den framkallade både ilska och en 
klump i halsen som han inte heller känt på väldigt länge. Först trodde 
han nästan att han hade något fel i halsen, kanske en halsböld eller en 
tumör men känslan var bekant, han visste att han hade haft den förut 
när han var liten. Jack var dock för trött för att utforska den närmare 
och somnade istället om och drömde inte mer den natten. 
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”Du skall inte stjäla” 
 
Psykologmottagningen låg på tredje våningen inklämd mellan andra 
kontorslokaler i ett fyravåningshus inne i stan. Det stod inget 
personnamn på dörren, utan endast ”Psykolog”. Jakob hade kommit 
prick i tid, det var en av hans egenskaper att alltid komma i precis rätt 
tid, varken för tidigt eller för sent. Han knackade på dörren och steg 
in. Rummet var stort och rymligt, ovanligt stort tänkte han med tanke 
på att det endast användes till att sitta och tala i. Psykologen satt vid 
skrivbordet, ett stort gammalt i ek. Det var något ålderdomligt över 
hela bilden, tyckte Jakob. Han hade förväntat sig något mer modernt. 
Psykologen var runt 55, med mörkt hår som låg slickat på hjässan, 
fortfarande tjockt och med naturlig färg. Han var medelbyggd och 
hade ett vänligt ansikte. Han ingav en känsla av förtroende. Jakob 
kände sig redan lugn och avslappnad.  
”Välkommen till min mottagning”, sa psykologen och visade Jakob 
att sitta på en bekväm länsstol. Psykologen hade en behaglig och 
vilsam röst. Jakob tänkte att utseende och röst nog hade en stor 
betydelse i detta yrke, framförallt rösten. Jakob satte sig bekvämt till 
rätta och väntade på att psykologen skulle ta initiativ till ett samtal. 
Själv hade han ingen aning om hur han skulle börja. Psykologen 
märkte detta och sa:  
”Vill du berätta varför du vill ha min hjälp?” Jakob skämdes över vad 
han skulle avslöja men intalade sig att den enda som kunde hjälpa 
honom var en psykolog och om han inte berättade vad det handlade 
om skulle han ju aldrig komma någon vart. Jakob började prata, lite 
trevande.  
”Jo, det är så att…jag snattar. Stjäl. Tar saker från affärer.” Han 
tystnade och fortsatte sedan:  
”Det är naturligtvis inget jag är stolt över och jag har aldrig pratat om 
det med någon. Men jag tänkte att det var dags nu. Jag vill inte åka 
fast.” Psykologen antecknade ingenting. Jakob hade nästan förväntat 
sig det. Att psykologen skulle anteckna deras samtal, kanske använda 
det i någon bok eller som ett typfall i sina föreläsningar (om han höll 
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några). Det gjorde Jakob lugn att deras samtal inte sattes på pränt. 
”Har du någon aning själv om varför du stjäl saker?” Psykologen fick 
det att låta så normalt, som att han hade frågat om han visste varför 
han tog bilen till jobbet varje dag och inte cyklade istället. Han hade 
på något sätt förväntat sig ett fördömande från psykologen. Men å 
andra sidan, intalade han sig, hade säkert denna psykolog mött både 
mördare och våldtäktsmän och säkert låtit lika naturlig på rösten när 
han talat om deras brott. Det var väl en sak de fick lära sig under 
utbildningen. Vad din patient än gjort, tala om det som att det vore 
den naturligaste saken i världen, annars kommer han aldrig att öppna 
sig helt. 
 
Jakob tänkte efter. Fanns det någon anledning till att han stal? Han 
trodde inte det.  
”Nej, inte vad jag vet. Jag har gjort det ända sedan högstadiet. 
Kanske för att jag kan, för att jag får en kick av det, för att glömma 
verkligheten.” 
”Vill du berätta lite om din högstadietid?” 
”Tja, det är väl inget speciellt att berätta. Jag var väl inte klassens ljus 
precis och skolkade rätt mycket. Var rätt less på skolan faktiskt. Jag 
förstod aldrig varför jag skulle lära mig böja verb och räkna ut radien 
av en cirkel. Vad skulle jag ha den kunskapen till? Jag tänkte varken 
bli matematiker eller språklärare. Jag tyckte det var meningslöst och 
tråkigt helt enkelt. Tyckte det var roligare att ägna mig åt sport. Från 
gymnastiklektionerna skolkade jag aldrig.” 
”Hur hade du det hemma under den här perioden?” Jakob tänkte 
efter. Det var svårt att pussla ihop minnen från tiden han bodde 
hemma med en tidsperiod i skolan så där. Minnena han hade 
hemifrån var mest vardagsminnen och han visste inte riktigt när i 
tiden de hade skett. 
”Morsan var rätt jobbig förstås. Fast hon var värre mot syrran. Jag 
slapp nog undan rätt ofta tror jag.”  
”Men det är inget speciellt du kommer ihåg från den där perioden?” 
Jakob tänkte så det knakade. Han trodde inte att det var något som 
utlöst det hela.  
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”Nej, ingenting. Det enda jag kommer ihåg är att jag och mina polare 
som också skolkade rätt mycket började snatta på Konsum som en 
kul grej. Konsum låg rätt nära skolan och vi brukade gå dit på 
rasterna. Jag tyckte om att läsa alla musiktidningar som det fanns rätt 
många av då och brukade ta två tidningar, lägga den ena i den andra 
och sedan gå till kassan och betala för den yttre, ofta billigare, 
tidningen. På så sätt fick jag två tidningar till priset av en. Annars var 
det mycket godis som vi plockade på oss. Det var mest för 
spänningens skull, inte så mycket för prylarna. Och så har det bara 
fortsatt sedan dess.” 
 
”Hur ofta snattar du nu för tiden? Har du märkt något mönster i dina 
snatterier?” undrade psykologen och såg ingående på Jakob. Jakob 
kände det som att psykologen såg rätt igenom honom. Som att han 
redan visste, men frågade ändå. Men det var ju omöjligt.  
”Tja, det blir väl inte så ofta. Några gånger i månaden kanske. Ja, det 
kanske är rätt ofta med tanke på att det är ett brott i och för sig.” 
Jakob tänkte på de senaste gångerna han hade snattat och såg faktiskt 
ett visst mönster. Alla gångerna hade han varit oroad över något. 
Senast var det hans och Petras förhållande, innan det hade Stella haft 
influensa och varit riktigt dålig och Jakob hade varit så rädd för att 
han skulle förlora sin dotter. Och innan det hade det varit oroligt på 
jobbet, flera hade blivit varslade och Jakob hade varit rädd att turen, 
eller oturen snarare skulle komma till honom nästa gång. Alla dessa 
gånger hade han gått till någon affär och tagit någonting, vad kom 
han inte ihåg just nu. Jakob hade varit tyst en lång stund och 
psykologen satt och väntade tålmodigt. ”Jo, jag tror nog att det finns 
ett visst mönster”, måste Jakob erkänna. 
 
När Jakob lite senare åkte hem från mötet med psykologen kände han 
sig trött men samtidigt lite lättad. Han hade faktiskt kommit på varför 
han snattade. Psykologen hade sagt att det var ett jättebra första steg, 
att veta varför man hade ett beteende. Då var det lättare att gå vidare 
till nästa steg. Vad det skulle bli skulle de prata om nästa gång. Jakob 



- 80 - 
 

kände sig glad över att han tagit tag i detta. Nu kunde det bara bli 
bättre. 
 
Jakob kom hem till ett tomt hus och skulle just värma middagen från 
igår när han hörde ett brusande ljud. Han hade hört något liknande 
tidigare men inte fäst någon större vikt vid det. Han gick runt i huset 
och försökte lokalisera ljudet. Kom det från toaletten? Nej. Han gick 
ner i källaren. Från förrådet där de hade gamla möbler och kartonger 
med gamla minnen upptravade i kartonger kom ljudet. Han öppnade 
oroligt dörren och möttes av en obehaglig syn. Ur ett av 
vattenledningsrören forsade det vatten. Allt som stod på golvet var 
blött och deras prylar simmade i vattnet. När hade de senaste varit 
nere i förrådet? Jakob visste inte. Fan också, tänkte han. Han ringde 
Petra på jobbet och berättade vad som hänt. Petra började storgråta 
och åkte från jobbet så fort hon kunde. Hennes hus! Deras hus! 
Vattenskada! I uppståndelsen glömde hon bort att fråga vad han 
gjorde hemma mitt på dagen. 
 
Under tiden deras hus skulle saneras från vattenskadorna fick Petra 
och Jakob låna en lägenhet av en av Petras arbetskamrater som för 
tillfället befann sig i USA. De flyttade in några veckor efter Jakobs 
upptäckt och Petra grät och var ledsen men Jakob tog det med ro. 
Han tyckte det var lite skönt att få bo i lägenhet ett tag, det påminde 
honom om när han var singel och inte hade några problem i hela 
världen. Livet började kännas bra igen, Jakob hade glömt sina tankar 
på att göra slut och han gick regelbundet, i hemlighet naturligtvis, hos 
psykologen och kände att han gjorde framsteg. 
 
En eftermiddag efter att han som vanligt besökt psykologen och ringt 
sig sjuk från jobbet, skulle han åka och hämta Stella på dagiset. I 
trappan ner stötte han plötsligt ihop med en av grannarna i huset, en 
ung kille med lysten blick och modemedvetna kläder. Det var något 
med hans ögon som Jakob inte blev klok på. Killen presenterade sig 
som Lars och undrade om Jakob ville följa med hem till honom och 
dricka kaffe och äta bullar, som värsta kafferepet. Stöter han på mig? 
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Undrade Jakob och kände ett pirr i magtrakten. Jakob blev nyfiken 
och glömde för ett ögonblick bort vart han var på väg. Han hade 
fortfarande den där känslan av att han var ung, singel, ansvarslös och 
kunde haka på varje spännande tillfälle som erbjöds. Lars såg 
förväntansfullt på honom. Sen kom Jakob på att han faktiskt var en 
ansvarsfull make som var på väg för att hämta sin lilla dotter på 
dagis. Skuldkänslorna gentemot både Stella och Petra ramlade över 
honom och han förklarade för Lars vart han var på väg. Såg inte Lars 
lite besviken ut? tänkte Jakob medan han tog trapporna ner i två steg 
och öppnade porten och kom tillbaka till verkligheten. 
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En räddande ängel 
 
Stefan satt hemma och grät. Han hade träffat biskopen och berättat 
vad som hänt. Biskopen hade sett bekymrat på Stefan och sagt att 
Stefan nog behövde en lång semester. Han kanske borde sjukskriva 
sig i några veckor? Stefan insåg att det var nödvändigt. Han visste 
inte hur det skulle bli nu. Skulle han någonsin kunna predika igen? 
Tänk om hans karriär som präst var över? Vad skulle han då ägna sig 
åt? Stefan hade träffat en läkare som föreslog att Stefan borde åka 
utomlands någonstans och bara koppla av och inte tänka så mycket 
på det som hänt. 
Psykologen hade rått honom att visualisera att han stod där igen i 
predikstolen och predikade och att allting var som förut. De hade 
arbetat mycket med visualiseringar, han och psykologen och Stefan 
visste att det hade hjälpt honom många gånger men nu var han inte så 
säker längre. Skräcken för att det skulle inträffa igen var alldeles för 
stark. 
 
Stefan låg hemma en vecka och grubblade. Sedan tog han tag i sig 
själv och beställde en restresa till Kanarieöarna. Han hade aldrig varit 
på en charterresa förut och kände sig som ett får som var på väg på 
slakt. Egentligen hade han ingen lust att åka utomlands men tänkte att 
han i alla fall måste testa. Kanske var det bra att komma bort ett tag. 
Får-känslan kom över honom om och om igen, då han slussades in i 
planet, då han tog flygbussen till sitt hotell fullt av pensionärer, 
barnfamiljer och ett och annat festglatt gäng. Alla intryck och alla 
människor svämmade över hans psyke och för en stund ångrade han 
nästan att han hade åkt iväg över huvud taget. Väl framme på hotellet 
kunde han koppla av. Nu var han inte längre ett får i en flock, och 
han tänkte för allt i världen inte beblanda sig med de andra svenska 
turisterna i någon morgongympa eller fånig grisfest. 
Stefan hade hyrt en bungalow i Los Arcos på Gran Canaria. Han hade 
hört lite skräckhistorier om stället, bl.a. kallades det av vissa för ”Los 
Kackerlackos”, men Stefan var inte speciellt rädd för småkryp, de 
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kunde inte göra honom något. Då var det värre med elaka människor. 
Stefan hade lite svårt att veta vad han skulle hitta på om dagarna, han 
gick ner till stranden och solade men det var så mycket folk där, 
trångt och stimmigt. Han kände sig rätt malplacerad bland alla 
barnfamiljer och alla festande 20-åringar. Kanske hade han valt fel 
ställe. Den första kvällen han åt middag ute själv kände han sig så 
ensam. Skulle livet vara så här – ensamt och trist? Inte ens en resa till 
Kanarieöarna gjorde hans liv mer intressant. 
 
Första kvällen satt han i sin lilla trädgård utanför sin bungalow med 
ett glas whiskey och en chipspåse han köpt i den lilla affären som 
fanns på området. Han funderade över sitt liv, över de val han gjort 
och hur hans liv hade gestaltat sig. Vissa saker hade han inte kunnat 
påverka men många avgörande saker hade han själv bidragit till. Hur 
länge skulle han egentligen låta Rolf styra hans liv? Var det inte slut 
med det nu? Kunde han kanske konfrontera honom och säga honom 
ett sanningens ord? Men det kanske bara skulle göra saken ännu 
värre. Med tanke på Rolfs reaktion vid begravningen då han skrattat 
över en svärande ”prälle” tydde på att han inte förändrats ett dugg. 
Det var bättre att själv försöka förlåta Rolf men bara för sin egen 
skull. Hämnas skulle han aldrig kunna göra. Just som Stefan satt och 
tänkte på detta hörde han ett par fnittriga tjejer springa runt och härja 
i bungalowen bredvid hans. Stefan hörde att de också var svenskar 
och funderade på om han skulle ta kontakt med dem. Tydligen hade 
de upptäckt en kackerlacka och försökte nu få ut den ur bungalowen 
med hjälp av ett glas och en pappersbit. De sprang runt i bara 
nattlinnen och skrek och hade sig. När de dragit iväg kackerlackan i 
glaset en bra bit bort från huset släppte den ena av tjejerna ut 
kackerlackan som tydligen sprang iväg med en väldig fart. Tjejerna 
hoppade till och skrek och fnittrade ännu mer och rusade sedan in i 
tryggheten. Stefan tänkte att det nog inte var någon idé att ta kontakt 
med de tjejerna, de skulle säkert bara tycka att han var konstig. 
Dessutom verkade de lite barnsliga som var så rädda för en liten 
insekt. Återigen kom dock ensamhetskänslan över honom igen – 
även om de var lite fåniga var de i alla fall två och verkade ha väldigt 
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roligt ihop. Säkert hade de också pojkvänner hemma i Sverige som 
väntade på dem. 
 
Dagen efter tog Stefan en promenad längs stranden och livet kändes 
en aning bättre. Han hittade en relativt lugn plats där han slog sig ner. 
Efter en stund upptäckte han dock att det fanns en anledning till att 
stället var så avskilt. Det gick runt fullt av nakna män med sina 
penisar fladdrande i den kanariska vinden. Stefan tittade bort och 
kände sig plötsligt väldigt påklädd i sina badshorts. Det var alltså 
nudiststranden han hade hamnat på. Han skulle just gå därifrån när 
han hörde en röst från himlen som sa:  
”Are you alone?” Stefan kisade uppåt, en liten kvinna i 35-årsåldern 
stod och kikade ner på honom med nyfikenhet i blicken. Hon hade en 
vit baddräkt som lyste mot den bruna hyn, ett par stora 60-
talsglasögon i pannan och en filt under armen. Stefan, som tyckte att 
hon var mycket attraktiv, blev nervös i hennes sällskap och kände hur 
ticsen var på väg.  
”FAN-FAN-FAN-JÄÄÄVLAR-FAN! Eh…Yes, I´m alone”. Stefan 
väntade sig att kvinnan skulle titta misstänksamt på honom och 
försvinna men hon satte sig istället glatt på sin filt som hon hade brett 
ut på sanden och log mot honom. Det slog Stefan att hon inte förstått 
vad han sa. För henne var det bara något obegripligt på något 
främmande språk och inte de svordomar som hade förorsakat så 
mycket vånda hos Stefan.  
”Do you have Tourettes?” frågade kvinnan då. Stefan blev förskräckt. 
Hade hon förstått ändå?  
”Calm down, I didn´t understand a word you said before ’Yes I’m 
alone’, but I have a brother with Tourettes and I recognize the tics. 
Have you discovered the crazy nudes?” Stefan måste skratta. Det var 
dels ett lättnadens skratt åt att hon förstod honom utan att han 
behövde förklara någonting och dels hennes skämt om nudisterna. 
Stefan kände sig avslappnad och de började prata. 
 
De följande dagarna som kom umgicks Stefan med den italienska 
journalisten Lydia och hennes bror Juan Pedro. De var de mest varma 
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och underbara människor som Stefan hade mött och han kände sig 
förälskad för första gången på länge. Lydia var så enkel att ha att 
göra med, de skrattade mycket ihop och alltihop kändes som en 
dröm. Hände det verkligen honom? Vilken tur att han hade åkt på 
denna resa. Lydia och Juan Pedro skulle dock snart åka hem till 
Italien igen och Stefan insåg att han måste förklara sin kärlek för 
Lydia innan det var för sent. Några dagar innan deras avresa bad 
Stefan att få äta middag med Lydia ensam. Juan Pedro hade först sett 
lite misstänksam ut och tittat undrande på sin syster. Lydia och 
brodern hade pratat livligt en bra stund på sitt språk och Stefan hade 
inte uppfattat mycket av deras konversation. Till slut hade dock Juan 
Pedro sagt att det var ok och dagen efter skulle deras möte ske. 
Stefan var nervös hela dagen, han kunde knappt äta något och 
repeterade för sig själv om och om igen vad han skulle säga till 
henne. Kvällen kom och Stefan väntade på den fiskrestaurang de 
hade bestämt att träffas vid. Efter en kvarts outhärdlig väntan dök 
hon så upp, vackrare än någonsin. Hon hade slagit ut sitt långa, bruna 
hår, hade sminkat sig bara lite, lite, hon hade en vit klänning som 
visade hennes underbara former och lyfte fram hennes ögon. Stefan 
blev fullkomligt mållös. Han kände sig som Kalle Anka som ser 
Kajsa för första gången och hjärtat börjar pumpa utanpå kläderna, 
munnen börjar dregla och ögonen tränger ur sina hålor. Han 
hoppades att det inte skulle synas alltför mycket. 
 
De satte sig till bords mittemot varandra och en stark spänning 
kändes i luften. Stefan vågade knappt titta på Lydia. Restaurangen de 
valt låg lite vid sidan av hela gyttret av restauranger, nattklubbar och 
caféer. Det var en liten, ganska oansenlig restaurang med korgmöbler 
och vita dukar. Ett fåtal matgäster satt och åt och Stefan tänkte att det 
var lite märkligt att det inte var mer folk här. Kanske berodde det på 
att de serverade fisk i kombination med att turisterna var kräsna eller 
för att lokalen låg så avsides och var ganska anonym. 
Stefan och Lydia ägnade sig en stund åt att utforska menyn och 
Stefan fick en liten frist inför det han skulle säga. Aldrig hade han 
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varit så nervös! De beställde mat och vin och när kyparen gått tittade 
Lydia uppfordrande på Stefan. 
”Var det något du ville berätta?” Hur kunde Lydia veta det? Det var 
som om hon såg rakt igenom honom ibland. Eller snarare var det 
kanske så att han hade svårt att dölja sina känslor. 
”Ja…FANFANFAN! Förlåt mig.” Stefan kom av sig vid sin 
svordomsström. Lydia tittade fortfarande på honom och hade lagt 
huvudet lite på sned. 
”Ta det lugnt bara, vi har hela kvällen på oss”, sa Lydia och log mot 
honom.  Varför var det så svårt? Stefan trodde att om han och Lydia 
hade fått vara ensamma mer hade det kunnat komma mer spontant. 
Han kände att det fanns en stark attraktion mellan dem och han var 
nästan säker på att Lydia hade känslor för honom. Men eftersom Juan 
Pedro hade varit med varenda gång de hade ett tillfälle att träffas 
hade det inte funnits någon chans att det skulle hända något. 
Dessutom verkade ju Juan Pedro så överbeskyddande så Stefan skulle 
aldrig ens våga titta på Lydia mer än vanligt. Den här kvällen var 
liksom nu eller aldrig. 
”Lydia, I… I really like you. Like really like you.” Försiktigt tittade 
Stefan upp på Lydia för att se hur hon reagerat. Hon log fortfarande. 
Det måste vara ett säkert tecken. 
”I really, really like you to you know”. Lydias ord fick honom att 
jubla inombords. Och den lilla brytningen hon hade lät så gullig i 
hans öron. Stefan andades ut den spänning han känt. Han kände att 
han ville krama henne, kyssa henne, ta med henne därifrån och 
strunta i att äta, komma bort från alla människor och bara vara de två. 
Attraktionen han känt tidigare blev bara ännu starkare. 
”Jaha, vad gör vi nu då?” Stefan visste inte riktigt hur han skulle gå 
vidare. 
”Vi äter och sen tycker jag att vi går till ditt rum…” Lydia tittade på 
honom med en spefull blick. 
”JÄVLAR-JÄVLAR-JÄVLAR-FAN-FAN. Okej!” 
 
Kvällen och natten hade varit som en dröm och de hade delat natten i 
hans bungalow. Han hade tittat på Lydia om och om igen och undrat 
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om det verkligen var sant. Han kände sig så lycklig och hade nästan 
glömt bort vad som hänt i Sverige. Han hade funnit en kärlek och en 
ny vän som delade hans handikapp. Livet kunde inte bli bättre. På 
morgonen tog han mod till sig och frågade Lydia om hon ville följa 
med honom tillbaka till Sverige, bara på prov. De behövde ju inte 
bestämma något ännu. Lydias vackra leende försvann för en stund 
och en bekymmersrynka letade sig fram i hennes panna. Hon verkade 
tveksam och Stefan ångrade nästan att han frågat. Kanske var han 
bara en semesterflirt för henne? Lydia sa dock att hon skulle fundera 
på det. Alltså var det inte helt kört. Senare på kvällen kom hon dock 
och sa att hon bestämt sig, hon ville följa med honom och sen fick de 
se vad som hände. 
 
Juan Pedro blev dock inte speciellt glad över nyheten. Han och Lydia 
pratade en lång stund på italienska och Stefan förstod inte alls vad det 
var frågan om. Kanske var Juan Pedro överbeskyddande. Men Lydia 
bestämde ju själv över sitt liv och hon verkade i alla fall inte 
tveksam.  Stefan hade lämnat Sverige med ångest och oro men 
återvände nu med lycka och glädje. 
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My life is brilliant 
 
Lars satt hemma och pluggade på fredagskvällen. Vad trögt det gick. 
Han kunde inte alls koncentrera sig. Plötsligt hörde han liv ute i 
trapphuset. Det var en kvinna som skrek, en dörr som smällde igen 
och två par fötter som sprang ner för trapporna. Lars, som var 
nyfiken till naturen, smög fram till titthålet i dörren och kikade ut. 
Han såg ingenting, troligen hade de redan sprungit förbi hans 
lägenhet. Nu öppnades dock dörren däruppe igen och Lars fick syn 
på Honom. Jakob sprang ner för trapporna. Var det de som bråkat? 
Lars intog nästa spaningsställe, nämligen fönstret ut mot gatan. Han 
såg Jakob och Jakobs fru stå ute på gatan och prata upprört med 
varandra. Deras dotter syntes inte till men Lars antog att hon satt i 
bilen som stod ute på gatan. Till slut satte sig frun i bilen och körde 
iväg. Jakob stod och tittade efter dem. Som om Jakob hade känt att 
han var iakttagen, tittade han upp mot Lars fönster. Lars hoppade 
snabbt bakom gardinen. Tänk om Jakob sett honom? Men gjorde det 
något i så fall? Lars insåg att han hade sin chans nu. Borta var 
tankarna på att lämna familjen ifred, nu hade ju faktiskt Jakobs familj 
lämnat Jakob. Lars sprang fram till spegelväggen i hallen, kollade 
håret och gnuggade sig på kinderna så att han inte skulle se så blek ut 
och slank sedan ut i trapphuset. Han vände dock snabbt igen och 
tänkte att han ju måste ha ett ärende ut. Tänka, tänka! Soporna! 
Självklart! Bara inte Jakob hade hunnit gå in igen! Lars hade dock 
nyligen bytt soppåse så det var ingen full soppåse han tog med sig ut, 
men den fick duga. Samtidigt som han slog igen sin egen dörr hörde 
han porten där nere slå igen. Puh, tänkte Lars, jag hann! På med en 
obesvärad min. Han gick nerför trappan och där var han igen. Jakob 
stannade till och sa hej.  
”Vi måste sluta träffas så här!” sa Lars och skrattade till.  
”Ja, verkligen!” Jakob hängde på.  
”Är du sugen på kaffe nu då?” undrade Lars och log ett spjuveraktigt 
leende mot Jakob.  
”Ja, det vore faktiskt gott”, erkände Jakob.  
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”Kom då, så går vi upp till mig!”  Jakob tittade på Lars soppåse som 
han hade i handen och undrade om Lars inte hade varit på väg 
någonstans.  
”Visst fan! Soporna! Ja, men vänta här så kommer jag strax”. Lars 
förbannade de jävla soporna, vad skulle han ha tagit med sig dem 
för? Tänk om Jakob hade försvunnit nu när han kom tillbaka. Han 
förlorade dessutom dyrbar tid. Han sprang med sin soppåse till 
sopstationen och slängde den i den illaluktande högen. Sedan 
skyndade han sig tillbaka till sitt hus. Som tur var stod Jakob 
fortfarande och väntade på honom. 
 
De gick in i Lars rymliga lägenhet och Jakob verkade bli förvånad 
över att den var så stor och fin.  
”Det är mina föräldrar som betalar för lägenheten”, erkände Lars. 
”Själv skulle jag inte ha råd med mitt lilla studielån. Vad pysslar du 
med då Jakob?” Jakob stod och tittade på Lars skivsamling och 
gjorde små glada utrop då och då, det verkade som att de hade 
samma musiksmak.  
”Jag är murare. Har aldrig varit något ljushuvud i skolan så det blev 
ett praktiskt jobb. Men jag trivs bra”. Utan att Lars hann tänka på vad 
han sa kom det:  
”Mmmm… vad sexigt med en murare!” Lars tittade prövande på 
Jakob och log. Jakob tittade lite förvånat upp och rodnade och tittade 
sedan bort.  
”Vad betalar du för lägenheten då?” sa Jakob snabbt och besvärat. 
”Ingenting, sa jag inte det? Mina föräldrar betalar”, Lars log för sig 
själv, hans ord hade tydligen gjort verkan.  
”Ja visst ja, det sa du ju”. 
Lars fixade kaffe och värmde på några bullar som han hade i frysen. 
Att baka var Lars stora passion, han blev så avslappnad och älskade 
doften baket förde med sig. Det kändes hemtrevligt. Han tänkte att 
han skulle passa bra som hemmaman och log lite för sig själv vid 
tanken. De åt bullarna och började ett lära-känna-samtal. Det var 
mest Lars som pratade. När han kom igång kunde han knappt sluta. 
Det fullkomligt bubblade av ord ur hans mun. 
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”Jag pluggar till lärare, jag har aldrig varit säker på vad jag skulle 
göra med mitt liv, en del vet redan i högstadiet vad de ska pyssla med 
när det blir stora, men så var det inte för mig. Jag har hoppat lite hit 
och dit. Ett tag ville jag bli fotograf, ett tag jurist som min mamma, 
eller det var nog snarare hon som ville att jag skulle bli det så att hon 
fick någon att diskutera sina fall med. Jag jobbade lite här och där 
efter gymnasiet men sedan kom jag plötsligt på att jag ville börja 
plugga. Att läsa på universitetet var så stor skillnad mot gymnasiet. 
Det var på en helt annan nivå, mycket roligare och jag tänkte att 
mycket av den pedagogiken och det sätt att lära ut saker på 
universitetet borde kunna överföras på gymnasieskolan. Det var så 
tanken föddes att bli lärare. Och på den vägen är det.” Lars tystnade 
för en stund. 
”Förlåt, jag babblar alldeles för mycket! Berätta lite om dig, berätta 
om din familj!” 
 
”Ja, jag växte upp med morsan och farsan och en äldre syrra. De var 
väl lite ålderdomliga av sig och så var de kristna, eller är, min 
mamma lever fortfarande och har inte avvikit från ”den sanna tron” 
vad jag vet.” Jakob skrattade till lite. 
”Jag insåg väl ganska tidigt att jag inte var kristen, det passade inte 
mig helt enkelt. Morsan är enormt självupptagen, så hon kan bli 
väldigt jobbig i längden. Syrran är 45 och pratar alltid om en massa 
karlar som man aldrig får träffa. Hon har aldrig varit gift och har inga 
barn. Ibland tycker jag lite synd om henne. Hon är helt styrd av 
morsan och kommer aldrig ut och gör något kul. Hon sitter mest i sin 
lägenhet och ugglar. Förutom när hon är i kyrkan då.” Lars tyckte att 
det lät hemskt. 
”Men vilket tragiskt liv! Hur kan det komma sig att ni är så olika?” 
”Jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske är det morsans fel. Hon är inte 
lätt att tas med alltid. Men jag har väl lättare att hantera henne än vad 
Berit har. Ja, min syster heter Berit.” Jakob såg nästan lite 
skuldmedveten ut. Sedan sken han upp. 
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”Jag har en dotter också, Stella heter hon. Hon är mitt allt! Jag hade 
aldrig kunnat föreställa mig att det var så underbart att få barn. Men 
det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv.” 
 
Jakob sade dock inget om sin fru. Lars tänkte att han måste fråga så 
han sa:  
”Din fru då, berätta om henne”. Jakobs ögon som nyss varit fulla av 
glädje och iver, fick en mattare färg.  
”Petra heter hon, är framgångsrik arkitekt. Vi träffades för 10 år 
sedan och det var bra i början. Men nu vet jag inte riktigt. Det är 
något som inte stämmer. Jag tror att vi är för olika eller så har vi helt 
enkelt växt ifrån varandra, som man brukar säga. Det går liksom inte 
att ta på. Och ikväll bråkade vi så hon tog Stella med sig och stack till 
sin morsa.” Vad de hade bråkat om ville inte Lars fråga, det var inte 
hans sak. Det blev tyst en stund. Lars samlade allt mod han hade och 
frågade så: ”Har du testat killar någon gång?” 
Jakob höll nästan på att sätta bullen i halsen. Han tittade förvånat upp 
på Lars och började sedan hosta frenetiskt. Lars ångrade sig nästan, 
han kanske hade skrämt Jakob nu? När hostattacken äntligen ebbade 
ut tittade Jakob återigen på Lars och sa lite generat: 
”Vadå testat?” trots att det syntes att han förstått precis vad Lars 
menat. Jakob såg nu ännu mer förlägen ut, men samtidigt hade en 
nyfiken glimt dykt upp i hans vackra ögon. 
”Har du varit tillsammans med en kille någon gång?” 
”Nej” sa Jakob snabbt och Lars undrade om han kanske hade inbillat 
sig. Usch, vilken pinsam situation, hur skulle han nu ta sig ur detta? 
Jakob avbröt dock Lars i hans tankar. 
”Men jag var förälskad i en kille när jag gick i gymnasiet. Har 
faktiskt aldrig berättat det för någon.” Lars jublade inom sig, då hade 
hans intuitiva känsla varit rätt! Lars tittade på Jakob som också tittade 
upp från sin kaffekopp. De satt en stund så och bara tittade på 
varandra. Lars hade aldrig varit med om något liknande. Alla känslor 
i hela kroppen var fokuserade och riktade mot den andra mannen i 
rummet. Till slut stod han inte ut längre utan lutade sig fram över 
bordet och nuddade Jakobs läppar med sina. Jakob besvarade kyssen 
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och de kysstes allt mer hungrigt. Lars reste sig och gick runt till 
Jakob, drog upp honom i handen till stående ställning och de 
kramade varandra hårt, som två människor som inte känt mänsklig 
närhet på väldigt, väldigt länge. Bakom dem, som bakgrundsmusik i 
en film, hörde de James Blunts röst sjunga ”My life is brilliant”. 
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En uppenbarelse 
 
Berit funderade över vilken kyrka hon skulle prova på nu under den 
här ”frimånaden”. Hon måste bara se till så att hon inte stötte på sin 
familj ute på stan. Det skulle bli lite jobbigt, men å andra sidan var 
det inte ofta som hon stötte på dem till vardags. Umeå var ju en rätt 
stor stad, och de bodde relativt långt ifrån varandra. Vad hade hon nu 
sagt till väninnorna om när hon skulle på kryssningen? Visst var det 
senare än vad hon sagt till sin familj? Hon måste genast ringa upp 
Anne-Marie och förklara att Hans-Åke helt oväntat hade kommit 
tillbaka från Tokyo och hade bett henne packa sina väskor för att åka 
till Medelhavet redan nu i veckan. När hon pratade med Anne-Marie 
och förklarade detta hörde hon hur genomskinligt det lät, men det 
kunde inte hjälpas. 
 
Tillbaka till kyrkletandet. Missionskyrkan kanske? Nja, hon var ärligt 
talat lite trött på frikyrkor. De kändes rätt inskränkta och hon 
behövde någonstans där hon kunde vara anonym ett tag. Valet kändes 
alltså självklart, Svenska kyrkan så klart. Där kunde hon vara 
anonym. Visserligen visste hon hur gudstjänsterna där gick till men 
det var ju å andra sidan inte gudstjänsterna i sig som var det främsta, 
utan hur folket där var. Hon ville lära känna lite nya människor som 
inte var inskränkta och där hon kunde slappna av och vara sig själv. 
 
Nästföljande söndag begav hon sig alltså till Svenska kyrkan klockan 
11 på förmiddagen. Hon satte sig i näst bakersta raden, lite 
avvaktande och hoppades att hon inte skulle väcka alltför mycket 
uppståndelse, ny som hon var. Prästen kom in. Eller vad skulle Berit 
kalla honom för? En uppenbarelse? Han var den snyggaste karl som 
gick i ett par skor, enligt Berits mått mätt. Kanske lite för ung för 
henne, han måste vara i 35-årsåldern, men vilken man! Och vilken 
röst! Berit kände sig helt tagen. Det måste ha varit någon mening 
med att hon skulle byta kyrka. Det måste vara Guds vilja att hon 
skulle få träffa denna man. Hon måste ta reda på mer om honom, var 
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han gift, hade han familj? Han kanske fanns på Sjunde himlen? Om 
han fanns där skulle hon kunna lära känna honom över nätet och 
sedan kunna bestämma träff med honom. Det skulle inte vara lika 
läskigt som att flirta med prästen i kyrkan. Direkt efter gudstjänsten 
tog hon bilen och körde hem i raketfart och började söka på ”Sjunde” 
efter en man i Västerbotten som var i 30-årsåldern och som hade foto. 
Hon fick 7 träffar, men ingen stämde med prästens utseende. Hon 
utökade sökspannet till män mellan 25-40 och tog med alla, även de 
som inte hade bild på sin sida. Här fick hon fler träffar men hur hon 
än letade hittade hon ingen som skrev att han arbetade som präst. 
Hon fick helt enkelt ge upp. Hon skulle satsa på att lära känna någon 
av kvinnorna i församlingen och sedan fråga henne om honom. Eller 
kanske helt enkelt bjuda ut honom? Ja, varför inte? 
 
De följande två söndagarna gick Berit till kyrkan och satt nästan 
längst fram, som klistrad och tog in varje ord som den snygge prästen 
sa. Hon hade försökt att titta efter honom i församlingshemmet efter 
gudstjänsterna, men det verkade alltid som att han åkte hem då för 
han syntes aldrig till. 
Kyrkkaffet i Svenska kyrkan var inte riktigt likadant som i 
Pingstkyrkan, upptäckte hon rätt snart. I Pingstkyrkan stannade alla 
alltid kvar och drack kaffe och pratade och ibland hade hon tänkt att 
många nog gick dit bara för kyrkkaffets skull, för att träffa folk, helt 
enkelt. Men här i Svenska kyrkan försvann de flesta hem efter 
gudstjänsten, det var mest de äldre som stannade kvar och åt kakor. 
Hennes föreställning att man var mer anonym i Svenska kyrkan 
stämde, på både gott och ont. Det verkade lite svårare att lära känna 
folk här. Första söndagen hade hon flytt hem och bara varit inställd 
på att hitta Honom på 7e himlen. Men den andra söndagen tog hon 
mod till sig och gick och satte sig bland några män och kvinnor som 
verkade vara i hennes ålder. Det var tre kvinnor och två män som 
verkade känna varandra ganska väl, vilket gjorde Berit ännu mer 
nervös. Hon tänkte at hon måste göra ett bra första intryck, annars 
skulle hon bli den ”konstiga feta kvinnan” som ingen visste vem hon 
var. Åtminstone inbillade hon sig det. 
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”Hej, är det ledigt här?” sa hon och försökte låta trevlig och käck. I 
Berits värld hade ordet ”käck” fortfarande en positiv betydelse. 
”Ja, självklart, slå dig ner du!” sa en av kvinnorna och log mot henne. 
Berit slappnade av, nu var det värsta avklarat. 
”Jag heter Berit och är ganska ny här”, sa Berit och hälsade på alla 
runt bordet. De presenterade sig och det visade sig att två av 
kvinnorna var gifta med de två männen och den tredje kvinnan var 
singel, liksom Berit. Sofia hette hon och var 40 år. 
”Kul med lite nytt folk!” sa Sofia uppskattande. 
”Och som vill stanna och fika. De flesta åker hem, det tycker jag är 
lite synd. Vad pysslar du med då Berit? Är du nyinflyttad?” Berit 
drog som vanligt sin historia om att hon var designer, annars skulle 
de säkert tycka att hon var tråkig. Hon förklarade att hon varit med i 
Pingstkyrkan tidigare men att hon ville prova något nytt. Det sista var 
i alla fall sant. 
”Åh, så spännande med design! Själv jobbar jag på bank. Är rätt 
nyskild och lever nu livets glada dagar!” Berit tyckte att Sofia lät lite 
för glättig, kanske ville hon hålla skenet uppe. 
Sofia och Berit kom att sitta och prata hela eftermiddagen, när de 
andra sagt hejdå och gått var det som om de två inte kunde sluta 
prata. Berit kände att äntligen hade hon funnit en god vän, en som 
tyckte att det fanns mer intressanta saker att diskutera än dukar och 
recept. De kom in på området män och Berit måste fråga Sofia vad 
hon visste om prästen. 
”Ja, visst är han en riktig pudding! Han är singel vad jag vet, Stefan 
heter han. Han har varit präst här i några år nu, 3-4 kanske. Innan det 
hade vi en riktig gammal stöt, så kyrkan har levt upp lite nu sen 
Stefan kom. Men så mycket mer vet jag inte om honom, han är 
ganska så anonym. Jag har aldrig träffat på honom utanför kyrkan 
och han är sällan med på kyrkkaffet efteråt. Det är lite synd, vet inte 
varför egentligen. Han är väl lite av ett mysterium.” 
”Du har aldrig funderat på att stöta på honom?” undrade Berit lite 
försiktigt. Sofia kanske också var förtjust i honom. 
”Jag? Nej, hahaha!” Sofia skrattade. 
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”Så långt  har jag aldrig tänkt. Nej, det skulle kännas lite märkligt tror 
jag. Jag tycker om honom som präst men mer än så är han inte för 
mig.” Berit drog en lättnadens suck inombords, men det måste ha 
märkts för Sofia tittade på henne med en lite retsam blick. 
”Och du då? Har du funderat på det?!” Skulle Berit erkänna? Nej, det 
var för tidigt. 
”Nej, oh, nej!” Men Berits röda kinder avslöjade henne. 
”Oj! Ja, varför inte? Du kan ju alltid prova. Man kan inte få mer än 
ett nej.” Berit kände sig först lite generad men Sofia var så rakt på att 
hon kände att hon kunde slappna av. 
”Ja, vi får väl se. Jag har nyligen dumpat en man som var så kär i 
mig, så jag kanske ska ta det lugnt ett tag.” Även om Berit kunde 
slappna av i Sofias sällskap måste hon hålla skenet upp att hon var en 
lycklig kvinna och ingen förlorare. Annars skulle säkert Sofia dra på 
en gång. De pratade en stund till, men sedan måste Sofia gå. 
”Men du Berit, vi kanske kan hitta på något någon dag? Gå på någon 
utställning eller så. Jag tror Bildmuséet har en intressant utställning 
just nu, har du sett den?” Berit hade aldrig satt sin fot på Bildmuséet 
men det kunde hon ju inte säga om hon nu utgav sig för att vara 
designer. 
”Nej, jag har inte haft tid. Men det vore trevligt, det gör jag gärna!” 
”Ja men då säger vi så då!” 
 
När Sofia gått undrade Berit hur det skulle gå med hennes lögner. 
Hur länge skulle hon kunna upprätthålla sin designeridentitet inför en 
vän? Och hur skulle hon kunna dölja att hon egentligen jobbade på 
Konsum? Berit var så van vid att hon bara träffade nytt folk en eller 
ett par gånger och då kunde hon använda sig av designerlögnen. Men 
nya vänner… det funkade ju inte. Antingen fick hon avsluta 
vänskapen innan den börjat eller helt enkelt förklara som det var. Nu 
när hon äntligen hittat en person som kunde bli en riktigt god vän 
kunde hon ju inte bara spola henne. Nej, hon fick ta tjuren vid hornen 
och berätta att hon ljugit. Någon gång. Kanske skulle Sofia förstå. 
 



- 97 - 
 

En onsdag när Berit var nere på stan för att köpa lite nya kläder som 
hon tänkte ha på sig den sista söndagen som hon var ”fri”, dök 
plötsligt Anne-Marie upp. Berit hann inte gömma sig utan var 
tvungen att möta tjuren vid hornen och hittade snabbt på en ny 
historia.  
”Nej men Berit! Vad gör du här? Är inte du på kryssning i 
Medelhavet?” Anne-Marie lät triumferande på rösten som att hon 
avslöjat Berits lögn.  
”Nej, jag åkte hem tidigare. Jag tröttnade helt enkelt. Det var något 
som inte kändes bra, så jag gjorde slut. Han bönade och bad och 
försökte stoppa mig men jag hade bestämt mig. Så jag kom hem i 
söndags. Det var därför jag inte var i kyrkan då.”  
”Nej men så tråkigt Berit. Tänk att du aldrig hittar någon, det måste 
kännas hemskt.” Anne-Marie lät inte speciellt ledsen.  
”Ja, men det gör ingenting. Jag har tagit upp kontakten med en ny 
man på Sjunde, han är präst och ursnygg.” 
Anne-Marie tittade skeptiskt på henne.  
”Jaså? Ja, jag blir då aldrig klok på sina karlaffärer. De ploppar då 
upp som svampar ur jorden och försvinner lika snabbt. Du kanske 
skulle vilja presentera någon utav dem för dina vänner någon gång? 
Så att vi inte börjar misstänka att de inte finns på riktigt.” Åh, vad 
Berit ville visa sin väninna! Innan hon hann stoppa sig själv sa hon:  
”Nästa lördag kanske ni vill komma hem till mig och äta middag? 
Och träffa honom. I helgen går det inte för då ska vi till Luleå och 
hälsa på hans föräldrar.”  
”Ja, men så trevligt, det gör vi gärna. Det ska bli spännande”, sa 
Anne-Marie men Berit tyckte att det såg ut som att hon himlade med 
ögonen för sig själv. 
 
När Berit sagt adjö till sin väninna tänkte hon att nu var det mycket 
som stod på spel. Hon hoppades att Stefan ville komma hem till 
henne nästa lördag. Hon måste fråga honom på söndag efter 
gudstjänsten. 
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När söndagen kom hade hon förberett sig, hon hade inhandlat en grön 
klänning som hon skulle ha på sig dagen till ära, hon hade sminkat 
sig en aning, inte allt för utstuderat, och hon hade övat framför 
spegeln vad hon skulle säga till Stefan. Med tusen fjärilar som 
dansade runt i magen åkte hon till kyrkan. Hon hade planerat att hon 
måste haffa Stefan genast efter gudstjänsten, så att han inte hann 
smita iväg. Hon gick in och satte sig bredvid Sofia i kyrkan. 
”Tjena bruttan!” viskade Sofia glatt. ”Har du lagt in någon stöt än 
då?” Berit blev generad. 
”Sch! Tyst! Folk kan ju höra dig!” Klockorna började slå. Men vad 
var det här? In kom en helt annan präst än ”hennes” Stefan. 
”Vad nu? Var är Stefan?” viskade Berit till Sofia. 
”Jag vet inte, han kanske är förkyld eller nåt. Präster är inte mer än 
människor, vet du!” Berit kände besvikelsen skölja genom kroppen. 
Inte idag! Det var ju idag de skulle prata med varandra för första 
gången, det var ju idag han skulle bli kär i henne och det var ju inte 
ens en vecka tills att han skulle sitta i hennes vardagsrum och 
konversera hennes väninnor och visa att han fanns där, av kött och 
blod. Berits planer hade fullkomligt raserats. Nu skulle hennes 
väninnor aldrig tro henne mer. 
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Polisförhör 
 
Förhörsrummet var ett litet, fyrkantigt rum med vita betongväggar, 
ett enkelt bord i mitten av rummet och fyra stolar runt det. Jack 
undrade varför det fanns fyra stolar, det var ju bara han och den 
förhörande polisen som satt ner. För inte skulle väl vakterna som stod 
vid dörren komma och sätta sig och spela bridge tillsammans med 
Jack och polisen? Jack fnös till vid tanken på den bisarra scenen. 
Kanske samlades poliserna och vakterna här på nätterna och spelade 
Poker? Det, däremot, skulle inte förvåna honom. 
 
Förhörande polis var en bullrig, godmodig man i 55-60-årsåldern 
med stor mage och snälla men bestämda ögon. Polisen slog sig ner 
mittemot Jack och påbörjade förhöret.  
”Jaha du Jack. Läste din mor Ulf Lundell som ung eller?” Jack 
svarade inte. Vilken idiot, tänkte han. Polisen tittade undrande på 
honom en stund, som att han undrade om han skulle svara eller inte. 
När Jack inte reagerade provade polisen med en ny fråga:  
”Var befann du dig igår kväll vid 23-tiden?” 
 
Jack hade återfått minnet samma morgon som han hade vaknat upp 
på polisstationen. Först hade han förvirrat tittat sig omkring och 
undrat var han befann sig. Gårdagens händelser hade börjat dyka upp 
en efter en, fast i omvänd ordning. Han hade inte kommit ihåg hur 
han hade kommit till stationen och han hade inte kommit ihåg vad 
som hänt efter att han lämnat Ronnys lägenhet. Men han hade 
kommit ihåg killen han hade sparkat på. Framför sig såg han killen 
ligga på marken och såg sig själv sparka om och om igen. Han visste 
djupt inom sig att han hade gjort något fel, även om det var en 
bögdjävel han hade sparkat på. När de till slut hade gått därifrån hade 
killen legat orörlig på marken och Jack hade inte vågat titta på 
honom, utan försvunnit så fort som möjligt från brottsplatsen 
tillsammans med Pakten. 



- 100 - 
 

Insikten om vad som hänt hade slagit honom i magen som ett hårt 
knytnävsslag och Jack hade spytt på golvet i sin cell. Han hade 
kanske dödat en annan människa! Och nu satt han i polisens fyllecell 
och väntade på förhör. Han kunde lika gärna ha suttit i elektriska 
stolen och bara väntat på att bödeln skulle trycka på knappen. Och 
hur skulle han kunna leva med sig själv om killen var död? Även om 
det var en bög. Jack hade insett att hans enda chans var att antingen 
skylla på någon i Pakten, men det kändes inte schysst, eller att låtsas 
att han hade fått en blackout och inte visste vad han hade gjort. Var 
det inte det Hagamannen hade skyllt på, att han inte kom ihåg vad 
han hade gjort för att hjärnan varit någon annan stans under brottet? 
 
När polisen nu ställde samma fråga igen angående var Jack hade 
befunnit sig, svarade han därför att han inte mindes.  
”Och varför undrar du förresten, vad är jag anklagad för?” Polisen 
svarade inte på Jacks fråga utan bad honom istället redogöra för 
gårdagskvällen. Jack hade tänkt efter för ett ögonblick.  
”Jag och mina polare satt och festade hemma hos en av oss, det blev 
väl några öl. Sedan drog vi ner på stan och satt och snackade ett tag.” 
Jack gjorde en konstpaus, som för att låtsas försöka minnas vad som 
hade hänt sedan. Han fortsatte:  
”Sen…vet jag inte vad som hände. Helt plötsligt vaknade jag upp här 
och visste inte var jag befann mig.” Jack tänkte att det inte var en 
fullständig lögn, han hade ju faktiskt ingen aning om hur han hamnat 
här. Delar av kvällen var ju fortfarande borta. 
”Tar du och dina kompisar droger?”  undrade polisen. 
”Nej, i helvete heller. Det håller vi oss borta från. Åtminstone jag.” 
Jack tänkte inte bli någon jävla pundare. 
”’Åtminstone jag’, säger du. Tror du att någon av dina vänner kan ha 
lagt droger i din öl?” Jack tänkte först protestera, men sedan tänkte 
han att det faktiskt fanns en möjlighet. Varför skulle han annars ha 
blivit så omtöcknad att han glömt vad som hänt? 
”Jag antar att det är möjligt.” 
”Ja, vi ska naturligtvis ta lite tester på dig, bl.a. för att se om du har 
några droger i kroppen. Jag avslutar förhöret här i väntan på 
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resultatet.” Polisen var på väg att gå igen. Jack insåg att polisen just 
nu var den enda kontakten med verkligheten och han måste bara få 
veta om killen hade klarat sig eller inte. 
”Kan du inte tala om för mig vad jag är anklagad för? Vad är det jag 
misstänks ha gjort?”  Jack lät desperat. 
”Tyvärr, det kan jag inte säga ännu. Du kanske ska försöka få tillbaka 
minnet till nästa förhör.” Polisen lämnade förhörsrummet och 
vakterna hämtade Jack och förde honom tillbaka till cellen. 
 
Samma eftermiddag dök en läkare upp och tog diverse prover på 
Jack. Jack lät sig villigt undersökas, han hoppades att han haft någon 
drog i kroppen, det skulle säkert bidra till förmildrande 
omständigheter. När han lämnades ensam igen kom ångesten och 
oron krypande igen. Han hade inte tillåtelse att ringa någon ännu. 
Pakten skulle förhöras, kanske skulle de bli medskyldiga eftersom de 
hjälpt Jack. Han betvivlade dock starkt att de skulle erkänna detta, de 
hade säkert pratat ihop sig och skulle säga till polisen att de inte varit 
i närheten av misshandeln. Å andra sidan hade ju killens polare också 
varit vittnen till händelsen. Frågan var om de vågade vittna med 
tanke på vad Pakten skulle kunna göra då. Men Jack kunde bara 
spekulera kring vad som pågick därute i verkligheten. På sätt och vis 
hade han börjat känna sig trygg här inne. Här kunde han inte påverka 
vad som skulle ske och det gav honom en känsla av lättnad, konstigt 
nog. 
 
Dagen efter dök vakterna upp igen och återigen förde de Jack till 
förhörsrummet. Samme polis satt och väntade på honom. Jack 
hoppades att polisen skulle komma med någonting positivt, säga att 
Jack hade haft droger i kroppen och att någon av hans polare var 
misstänkt istället, eller att killen hade klarat sig. Polisen sade dock 
ingenting av det. Istället sa han: 
”Har du fått tillbaka ditt minne än då?” Jack kände hur oron knöt sig i 
magen. 
”Nej. Jag kommer inte ihåg mer än igår.” 
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”Det är i alla fall konstaterat att du varit inblandad i ett brott. Det 
finns tekniska bevis. Däremot hittade vi inga droger i ditt blod, vilket 
måste betyda att du ljuger om att du inte minns. Är det inte lika bra 
att du erkänner? Så sparar vi tid, både du och jag.” Polisen lät både 
lugn och sansad och inte så arg som Jack hade föreställt sig en 
förhörsledare. Kanske hade han sett för många polisfilmer. Jack 
förstod att polisen undvek att erkänna att det fanns ännu en möjlighet 
– Jack kunde faktiskt ha fått en blackout som gjort att han inte 
mindes händelsen. Jack tänkte inte låta sig luras. Detta var hans enda 
chans, det gällde bara att inte försäga sig. 
”Jag vet faktiskt inte vad det är jag ska erkänna, så det blir svårt. Om 
du hjälper mig på traven kanske jag kommer att minnas bättre”, sa 
Jack och försökte se ut som att han verkligen inte visste. Han hade 
alltid varit bra på att spela olika roller och han hoppades att det skulle 
hjälpa honom nu. Polisen tittade ingående på Jack, som för att 
försöka utröna om han ljög eller inte men han sa fortfarande 
ingenting om hur det gått med killen. Om Jack bara fick reda på om 
han var anklagad för misshandel, mordförsök eller mord så skulle han 
ju veta. Men polisen lämnade bara rummet igen och mumlade något 
om en sinnesundersökning. 
 
Jack blev sedan föremål för en sinnesundersökning där det 
konstaterades att det inte var något större fel på honom, däremot 
verkade han ha trängt undan en massa ilska och man föreslog att han 
skulle få gå till en psykolog som behandling, samtidigt som han satt i 
häkte i väntan på rättegång. Jack erkände till sist att han varit 
medveten under brottet, nu fanns det ingen mening att ljuga längre. 
Läget för Lars, som den misshandlade killen hette, var dock kritiskt, 
läkarna visste inte om han skulle överleva. 
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Petras upptäckt 
 
Några dagar senare fick Jakob ett återfall. Han hade på något sätt trott 
att bara för att han börjat gå till psykologen så skulle han aldrig sno 
några saker mer. Frestelsen hade dock blivit för stor när han var inne 
i en teknikaffär. Den här gången var det egentligen inget som oroade 
honom som gjorde att han ville fly verkligheten. Jo, det förstås, hans 
förhållande med Petra låg ständigt och gnagde i hans undermedvetna. 
Jakob hade snott åt sig en mp3-spelare från affären. När han hade 
smitit ut hade han plötsligt stått öga mot öga med sin fru.  
”Men hej älskling, är du här?” Jakob hejade nervöst på Petra och 
nickade åt hennes kollegor. Petra var dock inte som vanligt, hon bara 
stirrade på honom som om hon hade sett ett spöke.  
”Eh, ja, vi har precis käkat lunch. Jakob, har du träffat Sten, han är ny 
i firman?” Petra hade samlat sig men hon tittade fortfarande 
oroväckande misstänksamt på honom.  
”Tjena, jag är Petras man, Jakob heter jag. Jaha, har du ritat några hus 
på sistone?” Jakob kände sig alltid så fånig i arkitekternas sällskap 
och tyckte att frågan han just ställt lät otroligt puckad. Varför kunde 
han inte gift sig med en arkeolog istället, de verkade mycket 
trevligare. Arkitekter kändes så snobbiga och ”fina” av sig.  
”Ja, hej du Jakob”, sa nu arkitekt-Sten och klämde hårt om Jakobs 
hand. Men han svarade inte på Jakobs fråga vilket gjorde att Jakob 
kände sig ännu dummare. Samtidigt kände han Petras blickar på sig 
och ville bara därifrån.  
”Vi måste nog gå nu”, sa Petra ”vi ses ikväll.” Det sista var mest en 
morrning åt Jakob. 
 
En oro började leta sig fram i magtrakten på Jakob. Varför hade hon 
varit så konstig? Hade hon sett honom? Nej, det vore inte möjligt. 
Om inte ens affärspersonalen hade upptäckt honom så kunde väl inte 
Petra…? Han var dock inte säker. Resten av dagen gick han och 
funderade och spelade upp stölden om och om igen framför sig. 
Fanns det någon möjlighet att hon hade sett? 
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Jakob hade hämtat Stella och var på väg hem. Det var fredag kväll 
och han hade köpt med sig lite god mat som han tänkte att de skulle 
laga till på kvällen. Stella babblade hela vägen hem i bilen om vad de 
gjort på förskolan. Jakob lyssnade lite halvt om halvt och inom sig 
grubblade han fortfarande på dagens händelse och hur konstig Petra 
varit. Hade hon kanske en annan? Sten? Någon annan på firman? Var 
det därför? Men Jakob hade svårt att tänka sig någon av Petras 
arbetskamrater som potentiella älskare. Han parkerade bilen, tog ur 
kassarna och gick tillsammans med Stella in i huset. När de kom in i 
hallen satt Petra på golvet och pratade i telefon. Hon avslutade snabbt 
samtalet och sa:  
”Vi får prata mer sen.” och han såg att hon hade gråtit. Det var något 
som inte stämde.  
”Hej älskling”, försökte Jakob. Inget svar. Stella rusade efter sin 
mamma och kramade henne.  
”Hej, min lilla gumma! Mamma tänkte att du och jag skulle åka till 
mormor och hälsa på i helgen, det blir väl kul? Kan inte du gå in i ditt 
rum och packa lite leksaker? Jag ska prata lite med pappa först.”  
”Men…? Pappa har ju köpt mat, vi skulle ju äta tacos ikväll. Pappa?” 
Stella tittade förvirrat på sina föräldrar. ”Mormor har nog också tacos 
hemma, det är jag helt säker på. Vi ska gå på djurparken imorgon 
också.” Stella glömde tacosen och förvirringen och gjorde ett 
glädjetjut.  
”Ju snabbare du packar dina leksaker, desto snabbare kommer vi 
iväg”, sa Petra och drog sedan med sig Jakob in i sovrummet och 
stängde dörren. Hon började ilsket packa och morrade under tiden: 
”Jag såg dig idag. Jag såg vad du gjorde. Att jag var gift med en tjuv 
visste jag då inte!” Jakob suckade uppgivet. Hans känslor var 
blandade. För det första skämdes han otroligt över vad han hade gjort 
och det kändes obehagligt att bli avslöjad och kallad för tjuv. För det 
andra kände han lättnad över att Petra skulle åka till sin mamma över 
helgen. För det tredje var han arg över att hon skulle ta Stella med 
sig, som att hon hade ensamrätt på henne. Jakob började förklara att 
han börjat gå till en psykolog, men Petra verkade inte så intresserad. 
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Det blev han också irriterad över, han kände en ologisk ilska välla 
upp inom honom, kanske var det den senaste tidens irritation och oro 
som nu kom upp och han började försvara sig och istället anklaga 
Petra för att vara otrogen. Petra, som nu hade packat klart och var på 
väg ut genom ytterdörren med Stella i släptåg vände sig om och 
tittade chockat på honom och skrek:  
”Jaså, det är det du tror om mig!” Sedan smällde hon igen dörren 
framför honom. Jakob hade sett en skymt av Stellas olyckliga ansikte 
innan dörren smällde igen. Usch, det var hemskt att bråka inför 
henne. När de gått ut genom dörren ångrade sig Jakob att han 
anklagat Petra för att vara otrogen och gick ner efter dem för att be 
om ursäkt. Petra ville dock inte höra på det utan fortsatte skälla på 
honom, innan hon satte sig i bilen och körde iväg med en rivstart. 
 
Kvar på gatan stod Jakob och var lättad över att det nu verkade som 
att förhållandet mellan dem började lida mot sitt slut, men kände 
samtidigt ett styng av saknad efter Stella. Skulle Petra inte låta 
honom träffa henne nu? Jakob stod en stund ute på gatan och 
funderade och gick sedan in i huset för att laga till tacosen i 
ensamhet. Det kändes plötsligt inte lockande med tacos och han 
kände sig väldigt ensam, för första gången på länge. 
I trappen mötte han för tredje gången Lars, som var på väg ut med 
soporna. Jakobs hjärta hoppade över ett slag. 
Det var något med den här killen, något extra. Den ansvarsfrihet han 
känt för några veckor sedan när de nyss hade flyttat hit till lägenheten 
och han träffat Lars i trappen första gången kom tillbaka. Han 
glömde dagens händelser och kvällens bråk. Jakob kände att han ville 
prata med Lars, lära känna honom. De hälsade på varandra och Lars 
undrade om Jakob ville ha fika den här gången då. Inget kunde passa 
bättre just nu. Jakob fick syn på en halvfull soppåse som Lars hade i 
handen som han var nära att ta med sig tillbaka in i lägenheten.  
”Ska du inte slänga soporna först?” undrade han och log. Det verkade 
nästan som om soporna var en förevändning för att Lars hade börjat 
prata med honom. 
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Lars bullar smakade gudomligt gott. Jakob blev dock lite förvirrad, 
först hade det känts som att han själv hade övertaget, med soppåsen 
och allt. Men när Lars hade sagt att det var sexigt med en murare blev 
Jakob plötsligt blyg och visste inte vad han skulle säga. Han blev lite 
rädd också, detta var ju helt nytt och främmande för honom. Han 
hade ju aldrig flirtat med en kille. Men när Lars kysste honom kändes 
det så naturligt. Han hade aldrig trott att en vanlig kyss kunde 
innehålla så mycket passion och känsla. Något liknande hade han 
aldrig upplevt med Petra. 
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Hemkomst 
 
När Stefan återvände till Umeå igen med sin älskade Lydia i sällskap 
kände han sig starkare än vad han någonsin känt sig i hela sitt liv. 
Hon gav honom så mycket styrka, livsglädje, skratt, förväntan, frihet 
och han kunde andas igen. Luften kändes klar och hans ögon tittade 
på världen omkring sig med en ny blick. Det var som att han skaffat 
sig klarblå linser och som att världen omkring honom hade blivit 
mycket vackrare. Han log mot alla han mötte och de log tillbaka. Det 
var nästan så att han kände sig lite fånig, men det struntade han också 
i, han kunde gärna bjuda på att vara lite fånig om han fortfarande fick 
behålla den här lyckan inom sig. Den första veckan de var i Sverige 
tillsammans var Stefan fortfarande sjukskriven och de utnyttjade 
varje minut till att lära känna varandra, Stefan ville lära Lydia allt han 
kunde om Sverige och de lite inbundna och misstänksamma 
svenskarna och han visade henne sin hemstad och hon var imponerad 
över hur väl uttänkt allt var, varje liten yta var det någon som ägde 
och skötte, folk hade fina, rena hus och ingen gick med skor 
inomhus. När man skulle handla alkohol var det inte bara att smita 
ner till närmsta kvällsöppen butik utan det fanns bara en enda 
spritaffär där svenskarna trängdes och slogs om den sista backen öl. 
Lydia betraktade allting med stor fascination, hon ville lära sig allt 
om Sverige och hon ställde hela tiden frågor till Stefan som tyckte 
det var mycket roligt när hon gjorde förvånade små utrop varje gång 
det var något hon tyckte var konstigt. 
 
De pratade inte mycket om vad som skulle hända sen, det var som att 
de ville leva i nuet och inte tänka på praktiska problem. Lydia hade 
fortfarande semester från sitt jobb så de levde varje dag som att det 
var den sista de hade tillsammans. Men Stefan låg ofta och funderade 
över detta på nätterna. Skulle han kanske ta med sig pick och pack 
och flytta med Lydia? Skulle han våga det, flytta till ett nytt land, lära 
sig ett nytt språk att predika på? Och vad skulle han leva på i början 
innan han hade lärt sig prata italienska och innan han hade ett jobb? 
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Kanske fanns det någon svensk kyrka i Italien? Han tänkte att han 
skulle fråga Lydia så fort han fick ett bra tillfälle. Han ville inte prata 
med henne om det ännu för han visste inte om hon tog det lika 
allvarligt som han gjorde. Han visste inte om hon redan ville flytta 
ihop. Å andra sidan hade hon ju faktiskt följt med honom hit. 
 
Veckan de hade tillsammans gick alltför fort, snart skulle Stefan 
börja jobba igen. Han hade inte hunnit börja oroa sig över hur det 
skulle kännas att stå där igen, han hade haft Lydia i tankarna ända 
sedan de träffats och han tänkte att det nog hade hjälpt honom väldigt 
mycket. Lydia skulle vara i Sverige två veckor till innan hon var 
tvungen att åka hem till Italien igen. Snart måste de alltså börja prata 
om hur de skulle planera framtiden tillsammans. Några dagar innan 
Stefan skulle börja jobba igen spenderade de i Stefans farföräldrars 
stuga ute vid kusten. De åkte tidigt på morgonen, tog en sväng förbi 
affären och köpte med sig frukost; nybakat bröd, ägg, te, skorpor och 
marmelad. Lydia var som vanligt nyfiken och glad och skuttade ut till 
bilen med de nyinköpta varorna. Bilen for fram i landskapet och 
Lydia kommenterade att det fanns så lite växtlighet, det var så kargt 
och grått ute i naturen. Stefan svarade att om ett par månader skulle 
allt explodera och hon skulle inte känna igen sig längre. Han 
upptäckte att han pratat om det som att Lydia skulle finnas kvar här 
om två månader. Det visste han ju inte och ångrade plötsligt vad han 
sagt. Det märktes tydligt att Lydia hade tänkt samma sak för hon fick 
genast en bekymrad blick i ögonen och hon var tyst en lång stund. 
När de kom ut till stugan hade Lydias bekymmersmin försvunnit och 
hon hoppade runt stugan, kikade i köket, i den lilla kammaren och i 
det lilla sovrummet.  
”It must be beautiful here in the summertime” sa Lydia då hon 
inspekterade trädgården utanför. De kokade vatten på den lilla 
vedspisen till sitt te och sina ägg och satte sig sedan ute i trädgården 
och åt frukost. Stefan tittade på Lydia, såg sedan ut över havet och 
drog en djup, behaglig suck. Det här var livet. Efter frukosten gick de 
en lång promenad längs stranden och Stefan höll i Lydias varma 
hand. Åh, vad han ville bevara den här stunden och vad han önskade 
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att tiden hade stannat! Stefan tittade ömt på Lydia och fick se henne 
gråta. En tyst, stillsam gråt kom ur hennes mörka, mörka ögon. Det 
var första gången han såg henne gråta. Han hade alltid blivit nervös 
och inte vetat hur han skulle bete sig om någon grät i hans närhet. Det 
var väl antagligen för att det nästan aldrig hade hänt. Men med Lydia 
var allt så lätt, han kände sig inte ett dugg obekväm till mods av att se 
hennes tårar. Han undrade varför hon grät, men hon svarade inte. 
Istället log hon bakom tårarna, sträckte ut sin hand och strök honom 
över kinden, som om det varit han som gråtit. Stefan tänkte att hon 
kanske grät för att det var så vackert, att hon var uppfylld av 
situationen. Han hoppades det. 
 
På kvällen åkte de hemåt igen och Stefan började tänka på söndagens 
gudstjänst. Han hade nu lördagen på sig att förbereda sin predikan. 
Vad skulle han prata om? På något sätt ville han förklara för 
församlingen vad som hänt, han ville inte längre dölja sin sjukdom 
och han ville aldrig, aldrig mer känna skam för den. Nu hade ju Lydia 
lärt honom att han dög ändå och mer därtill. Kanske skulle han kunna 
väva in sin bekännelse i predikan? Kanske kunde han ta upp något 
bibelställe som handlade om hur Jesus behandlade människor med 
handikapp? Det kändes som en bra idé och Stefan kände sig lugn och 
trygg med detta beslut. Det var värre att låtsas som att ingenting hade 
hänt och bara prata på som vanligt. Och hade han väl erkänt hur det 
stod till så behövde han aldrig mer vara orolig för att han skulle svära 
i kyrkan igen för det skulle inte göra någonting längre. 
 
Söndagen kom och Lydia hade lovat honom att följa med som stöd. 
På morgonen vaknade hon dock med feber och Stefan sa att hon 
måste vara hemma och vila. Lydia protesterade, hon ville följa med 
honom ändå, hon ville höra honom predika på sitt språk, även om 
hon inte skulle förstå. Men Stefan var väldigt bestämd och sa att det 
var bättre att hon vilade nu så att hon blev frisk snabbare. Och hon 
skulle kunna följa med honom på hundratals predikningar framöver. 
Han kom på sig själv att han ännu en gång pratat som om att Lydia 
skulle finnas här för alltid. Lydia hade tittat sorgset på honom, men 
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sedan gett upp och lagt sig ner i sängen igen och somnat om. Stefan 
gjorde sig klar och begav sig till kyrkan. 
 
Kyrkan var bara halvfull idag och det passade Stefan rätt bra. Han 
hade missat den största kyrkhelgen, nämligen påsken, under sin 
sjukskrivning. Innerst inne var han glad över det då påsken alltid var 
en intensiv tid. Där framme satt den där kvinnan igen. Idag kanske 
han skulle gå fram och hälsa på henne. Han hade lovat sig själv att 
efter den här gudstjänsten skulle han aldrig mer smita hem direkt, 
utan han skulle vara social med sina församlingsmedlemmar. 
Gudstjänsten gick över förväntan, så fort Stefan kände sig osäker 
tänkte han på Lydia, vackra Lydia, som låg hemma i hans säng och 
väntade. Så var det dags för predikan. Stefan tog till orda. 
”Jesus var de svagas företrädare. Han skydde ingen, hjälpte de sjuka 
och klena och förlät de som syndat. Hur lever vi som kristna efter 
dessa värderingar idag? Tar vi hand om de sjuka och svaga? Ser vi 
med samma respekt på dem som har ett handikapp, synligt eller dolt 
eller ser vi ner på dem, förkastar dem? Känner ni någon som har ett 
handikapp?” Han tittade ut över församlingen. Alla väntade de på en 
fortsättning, han såg att han lyckats fånga deras intresse. Nu var det 
alltså dags.  
”Ni har en framför er. Jag har ett handikapp. Jag kan gömma det om 
jag anstränger mig riktigt mycket. Men det finns där och det kommer 
det alltid att göra. Nu har jag bestämt mig för att inte dölja det mer. ” 
Stefan fortsatte att berätta att han hade Tourettes syndrom, han 
berättade om vad som hänt på begravningen och då han trott att han 
aldrig mer skulle kunna arbeta som präst. Han avslutade med att 
säga: ”Om ni träffar på någon som är handikappad, gör då som Jesus 
skulle ha gjort. Ta reda på mer, acceptera den handikappade för det 
den är och gör allt ni kan om ni kan hjälpa honom eller henne.” 
 
När gudstjänsten var slut kände sig Stefan mycket trött men samtidigt 
lättad. All spänning hade runnit av honom och han var glad över att 
han vågat. Han hoppades nu bara att församlingen skulle ta det på ett 
bra sätt. Han hade inte behövt oroa sig. Nästan halva församlingen 
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kom fram till honom efteråt i församlingshemmet och berömde 
honom för hans styrka och mod. Ticsen dök upp men nu gjorde det 
inget längre och han struntade i att försöka gömma dem. När de flesta 
hade gått hem satt Stefan kvar och tänkte på hur nöjd han kände sig 
och hur roligt det skulle bli att få berätta det här för Lydia. Då kom 
kvinnan med de intensiva ögonen fram och hälsade. 
”Hej! Jag heter Berit. Jag tyckte att Ni var helt underbar idag. Vilken 
predikan! Det var den bästa jag hört på länge! Roligt förresten att Ni 
är tillbaka igen.” Berit hade niat honom, vilket lät underligt i Stefans 
öron. Lite ålderdomligt. Men han blev glad över hennes ord. ”Tack 
det var snällt sagt. FAN! FAN! Visst är du relativt ny i 
församlingen?” 
”Ja, jag har alltid varit med i Pingstkyrkan tidigare. Men så tänkte jag 
att jag skulle testa en annan församling. Och så blev det den här och 
jag trivs riktigt bra här faktiskt.” Berit gjorde en paus och det såg ut 
som att hon var på väg därifrån men som att hon ångrade sig och 
frågade honom:  
”Förresten, har Ni kanske lust att komma på middag hemma hos mig 
nästa lördag? Jag har bjudit hem några vänner och tänkte att det vore 
trevligt om Ni också ville komma? Inget märkvärdigt förstås, bara 
lite god mat. Nå, vad säger Ni?” 
 
Stefan blev förvånad, det hände inte ofta att han blev hembjuden till 
folk i kyrkan så där. Å andra sidan hade han ju alltid smitit hem efter 
gudstjänsterna förr, så ingen hade ju haft chansen heller. Han tackade 
alltså ja och Berit hade blivit glad. Hon önskade honom en fortsatt 
trevlig helg innan hon försvann. Hon hade även lämnat en lapp med 
nummer och adress. Stefan tänkte att det kunde vara trevligt att 
skaffa sig lite vänner i församlingen och att detta var ett bra tillfälle. 
Sedan slog det honom att han glömt att berätta om Lydia. Han ville 
gärna ha med sig henne på middagen. Han fick väl ringa Berit senare 
och fråga om det gick bra att Lydia också följde med. 
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Töcken 
 
Jakob hade verkat ganska nervös när han och Lars väl hade hamnat i 
sängen. Lars märkte hans osäkerhet. 
”Vi kan ta det lite lugnt i början, jag förstår att detta känns ovant för 
dig.”  
”Jag känner mig som en jävla fjortis, förlåt Lars! Det kanske tar en 
stund att vänja sig.”  
”Ingen fara. Bara du vet vad du gör.”  
”Jodå, det vet jag nog”, sa Jakob lite förläget och log. 
Lars och Jakob pratade och kysstes om vartannat till sent in på natten. 
Till slut somnade Lars med armen över Jakobs bröst. Han sov lite 
oroligt under natten, det kändes ovant att ha sällskap i sängen igen. 
Det var faktiskt ett tag sedan det hade hänt. 
 
På morgonen väckte Lars Jakob med kaffe och bullar på sängen. Lars 
hade letat förgäves efter något som kunde liknas vid en frukost, men 
hade varken bröd, ägg eller yoghurt hemma så det fick bli bullar igen. 
Han hoppades att Jakob inte blev alltför ledsen.  
”Men vad är det här, lever du på bullar eller?” frågade Jakob med 
skratt i rösten när han fick syn på frukostbrickan.  
”Jag lovar, nästa gång blir det bättre. Jag hade ju inte direkt planerat 
att du skulle hamna här i natt.”  
”Jaså inte?”  
”Nej, jag hade faktiskt tänkt lämna familjefadern i huset ifred. Jag 
vill ju inte ställa till med något”, Lars försökte skämta men han 
märkte att Jakob fick en allvarlig rynka mellan ögonen.  
”Ångrar du dig?” undrade Lars och kände sig plötsligt rädd för 
svaret. Ändå var han tvungen att fråga.  
”Nej, så klart jag inte gör. Tänkte på Stella bara. Är rädd att Petra ska 
hindra mig från att träffa henne. Nu när jag dessutom plötsligt blivit 
homo eller vad jag nu är. Jag tror i och för sig inte att Petra är 
fördomsfull men det är en sak när det gäller bögar på stan och en 
annan när det gäller ens äkta man. Inbillar jag mig i alla fall. Hon 
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kommer att bli helt chockad, det här ingår liksom inte i hennes 
familjeplanering!” 
”Du ska se att det löser sig.” 
Lars försökte trösta Jakob så gott han kunde men visste egentligen 
inte vad han skulle säga. Han hade ju själv aldrig varit i Jakobs 
situation med fru och barn. Hur det skulle vara att förlora kontakten 
med sitt barn kunde han inte fullt förstå, även om han kunde tänka sig 
att det naturligtvis vore hemskt. Lars hoppades att han i framtiden 
kunde få barn på något sätt, nu för tiden fanns det ju metoder och 
möjligheter även om man var homosexuell. Men för tillfället hade 
han inga tankar på barn och ingen större längtan. Han ville leva och 
vara fri ett tag till. 
 
Jakob och Lars träffades varenda dag i en vecka och Lars blev mer 
och mer förälskad. Vilken tur att han tagit chansen, Lars insåg att 
även om han tidigare känt sig fri och glad som singel så hade han 
innerst inne saknat någon. Det var bra mycket mysigare och härligare 
att umgås med Jakob och ha honom hos sig än han hade kunnat 
föreställa sig. Till slut bestämde han sig dock för att det var dags att 
ta sig ur kärleksbubblan ett tag och träffa sina gamla vänner, annars 
kanske de skulle ledsna på honom. 
 
Lars ringde genast till Petrus och frågade om det hände något till 
helgen.  
”Var har du hållit hus din lilla kuksugare där? Det ryktas om att du 
lägrat en familjefar? Vad säger frun hans om det?” Lars var van vid 
jargongen men det lät så torftigt när Petrus uttryckte sig sådär om 
Lars kärleksliv. Han ville inte hänga på jargongen och förstöra den 
fina känslan han hade i kroppen. 
”Han är den mest underbara mannen jag har träffat på länge och han 
är förälskad i mig också. Han och hans fru har väl inte haft det bra på 
länge, så för den delen tror jag inte att det gör honom så mycket men 
han är orolig för hur hans dotter ska reagera om de skiljer sig.”  
”Tja, fråga mig, jag vet hur det är. Man överlever. Så här i efterhand 
ser jag att det nog var bra att mina föräldrar skilde sig och blev 
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lyckliga på var sitt håll än olyckliga tillsammans. Men det är klart, 
det är en del av ens trygghet som bara försvinner när man är barn. 
Hur som helst ska vi ut på lördag, ska du med eller ska du ligga 
hemma i sängen med din vackre älskare?” 
 
Lördagen därpå samlades grabbgänget hemma hos Ricky, Lars hade 
inte bjudit hem Jakob utan tänkte att det kunde vara bra att ta det lite 
lugnt i början. Han antog att det skulle bli en ganska stor chock för 
Jakob, att kastas från ett lugnt Svenssonliv till en grupp hysteriska 
bögar. Dessutom ville han träffa sina vänner och kunna ägna sig åt 
dem hela kvällen för en gångs skull. Han tänkte absolut inte bli någon 
tråkmåns bara för att han skaffat pojkvän. 
 
Lars mötte upp Petrus på Vasaplan, dit Petrus kom med buss. Lars 
kände sig upprymd och glad och när han fick syn på Petrus på bussen 
blev han ännu gladare. Han tyckte mycket om sina vänner, men 
Petrus var hans allra bästa vän. Kunde livet bli bättre? Han pluggade 
till det yrke han länge velat ha, han hade underbara vänner och nu 
hade han en kille också! Det var nästan så att Lars undrade om något 
hemskt skulle hända för det kunde väl inte vara bra hela tiden? På 
något sätt inbillade han sig att det blev obalans i universum om det 
gick för bra för någon. Ovetandes om kvällens händelser gick Lars 
Petrus till mötes och de kindpussades som vanligt tre gånger. Det var 
inga fåniga luftpussar, utan ordentliga smackande kyssar på kinderna 
så att Lars nästan var tvungen att torka av sig efteråt. 
”Hej älskling, ikväll ska vi ha kul!” utropade Petrus och de gick glatt 
arm i arm mot Rickys lägenhet. 
”Din satans lyckost som får bo på stan, själv är man tvungen att sitta 
på en skumpig buss med massa fulla fjortisar och sen inatt antingen 
bli ruinerad på en taxiresa eller åka nattbuss med ännu fullare 
studenter och annat löst folk som spyr över en så fort de kommer åt!” 
Petrus bodde på Tomtebo som låg en halv mil från stan och var 
väldigt avundsjuk på Lars läge. 
”Ja, ja, sluta gnäll nu, skulle vi inte ha kul ikväll, tyckte jag att jag 
hörde någon som sa!?” 
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Hemma hos Ricky dracks det drinkar, det dansades på borden och det 
var en allmänt festlig och glad stämning. Egentligen hade Lars velat 
stanna på festen hela natten och inte dra vidare, men de andra var 
bestämda och de gick i samlad tropp ner på stan. Det var en varm 
försommarkväll i början av juni, det hade varit varmt i flera dagar, 
vilket var ovanligt för månaden. Ett riktigt högtryck låg över landet 
och kvällen var ljus och varm. De gick först en sväng på stan för att 
kolla läget och se om de hittade på några bekanta. På torget träffade 
de Linus och Mattie och stod och snackade med dem ett tag. Efter en 
stund fick dock Ricky, som för kvällen var iförd silvriga åtsmitande 
byxor och sin lila boa som var hans signum, myror i benen och ville 
in på klubben och ”skaka lite rumpa”, som han sa. Gänget bröt upp 
och gick mot nattklubben. Lars kände sig lycklig och stark där han 
gick med sina vänner. Han tänkte på Jakob och längtade redan till 
nästa gång de skulle ses.  
”Men berätta nu om Jakob, hur gick det till? Tell me all about it!” 
Ricky var exalterad å Lars vägnar.  
”Jag var på väg ut med soporna när jag mötte honom i trappen…” 
Lars hann inte längre förrän Ricky avbröt honom:  
”Du var på väg ut med soporna och bara råkade stöta på honom i 
trappen! Mig lurar du inte, du stod säkert i flera timmar och 
lurpassade på honom!” Ricky kunde man inte dölja något för.  
”Okej då, jag såg honom bråka med sin fru ute på gatan och då…” 
Längre hann han inte då de blev avbrutna av en högljudd, arg röst 
som skrek:  
”HÖR NI BÖGDJÄVLAR!” 
 
Efteråt låg Lars på marken, men ändå så låg han inte där. Han 
svävade ovanför marken. Framför sig dök plötsligt psykologens 
ansikte upp. ”Vad gör du här”, undrade Lars.  
”Jag är här för att hjälpa dig”, sa psykologen. ”Hjälpa mig? Var är 
jag?”   
”Jag vill bara att du ska veta att jag inte har någonting med det här att 
göra. Jag ville dig aldrig något ont. Jag ville bara hjälpa dig. Men jag 
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vet inte om detta skulle ha hänt i alla fall.” Lars förstod inte vad 
psykologen pratade om. Hur kunde han vara här och hur kunde han 
veta vad som hänt och hur kunde han tro att Lars skulle tro att han 
haft något med detta att göra? Det sista han hörde innan han förlorade 
medvetandet helt var ”Jag heter Viarnia…” Sedan hörde han 
ingenting mer. 
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Revolt 
 
Några söndagar framöver var Berit tvungen att gå till sin gamla kyrka 
igen. Hon var tvungen att dra samma historia för sin mor som hon 
gjort för sin väninna, hon hade kommit på att Hans-Åke inte var 
något för henne och hon hade lämnat honom där, ensam och öde på 
en strand vid Kretas kust. Hon hade målat upp en bild av Hans-Åke 
som en populär och snygg man, han var absolut inte desperat (det 
fick ingen tro) och han hade inte sårat henne på något sätt, men hon 
hade bara känt att det inte var rätt. Hon hade förklarat för sin mor och 
för sina väninnor att Gud hade talat till henne och sagt att hon genast 
måste bege sig hem för det fanns något hemma i Sverige som skulle 
hända och nu hade det ju faktiskt hänt. Hon hade blivit förälskad i 
prästen i Umeå stadskyrka. Nu skulle han bara bli kär i henne och så 
var det klart. Anne-Marie hade blivit väldigt fundersam när Berit 
ringt och sagt att de inte kunde komma hem till henne den där helgen 
för att träffa Stefan. Berit hade sagt att han hade blivit sjuk men att 
han gärna hade velat träffa Berits vänner och att det skulle bli en 
annan helg rätt snart. 
 
Väl tillbaka i Pingstkyrkan kände sig Berit rätt obekväm till mods. 
Hon hade börjat se på gudstjänsterna på ett annat sätt sedan hon 
börjat gå till Svenska kyrkan. Hon hade upptäckt att hon tyckte 
mycket mer om gudstjänsterna där och det berodde inte bara på att 
Stefan fanns. Hon fann en rofullhet och hon älskade den stora 
mäktiga kyrkobyggnaden där tusentals människor hade suttit och 
lyssnat på Guds ord genom seklerna. Det var en helt annan stämning 
där än i den moderna Pingstkyrkan. Dessutom fanns ju Sofia där och 
hon var 100 gånger roligare än hennes gamla vänner. Men skulle hon 
verkligen kunna byta kyrka? Matilda skulle ju bli vansinnig. 
På måndagen ringde Sofia henne och frågade var hon höll hus. Först 
tänkte Berit dra till med en av sina vanliga lögner men hon ville inte 
ljuga mer för sin nya vän. 
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”Kan vi ses?” undrade Berit och de bestämde sig för att göra det där 
besöket på Bildmuséet som de pratat om. 
 
Utställningen på museet handlade om minor. Det var skrämmande 
fotografier från Afghanistan, Angola och Kambodja. Både Berit och 
Sofia blev dämpade till mods av utställningen och Berit glömde 
nästan för en stund sina egna problem. Det var bra att få lite 
perspektiv ibland. Efter titten satte de sig och tog en fika. De 
diskuterade utställningen en stund. Sedan rann allting ur Berit. Hon 
berättade om sitt trista liv, sin dominanta mor, sin längtan efter att 
byta kyrka, sin längtan efter en man. Hon berättade om hur hon ljugit 
i hela sitt liv så att det numera gick av bara farten. Hon förklarade att 
hon inte skulle kunna lämna Pingstkyrkan för det skulle hennes mor 
aldrig acceptera. 
”Men herregud kvinna!” utbrast Sofia efter Berits långa utläggning. 
”Du KAN inte låta din morsa styra ditt liv! Det är ditt liv, hör du det! 
Och vad gäller dina lögner om ditt jobb gör det mig inget. Man har 
alltid en anledning till varför man gör olika konstiga saker. Men nu är 
det du som gör slut med Pingstkyrkan och börjar ditt nya liv! JAG 
vill ha dig i min kyrka för jag tycker om dig och jag tror att vi 
kommer att ha jätteroligt tillsammans! Eller vill du hellre umgås med 
dina trista kompisar och din morsa resten av ditt liv?” 
Berit visste allt detta innerst inne men det var så skönt att höra någon 
annan säga det. 
”Det känns som om en stor tung sten fallit från mitt hjärta. Tack för 
att du är så förstående. Och självklart vill jag hellre umgås med dig 
än med mina andra s.k. vänner Ikväll ringer jag min mor och det får 
bära eller brista!” 
”Det är rätta takter! Du ska se att om du bara visar att du inte 
accepterar att hon styr ditt liv så kommer hon att anpassa sig rätt 
snart. Vad är det värsta som kan hända?” 
Berit tänkte efter en stund. 
”Att hon inte vill veta av mig och att jag får dåligt samvete.” 
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”Okej, dåligt samvete förbjuder jag dig att få, du vill bara leva ditt 
liv! Och om hon inte vill veta av dig kan det väl vara skönt att slippa 
morsan ett tag? Förr eller senare kommer hon nog tillbaka i så fall.” 
”Ja, du har rätt. Valet känns rätt enkelt”. Berit jublade inombords 
över att hon träffat en så bra och förstående vän. Nu kände hon sig 
styrkt inför samtalet med Matilda. 
 
När Berit kom hem igen slog hon det välbekanta nummer, som hon 
en gång i tiden hade kallat sitt eget och modern svarade som vanligt 
efter åtta signaler. Berit hade för länge sedan genomskådat moderns 
försök att verka upptagen, i själva verket befann hon sig endast två 
signaler bort. Ibland svarade inte modern alls, trots att Berit visste att 
hon var hemma. Samtalet inleddes som vanligt med de obligatoriska 
inledningsfraserna. Sedan började Matilda prata om sina sjuka 
vänner, den ena värre än den andra. Hade de inte cancer eller nyligen 
haft en hjärtinfarkt så var de borta i huvudet eller sinnessjuka. Berit 
tänkte att det måste vara väldigt sorgligt att tvingas ta adjö av sina 
vänner en efter en i moderns ålder. Som att livet nu var slut och det 
bara var en själv som hängde sig kvar. Berit rös vid tanken. När 
hennes mor pratat i 20 minuter var det dags att avbryta, annars kunde 
hon hålla på hur länge som helst. 
 
”Mamma, jag ska gå ur Pingstkyrkan. Jag har bestämt mig för att 
vara med i Svenska kyrkan istället, jag har fler vänner där och så har 
jag nyligen träffat en man som är präst. Jag hoppas att du inte blir för 
besviken, jag kommer fortfarande att kunna hämta dig från kyrkan på 
söndagarna och vi kan äta söndagsmiddag som vanligt. ” Berit 
pratade på, snabbt och nervöst så att modern inte skulle hinna komma 
med invändningar. Det blev sedan helt tyst i luren.  
”Mamma? Hallå? Är du kvar?” Tystnad igen. Sedan hörde Berit hur 
hennes mor snyftade.  
”Ska du ö-ö-överge din gamla mor?” lyckades Matilda hulka fram 
mellan snyftningarna.  
”Nu när mi-mina vänner dö-hör en efter en, så ska du också fö-
hörsvinna? Vad egoistiskt! Hä-är har jag suttit och berä-httat vad 
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ensam man bli-hir i min ålder och du ly-hyssnar knappt och sen säger 
du att du ska ö-höverge mig också! För ditt eget egos skull! Vad ha-
har inte jag gjo-hort och uppoffrat i mitt liv för att du ska ha det bra 
och nu nä-här du klarar dig själv då kan du inte göra samma sak för 
mig”! Matildas röst gick upp i falsett på slutet.  
”Men mamma…”, försökte Berit. Men hennes mor tog ny fart och nu 
var snyftningarna borta, kvar fanns bara en arg gammal röst:  
”Jag vet inte om jag vill vara din mamma längre som du beter dig! 
Och du förkastar inte bara mig, du förkastar din församling, din 
familj som också har ställt upp för dig, fostrat dig och nu duger de 
inte längre. Jag vet inte vad jag ska säga, jag är…mållös.” 
Berit bara tittade framför sig och kände sig helt maktlös. Det var inte 
första gången hennes mamma reagerat som hon gjorde men nu fick 
det vara nog! Berit hade alltid gett med sig, känt sig tillplattad, fått 
dåligt samvete och hennes mamma hade fortsatt haft makt över 
henne. Men om priset var att förlora kontakten med sin mamma för 
att slippa denna maktlöshet så var det värt det. 
 
”Nu blir det i alla fall så”, sa Berit alltså. ”Vare sig du vill det eller 
inte. Och jag tar tillbaka det där med skjuts hem efter gudstjänsten. 
Du har ju Oskar, han kan skjutsa dig. Jag är trött på att vara hunsad 
av dig och nu är det upp till dig om vi ska hålla kontakt eller inte, i så 
fall får du skärpa dig!” Berit lade snabbt på luren innan hon hade 
börjat gråta eller ångra sig och bett sin mor om ursäkt. Hon satt kvar 
på köksstolen i flera minuter efteråt, hon kände hur hon darrade, hur 
en våg av dåligt samvete sköljde upp inom henne, men hon försökte 
trycka bort det så gott hon kunde. Nu var det Berits tur att leva, 
hennes mamma skulle inte längre få ha någon makt över henne. 
Hennes mor hörde inte av sig på flera dagar och Berit misstänkte att 
hon väntade på att Berit skulle ringa och be om förlåtelse. Men det 
tänkte hon inte göra. Inte den här gången. 
 
Söndagen kom och Berit vad glad. Äntligen gjorde hon något för sin 
egen skull, hon gick sin egen väg och hon kände sig otroligt fri. Hon 
kunde andas för första gången i hela sitt liv. Var det inte märkligt 
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ändå, tänkte hon för sig själv, att det skulle dröja 45 år innan hon 
hade slitit sig loss. Vad hon hade missat i sitt liv! När Berit var i 
tonåren och började intressera sig för pojkar var det inte ens någon 
idé att ens tänka tanken på att ta hem någon. Hon fick aldrig gå på 
skoldans, aldrig umgås med personer av det andra könet och för att 
”skydda” henne tvingade Matilda henne att komma hem direkt från 
skolan varje dag. Berit hade några tjejkompisar i skolan och de tyckte 
att det var så tråkigt att Berit aldrig kunde hänga med på någonting. 
För att uppväga sitt trista liv hittade Berit på spännande historier om 
killar hon träffat i kyrkan eller via mammans vänner. Det var 
egentligen inte meningen att ljuga, när Berit började fantisera om det 
liv hon egentligen ville leva blev det så sant och verkligt för henne att 
det kändes som om hon hade upplevt det på riktigt. Och historierna 
gjorde henne populär bland kompisarna, de trodde på henne, 
åtminstone till en början, och såg upp till henne. Hon hade alltid varit 
en bra historieberättare. 
 
Berit var kär väldigt ofta i olika killar i skolan, men alltid i hemlighet. 
Hon kom särskilt ihåg Örjan. Han gick i en klass över henne och hon 
brukade titta på honom så ofta hon kom åt. Hon skrev långa 
kärleksförklaringar till honom, fyllde hundratals A4-sidor med text 
om hur underbar han var och hur mycket hon älskade honom. 
Naturligtvis skickade hon aldrig iväg breven, det hade hon aldrig 
vågat. En dag när Matilda städade Berits rum hade hon hittat 
kärleksbreven. Matilda blev vansinnig, kallade Berit för en hora och 
förbjöd henne att någonsin ha kontakt med den där pojken. I Matildas 
värld blev flickor med barn bara de pratade med en pojke. Berit 
vågade aldrig ta kontakt med Örjan. 
 
Berit äntrade nu sin ”nya” kyrka där hon redan kände sig hemma och 
satte sig på sin vanliga plats. Sofia sken upp. 
”Tack gode Gud att du är tillbaka! Vad sa din morsa?” Berit tittade 
på Sofia, kände ett uns av dåligt samvete inför sin mor men tänkte 
sedan på Sofias ord om att inte känna så. 
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”Vi tar det sen”, sa Berit. När prästen kom in tänkte hon att det måste 
vara ödet. Stefan var tillbaka! Berit satt som ett ljus hela gudstjänsten 
och tog in allt han sa. Hon blev förvånad att höra att han hade 
Tourettes syndrom, det hade inte alls märkts. Då har vi båda haft det 
svårt här i livet, tänkte Berit. Det måste vara ett tecken. 
 
Efter gudstjänsten och samtalet med Stefan satt Berit hemma och nöp  
sig själv i armen. Hon trodde inte det var sant, HAN skulle komma 
hem till henne på middag! Nu skulle allt väninnorna få se att han 
fanns i verkligheten. Hon tänkte inte så mycket på att det skulle 
märkas att de inte var ett par, hennes enda fokus var att han skulle 
sitta hemma hos henne samtidigt som väninnorna och deras män. 
Ett tag funderade Berit på om hon skulle bjuda hem Sofia också, men 
på något sätt ville hon behålla Sofia för sig själv. De kom från så 
olika världar, Sofia och Berits väninnor och ännu var det nog inte 
dags för det. På något sätt skämdes hon för sina väninnor inför Sofia. 
Hon var helt enkelt rädd för att Sofia skulle tycka att hennes vänner 
var töntiga på samma sätt som hon var rädd för att hennes väninnor 
skulle tycka att Sofia var alldeles för vulgär. Berit anpassade sig ofta 
till andra människor och deras sätt att vara så då kunde det bli så här. 
Skulle allihop ses skulle inte Berit veta vem hon skulle vara just då. 
Hela veckan blev en enda förberedelse inför vad som skulle ske. 
Berit städade lägenheten minutiöst, köpte hem blommor, nya 
gardiner, och funderade ut vilken mat hon skulle bjuda på till helgen. 
Tänk om han var vegetarian? Tänk om han var allergisk mot något? 
Hon måste nästan ringa och fråga. Men det kändes alltför nervöst. 
Och tänk om han då skulle passa på att säga att han inte kunde 
komma? Nej, det var bäst att inte ringa. Hon kunde ju faktiskt göra 
två rätter, en vegetarisk och en kötträtt. Då skulle risken inte vara så 
stor att han inte kunde äta hennes mat. Och så skulle hon noggrant 
skriva upp vad maten innehöll ifall han var allergisk mot något. Vad 
skulle de dricka då? Han kanske förväntade sig vin till maten? Men 
det vågade hon inte bjuda på inför sina vänner, de skulle inte förstå. 
Hon kanske kunde ta sig en liten slurk vin innan de kom så att hon 
åtminstone var avkopplad. 
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Minnena återvänder 
 
Jack hade flera nätter i rad haft samma återkommande mardrömmar 
igen om då fadern och han hade gått på stranden och fadern hade 
ändrat skepnad då och då. Jack hade med tiden hos psykologen 
utvecklat ett visst förtroende för denne, men det var fortfarande 
bräckligt. En dag avslöjade han dock sina mardrömmar för 
psykologen. 
”Vad säger din far till dig i sömnen?” 
”Det är det jag inte vet. En gång hörde jag att han sa att jag inte var 
hans son, men jag hörde inte resten.” 
”Skulle det kännas bra om det visade sig att du inte var hans son?” 
”Jag vet fan inte. Det enda jag vet är att jag blir förbannad så fort jag 
tänker på honom.” Jack tystnade och funderade en stund över vad 
psykologen sagt. Sedan var det som om något slog honom.  
”Vadå, vad menar du förresten, menar du att jag framkallar de orden 
själv i min dröm och att han aldrig sagt så?” 
”Ibland fungerar drömmar som en bearbetning av vad man varit med 
om men där man kan styra själv vad som ska hända. Din hjärna vill 
ha en förklaring och då skapar den en.” 
”Jag förstod väl att du skulle psykologisera mina drömmar. Men jag 
tror faktiskt att han sagt så, jag vet inte hur jag vet, men det känns så. 
Och ärligt talat skiter jag faktiskt i om han var min riktiga farsa eller 
inte. Vad fan spelar det för roll nu?” 
Jack ångrade att han hade sagt något över huvud taget. Vad var det 
för idé att berätta detta för psykologen om denne ändå hade sina egna 
teorier om saker och ting som inte stämde överens med Jacks sätt att 
se på det. Psykologen bytte taktik. 
 
”Jag tänkte att vi skulle göra ett associationstest för att se om det 
dyker upp några bortglömda minnen. Jag kommer att säga olika ord 
och vill att du säger de tre första orden du tänker på. Okej?” Jack 
suckade. Snart skulle väl psykologen plocka fram ett gäng 
bläckplumpsbilder också.  
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”Okej rå.” Jack tänkte att han ändå inte hade något bättre för sig, 
alternativet var att gå och lägga sig i sin cell igen. 
”Då börjar vi. Zoo.” 
”Apor, ormar, elefanter.” 
”Miljö.” 
”Natur, ozonlagret, töntar.” 
”Skolan.” 
”Bråk, läxor, idioter.” 
”Mamma.” 
”Varmt, luddigt, spritlukt.” 
”Sommar.” 
”Sol, bad, ondska.” 
Psykologen hejdade sig.  
”Ondska?” undrade han. Jack hade plötsligt sett något för sin inre 
syn. Det var sommar, en varm, härlig sommardag och de låg på 
stranden, han och fadern. Solen lyste och vågorna slog mot stranden.  
”Du vet väl om att jag inte ville ha dig egentligen? När din morsa 
berättade att hon var på smällen var den värsta dagen i mitt liv. Och 
att hon skulle föda fram en liten spinkig bögdjävel var väl det sista 
jag kunde önska mig.” Pappan hade sagt de hemska orden till Jack, 
samtidigt som han förstrött läste Expressen. Han hade låtit helt 
oberörd, som att han pratat om vad de skulle äta till middag på 
kvällen. Jack hade inte förstått, han var bara sju år och visste inte vad 
en ”bögdjävel” var och han var för liten för att ta till sig vad fadern 
just sagt.  
”Pappa, vad är en bögdjävel?” hade Jack undrat med sin späda röst. 
Pappan hade mumlat:  
”Det blir du nog varse tids nog.” 
 
Minnet kändes så tydligt, så levande, som om det aldrig hade legat 
dolt i Jacks hjärna alla dessa år. Nu började han förstå var han hade 
fått sitt böghat ifrån.  
”Vad tänker du på Jack, minns du något?” Psykologen avbröt Jack i 
hans tankar som hade tagit en obehaglig promenad i hans hjärna. Han 
berättade om minnet. 
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”Har du någon aning om varför din far betedde sig på det där viset? 
Har du någon egen gissning?” 
”Nej, hur FAN SKA JAG KUNNA VETA DET?!” Jack drabbades 
plötsligt av sin starka vrede och skrek och började sparka och slå vilt 
omkring sig. Vakterna skyndade till och tog tag i honom. Psykologen 
hade behållit sitt lugn och sa stillsamt:  
”Vi fortsätter en annan dag Jack. Men jag vill att du ska ta med dig 
en sak från idag; det din far sa och hur han betedde sig är inte 
acceptabelt, vad än orsaken var. Det finns alltid en orsak bakom att 
folk beter sig på ett visst vis, men det är oftast ingen ursäkt. Man styr 
alltid över sina handlingar. Och så där behandlar man inte sina barn.” 
Jack stirrade på psykologen. Han hade på något sätt förväntat sig att 
denne skulle bli arg tillbaka. Kanske säga att han var ett hopplöst fall 
och gett upp. Men det var som om psykologen förstod honom och det 
kändes ovant. Det var nästan som att han kom av sig i sitt 
vredesutbrott. 
Det hade varit smärtsamt att få tillbaka minnet från barndomen och 
det kändes orättvist att han skulle få uppleva händelsen igen. Det 
skönaste hade varit om han inte hade kommit ihåg något alls. 
Psykologen hade tidigare sagt att för att man ska kunna komma 
vidare i livet måste man dock bearbeta det hemska man har varit med 
om och lägga det bakom sig. Jack visste inte om det stämde, just nu 
kändes det i alla fall inte så. 
 
De följande dagarna dök fler och fler minnen upp; moderns 
alkoholmissbruk, faderns gliringar och hårda ord. Det var som att 
hjärnan hade satt igång en process och när den väl hade börjat kunde 
den inte sluta. Jack mindes en kväll då de hade suttit och tittat på tv 
tillsammans. Det hade nästan varit som en normal hemmakväll 
hemma hos vem som helst. Hans mamma hade köpt chips och 
ostbågar och pappan hade varit som en normal pappa, skämtat och 
låtsasboxats med Jack. Det skulle titta på SVT’s långfilm för kvällen, 
Pensionat Oskar. Ingen av dem visste vad det var för typ av film eller 
vad den handlade om. Jack, som då var nio år, hade krupit upp i 
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soffhörnet, där han alltid kände sig trygg och tuggat på några chips. 
Modern hade hällt upp sin fredagsdrink.  
”Äsch, det är inget starkt alls, bara lite uppiggande” hade hon sagt 
och klunkat i sig den gula drycken. Jack kände en svag doft av 
apelsin och en desto fränare doft av alkohol. I mitten av filmen, när 
de båda männen kysstes för första gången fick Jacks far något mörkt i 
blicken, reste sig upp och gick ut ur rummet.  
”Mamma, varför kysser de varandra, är de kära?”, undrade Jack som 
inte stött på homosexualitet förut.  
”Ja, de är ju bögar för fan!” skrattade hans mor, samtidigt som det 
rann gul vätska ner från hennes mungipor. Jack reagerade på ordet 
och tänkte att det var det hans pappa hade kallat honom för och nu 
visste han alltså vad det var. En bög tänkte han inte vara, det måste 
vara något väldigt fel! Pappan kom tillbaka in i rummet med en 
hammare i handen.  
”Jag ska slå sönder den där jävla tv’n”, skrek han och måttade ett slag 
mot deras 17 tummare.  
”NEJ” skrek hans mor och försökte stoppa honom. De hamnade på 
golvet i en enda hög och Jack sprang fram för att hindra sina föräldrar 
från att slå ihjäl varandra. När de hade lugnat ner sig väste fadern till 
Jack:  
”Nu vet du vad en bögdjävel är och om du någonsin blir en ska jag 
själv se till att slå ihjäl dig med den här hammaren!” 
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Slut 
 
Jakob kände sig förvirrad, rädd och glad på samma gång. Det han 
kände för Lars var så mycket mer än vad han känt för en kvinna. Att 
en annan man kunde vara så vacker, kännas så trygg och att man 
kunde känna så mycket glädje när man såg en annan person hade han 
aldrig trott. Ibland gjorde det nästan ont i bröstet av ömhet för Lars. 
Deras kärlek var så ny, så fräsch och hade ännu inte hunnit skadas av 
bråk och irritation. Jakob berättade hela sitt liv för Lars och han 
kände det som att han äntligen hade hittat någon som lyssnade och 
förstod. Allt kändes så lätt. Lars verkade ta det mesta med en 
klackspark och det verkade inte vara mycket som oroade eller 
bekymrade honom. Jakob vågade t.o.m. berätta om sitt snattande och 
fick ingen dömande blick eller några dömande ord, utan det kändes 
verkligen som att Lars kunde se bakom allting och förstod att det var 
ett problem som Jakob brottades med. 
 
Efter en vecka full av kärlek och ömhet bestämde sig Jakob för att 
ringa Petra. Han ringde hem till Petras mor och bad att få prata med 
henne. Petras mor lät kort i telefonen. Där hade man inte gjort sig 
populär, tänkte Jakob, men å andra sidan hade Petras föräldrar aldrig 
riktigt accepterat honom. När Petra kom till telefonen fick han ännu 
en utskällning. Han försökte inte försvara sig utan undrade istället om 
de kunde träffas och prata. Petra gick motvilligt med på det, hon sa 
att hon inte visste om hon ville fika med en tjuv, men till slut föll hon 
till föga. Bara han betalade fikat för sig och inte tog en springnota så 
kunde hon gå med på det. Jakob svalde sin irritation över hennes 
gliringar, tänkte att hon naturligtvis hade rätt och föreslog att de 
skulle träffas på Mekka över en kopp kaffe. 
Följande dag infann sig Jakob på Mekka, utrustad med en gnutta 
mod, i alla fall var det vad han intalade sig. Petra kom in genom 
dörren, köpte en Cafe latte och en vatten och satte sig vid hans bord. 
Hon hade aldrig varit mycket för fikabröd. Själv hade han köpt svart 



- 128 - 
 

kaffe och en enorm kanelbulle som nu låg där på tallriken och tittade 
på honom. Han kände sig plötsligt inte det minsta sugen längre. 
 
”Jag kommer inte att flytta hem än på någon vecka”, sa Petra surt och 
satte sig vid bordet.  
”Och jag vill höra en riktigt bra förklaring till varför du snor saker. 
Har du komplex för att jag tjänar mer än vad du gör?” 
Jakob suckade. Hur skulle han kunna förklara något som han inte 
förstod själv? 
”Det är som ett gift. Jag får en kick av det och sedan ångrar jag mig. 
Jag vet naturligtvis att det är fel. Men ibland tänker jag att det finns 
mycket värre brott än mitt. Jag är ju ingen mördare eller 
våldtäktsman och jag gör ju ingen illa. Men det är ingen ursäkt 
förstås.” Jakob tittade ner på sin bulle som låg där och betraktade 
honom. Hade bullen varit en människa hade den varit lika dömande 
som Petra, tänkte han och tog en stor tugga av den så att den skulle 
sluta stirra. Det kändes lite bättre. Det kan du ha, bulljävel, tänkte 
han. 
 
”Ja, hur som helst så måste du söka hjälp för det, så här kan vi inte ha 
det. Hur många presenter har du gett mig egentligen som varit 
stöldgods? Och till Stella?” När Petra nämnde Stella och använde 
henne i sin vrede mot honom stod Jakob nästan inte ut längre. Men 
han var tvungen om han någonsin skulle få se sin dotter igen.  
”Jag har aldrig gett något till Stella som jag har snott”, började Jakob, 
men Petra avbröt:  
”Ja, det var ju ädelt. Men till mig kunde du sno grejer!” 
Jakob beslutade sig för att fortsätta på ett annat spår.  
”Jag har ju börjat gå till en psykolog, det sa jag väl? Vi kom fram till 
att det nog berodde på att jag vill ha en verklighetsflykt. Det händer 
alltid i samband med någon jobbig händelse eller period i mitt liv.” 
”Jaha, det var ju bra. Ja, vad det än beror på så hoppas jag att det går 
över. Så att vi kan leva ett normalt liv igen.” Petra hade lugnat ner sig 
lite, hon lät inte lika aggressiv längre. Samtidigt verkade hon inte 
vilja prata om det mer, hon ville inte försöka förstå honom eller fråga 
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vad det var för mörka perioder i hans liv som gjorde att han försökte 
fly ifrån. Vilken skillnad mot Lars, tänkte Jakob och såg Lars 
medkännande och fina ögon framför sig. Han blev tyst en stund. På 
Petra lät det som att deras liv tillsammans skulle fortsätta. Jakob var 
lite förvånad, det hade inte verkat på henne som att det var det hon 
ville. Och så det här. Han hade trott att bägaren hade runnit över för 
länge sedan för henne som den gjort för honom. Detta skulle alltså bli 
svårare än han hade trott. 
 
”Petra, lyssna nu på mig. Jag tror nog att det är bäst att vi går skilda 
vägar. Jag har känt under en lång period att det inte har varit någon 
glöd mellan oss. Och nu… Det känns som att det här blev ett avslut.” 
Petra stirrade på honom en lång stund. Sedan tog hon till orda.  
”Vad menar du, gör du slut? Gör du slut? Det är väl jag som borde 
göra slut om någon? Det är väl för fan du som betett dig illa!?” Jakob 
såg i Petras ögon att det kommit som en chock för henne. Plötsligt 
tyckte han synd om henne och kände ett styng av ömhet för första 
gången på länge. Men han måste vara stark nu, det var inte bra för 
någon av dem om han började vela. Innerst inne visste han ju vad han 
ville. Han ville ha Lars. 
”Jag är ledsen Petra, men jag har träffat en annan. En man. Han heter 
Lars och är 25 år. Jag hoppas att vi kan vara vänner ändå?” 
Petras ögon blev om möjligt ännu större och han trodde nästan att de 
skulle ploppa ut ur sina hålor.  
”En man!? Hur i helvete har det gått till?” Plötsligt började Petra helt 
oväntat att skratta. Hon skrattade så hon grät och Jakob undrade om 
hon hade blivit galen. När hon hade lugnat ner sig efter en stund, 
tittade hon med skrattårar i ögonvrårna på honom och sa:  
”Tja, jag kan ju inte tävla med en ung kille på 25”. Hon lät nästan 
lättad.  
”Hur blir det med Stella då?” Jakob ställde den fråga han mest av allt 
fasat för. Skulle Petra hindra honom från att träffa henne nu? Men 
Petra sa:  
”Vi kommer nog på nåt. Delad vårdnad antar jag. Men Stella kommer 
att bli ledsen förstås. Ärligt talat, Jakob, det har ju inte varit bra 
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mellan oss på länge, det tycker inte jag heller. Blev bara så perplex 
över att vara den som blev dumpad. Det kändes dock lättare att bli 
dumpad för en annan man, även om jag fortfarande är förvånad. 
Riktigt jävla förvånad!” Hon tittade forskande på honom en stund, 
som för att försöka få in innebörden av vad han hade avslöjat. Sedan 
reste hon sig. ”Vi får väl diskutera mer detaljer sedan”, sa Petra och 
försvann ut genom dörren. 
Jakob kände en obeskrivlig lättnad sprida sig i kroppen. Det hade ju 
gått över förväntan. Petra hade inte ställt till med någon scen, hon 
hade accepterat att han träffat en man och framförallt – han behövde 
inte oroa sig för om han skulle få träffa Stella mer. 
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En märklig middagsbjudning 
 
När Stefan kom hem från gudstjänsten var han full av lycka över att 
dagen gått så bra. Han kände sig stark och fri, som om år av oro som 
tyngt honom bara hade runnit av honom i ett enda svep.  
”Lydia! How are you? I have to tell you about my day, it was great!” 
Inget svar. Stefan öppnade dörren till sovrummet och kikade in. 
Lydia satt i sängen, stirrade framför sig och var alldeles rödgråten. 
Stefan glömde genast bort vad han skulle berätta och satte sig bredvid 
Lydia och undrade förskräckt hur det var med henne. Lydia vände 
frånvarande sitt ansikte mot honom och tittade på honom med en 
främmande blick. Som om hon inte kände igen honom. Stefan blev 
nästan rädd.  
”Lydia! What´s happened? Why are you sad??” Men Lydia svarade 
inte. Istället klev hon upp ur sängen, gick in i badrummet och började 
spola vatten i badkaret. Stefan blev utom sig av oro, varför betedde 
hon sig så konstigt? Och varför ville hon inte berätta för honom? 
Stefan kom ihåg att hon tidigare fått ett brev på posten, kunde det ha 
något att göra med hennes beteende? Vad hade det stått i det där 
brevet? Han hade inte velat fråga och han ville inte läsa det i 
hemlighet. Han var noga med att inte snoka bland andras 
tillhörigheter. Kanske skulle hon berätta för honom tids nog. 
 
Lydia blev sig själv igen dagen efter och febern hade gått ner. Hon 
var glad igen och lagade italiensk mat åt honom när han kom hem 
efter jobbet. Hennes tjockbottnade pizza var en favorit, han hade 
aldrig ätit så god pizza någonsin. Äntligen fanns det någon som 
besvarade hans ”Hallå” när han kom hem från jobbet. Stefan njöt av 
varje sekund som han fick ha henne hos sig. 
Stefan undrade om Lydia ville följa med hem till en 
församlingsmedlem och äta på lördagen. Lydia blev jätteglad. 
Äntligen skulle hon få träffa lite svenskar! Hon började planera vad 
de skulle ta med sig i gåva – en flaska vin kanske? Stefan visste inte 
om det var så lämpligt, det fanns väldigt många kristna i Sverige som 
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inte drack alkohol. Lydia tittade konfunderat på honom och undrade 
varför.  
”Ja, det har väl lite med vår kultur att göra. Sverige har länge varit ett 
land där man haft som nöje att supa sig full då och då. Det har gjort 
att vissa grupper, bl.a. kristna, velat avstå från detta levnadssätt och 
blivit nykterister.” Lydia fann detta komiskt.  
”Varför måste man göra antingen eller?”  
”Ja, det kan man verkligen fråga sig”. Lydia fick allt att låta så 
enkelt. De bestämde sig för att köpa en blomma istället, även om 
Lydia tyckte att det kändes lite trist. Stefan ringde till Berit för att 
fråga om det gick bra att han tog med sig en gäst. Berit lät förvånad, 
men sa att det gick bra. 
 
Lördagen kom och Lydia sprang runt i lägenheten och provade 
kläder. Skulle hon ha klänning eller byxor? Skulle hon sminka sig? 
Ha håret utsläppt eller uppsatt? Hur klädde svenskar sig vid denna 
typ av bjudning? Stefan visste inte riktigt vad han skulle svara. Han 
sa att hon var fin hur hon än såg ut. Lydia fnittrade till och sa att hon 
kanske skulle komma i baddräkt eller pyjamas. 
Några timmar senare ringde Stefan och Lydia på Berits ringklocka. 
Hon bodde i en liten lägenhet i utkanten av stan, Stefan hade nästan 
förväntat sig en villa eller åtminstone ett radhus. Berit kanske var 
singel. Berit öppnade dörren, iklädd en grön klänning som smet åt på 
fel ställen. Den klädde henne inget vidare, tänkte Stefan. Berit tittade 
först på Stefan, glatt och nervöst. Sedan fick hon syn på Lydia och 
leendet försvann. Lydia hälsade glatt och trippade in i lägenheten. 
Hon tycktes inte märka Berits reaktion. Stefan, däremot, som med 
åren blivit en mästare på att känna av stämningar och sinneslägen, 
märkte direkt att det var något som var fel.  
”Jaha, här bor du alltså. Trivs du bra?” Stefan gjorde ett försök att 
konversera Berit. Berit stirrade på honom och uppträdde mycket 
underligt.  
”Va? Ja, det är bra.” Berit gick ut ur hallen och försvann in i vad som 
måste vara köket. Stefan fortsatte in i lägenheten efter Lydia och kom 
in i vardagsrummet där tre män och tre kvinnor satt uppradade i 
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soffan och stirrade på honom. Lydia stod tafatt bredvid soffan och 
tittade med en olycklig min mot honom, som tycktes säga ”Hjälp 
mig!” Vad var detta? Han kände inte igen en enda av de stirrande 
människorna som satt i soffan, ingen av dem var med i församlingen. 
Hade han missuppfattat något, var de här fel dag eller vad var det 
som hänt? Han tänkte att han i alla fall måste gå fram och hälsa på 
dem. 
”Hej, jag heter Stefan, vi har nog inte setts förut”, sa han och gick 
fram till mannen som satt närmast honom. Mannen rörde inte en min, 
satt kvar och gjorde ingen ansats att hälsa på Stefan. Han tittade mot 
de andra men ingen tycktes längre märka honom. De började prata 
med varandra och Stefan kände sig som luft. En våg av tics vällde 
upp och Stefan gick snabbt in på toan där han fick utlopp för sin 
ström av ord. Han blev arg på sig själv, han hade ju bestämt sig för 
att inte dölja det längre. Men det här var en sådan hemsk situation 
och den skulle bara bli värre om han började svära så att de hörde. 
 
Men stackars Lydia då, som stod ute i vardagsrummet! Han hade 
bara lämnat henne därute. Vad var det för en märklig situation han 
hade försatt sig själv och Lydia i? Han bestämde sig för att gå ut och 
rädda henne. Lydia var dock inte kvar i vardagsrummet utan hade 
gått ut i köket för att hjälpa Berit. Berit verkade dock inte ha tagit 
någon notis om Lydia, utan stod och skar sallad i en hysterisk takt. 
När hon var klar ropade hon med glättig röst:  
”Nu är middagen klar, varsågoda att hämta mat!” Lydia och Stefan 
tittade på varandra och försökte skicka telepatiska meddelanden till 
varandra. ”Ska vi dra härifrån? Vad är detta? Är alla svenskar så 
här?” Stefan skämdes på ett sätt inför Lydia, det var första gången 
hon var på en middag med andra svenskar och de betedde sig som om 
han och Lydia var pestsmittade. Han förstod ingenting och visste inte 
hur han skulle förklara situationen för henne. Han hade aldrig varit 
med om något liknande. Men nu hade de ju tackat ja till middagen 
och de fick väl åtminstone stanna kvar och äta. 
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Middagen blev mycket märklig. Kvinnorna kastade då och då 
misstänksamma blickar på dem båda, annars satt de mest och pratade 
för sig själva. Stefan snappade upp att de var Pingstvänner, att ett av 
paren hade en båt och att ett av de andra paren skulle resa till 
Mallorca om någon vecka. Berit sprang då och då ut i köket och 
verkade nervös och illa till mods. När Berit försvunnit för femte 
gången verkade en av kvinnorna inte kunna hejda sig längre utan 
väste:  
”Du ska inte begå äktenskapsbrott” och tittade med arg blick på 
Stefan. Stefan förstod ingenting, vad höll hon på med? Han hade 
aldrig varit otrogen i hela sitt liv. Stefan tog mod till sig.  
”Vad menar du med det om jag får fråga? Och varför beter ni er på 
det här viset? Vad har jag och Lydia gjort för ont?” Kvinnan var nu 
högröd i ansiktet och fortsatte argt:  
”Vad menar DU med att komma hit till din flickvän med en hora i 
sällskap? Eller ska du lura i oss att hon är din syster kanske?” Det 
gick runt i Stefans huvud. Vad menade hon egentligen? Det tog en 
stund innan han kopplade vad hon sagt och vem hon kallade för hans 
flickvän och vem som hon kallade hora. Stefan trodde inte detta var 
sant. Hur kunde de få för sig att han skulle vara tillsammans med 
Berit? Och hur vågade de kalla Lydia för en hora?  
”FAN-FAN. PISS-GUD. JÄVLAR-JÄVLAR!” Han kunde inte 
längre hejda sina tics. De sex pingstvännerna såg förfärat på honom.  
”Nej, det var droppen!” sa en av männen.  
”Nu går vi härifrån! Vad är det för slödder Berit umgås med 
egentligen? Och som kallar sig för präst till råga på allt!” I samlad 
tropp gick de sex pingstvännerna ut i köket och bad att få tacka för 
sig. Stefan satt kvar, kände sig fortfarande chockad och tittade på 
Lydia som satt där med stora, förvånade ögon och öppen mun. Om 
inte han hade förstått vad som hänt, hur förvånad skulle då inte hon 
vara som inte förstått vad de sagt? 
”Kom, Lydia”, sa han och tog henne i handen. I köket satt Berit och 
grät.  
”Vad var det där om?” undrade Stefan.  
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”Det är nog bäst att ni går.” Berit vände ryggen mot dem. Stefan och 
Lydia tog sina grejer och gick. Lydia undrade vad de hade sagt till 
varandra. Stefans försökte förklara så gott han kunde och var noga 
med att förklara att det absolut aldrig hade varit något mellan honom 
och Berit och att han inte förstod hur de kunde tro det. Han var lite 
rädd att Lydia inte skulle tro honom. 
”Men hur kunde de tro att du var tillsammans med henne? Har du 
umgåtts med henne tidigare?” Lydia lät mer förvånad och nyfiken än 
misstänksam. 
”Jag har pratat med henne en enda gång, i kyrkan då hon kom fram 
och frågade om jag ville komma hem till henne och äta middag med 
hennes vänner.” Hur han än tänkte fick han inte ihop det. 
”Men varför bjöd hon hem dig egentligen?” 
”Jag trodde det var för att hon tyckte att jag var en bra präst. Det är 
inte ovanligt att man som präst blir hembjuden till människor man 
normalt sett kanske inte skulle umgås med. Så jag tyckte inte det var 
särskilt märkligt. Men nu när jag tänker efter har hon betett sig lite 
underligt i kyrkan, hon har alltid suttit längst fram och stirrat, 
verkligen stirrat på mig när jag har predikat. Jag trodde ett tag nästan 
att hon var lite sinnessjuk.” Lydia tittade på honom och sen brast hon 
ut i skratt: 
”Aha! Hon är såklart kär i dig! Vem skulle inte bli det? Du som är så 
snygg! Och så bjuder hon hem dig för att hon tänker att det kanske 
skulle kunna hända något. Och så är jag med och förstör hela kvällen! 
Inte konstigt att hon betedde sig underligt.” 
Stefan måste också skratta. Samtidigt tyckte han det var sorgligt. 
”Men hur kunde hennes vänner tro att vi var ett par? 
”Hon måste ha hittat på det.” 
”Då är det ju ännu mer sorgligt.” 
Efteråt, på kvällen, när de diskuterade händelsen igen kunde de inte 
låta bli att skratta åt alltihopa. De skrattade så de grät åt de 
inskränkta, tillknäppta människorna, åt den idiotiska middagen, åt att 
Stefan svurit så att han skrämt iväg dem och åt den förvåning de hade 
känt. Det var skönt att kunna skratta bort den mest bisarra kväll de 
båda någonsin hade upplevt. 
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Uppvaknande 
 
Vitt sken och en steril lukt letade sig fram i Lars medvetande. Var 
befann han sig? Det gjorde ont att öppna ögonen, när han försökte var 
det bara ett öga som fick in ljus. Solen flödade in i det vita rummet. 
Var han i himlen eller helvetet? Efter en stund gick det upp för 
honom att han var på sjukhus. Ju mer medveten han blev om rummet, 
desto mer smärta dök upp i honom, först i huvudet, sedan i magen, 
ryggen, benen. Vad hade hänt med honom? Var fanns Jakob? Var 
fanns hans vänner? Mamma och pappa? Hur länge hade han legat 
här? Han var tvungen att få svar på sina frågor och tryckte på 
knappen som fanns bredvid sängen. En sköterska kom inspringande i 
rummet.  
”Du har vaknat! Åh, vad roligt! Vad glad jag blir! Hur mår du?” 
Sköterskan var en liten, rund brunett med stor mun och glada, bruna 
ögon.  
”Sådär, Jag vet faktiskt inte. Vad gör jag här?” Lars visste inte vilken 
fråga han skulle börja med. Han kände sig fortfarande förvirrad.  
”Du blev nersparkad på stan för tre dagar sen av någon idiot. Du har 
inre skador i magen, din ryggrad har fått sig en omgång och du har 
fått en ordentlig hjärnskakning och har legat medvetslös ända till nu.” 
”Kommer jag att klara mig?” Lars fasade för svaret. Sköterskan 
tystnade för en stund, tittade medlidsamt på honom och sa sedan med 
hurtig röst  
”Ja, självklart!” Det var dock något med hennes kroppsspråk som inte 
övertygade honom. Skräcken grep tag i honom och gjorde honom 
panikslagen. 
 
Senare på dagen kom hans föräldrar och Lisa ångande efter att de fått 
höra att han vaknat upp. Hans mamma grät och pladdrade om 
vartannat och hans pappa satt på sängkanten och tittade med sorgsna 
ögon på sin son. Lisa höll sig dock lugn. 
”Men kommer du inte alls ihåg vad som hände?” undrade hans 
mamma och tittade ingående på honom.  
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”Jo, jag börjar få tillbaka vissa minnesbilder. Men det är fortfarande 
lite suddigt.” 
Lisa tittade på honom med en lugn blick och det gjorde honom bättre 
till mods. Hon var lite synsk och om Lisa var lugn så visste han att 
han också kunde vara det. Lisa brukade spå i tarotkort och flera 
gånger hade det hon spått slagit in i hans liv. Deras föräldrar kallade 
dock Lisas verksamhet för ”trams”. De var båda människor som bara 
trodde på konkreta saker och bara på sådant som kunde bevisas med 
naturvetenskapliga metoder. Hela moderns arbete gick ut på att få 
fram bevis eftersom hon var jurist, så det var kanske inte så konstigt. 
Ibland tyckte dock Lars att hans föräldrar borde vara lite mer 
öppensinniga och lita mer på sin intuition och känsla som han och 
framförallt Lisa gjorde. Som nu. Fadern tjatade på läkarna och ville 
ha svar på exakt vilka skador Lars fått och vilka konsekvenser detta 
medfört. Modern i sin tur ställde en massa frågor till honom om vilka 
som slagit ner honom, vad som hänt innan o.s.v. som ett regelrätt 
förhör. 
”Det är mycket viktigt att du försöker komma ihåg så mycket som 
möjligt av händelseförloppet så att du kan redovisa detta i en 
rättegång.” 
Lars visste att hans föräldrar bara ville väl men nu orkade han inte 
med dem längre. Han sände ett rop på hjälp till sin syster som genast 
förstod och sa: 
”Nu får ni väl ge er, han har ju nyss vaknat upp! Lars kommer bli helt 
frisk och må bra om några veckor, men nu behöver han vila.” 
Föräldrarna såg lite tillplattade ut men insåg nog att Lisa hade rätt. 
Hans mor smekte Lars på kinden och sa: 
”Ta hand om dig nu, vi kommer snart tillbaka och hälsar på igen.” 
”Du vet att vi gör allt för dig!” sa fadern och kramade Lars axel, i 
stort sett den enda del av Lars kropp som inte gjorde ont. Lisa dröjde 
kvar en liten stund efter att föräldrarna gått ut. 
”Tack Lisa”, sa Lars svagt. 
”Självklart. Jag tror på dig brorsan, det vet du. Du grejar det här.” 
Lisas svarta hår hängde ner i ansiktet och hennes svarta ögon tittade 
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kärleksfullt på honom. Snart försvann hon dock bort i en mörk 
dimma, då Lars sjönk tillbaka i sitt töcken. 
 
Han drömde en märklig dröm, den var inte som vanliga drömmar 
utan ännu mer vriden och surrealistisk. Han såg Jakob i drömmen. 
Men Jakob var en jätte som klampade fram och trampade ihjäl 
människor på gatan. Folk sprang i panik och var livrädda för den 
overkliga jätten. Varför var Jakob en jätte? Han blev inte klok på sin 
dröm. Han ville att Jakob skulle komma. Jakob skulle hjälpa honom 
att bli bra igen. Bara han fick träffa honom. 
Lars visste aldrig om det var dag eller natt, ibland glömde han bort 
var han befann sig, ibland trodde han att han låg hemma i sin säng 
som vanligt och sov. Verkligheten var inte verklig längre, allt kanske 
bara var en dröm trots allt. Någon gång kom en läkare och undersökte 
honom. Läkaren hummade mest, frågade hur det stod till, om han 
hade ont. Lars visste inte hur ont han egentligen hade. Han visste att 
han fick smärtlindring men han hade ändå en obeskrivlig smärta i 
kroppen. Hur ont ska man ha för att inte smärtmediciner ska hjälpa? 
Var går gränsen? Sådana frågor ställde Lars till sig själv ibland när 
han hade som mest ont. 
 
En dag, Lars visste inte hur många dagar som gått sedan han blivit 
nerslagen, stod plötsligt Jakob där. Först trodde Lars att han bara var 
en hallucination, men när Jakob böjde sig ner och kysste den del av 
ansiktet som inte var inlindat i bandage, förstod Lars att han fanns där 
på riktigt. Jakob tittade på Lars och en tår rann nerför hans kind.  
”Jag har saknat dig något så förfärligt!”, sa Lars matt.  
”Lars, jag visste inte. Jag förstod inte. Helt plötsligt var du bara borta. 
Det var först när jag läste i tidningarna att en homosexuell man i 25-
årsåldern blivit nersparkad som jag kopplade att det kunde vara du. 
Trodde du hade dragit till Mallorca eller nåt. Vem fan har gjort så här 
mot dig?” 
”Jag vet inte, jag kände inte igen honom. Han störde sig på oss för att 
vi vågar vara oss själva. Jag hade aldrig trott att något sånt här skulle 
kunna hända. Inte mig.” 
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”Jag vill så gärna ta dig med mig härifrån. Hur mår du egentligen? 
Vad säger läkarna?”  
”Och jag vill så gärna åka härifrån! Nu! Med dig! Men jag vet inte 
hur jag mår, det är så läskigt. Läkarna, tja de säger inte mycket. Men 
självklart ska jag härifrån en dag och jag ska inte släppa dig med 
blicken en enda sekund! Du, hur går det med Petra förresten, har du 
pratat med henne?” 
”Ja, jag var så glad. Jag ville träffa dig och berätta. Men då var du 
borta. Hon tog det så bra. Och vi ska ha delad vårdnad om Stella. Det 
var det jag var mest rädd för, att jag inte skulle få träffa min dotter 
igen.” 
Lars log mot Jakob. ”Åh, vad jag blir glad för din skull! Det ska bli 
så kul att träffa din dotter sedan. När allt det här är över. Jag tror att 
jag måste sova nu. Kan inte vara vaken så långa stunder. Men lova att 
du kommer och hälsar på mig snart igen! Jag älskar dig Jakob!” Det 
var första gången Lars sagt att han älskade Jakob. Han hade velat 
säga det förut men inte vågat. Nu spelade inget någon roll längre, han 
kunde säga vad som helst. ”Jag älskar dig också.” Jakob smekte 
försiktigt Lars arm. ”Och självklart kommer jag tillbaka. Snart.” 
Lars somnade igen, den här gången full av lycka och tillförsikt på 
framtiden. Allt skulle bli bra igen. 
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Förberedelse 
 
Dagarna sniglade sig fram. Berit jobbade som vanligt i kassan på 
dagarna, som tur var hade hon bara dagtider denna vecka. Hon ville 
ha kvällarna fria att förbereda sig på. De dagar hon jobbade 
eftermiddag/kväll hann hon inte lika mycket på. Berit älskade att 
sova på morgnarna så då blev dagarna kortare. Berit tyckte att hennes 
jobb var rätt kul ibland, hon fick prata med folk och eftersom hon var 
ganska nyfiken tyckte hon det var intressant att se vad folk köpte. 
Ibland var det så uppenbart. Det kunde komma en tjej med rödgråtna 
ögon och köpa en stor påse godis och en veckotidning, då visste hon 
att hon gjort slut med sin kille. Eller om det kom ett fnittrigt par som 
köpte kondomer på fredagskvällen, då var det inte svårt att lista ut 
vad de skulle göra. Barnfamiljerna kom oftast på 
lördagförmiddagarna, hade ett berg av varor i vagnen och skrikande 
ungar som tjatade om lördagsgodis. På måndagmornarna var det 
pensionärerna som dök upp med sina rullatorer och sina kuponger. 
Det slog Berit att alla människor trots allt är väldigt lika, trots den 
stora variationen. Sett utifrån, från platsen bakom Konsumkassan 
förvandlades människan till ett märkligt djur med basala behov som 
mat och sex, med ungar som slogs om byten i form av lördagsgodis 
och de äldre djuren som dragit sig undan och som sparade på 
resurserna. Själv var hon ju faktiskt också ett av de där djuren. Hon 
satt där i det bleka skenet från lysrören, i sina fula Konsumgröna 
kläder och tog emot papperslappar eller drog de andra djurens 
plastkort genom en maskin. Vilket liv egentligen. Ibland undrade 
Berit om det var det här som livet gick ut på och om Gud som skapat 
människan hade tänkt att hon skulle sitta bakom ett rullband och byta 
saker med andra människor. Tur att hon hade en fritid då hon kunde 
ägna sig åt viktigare saker. 
 
Sin mamma hade hon inte hört av sedan telefonsamtalet. Tänk om 
hon kunde prata med sin bror om sin mamma. Hon hade visserligen 
aldrig försökt men hon vågade inte visa sig svag inför honom, då 
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kände hon det som att han skulle få övertag på något sätt och hon 
ville inte verka sämre än honom. Dessutom hade han väl aldrig 
förstått hennes problem med sin mamma, hon var ju inte lika jobbig 
mot Jakob. Berit kunde inte hjälpa det men hennes dåliga samvete för 
mamman dök upp då och då, trots att hon visste att hon egentligen 
inte hade gjort något fel. Men så länge mamman tyckte att hon hade 
gjort något fel så fick Berit automatiskt dåligt samvete. Berit 
beslutade sig för att inte tänka på sin mamma utan istället fokusera på 
helgen som skulle bli den bästa i hennes liv. Den måste bli helt 
perfekt! Väninnorna skulle bli så avundsjuka på hennes Stefan att de 
skulle vilja byta liv med henne. Och Stefan skulle bli helt tagen av 
Berits utseende och sätt och vilja träffa henne igen och igen och 
igen… På torsdagskvällen köpte Berit med sig ett paket med 
hårtoning från affären. Här skulle inte finnas några mer grå hårstrån i 
hennes hår, nu skulle det bli mörkbrunt och vackert. Hon satte genast 
igång och kunde knappt bärga sig. När Berit var ung hade hon haft 
mörkbrunt hår så hon visste att hon passade i det. Tänk vad förvånad 
Stefan skulle bli, hon skulle se minst 10 år yngre ut och passa bättre 
ihop med hans ålder. De skulle kunna gå runt i stan i Umeå hand i 
hand och se lika gamla ut. Berit tänkte att hon kanske skulle göra 
något åt sin vikt. Det fick bli nästa steg. Nu kunde hon bara bli 
vackrare och vackrare för varje dag. Hon skulle slå honom med 
häpnad! 
När färgen suttit i en halvtimme kunde hon inte vänta längre, utan 
måste se resultatet. Hon sköljde ur färgen och tvättade håret med det 
schampo som följt med och hade sedan i det mjukgörande balsam 
som skulle göra hennes hår vackert och glänsande. Sen kom hon på 
att det ju var två dygn till lördagskvällen! Hennes hår skulle inte hålla 
sig fräscht ända till dess! Hon skulle vara tvungen att tvätta håret en 
gång till innan middagen och då hade hon inte något balsam kvar. Att 
hon inte hade tänkt på det! Ja, ja, det var som det var. Berit sköljde ur 
balsamet och tvättade sig. Sedan satte hon på sig sin ljusblå 
morgonrock, som egentligen var en gjord för en man, och började 
torka håret. Resultatet blev bättre än vad hon hade vågat hoppas på. 
Hennes hår hade återigen fått den färg hon haft i sin ungdom. Berit 
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tog ett litet glädjeskutt och sedan ägnade hon resten av kvällen åt att 
spegla sig i alla möjliga vinklar och prova alla möjliga frisyrer. 
 
På fredagskvällen ringde telefonen. Vem kunde det vara? Hennes 
mor? Berit stålsatte sig, hon skulle inte falla till föga.  
”Hej, det är Stefan!” En stöt for genom Berits kropp. Stefan! Skulle 
han ringa återbud? Käre Gode Gud, gör så att han inte ringer 
återbud!! ”Hallå? Stefan, jag som är präst du vet? FANFANFAN” 
Som om inte Berit skulle veta vem han var!  
”Ja, hej, förlåt, blev bara lite förvånad. Klart jag vet vem Ni är. Hur 
står det till?” Berit kunde inte rå för det, men hon hade fortfarande 
svårt att inte Nia honom. Men det skulle väl bli ändring på det tids 
nog. När de var tillsammans kunde hon ju inte gå runt och nia sin 
man! Hoppas bara att han lyckades dölja sina tics inför hennes 
vänner. Det hade hon inte tänkt på förut, men det kunde ju faktiskt bli 
ett problem. ”Jo, då det är bara bra. Jag tänkte bara fråga om jag får 
ta med mig en till gäst på din middag? Jag ringer kanske i sista 
minuten men glömde säga att jag har besök.” Berit blev förvånad. 
Besök? Å andra sidan skulle ju hennes vänner komma.  
”Jaha? Ja, självklart går det bra. Då ses vi imorgon, klockan sju.” 
Berit lade på luren. Vem kunde det vara som var på besök hos 
Stefan? Någon släkting? En gammal kompis? Tids nog skulle hon få 
veta. Det kunde ju passa bra att lära känna någon av Stefans vänner 
redan nu. Men om Stefan ville komma till henne trots att han hade 
besök måste han ju verkligen vara angelägen att komma! Annars 
hade han ju bara kunnat säga att han inte kunde för att han hade 
besök. Han kanske inte ville missa chansen att komma hem till henne 
på middag. Det kanske betydde att han redan var intresserad av 
henne! Hade han inte tittat lite extra på henne under gudstjänsterna? 
Det här skulle gå hur lätt som helst. 
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Sorg 
 
Jacks dagar flöt på i en enda dimma. Antingen låg han och grät på sin 
säng eller så stod han och skrek och slog och sparkade omkring sig i 
cellen. Alla dessa år av undanhållen sorg måste få utlopp. Vreden 
kände han igen och var bekant med, den hade alltid funnits där. Men 
sorgen och tårarna var något helt nytt. Det var befriande att gråta, 
samtidigt som han skämdes. Psykologen sa att det var bra att han 
grät, det var ett friskhetstecken. Men han kunde inte rå för att han 
kände sig som en fikus när han grät. Riktiga grabbar gråter inte, det 
hade alltid hans far sagt. Samtidigt som han kämpade med minnena 
från sin barndom kände han också oro över hur det hade gått med 
killen han hade sparkat ner, det var inte ofta han fick rapporter om 
hur läget var men ännu hade han inte hört att han dött i alla fall. Jack 
tänkte att om killen klarade sig skulle han börja ett nytt liv så fort han 
kom ut ur fängelset. Han borde ju få något år för misshandel men inte 
mer. Jack hade trots allt lite hopp kvar. Men vissa dagar var bara 
nattsvarta och han ville bara dö. 
 
Pakten kom en dag och hälsade på honom i häktet. De verkade inte 
förstå allvaret utan var mest imponerade över att få komma till en 
värld de aldrig tidigare varit i kontakt med. 
Ronny, Jennifer och Dan satt på varsin stol och tittade med stora 
ögon på honom. Deras frågor kändes som pistolskott och de kom 
farande samtidigt med en enorm fart.  
”Hur är det att sitta här?”  
”Vad gör du om dagarna?”  
”Har du hört något om bögen?”  
”Har du tv på rummet?” Jack kände sig 10 år äldre än sina gamla 
kompisar och tyckte plötsligt att de var väldigt barnsliga.  
”Är det tjugo frågor eller? Nej, jag har inte tv i cellen, jag går hos en 
psykolog och pratar och vet ingenting. Jag vet inte om jag blir dömd 
för misshandel eller dråp, mordförsök eller rentav mord. Jag vet inte 
ens när jag blir förflyttad till ett fängelse.”  
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”Kommer du hamna i fängelse? Hur länge då?” Dan som inte 
verkade ha förstått allvaret ställde en, i Jacks ögon, puckad fråga.  
”Det vet jag väl för helvete inte! Har du inte lyssnat på vad jag sa? 
Men att jag hamnar i fängelse är väl rätt uppenbart?” Jack kände sig 
så trött på sina vänner och ville bara att de skulle gå.  
”Jag har en tid hos psykologen snart. Ni måste nog gå nu” sa Jack. 
Allting kändes tungt. Han kunde inte träffa sina vänner längre utan 
att må dåligt. De tre vännerna tittade på honom med förvånade ögon 
och gick sedan utan att säga ett ord. 
 
En dag blev Jack kallad till det obehagliga förhörsrummet igen. 
Samme godmodige polis tittade honom i ögonen och undrade hur det 
var med honom. Skulle förhörande poliser bete sig på det här sättet? 
Skulle de inte bara vara kalla och hårda? Jack hade många gånger 
undrat hur det skulle kännas att sitta i förhör och han hade alltid sett 
framför sig att han var hårt ansatt av en förbannad polis och att han 
själv skulle vara tuff tillbaka och inte säga någonting som kunde 
hjälpa till att sätta dit honom. Nu kändes det mest som han satt 
hemma hos en kompis och snackade med kompisens farsa vid 
frukostbordet. Med det undantaget att rummet inte var likt något hem 
han besökt. Brydde polisen sig eller var det bara ett trick? Det var 
länge sedan Jack hade litat på någon människa och han visste inte hur 
han skulle bete sig i en sådan här situation. Han mumlade något till 
svar. 
”Jag har goda nyheter till dig Jack, killen som du sparkade ner 
kommer överleva så du kommer inte att bli anklagad för mord. Men 
grov misshandel kan du nog räkna med.  
Rättegången kommer att bli om några veckor. Du kommer att släppas 
fri i väntan på rättegången.” Hundra frågor dök upp i Jacks 
medvetande. Skulle han släppas ut? Redan? Hur länge? Vad skulle 
han göra då? Hur många år skulle han få? Jack kände sig förvirrad. 
Han var så van vid att vara inlåst och hade räknat med att han skulle 
vara instängd ett bra tag framöver. Han hade inte tänkt på att han 
skulle släppas ut mellan häktestiden och rättegången. Han hade aldrig 
befunnit sig i en sådan här situation. Jack kände i alla fall en stor 
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lättnad över att han inte hade mördat någon. Men han visste inte om 
han kunde låta bli att göra något liknande igen. Den ilskan han hade 
inom sig var så stark, det var nästan som om den övermannade 
honom, som en demon som tagit makten och greppet över honom. 
Polisen bad honom hämta sina grejer och sedan gick de mot 
utgången. Jack gick ut ur polishuset med sin väska med de saker 
Pakten tidigare hade lämnat till honom. Han stod ute på gatan och 
kände sig helt förvirrad. Nu var han själv, ensam, utkastad på gatan. 
Han började gå mot bussen för att åka hem till lägenheten. Det var en 
varm och solig dag och solen bländade honom där han gick. Här 
utanför var allt precis som vanligt, folk gick i shorts, åt glass, 
kramades och shoppade kläder. Han ville inte vara här ute. Han ville 
tillbaka till sin trista cell, gömd för verkligheten och alla människor. 
Där fick han lugn och ro och kunde känna en tillfredsställelse i att 
vara inspärrad och på så sätt avtjäna sitt straff. Nu var han ute och 
visste inte när han skulle på rättegång, visste inte när han skulle in 
igen, visste inte hur länge han skulle sitta inne, han visste egentligen 
ingenting mer än att han skulle in igen. Varför kunde han inte bara få 
vara kvar därinne? Allt hade blivit så mycket enklare då. 
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Den sista stölden 
 
Jakob ville genast träffa Lars och berätta. Det var söndag och han 
visste att Lars hade varit ute med sina vänner kvällen innan och antog 
att Lars var lite bakis. Därför gick han till affären och köpte några 
tidningar och en påse Dumlekolor för att muntra upp Lars med. Idag 
jobbade hans syster Berit i affären. Undrar just hur jag ska förklara 
det här, tänkte Jakob som aldrig hade tyckt om varken choklad eller 
skvallertidningar. Visste Berit om att han och Petra gjort slut? Han 
visste inte om Petra hunnit berätta.  
”Tjena syrran! Hur är läget med dig nu för tiden? Det var ett tag 
sen!” Men var det verkligen Berit som satt där bakom kassan, det var 
något obekant över henne. Hade hon färgat håret? Nej, det var ju 
flera månader sedan hon hade börjat färga sitt gråa hår. Sen såg han – 
hon hade ju gått ner i vikt! Vad snygg hon var!  
”Hej Jakob! Jo, det är väl som vanligt, jämna plågor” skrattade Berit. 
”Men, vad har hänt med dig, du är ju hur smal som helst! Vad har du 
börjat gå på för hemlig diet?”  
”Ja, inte är det Dumlekolor i alla fall. Du har väl aldrig varit förtjust i 
det? Och Hänt extra? Vad har hänt med dig, kan man undra? Eller är 
det till Petra?” Vad skulle han svara? Tids nog skulle hon få reda på 
att de gjort slut och han kunde ju inte ljuga för sin syster.  
”Nej, det är slut mellan oss. Det här är till min pojkvän. Han är lite 
bakis idag.” Berit stirrade på honom.  
”Pojkvän? Vadå, du? Med en annan man? Nähä? Vad säger mamma 
om det?”  
”Jag har inte hunnit berätta för henne, det är ganska nytt. Gör inte 
det, snälla du. Låt mig göra det i den takt jag vill. Jag vill ju inte att 
hon ska få en hjärtinfarkt.” Berit såg fortfarande lika chockad ut. 
Stackars Berit, hon hade alltid varit så inskränkt, fogat sig efter 
omgivningen och aldrig vågat gå mot strömmen. Hur skulle hon 
kunna förstå något sånt här? Jakob hade aldrig känt ett behov av att 
göra som alla andra, han ville gå sin egen väg. Jakob insåg att han 
egentligen inte kände sin syster. Vem var hon bakom den där fasaden 
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hon försökte bygga upp? Vem var kvinnan bakom alla måsten och 
krav hon satt på sig själv? De pratade aldrig om något djupt. Jakob 
tänkte att han måste ta sig tid någon gång och lära känna henne. De 
var ju ändå syskon. Men det fick bli en annan gång, nu ville han hem 
till sin älskade Lars. 
Jakob skyndade sig hem, satte på sig lite after shave och tog sedan 
trappan ner till Lars lägenhet och ringde på. Inget svar. Var han inte 
hemma? Sov han kanske över hos någon kompis? Men Jakob hade 
inga nummer till någon av Lars vänner. Lite besviket slängde han in 
tidningarna och godispåsen genom brevinkastet och gick upp till sig 
igen. 
 
Dagarna gick, men inte ett livstecken från Lars. Nu började Jakob bli 
orolig. Hade han dumpat honom utan att säga nåt eller hade det hänt 
honom någonting? När Jakob på onsdag eftermiddag bläddrade i en 
gammal tidning från söndagen fick han en chock. Att han inte tänkt 
på det innan! ”25-årig man nersparkad mitt i centrala Umeå på lördag 
kvällen. Polisen har tagit fast gärningsmannen och det hela tyder på 
ett hatbrott då den nerslagna mannen är homosexuell…” Tänk om… 
Det stod inget i tidningen om hur det gått för mannen, bara att läget 
var kritiskt. Jakob letade på telefonkatalogen och slog upp numret till 
sjukhusets växel. Han frågade om de fått in någon som hette Lars 
Johansson.  
”Vem är Ni? Är Ni anhörig?”  
”Ja, jag är hans pojkvän”.  
”Ett ögonblick ska jag se efter…Ja, han finns här. Han ligger på sal 
11. Kom dit och fråga efter honom.”  
”Hur är det med honom?” Jakob var lättad över att han åtminstone 
levde fortfarande.  
”Det kan jag tyvärr inte säga, jag sitter bara i växeln.” Jakob frågade 
när det var besökstid och fick besked om att han kunde komma dit på 
torsdagen mellan 13-15. Han fick helt enkelt ta ledigt från jobbet den 
dagen. På natten kunde han inte sova. Han undrade hur Lars mådde, 
om han skulle bli bra igen. Jakob satt uppe hela natten, lyssnade på 
James Blunt och grät. Deras skiva, deras låtar. De hade inte bara en 
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låt tillsammans, de hade ett helt jävla album. Om han tänkte väldigt 
intensivt på Lars kanske han skulle bli frisk. När James Blunt sjöng 
”Goodbye my lover, goodbye my friend” stod Jakob inte ut längre. 
Han var tvungen att stänga av och tänka på något annat. Det var klart 
att Lars skulle bli bra igen, han skulle snart bli utskriven och så skulle 
de kunna tillbringa all tid i världen åt varandra. Jakob skulle kunna ta 
ut en massa semester, Lars kunde säkert hoppa över någon kurs i 
filosofin och så kunde de dra iväg någonstans, bara de två. Det var 
det enda som var viktigt just nu. Och så Stella förstås. Jakob fick lite 
dåligt samvete över att han blivit så totalt uppslukad av Lars att han 
nästan glömt sin dotter. Hon betydde fortfarande allra mest för 
honom. Till helgen skulle hon bo hos honom och det kändes skönt. 
Då kunde han fokusera på henne istället och slapp oroa sig för Lars. 
Om det nu gick. 
 
Den natten sov Jakob bara två timmar. Han vaknade tidigt och visste 
inte vad han skulle ta sig till. Skulle han ta en runda på stan kanske? 
Han måste ju ta sig för med någonting innan han kunde besöka Lars. 
Jakob gick ner på stan och vandrade planlöst omkring. Hans gamla 
last dök upp i hjärnan. Om han skulle fly verkligheten en stund och 
gå in i en affär och kolla lite. Han slogs med sig själv, nej, han skulle 
ju aldrig mer sno någonting. Inte nu när han hade Lars. Men hur 
länge till hade han Lars egentligen? Hans oro kom tillbaka och 
tvingade in honom i en klädaffär. Jag ska bara köpa något till Lars, 
tänkte han. Varför ska du köpa när du lika gärna kan ta? Sa hans 
andra röst inom honom. Jag kan inte sno saker till Lars, jag älskar ju 
honom. Men du kunde ta saker till Petra? Men henne älskade jag ju 
inte. Rösten lugnade ner sig en aning. Han tittade på några t-shirts 
och tänkte att han åtminstone kunde prova några i hytten. Han 
behövde nog lite nya kläder trots allt. Han stängde om sig och tog av 
sig tröjan. Ska bara prova lite, tänkte han. Innan han visste ordet av 
hade han plockat på sig två av t-shirtarna under sin egen tröja. De 
andra två gick han ut och hängde upp igen med en oskyldig min. 
Sedan tog han upp sin mobil och låtsades se upptagen ut och gick ut 
ur affären. Lätt som en plätt. Han lyckades hålla ruset kvar inom sig i 
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tio minuter, sedan byttes det ut mot en ångest och ännu värre oro över 
Lars. Vad höll han på med? Han beslutade sig för att detta var sista 
gången och om Lars blev bra igen skulle han aldrig mer sno 
någonting, han skulle inte behöva för han skulle aldrig må lika dåligt 
igen som han gjorde just nu. Den tanken tröstade honom en aning. 
Nu kunde det inte bli värre. 
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Hemligheten 
 
Dagarna gick och Stefan märkte på Lydia att det var något som inte 
stämde. Ibland låg hon och grät på nätterna när hon trodde att han 
sov. En oro grävde runt som en orm i Stefans mage och han tänkte att 
han måste prata med henne om det. Han förstod inte varför hon inte 
ville berätta något för honom. Han fick själv svårt att sova om 
nätterna och oroade sig för att den lycka han känt sedan han träffat 
Lydia skulle slås sönder i ett svep. Han måste prata med henne! Om 
han så skulle tvinga henne att berätta. Hur det än var, var det bättre 
att få reda på det än att gå runt med denna oro i kroppen. 
 
En måndagsmorgon när Stefan var ledig från jobbet tog de bilen och 
åkte ut till hans stuga. Han tänkte att han skulle försöka dra ur henne 
vad som bekymrade henne. Och det var nog bra om han kunde göra 
det där de hade lugn och ro omkring sig. Det var en varm dag i början 
av maj, fåglarna kvittrade som besatta och solen värmde upp den 
frusna marken. Havet låg stilla och blankt och Stefan tänkte att om 
han hade varit konstnär hade han satt sig på stranden och målat av 
den vackra bilden. De packade ur sina grejer ur bilen och satte sig 
sedan på de två gamla campingstolarna som Stefan hade rotat fram 
från förrådet och tittade ut över den vackra naturen. Stefan samlade 
styrka och förberedde sig på det värsta.   
”Lydia. We have to talk. I have noticed that something is bothering 
you. Can’t you tell me what it is?” Lydia tittade bort, satt en stund 
tyst och sa sedan:  
“Jag vet inte om jag vill berätta för dig. Men tids nog måste jag väl. 
Jag vill inte förstöra den lycka vi har just nu.”  
”Men du är ju inte lycklig, Lydia, du gråter som om du vore 
deprimerad och jag får ingen kontakt med dig.”  
”Jag är lycklig med dig och det är det enda som betyder något. Det 
andra…det har inte med dig att göra.”  
”Jo, det har det, det påverkar mig mer än du kanske tror. Jag älskar 
dig och bryr mig om dig och det är värre att se dig ledsen än att vara 
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det själv. Jag vill kunna hjälpa dig men jag vet inte vad jag ska säga 
för jag vet inte varför du är ledsen.” Stefan kände sig frustrerad och 
ännu mer orolig än tidigare. Varför kunde hon inte berätta vad det 
var?  
”Du kan inte hjälpa mig i alla fall. Det finns inget du kan säga som 
gör att det blir bättre.” Lydia tystnade. Stefan visste inte vad han 
skulle säga. Han tog hennes hand och höll den hårt.  
”Jag älskar dig”, viskade han. De satt så en lång stund och sa 
ingenting till varandra. Till slut bröt Lydia tystnaden:  
”Jag har en dödlig sjukdom. Jag har bara några år kvar att leva och de 
kan inte göra något.” En isande känsla spred sig i Stefans kropp. 
Hennes ord väckte en skräck inom honom. Sedan tänkte han att det 
inte kunde stämma.  
”Men du som verkar så frisk! Det kan inte stämma! Det måste väl 
finnas något de kan göra?!”  
”Det går inte att göra något för att hejda förloppet. Än så länge är jag 
inte så jättesjuk men det kommer att bli värre.” Stefan kände paniken 
växa inom honom. Varför? Varför just Lydia? Det kändes så onödigt. 
Vackra, livliga Lydia som inte var mer än 31 år. Varför skulle hon 
dö? Varför kunde inte gamla Greta dö istället? Inte för att han kände 
någon Greta, men det måste finnas någon gammal tant som hette 
Greta som var över 90 och som bara ville få somna in. Livet var så 
orättvist!  
”Hur länge har du kvar? Hur länge har du vetat?”  
”Jag vet inte riktigt hur lång tid jag har kvar, ett par, tre år kanske. 
Fick veta det för ett halvår sedan.” 
 
Nu visste alltså Stefan. Men att det var en sådan fruktansvärd 
hemlighet hade han aldrig kunnat tänka sig. När han äntligen hade 
träffat världens mest underbara kvinna skulle hon tas ifrån honom. 
Det slog plötsligt Stefan att hon hade lämnat sitt hemland p.g.a. 
honom, alla sina vänner och släktingar som hon bara hade några år 
kvar tillsammans med.  
”Men borde du inte vara med din släkt och dina vänner de sista 
åren?” ”Det är det jag har varit ledsen över. Jag älskar dig så mycket 
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och har varit så lycklig här med dig samtidigt som jag saknar dem där 
hemma så att det värker! Jag har inte vetat hur jag skulle göra. Jag 
vill inte lämna dig och jag vill inte vara ifrån dem. Ville inte berätta 
för dig för då skulle du bara säga att jag måste åka hem till Italien.” 
Stefan tänkte en sekund, sedan sa han:  
”Det är klart du ska åka tillbaka till Italien.” Lydia tittade med stora, 
sorgsna ögon på honom.  
”Men jag följer med dig, Lydia. Jag kommer aldrig att lämna dig, jag 
är beredd att flytta härifrån, har faktiskt tänkt på det tidigare.” I 
Lydias ledsna ögon fick ett nytt hoppfullt ljus liv.  
”Är du säker? Ditt jobb då?”  
”Äh, det spelar ingen roll, jag kan ta tjänstledigt i några år och hittar 
säkert ett jobb i Italien. Och det vore roligt att få lära sig italienska. 
Om du vill ha med mig förstås?”  
”Så klart att jag vill! Jag ska lära dig språket!” De tittade på varandra 
och även om de båda var ledsna fanns en glädje hos dem över att de 
hade hittat varandra. Stefan tänkte att inget spelade någon roll, bara 
han fick vara med Lydia hennes sista år. 
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Viarnia 
 
Lars tid efter händelsen var förvirrande. Han visste inte hur länge han 
var vaken de tillfällen det hände och han glömde fortfarande ibland 
bort var han var. Han tyckte inte att han blev bättre heller, snarare 
tvärtom. Det var som om kroppen bestämt sig för att ge upp, trots att 
hans psyke inte ville det. Om han legat här i veckor, månader eller 
bara några timmar hade han ingen aning om. Sköterskorna berättade 
att han haft besök flera gånger men han kom aldrig ihåg vilka som 
varit där eller vad de sagt. Han hade bara ett svagt minne av att Jakob 
hade varit där. Men vad hade de pratat om? Och var det verkligen 
Jakob på riktigt eller var det bara en fantasi han hade bildat. Varje 
dag frågade Lars sköterskorna om Jakob hade varit där och varje dag 
fick han samma svar. Ja, han hade varit där men de visste inte vad de 
hade pratat om.  
”Det är inte mitt jobb att tjuvlyssna, förstår du” sa den godmodiga 
sköterskan till honom. 
Ibland när han sov dök hans konstiga drömmar upp igen som inte 
påminde om något han tidigare varit med om. De var mycket värre än 
barndomens mest hemska mardrömmar. Oftast hände dock ingenting 
i hans hjärna när han sov, han bara försvann och var borta länge, 
länge. 
 
När Lars hade legat på sjukhus tre veckor började hans vakna tid 
dock öka för varje dag. Lars hade bestämt sig för att han skulle klara 
sig och det var som om det pågått en boxningsmatch i hans inre. 
Hans psyke hade äntligen segrat mot hans kropp. Jakob kom dit en 
dag och satt bredvid hans säng när Lars vaknade. En lycka spred sig i 
Lars kropp, hans älskade var här!  
”Gud vad jag är glad att du finns!” sa Lars och log mot Jakob.  
”Och jag är så glad att du blivit bättre! Jag var så orolig där ett tag. 
Sköterskan sa att du frågade efter mig varje dag som om du glömt 
bort att jag varit här. Hur mår du idag?” 
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”Jorå, det är väl ok. Har fortfarande ont men det blir bättre. Synd att 
klaga!” Lars skrattade åt sig själv. ”Synd att klaga” var en fras han 
hade kört med hela sitt liv när någon frågade hur det var med honom. 
Den kändes så fel nu. Som att dra till med samma klyscha hur man än 
mådde.  
”Skönt att höra dig skratta, det var längesen”, Jakob såg lättad ut. 
”Snart får du nog komma hem.” 
 
När Lars tillfrisknande väl hade startat gick det snabbare och 
snabbare för varje dag. En dag i slutet av juni blev han utskriven från 
sjukhuset. Det var en kall och mulen dag men det gjorde honom 
ingenting. Nu var han fri och han slapp den unkna sjukhuslukten, 
lukten av sjukdom, död och sorg. I början av vistelsen hade han 
knappt varit medveten om omgivningen, men ju friskare han blivit, 
desto mer hade han märkt av sjukhusmiljön och det var ingen miljö 
han ville vistas i någon längre stund. Särskilt inte i flera veckor. Lars 
kände sig svag och blek när han stapplade ut från sjukhusbyggnaden. 
Hans föräldrar hade erbjudit honom att komma och hämta honom 
men han hade avböjt. Han ställde sig istället vid busshållplatsen och 
väntade på 5:an eller 1:an som skulle komma snart. Det var första 
gången han rörde sig fritt utomhus på säkert en månad och han kände 
en viss rädsla och oro och tittade sig lite nervöst omkring. Lars kände 
inte igen sig själv. Innan händelsen hade han varit stark och frisk och 
inte det minsta rädd och ganska så bekymmersfri. Nu var han svag, 
klen och rädd. Han kunde inte tillåta sig själv att förändras p.g.a. 
detta, det skulle inte få förstöra hans liv! Han måste genast ta kontakt 
med psykologen igen. Psykologen, ja. Lars mindes nu att han hade 
sett psykologen för sin inre syn i dimman efter händelsen. Eller hade 
psykologen varit där på riktigt? Och hur kom det sig i så fall, vilket 
konstigt sammanträffande. Han måste fråga. Det hela var märkligt. 
 
Lars fick en akuttid dagen efter. Samma kväll som Lars kom hem 
från sin vistelse på sjukhuset hade alla hans vänner kommit och 
överraskat honom med presenter och godis. Petrus hade inte kommit 
och hälsat på honom på sjukhuset eftersom han hade en fobi för 



- 155 - 
 

sjukhus som han sa. Lars hade blivit besviken men blev nu glad att se 
honom. 
 
När Lars dagen efter satt i väntrummet hos psykologen kände han sig 
både nervös och stressad. Han förstod inte var dessa känslor kom 
ifrån. Nervös hade han aldrig varit inför dessa möten, han var ju så 
van vid dem. Och stressad, vad hade han att vara stressad över? 
Kanske var det det faktum att psykologen hade dykt upp i fel 
situation och betett sig märkligt och att Lars i bakhuvudet hade en 
instinktiv känsla att det var något som inte stämde. Som om det fanns 
någon som bevakade varje steg han tog, visste allt om honom och 
fanns där i bakgrunden när han minst anade det. Lars slog ifrån sig de 
konstiga tankarna. ”Trams!” tänkte han, som hans mor brukade säga. 
Förföljelsekänslan hade säkert med misshandeln att göra. Och vem 
kunde hjälpa honom med det om inte psykologen? 
 
”Välkommen in Lars.” Plötsligt stod han där i dörren, märkligt att 
inte Lars visste vad han hette. En blixt i Lars hjärna for förbi och en 
mening. 
”Jag heter Viarnia…” Visst var det det psykologen hade sagt? Men 
vad var det för ett namn? Ryskt? Psykologen verkade inte det minsta 
rysk. Lars reste sig och tittade misstänksamt på psykologen som 
kanske var ryss. Var det en del av mannens identitet? Tids nog skulle 
han nog lista ut det. 
 
”Hur mår du idag?” Psykologen inledde som vanligt, som om 
ingenting hade hänt. Lars visste att psykologen visste vad som hänt, 
från sjukhuset hade man nämligen bokat av hans tider när han låg 
inne. Den första sessionen hade han dock missat i sitt medvetslösa 
tillstånd. Lars undrade för sig själv om hans föräldrar skulle bli 
skyldiga att betala för den gången i alla fall. I så fall skulle han betala 
med egna pengar. Lars återgick till att tänka på hur han mådde. Han 
sa som det var. 
”Jag är trött, svag och jag tittar mig över axeln så fort jag är utomhus. 
Jag är inte mig själv. Ja, du vet väl vad som hände?” 
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Lars tittade utforskande på mannen bakom det stora skrivbordet. 
”Ja, de meddelade mig om ditt tillstånd från sjukhuset.” 
”Kommer jag att bli mig själv igen, kommer jag att bli bra?” Lars lät 
orolig. Kroppen hade tillfrisknat och klarat sig, men hur skulle det bli 
med hans psyke efter detta? 
”Med största säkerhet. Vi ska tillsammans plocka fram den gamla 
Lars som har gömt sig inom dig. Och du ska inte behöva titta dig 
över axeln igen. Jag lovar.” 
Lars slappnade av. Han litade på vad psykologen sa. Det kändes 
tryggt. Och han levde ju fortfarande! Och han hade Jakob. Men han 
undrade över en sak. 
”Är du från Ryssland, förresten?” 
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En kväll i förödmjukelsens tecken 
 
Hela lördagen fortsatte veckans förberedelser. Berit köpte hem fullt 
av pelargonier som hon ställde lite här och där i lägenheten. Berit 
hade aldrig varit speciellt bra på att sköta blommor, hon förstod inte 
riktigt varför, men de dog bara en efter en. Berodde det på att hon 
inte pratade med dem som man skulle göra? Eller för att de fick för 
lite vatten? Eller för mycket? Men nu hade hon hela lägenheten full 
av blomstrande, friska pelargonier så nu skulle Stefan tro att hon 
hade gröna fingrar. Det måste väl betyda något? Sätta ett litet plus på 
kontot. I Berits hem hade det alltid varit viktigt att kunna visa upp ett 
vackert och städat hem, det var som en spegling av vem man var och 
hur lyckad man var. Det fick inte vara minsta lilla defekt i huset eller 
smula på golvet, då var man misslyckad. Hon var tvungen att tvätta 
håret innan middagen, för det hade redan blivit fett. Hon såg hur lite 
av toningsfärgen rann ut på golvet och hoppades för Guds skull att 
det inte hade försvunnit för mycket ur hennes hår. Vad skulle hon ha 
på sig då? Det hade hon inte riktigt tänkt på. Det fick bli den gröna 
klänningen, den som hon passade så bra i. Berit sprang runt som en 
yr höna i lägenheten, fixade kuddarna i soffan, kollade så att all mat 
fanns i kylen, fixade håret, sminkade sig, borstade tänderna. Ifall att 
han skulle stanna kvar efter att vännerna hade gått ville hon vara 
fräsch i munnen om det skulle bli läge för kyssar. Kanske borde hon 
gå ner till affären och köpa lite tuggummi också, för säkerhets skull? 
Berit sprang ner till närmaste tobaksaffär och köpte ett paket 
Stimorol. 
 
Berit hade bestämt sig för att göra Flygande Jakob till kvällen. För 
säkerhets skull gjorde hon en utan kyckling också. När hon tänkte 
efter var det kanske bäst att göra en utan jordnötter också, eller så 
kunde man ha på dem i efterhand. Hon visste ju inte alls om han var 
vegetarian eller nötallergiker, eller allergisk mot något över huvud 
taget. Tänk om hon skulle råka förgifta honom! Berit fick en galen 
tanke om att lägga sömnmedel i hans dricka så att han skulle somna i 
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hennes lägenhet och hon skulle få ha honom här hela natten. Men det 
var för riskabelt och vad sjutton tänkte hon på!? Det skulle inte 
behövas något sömnmedel för att få honom att stanna, det var Berit 
nästan säker på. När väninnorna och deras män gått skulle hon ha 
honom för sig själv och de skulle prata hela natten och imorgon 
kunde hon vara hans flickvän! Berit fick fjärilar i magen bara hon 
tänkte på det. Vad spännande allt kändes inför kvällen. När allt var 
dukat och klart, maten nästan färdig och Berit hade sin fina klänning, 
sitt mörka korta hår i ordning och sina kinder glödande av rouge och 
spänning ringde det på dörren. Var det han? 
 
Väninnorna och deras makar kom in genom dörren i samlad tropp 
som vanligt. Det hälsades artigt och Anne-Marie, Gerd och Kerstin 
kikade runt, som alltid litet kritiskt, i Berits lägenhet.  
”Nämen åh, så fina blommor!” utbrast Anne-Marie.  
”Det är inte ofta man ser blommande pelargonier hemma hos dig! 
Vad har du för knep egentligen?” Piken kändes. Berit avskydde detta, 
det var som att bara för att man var kvinna var man tvungen att vara 
bra på blommor, tycka om att påta i jorden och ha gröna fingrar. Om 
hon hade varit man hade ingen pikat henne för blommorna. Vad 
orättvist det var egentligen! Men Berit svalde förtreten och tänkte att 
snart skulle de bli imponerade när ”hennes” präst kom in genom 
dörren. ”Var har du resten av sällskapet?” undrade Gerd och tittade 
med sina uggleögon inåt lägenheten som om det fanns någon där som 
gömde sig.  
”Sätt er i soffan så länge, jag ska bara fixa det sista till maten. Stefan 
och hans vän kommer nog snart.  
”Vän?” undrade Anne-Marie och alla sex stirrade på henne.  
”Ja, han sa att han hade en gäst hos sig som ville följa med.”  
”Hm, det verkar konstigt.” En viss oro dök upp i Berits mage. Ja, var 
det inte lite konstigt? Men så kom hon ihåg att han kom på hennes 
middag trots att han hade besök och därför måste han ju vara 
angelägen.  Berit fann sig snabbt.  
”Han ville så gärna träffa mina vänner och ville så gärna att jag fick 
träffa hans vän så därför kommer han fast att han har besök ikväll. 
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Det är väl inte så konstigt. Seså, sätt er i soffan och ta det lugnt en 
stund så fixar jag klart i köket. Jag kan inte vara social samtidigt som 
jag grejar i köket, då vet jag antingen inte vad jag gör eller så vet jag 
inte vad jag säger. Har lite svårt att göra två saker samtidigt.” Berit 
skrattade till lite konstlat och nervöst, gick ut i köket och plockade 
fram en salladsskål och salladen hon tänkte skära. Då ringde det på 
dörren igen. Åh, det måste vara han! Berits hjärta tog ett litet 
glädjeskutt. 
 
Där stod Han. Men det var något som inte stämde. Han höll en liten 
mörk kvinna i handen. Hon såg väninnorna och deras makar i 
ögonvrån, spanande med sina ögon på paret i Berits dörröppning. 
Vad var det här? Hade han en kvinna? Varför hade han inte sagt 
något? Berit visste varken vad hon skulle säga eller göra. Den lilla 
kvinnan tog glatt hennes hand och sa sitt namn, vilket inte Berit hann 
uppfatta. Sedan hoppade den lilla slynan in i hennes privata rum. 
Stefan sa något till Berit men hon uppfattade inte vad. Hon ursäktade 
sig och gick ut i köket och började skära till salladen. Hon måste 
fokusera. Vad skulle hon göra? Hur skulle hon hantera denna 
situation? Vad skulle hennes väninnor säga? Hennes lögn var 
avslöjad och mer därtill. Hon skulle bli lämnad ensam, ingen skulle 
någonsin vilja vara med henne. Och Han, han hade en annan. Varför 
hade hon inte frågat vem hans vän var? Hur hade hon kunnat vara så 
dum? Berit stod i köket, hackade den förbannade salladen och skällde 
på sig själv. En riktig utskällning var vad hon behövde. Kunde nu 
inte alla bara gå hem så att hon kunde få vara själv med sina tankar 
och sina arga ord. Men Berit visste att hon var tvungen att genomlida 
middagen. 
 
Middagen blev en hemsk tillställning. Berit försökte hålla skenet 
uppe, och verka som att allt var som vanligt. Som tur var visste 
åtminstone Stefan och den hemska kvinnan ingenting om vad som 
pågick. Hur hon skulle förklara detta för sina väninnor senare fick bli 
ett senare problem. Det var dock Anne-Marie som gjorde att 
situationen blev ännu värre och ännu mer pinsam. Hon började kalla 
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kvinnan för en hora och undrade vad Stefan gjorde där med henne 
när han skulle till sin flickvän på middag. Nu hade det alltså avslöjats 
att Berit påstått att Stefan och hon var ett par. Kunde det bli ännu mer 
förödmjukande? När alla till slut hade gått satt Berit på köksstolen 
och grät, först tyst, sedan alltmer högljutt. Hon var totalt värdelös 
som person, hon hade försatt sig i en fruktansvärd situation p.g.a. att 
hon inte kunde sluta ljuga. Hon grät och skrek högt för sig själv för 
att hon var så förtvivlad. Och nu skulle alla skratta åt henne, 
väninnorna skulle komma på hennes bluff, Stefan och hans eländiga 
kvinna skulle skratta åt tokkärringen som trodde att hon var 
tillsammans med honom och hela världen skulle skratta åt henne bara 
hon gick utanför dörren. Och fet och ful var hon, inte konstigt att 
ingen ville ha henne. Det var inget slut på Berits elakheter mot sig 
själv, på ett sätt kändes det skönt att kasta skit på sig själv, då kunde 
ingen annan göra det i alla fall. Hon hade för tillfället ensamrätt på 
det. 
 
Dagen efter vaknade hon och hade nästan glömt bort gårdagen. Men 
när hon drog sig till minnes kvällen innan stoppade hon huvudet 
under kudden och ville aldrig visa sig igen. Aldrig mer att hon skulle 
gå till Stadskyrkan i alla fall. Men vad skulle hon göra med sig själv 
och sitt problem? Något måste hon ju göra, hon kunde inte fortsätta 
så här resten av livet. En psykolog kanske? 
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Muck 
 
”Jaha Jack, då är det sista gången vi ses då. Jag måste erkänna att det 
känns lite vemodigt. När jag träffade dig första gången trodde jag 
aldrig att det skulle bli någon fason på dig, men jag tycker att vi har 
nått långt. Tillsammans.” Jack tittade i golvet och kände sig nästan 
lite generad. Men psykologen hade rätt, under det här året han suttit 
inne hade det faktiskt hänt en hel del. Under en period hade nästan 
Jack funderat på om han skulle söka upp killen och be om ursäkt men 
ärligt talat så vågade han inte. Han vågade inte ställas mot den person 
han nästan hade dödat och vad skulle han säga? Förlåt att jag nästan 
mördade dig, det var inte meningen? Och han vågade framförallt inte 
lära känna killen och börja tycka om honom, det skulle kännas alltför 
hemskt. Det bästa var att försöka glömma och tänka att han från och 
med nu skulle bli en bra människa och att händelsen gjort att han 
förändrats och även fått bearbeta de händelser från barndomen som 
han hade förträngt. Psykologen hade faktiskt varit bra. Han hade lärt 
honom att det inte var hans fel att föräldrarna hade betett sig som de 
hade och att han hade ett värde vad än någon sa till honom. Det fanns 
ingen, ingen som kunde ta ifrån honom hans värde och betydelse. Det 
hade han lärt sig och det kändes så bra. Psykologen hade lärt honom 
att han måste förlåta sin pappa för vad denne gjort. Annars kunde han 
aldrig bli av med sin ilska och bitterhet. Jack hade reagerat när 
psykologen talat om bitterhet, det var väl bara gamla käringar som 
inte fått det liv de ville ha som var bittra och sura. Men ju mer han 
hade funderat över sin ilska och sina tankar desto mer hade det gått 
upp för honom att det faktiskt var det han var. Bitter. Bitter som en 
jävla citron. Han ville inte vara käringbitter. Därför hade han jobbat 
med det väldigt mycket under tiden han hade suttit här. Han hade inte 
haft kontakt med sina föräldrar sedan han hamnade i fosterhem, han 
visste inte ens om de levde fortfarande. Han beslutade sig dock för att 
när han kom ut skulle han söka upp dem. Om han inte kunde få 
förlåtelse från den killen han nästan dödat kanske han själv kunde 
förlåta sina föräldrar. Psykologen hade sagt att han nödvändigtvis 
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inte måste umgås med sina föräldrar efter att han sökt upp dem, han 
kunde säga att han inte ville träffa dem mer eller att det kunde ske på 
hans villkor. Och han måste absolut inte tycka om dem bara för att de 
var hans mamma och pappa. Han fick tycka att de var idioter, men 
han skulle inte tillåta sig själv att bli arg eller bitter över det utan han 
skulle öva på att bara konstatera att de inte var några bra föräldrar 
men att han ändå klarade sig utan dem. Jack tyckte att det var svårt. 
Efter att han hade gråtit för första gången sedan han var liten hade 
han svårt att hålla tårarna borta, allt kändes så sorgligt. Psykologen 
hade sagt att det också var något han måste igenom för att komma 
vidare och att det var ett väldigt bra steg på vägen även om det var 
jobbigt. 
 
Jack kände sig väldigt tacksam mot psykologen som faktiskt hade 
trott på honom och hjälpt honom trots att han var ett sådant hopplöst 
fall. ”Ingen är så hopplös som du”. När det kommit fram att det var 
en av Jacks favoritlåtar tvingade psykologen honom att radera den 
från sin mp3-spelare.  
”Du kan inte lyssna på en sådan låt när du är mitt i ditt stora självhat, 
det gör bara saken ännu värre”, hade psykologen sagt.  
”Du ska lyssna på låtar som innehållet positiv energi, och det behöver 
inte vara något käckt och överdrivet glatt, du kan lyssna på hårdrock 
om du vill, bara det innehåller bra energi som inte gör dig deprimerad 
eller låter dig sjunka ner i självömkan.” Jack hade protesterat först, 
det var faktiskt skönt att sjunka ner i självömkan, då behövde han 
åtminstone inte anstränga sig. Att tänka positivt var ansträngande, 
han var inte van vid det och dessutom var han rädd att han skulle dras 
ner igen till botten i alla fall. Då var det lättare om han redan befann 
sig där. 
 
Dagen kom då det var dags för Jack att lämna anstalten och bege sig 
hem till Umeå igen. Men vad hade han för hem att komma till?  Nu 
hade han varit omhändertagen ett helt år, inte behövt tänka på något, 
på ett sätt hade det varit skönt, han hade inte behövt anstränga sig 
eller fundera över vad han skulle göra härnäst. Det var ungefär som 
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när man gick i skolan, man visste hur den närmaste tiden tedde sig, 
vad man skulle göra på dagarna och man var låst och hade inte 
mycket svängrum. Men nu släppte de honom bara sådär. Att utreda 
hur länge han skulle sitta inne hade tagit en jävla tid och troligtvis 
kostat samhället en jävla massa pengar men sen när han skulle 
därifrån var det bara tack och hej. Jack fann sig själv stående utanför 
stängslet på anstalten och tittade sig omkring. De få vänner han 
skaffat sig därinne skulle inte komma ut än på ett tag, psykologen 
skulle han aldrig mer träffa och t.o.m. vakterna som hade varit riktiga 
idioter saknade han redan. Han saknade ordningen och redan därinne, 
ramarna och reglerna. Där visste man vad man hade att förhålla sig 
till, härute hade han ingen aning. 
 
Pakten hade han inte haft någon kontakt med alls sedan han blev satt 
bakom lås och bom. Han hade inte orkat. Några släktingar förutom 
föräldrarna visste han inte om han hade kvar eller vart de bodde. 
Lägenheten hade han sagt upp medan han satt inne, inte fan kunde 
han betala för den. Sitt jobb som bilmekaniker hade han inte kvar. På 
ett år hade han förlorat allt. Först började hans gamla vrede och ilska 
bubbla upp inom honom, det var orättvist! Sedan såg han 
psykologens ansikte framför sig som sa:  
”Det är du själv som har satt dig i denna situation. Vad man än har 
varit med om har man alltid ett val.” Han hade bara sig själv att 
skylla. Å andra sidan var det bara han som kunde se till att han fick 
ett bra liv nu. Han fick se detta som en möjlighet att starta om på nytt. 
Han skulle ta kontakt med sina gamla vänner igen, han kunde säkert 
bo hos dem. Sedan skulle han söka ett jobb, vadsomhelst bara han 
fick pengar och sedan skulle han skaffa en lägenhet, ett riktigt hem. 
Kanske skulle han träffa någon tjej, kanske få barn. Och så skulle han 
söka upp sina föräldrar och försöka förlåta dem. Jack hade lärt sig 
mycket under resans gång och nu var det dags att göra realitet av det 
han lärt sig och skaffa sig det liv han ville ha. För det skulle ingen 
annan göra åt honom. 
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Syskonkärlek 
 
Jakob gick från sjukhuset med en glädje i kroppen. Lars skulle bli 
bra, det visste han instinktivt. Och läkarna var positiva. När Lars fick 
komma hem skulle de börja sitt riktiga liv tillsammans. Det enda som 
kändes svårt just nu var att berätta för sin mor. Hon hade ju alltid sett 
upp till Jakob och han hade varit hennes favoritbarn som aldrig kunde 
göra något fel. Och han visste att modern inte var speciellt förtjust i 
homosexuella. Det hade hon nog inte varit även om hon inte varit 
med i någon kyrka. Matilda hade svårt att tänka i nya banor och ta in 
nya tankesätt. Jakob tänkte att han egentligen inte kunde klandra 
henne, på hennes tid likställdes ju homosexualitet med pedofili och 
andra hemskheter. Dessutom betraktades det som en sjukdom. Och i 
hennes inskränkta värld som bestod av äldre Pingstvänner av den 
gamla skolan fanns inget utrymme för omprövning av det som 
tidigare betraktats som sanningar. 
 
Men Jakob intalade sig själv att det viktigaste just nu var att Lars 
levde och var på väg att bli bättre. I proportion till det sket han 
fullständigt i vad hans mamma skulle säga, han hade ju alltid gått sin 
egen väg och inte brytt sig särskilt mycket om vad andra tyckte och 
tänkte. 
Jakob hade tänkt mycket på sin syster den senaste tiden, när han inte 
oroat sig för Lars förstås. Sedan han såg henne på Konsum hade han 
börjat fundera över hur hennes liv tedde sig, vem hon egentligen var. 
Han beslutade sig för att bjuda hem henne. Han och Petras villa hade 
blivit klar och var nu beboelig igen så Petra hade flyttat dit. Stella 
bodde hos sin mamma varannan vecka och hos Jakob varannan. 
Jakob bodde kvar i lägenheten i väntan på något annat. Hans vän i 
USA hade sagt att han fick bo kvar så länge han ville. I värsta fall 
kunde de dela lägenheten när han kom hem från USA. Det passade 
Jakob perfekt. Men han saknade att ha Lars i huset. 
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Jakobs syrra skulle komma hem till honom en lördagseftermiddag 
och fika lite. Berit hade låtit väldigt förvånad när han ringt och frågat 
om hon ville komma hem till honom och fika. Jakob fick lite dåligt 
samvete när det gick upp för honom att han nog faktiskt aldrig hade 
bjudit hem henne till sig, det hade alltid varit Petra som skött den 
biten, de få gånger det nu hade hänt. 
Jakob hade kokat kaffe och ställt fram lite köpt fikabröd. Han var inte 
mycket för att baka, tyckte det tog alldeles för lång tid. Berit kom på 
utsatt tid och hade med sig en röd pelargon i en kruka.  
”Tjena syrran, kul att du ville komma! Välkommen till mitt enkla 
hem!” Jargongen kändes som vanligt, Jakob insåg att han måste våga 
bli lite mer allvarlig om han och Berit någonsin skulle komma nära 
varandra.  
”Hej Jakob! Kul att få komma hit. Köpte en liten blomma, vet inte 
om du tycker om pelargonier men annars kanske Petr… nej, förlåt, 
det var inget.” Berit hade varit på väg att prata om Petra och verkade 
tro att Jakob skulle ta illa upp.  
”Det är ingen fara, Berra, jag och Petra är vänner och det finns inget 
otalt mellan oss och jag tycker inte det är jobbigt att prata om henne. 
Och det är en jättefin blomma, den vill jag gärna behålla!”  
”Berra, det var länge sen du kallade mig det! Det hade jag nästan 
glömt!” Berit skrattade. Jakob kände sig genast mer avslappnad och 
såg att Berit också blev det efter att han sagt att det var ok att prata 
om Petra. 
 
”Fanns det någon anledning till att du bjöd hem mig idag?” Berit 
hade tackat nej till kaffet och frågat om Jakob hade något grönt te 
istället, men det hade han inte. Berit hade sagt att:  
”Äh, vad sjutton, en liten slurk gör väl inget!” och satt nu och 
smuttade på kaffet som hon hällt en massa mjölk i när hon ställde 
frågan. 
”Nja, både och. Jag fick en tankeställare när jag besökte dig på 
Konsum och jag insåg att jag inte känner dig, jag vet egentligen inte 
vem du är eller vad för sorts liv du har, vilka tankar du har. Jag insåg 
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att det är väldigt synd, vi är ju ändå syskon även om vi är väldigt 
olika.” 
”Jag måste erkänna att jag har tänkt i liknande banor själv. Tänkte på 
det senast när jag var upprörd över vår mor. Jag saknade att jag inte 
kunde prata med dig om det. Jag har alltid sett dig som så lyckad och 
som att du alltid har fått vad du ville. Jag ville inte verka sämre och 
därför har jag aldrig vågat visa mig svag inför dig.” 
”Och jag som har trott att du inte tyckte om mig,”, svarade Jakob och 
kände sig rörd. 
”Jag var väl avundsjuk på dig som hade allt, en fin fru och barn. Det 
som jag aldrig har fått uppleva.” 
”Men, Berit, du har väl haft män, du har ju pratat om än den ena och 
än den andra!” 
Berit tystnade och Jakob såg att det fanns något dolt där. Hade hon 
inte haft dessa män? Jakob hade ju faktiskt aldrig träffat några av 
hennes påstådda män.  
”Vadå? Har du hittat på allt?” Berits kinder fick en knallröd färg och 
hon tittade skamset upp på honom. Jakob hade avslöjat Berits 
hemlighet. Var det inte mer än rättvist att han avslöjade sin skamliga 
hemlighet han också? De skulle ju lära känna varandra. 
”Det är ingen fara, Berit, jag är väl inte heller Guds bästa barn. Det 
här har jag bara avslöjat för två personer tidigare men jag är en 
snattare. Jag har i hela mitt liv snott prylar från affärer. Jag skäms 
något så otroligt, men det är som en sjukdom, det är som att jag inte 
är medveten om vad jag gör, som om kroppen lever ett eget liv. Jag 
går till en psykolog och försöker komma till bukt med problemet för 
jag vill inte ha det så här.” Under tiden han hade pratat hade Berits 
ögon vidgats och det var som om hon hade glömt sin egen skam. 
”Jag som trodde att du var så duktig och inte hade några problem 
över huvud taget”, Berit var märkbart förvånad. 
”Det är ju det här jag pratar om, vi har aldrig känt varandra, inte på 
riktigt. Men det får vara slut med det nu. Jag vill att vi ska lära känna 
varandra och kunna hjälpa varandra och stötta varandra. Om du vill 
alltså?” 
”Självklart vill jag det”. Berit suckade en lättnadens suck.  
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”Jag har faktiskt också börjat gå till en psykolog. Jag var med om en 
fruktansvärd situation under våren p.g.a. att jag inte kunde sluta ljuga 
och skämdes så jag höll på att dö. Jag var nästan på väg att ta livet av 
mig. Men så tänkte jag att det måste finnas ett sätt, någon som kunde 
hjälpa mig. Så jag sökte upp en psykolog. Jag har bearbetat mycket 
under våren och jag började även gå ut och gå och fundera över mig 
själv och mitt liv. Jag gick så mycket att vågen började visa på 
viktnedgång. Och sen har jag fortsatt, jag har börjat med yoga, har 
börjat äta mycket nyttigare och mår så mycket bättre nu.” 
”Ja, det syns att du mår bättre.  Jag tycker också det har blivit bättre 
sedan jag började hos psykologen men har även fått vissa återfall. 
Vad heter din psykolog förresten?” 
”Jag vet faktiskt inte. Har inte tänkt på det, men det är lite konstigt att 
jag inte vet vad han heter. Det är en man i 50-årsåldern, smärt och 
vältränad. Trevlig och sympatisk. Mycket bättre än så kan jag inte 
beskriva honom.” 
”Konstigt, jag vet faktiskt inte heller vad min psykolog heter. Din 
beskrivning stämmer in på min också, kanske är det samma?” 
Jakob och Berit kom efter en stund fram till att det helt säkert måste 
vara samma psykolog, det var samma mottagning och hur många 
psykologer kunde det finnas där som var ungefär likadana? Det 
verkade ju vara en ganska liten mottagning. När det kom fram att det 
nog var samma psykolog måste de skratta tillsammans. Tänk, här 
hade de gått hos denna psykolog i flera veckor utan att veta om att 
den andre också gick där. De hade dolt sig själva bakom en fasad och 
ingen av dem hade tidigare velat visa sig bakom fasaden. Nu var 
deras fasader dock raserade och det kändes som en stor lättnad för 
Jakob. Äntligen hade han fått sin syster tillbaka och nu hade han 
någon att anförtro sig åt. De skulle hjälpa varandra att må bra igen 
och de skulle få bukt med sina problem, det var Jakob helt säker på. 
”Förresten, Berra, har du någon man på gång nu då?” Jakob var 
medveten om att det fanns en möjlighet att Berit skulle ljuga för 
honom men han ville ändå veta.  
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”Mmmm…kanske. Det finns en man på Sjunde himlen, ja, det är en 
sajt på Internet, som jag har chattat med ett tag. Ska träffa honom 
snart, vi får se vart det leder…” 
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Epilog 
 
Psykologen skrev ut den färdiga rapporten på 166 sidor. Han var 
färdig med sitt uppdrag och satt en stund och reflekterade medan 
skrivaren surrade i bakgrunden. Att det var så svårt att vara människa 
hade han inte till fullo insett då han tagit till sig uppdraget. Han var 
förvissad om att hans rapport skulle ge Gud det underlag han 
behövde för att få reda på varför de brutit mot hans bud. Det var 
första gången som Gud hade skickat ner en av sina änglar för att ta 
reda på varför människorna om och om igen bröt mot hans bud. 
Viarnia, som han hette, hade inte på förväg vetat vilka bud de olika 
människorna som kom till hans förklädda psykologmottagning skulle 
eller hade brutit mot. Lars var den första ”patienten” som hade dykt 
upp på hans mottagning. Flera år hade gått utan att Lars bröt något av 
buden. Viarnia blev lite fundersam och tänkte att det kanske hade 
blivit ett misstag. Det var först när Lars började prata om sin 
förälskelse som Viarnia förstod vad det var för en synd som var 
”hans”. Viarnia frågade dock sig själv vad det var för syndfullt med 
att bli förälskad? Kunde Lars rå för att Jakob hade fru och barn? ”Du 
skall inte ha begärelse till din nästas hus, inte till hans tjänare eller 
något annat som tillhör din nästa”. Men det hela hade ju utvecklats åt 
rätt håll, Jakob hade skilt sig från Petra och han och Lars hade blivit 
lyckliga tillsammans. Var det inte bättre att de var lyckliga även om 
de kanske behövde gå igenom jobbiga saker på vägen dit? Viarnia 
ville i rapporten få fram att ”synden” hade fört något gott med sig så 
då var det ju egentligen ingen synd längre. Varför hade Lars brutit 
mot Guds bud? Jo, för att han var människa och var kapabel att älska 
andra människor. 
 
Viarnia hade följt alla sina ”patienter” och vakat över dem. När Lars 
blivit nerslagen undrade Viarnia  om detta var Guds straff för att Lars 
brutit mot ett av buden. Viarnia kände en stor skuldkänsla över detta 
och hade råkat visa sig för Lars fast det inte var meningen. Men 
kunde Gud verkligen utdela straff och kunde han göra det innan 
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rapportern var klar? Viarnia hade inte varit säker på det. Han 
hoppades dock att så inte var fallet. När Lars på ett av deras sista 
möten hade frågat om han var ryss förstod först inte Viarnia vad han 
menade. Sedan gick det upp för honom att att Lars hade sett honom. 
Det var bara att låtsas att han var ryss, för att inte Lars skulle fatta 
misstankar. I framtiden måste han vara försiktig i sin bevakning av 
sina klienter. Dessa uppdrag fick inte avslöjas, då var det slut. 
 
Viarnia gick över till att fundera över Stefan. Stefan hade brutit mot 
ett av Guds bud som löd att man inte ska missbruka Herrens namn 
flera gånger om. I hela sitt liv hade han brutit mot budet. Men det var 
ju inte av vilje. Hans sjukdom gjorde att han uttalade de förbjudna 
orden just därför att de var förbjudna. Som Viarnia såg det fanns det 
ingen skuld här heller. 
 
Och stackars Berit som i större delen av sitt liv levt i sällskap av 
lögner för att orka med vardagen och de krav som ställdes på henne. 
Han kände verkligen för Berit när hon hade berättat om sitt problem 
för honom. ”Du skall inte ljuga”. Så enkelt för en person men så svårt 
för en annan. Om man hela tiden belönas på något sätt genom att 
ljuga måste det vara svårt att låta bli.  Visst hade hon brutit mot ett av 
buden men vem hade hon skadat mer än sig själv? För visst hade hon 
skadat sig själv i slutändan även om hon under vägen levt upp av sina 
lögner. Men på något vis förstod han henne. 
 
Jakob hade brutit mot budet ”Du skall inte stjäla”. Viarnia fann att 
det också här fanns en anledning bakom. Att Jakob stal var ett 
resultat av att han innerst inne inte mådde bra och det tog sig uttryck 
på detta sätt. Men hur stor var skulden och än en gång – vem hade 
han skadat förutom sig själv? Viarnia hade i sin rapport tagit upp hela 
Jakobs livssituation och de problem han brottades med. Han insåg att 
människorna inte gjorde saker av ren ondska, det var ingen Djävul 
som låg bakom och lurade utan vissa hade svag karaktär eller en 
fallenhet för olika saker. 
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Svårast var det att ursäkta det Jack hade gjort. Hans synd var ”Du 
skall inte dräpa” men som tur var hade det inte slutat på det sättet. 
Även här fanns en anledning bakom, som dock var mycket värre än 
den bakgrund Jakob hade. Kunde det finnas något samband med 
graden av hemska bakgrundshändelser och den synd som 
människorna utförde? Viarnia trodde det. Ju fler traumatiska 
upplevelser människorna varit med om desto större risk att de själva 
utförde hemska saker. 
 
Skrivaren hade tystnat och Viarnia tog högen med papper och satte 
sig för att läsa igenom rapporten. Hade han missat något, var den 
tillräckligt tydlig? Han började läsa. ”Du skall inte missbruka herrens 
din Guds namn… Stefan. ’JÄVLAR HELVETES SKIT FAN! FAN, 
GUD I HELVETE! … Så, nu kan jag nog prata igen. Förlåt mig.’” 
 
 
 
 
 


